
3قسمت  - "طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن"نکته های ناب کتاب   

"لِلْمُتَِّقِينَ أُعِدَِّتْ وَالْأَرْضُ السَِّمَاوَاتُ عَرْضُهَا وَجَنَِّةٍ رَبِِّکُمْ مِنْ مَغْفِرَةٍ ٰ  وَسَارِعُوا إِلَى"  

  "الْمُحْسِنِينَ یُحِبُِّ وَاللَِّهُ ٰ  الَِّذِینَ یُنْفِقُونَ فِی السَِّرَِّاءِ وَالضَِّرَِّاءِ وَالْکَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَِّاسِ 

؛این بسيار حرف به جایی "آقا شما اهل بهشتيد،اگر ان شااهلل راهتان بدهند"این جمله معروفی که می گویند:

 أُعِدَِّتْ "خود خدا می گوید ما این بهشت را برای مردم با تقوا آماده کردیم.ما همه آرزومند بهشتيم،اما ست.

،  با تقوا کيست؟"لِلْمُتَِّقِينَ  

با خرج کردن فرق دارد.د در خوشی و ناخوشی.انفاق ن،آن کسانی که انفاق می کن "الَِّذِینَ یُنْفِقُونَ فِی السَِّرَِّاءِ "  

انفاق آن خرج کردنی را می گویند که با آن،یک خلئی پر بشود،یک نياز راستينی برآورده بشود.آن ملتی که 

ن ملت کمک کردی،اینجا انفاق نکردی،پول حرام کردن امروز به یک چيزی احتياج دارد،اگر در غير آن چيز،به آ

 انجام دادی.

ا را ميفهمند و حاضر می شوند آن خالها را پر کنند.انفاق کار مردمان باهوش است.آنهایی که خال ها و نياز ه  

و فروبرندگان خشم،یعنی چه؟ یعنی بر اساس احساسات کار نمی کنند،همه جا عقل. "وَالْکَاظِمِينَ الْغَيْظَ "  

کظم کنندگان،فروبرندگان.نه فراموش کنندگان} ِخشم{ .وقتی خشم فرو نشست،انسان می تواند با عقل،با 

 درک،آنچه را که شایسته است انجام دهد.

از خطاهای مردم،از گناهان مردم باید گذشت،باید صرف نظر کرد. "وَالْعَافِينَ عَنِ النَِّاسِ"  

"مْ ذَکَرُوا اللَِّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْوَالَِّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُ"ز دیگر نشانه های باتقواها چيست؟ ا  

چون کار خالفی بکنند یا بر خویشتن ظلم بکنند،خدا را به یاد می آورند.در جستجو می آیند که این گناه،این 

ن کمک پروردگار ممکن نيست.و چه کسی غفران و مغفرت می بخشد خال التيام پيدا بکند،اما همين هم بدو

 گناهان را به جز خدا؟

تالش از تو و حرکت از تو،برکت از خدا؛تالش و کوشش از ما و قبول از خدای ما.پس تالش را از پرونده خودمان 

 حق نداریم حذف بکنيم.

 این چنين آدم هایی پاداششان مغفرت از سوی پروردگار است.

 

 

 


