
41قسمت  - "طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن"نکته های نابِ کتابِ   

این هم  " قَبْلِهِمْ لَيَسْتَخْلِفَنََّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الََّذِینَ مِنْ اللََّهُ الََّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ وَعَدَ "

وعده خداست،باز برای مومن و مومن متعهد.دقت کنيد،وعده الهی در این آیه به صراحت می گوید: ما به مومنين 

اهد زد.وعده کردیم که حکومتِ روی زمين برای شماست،ایده و فکر و مکتب شما بر جهان خيمه خو  

است.شکی نداریم ما در اینکه زمان  (عجزمان ولی عصر ) ی وسواسی می شوند،می گویند مخصوصبعضی خيل

ظهور امام زمان )ع( مصداق کامل این آیه است،در این تردیدی نيست؛اما کجای آیه نوشته که مخصوص آن 

را عمل نکرد؟ همين آیه بود که زمان است؟ چرا محدود می کنيد؟مگر خدا با مومنين صدر اسالم این وعده 

 عمل شد.آمدند در مدینه،آن حکومت را به وجود آوردند.

بالل هایی که از ترس کفار قریش جرئت نمی کردند ال اله اال اهلل را به زبان هم حتی بگویند،بر روی ماذنه ها با 

نهایی که مجبور بودند در مقابل سيصد بت غير انسانی و چندین صدای بلند تکبير گفتند و ال اله اال اهلل سرودند.آ

بت انسانی و بتی از نفس خود و از شهوت های خود و تمایالت نفسانی خود،هر روز و هر شب سجده کنند،اینها 

آمدند در آن سرزمين امن و امانِ جامعه برین اسالمی مشغول زندگی شدند،بدون اینکه دغدغه ای داشته 

از بی جان و با جان،از خود و از دیگران. ،ی برای خدا قرار ندادندباشند.شریک  

همچنانی که مومنان پيشين را جانشين ساخته است.ما خيال می کنيم  " قَبْلِهِمْ کَمَا اسْتَخْلَفَ الََّذِینَ مِنْ "

 مومنين هرجا بودند از اول عالم،هميشه توسری خورده اند.

دینی  د ساخت دین و آیين و مسلک و مرامشان را،آنمستقر خواه " لَهُمْ ٰ  وَلَيُمَکَِّنَنََّ لَهُمْ دِینَهُمُ الََّذِی ارْتَضَى "

وَلَيُبَدَِّلَنََّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ  "آن دینی که شایسته آنها بوده؛یعنی همين دین اسالم. " لَهُمْ ٰ  الََّذِی ارْتَضَى " که 

تا چه بشود؟ در سایه این امنيت پس از خوف و ترس و بيمِ آنان،امنيت و امان را. تبدیل خواهيم ساخت " أَمْنًاً

نه. آن امنيت برای  شته باشند تا بتوانند راحت لَم بدهند و لَشی کنند و بی عاری کنند؟چه کار کنند؟امنيت دا

 این است که بتوانند در سایه آن،یک گام و ده گام به سوی سر منزل نهایی انسان،یعنی تکامل، نزدیک بشوند.

بتوانند بنده خدا باشند،بندگی بندگان از سر آنها برداشته بشود،مطيع و خاضع  "یُشْرِکُونَ بِی شَيْئًا لَا َعْبُدُونَنِی "

دا باشند و از این راه بتوانند متعالی و مکامل بشوند.خ  


