
2قسمت  -"طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن"نکته های ناب کتاب   

عَرْضُهَا السَِّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَِّتْ لِلْمُتَِّقِينَ وَجَنَِّةٍ رَبِِّکُمْ مِنْ مَغْفِرَةٍ ٰ  وَسَارِعُوا إِلَى  

الی مغفره  "چه؟ دین نمی گوید نيروهایت را متوقف بگذار،دین می گوید سرعت بگير هر چه بيشتر،اما به سوی

به سوی چيزی که شایسته توست،نه به سوی یک وجب آب و گل،نه به سوی فالن مبلغ  " من ربکم و جنه

 ناچيز،نه به سوی زندگی مادی دنيا که هرچه باشد،برای تو کوچک و کم است.

است،همت به ای انسان بزرگ! تو اگر می خواهی همت به چيزی بگماری،برای تو زمين و آسمان اندک و ناچيز 

.ای انسان بزرگ! مغفرت برای تو مهم است؛از همه چيز باالتر مغفرت است.چيزی باالتر از اینها بگمار  

فالن کس ظلم کرده،جنایت کرده،گناه کرده؛بعد روز قيامت به خاطر قطره اشکی که او داشته  مغفرت یعنی چه؟

خوب،تو را بخشيدیم.مغفرت خدا این است؟ نهاست یا توجه و توسلی که او کرده است،خدا بگوید خيلی   

غفران یعنی التيام دادن و پر کردن یک خال. بدن شما یک جراحتی بر می دارد؛دارویی می گذارید،آمپولی می 

،التيام پيدا می کند.زنيد تا باالخره این زخم پر می شود  

يد،ضربتی بر روح وارد می کند و روح شما اگر در مقام تمثيل،مانند جسمی باشد،هر گناهی که انجام می ده

غفران یعنی چه؟غفران یعنی این خال،این کمبود روح،این نقيصه ای که در نفس او به  زخمی به وجود می آورد.

 وجود آمده است،این برطرف بشود.

 یک مثال دیگر بزنم،سوار ماشين شدید،دارید می روید.اگر این ماشين در راه توقف کرد،شما عقب افتادی،جبران

ال با نشستن آنجا و گفتن که خدایا غلط این عقب ماندگی به چيست؟به اینکه یک خرده تندتر بروید. واِ

این کاری از پيش نمی برد.کردم،  

 حاال باالخره غلط انجام گرفت،زودتر حرکت کن،تندتر برو تا این توقف یک ساعته را جبران کرده باشی.

که به وجود آمد،ما حاضریم از آن اشتباهات صرف نظر کنيم،در  آن گناه هایی که انجام گرفت،آن اشتباهاتی

 صورتی که جبران بشود.

لَِمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصالًِحا ُثمَّ اْهَتَدى  ما خال ها را پر می کنيم،زخم ها را التيام می دهيم،اما برای چه کسی؟   

گردد.من بخشنده ام برای آن که توبه کند.توبه کند یعنی چه؟یعنی بر  

توبه یعنی برگشتن.عمل صالح کند.عمل! نباید از عمل غافل بود و به سخن گفتن و دل خوش داشتن خود 

 بسنده کرد.


