
5قسمت  - "طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن"نکته های ناب کتاب   

رَبَِّهِمْ یَتَوَکََّلُون ٰ  وَعَلَىوَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًا إِنََّمَا الْمُؤْمِنُونَ الََّذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللََّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ   

نشانه دیگر مومن این است که وقتی آیات خدا بر آنان فرو خوانده می " وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًا "

مانند گياهی باال می آید،آن چنانی  بزرگ می شود، شود،این ایمان مانند بذری در دل او،در روح او رشد می کند،

 که امکان ریشه کن کردن آن از ميان می رود.

باید آن را ست که امانِ انسان مومن باید زیاد بشود.قرآن کتابی از این آیه استفاده می کنيم که با تالوت قرآن،ای

فهميد به قصد افزون شدن و نيرومندتر شدن ایمان. و خواند به قصد فهميدن،  

نشانه دیگر مومنين این است که بر پروردگار خود توکل می کنند.توکل یعنی چه؟" رَبَِّهِمْ یَتَوَکََّلُون ٰ  وَعَلَى "  

جلوه گری می کند. کل به صورت یک عامل تحرک،با این تعبير،تو ؛در همه حال اتکاء و اميدت به خدا باشد  

وقتی به بن بست رسيدی،وقتی به جایی رسيدی که به نظرت می آید اینجا تَهِ کوچه است،راهی در بين 

،درِ تسليم،تسليمِ دشمن شدن،تسليمِ حوادث شدن،تسليمِ نيست،بر روی مردم معمولی چند در باز می شود

و انتحار،خود را نابود کردن و راحت شدن.جریان طبيعی زندگی شدن،درِ خودکشی   

بن بست  شناسم بست ها باز می شود.می گویند خدایی که من می اما برای انسان های باخدا درِ دیگری در بن

همه بن بست ها با دست قدرت خدا، بُن  از نظر خدا بن بست نداریم ما. ها را هم می شکافد.بن بست چيست؟

نگ احد باالتر؟بن بست از ج باز است! راه دارد.  

ناگهان از دو طرف مورد هجوم قرار می گيرد،به  لشکر معدود اسالم در حين سرگرمی به جمع آوری غنيمت،

خب پيداست که یک لشکر بی سالح و بی جهاز،در یک چنين مواقعی چه می خاطر غفلت چند تا سرباز.

 کند؟فرار.

بن بست از این باالتر؟ راه های نجات به کلی بسته،اسلحه ها روی زمين افتاده،دشمن مجهز،مسلط،آنچه  آقا،

 اینجا به داد انسان می رسد،آن دریچه ای است که خداپرستان فقط دارند؛اتکای به خدا.

چه بن بستی؟ بن بست لمومنين علی ابن ابی طالب.راآدم با توکل در اینجا مثل چه کسی عمل می کند؟ امي

،دویدند تا احد تا مدینه،پشت سرشان را هم نگاه نکردندبی توکل ها چه کسانی بودند؟ آنهایی که از  کدام است.

.یکی توکل،به نظر من دو بال نيرومند برای پرواز انسان در زندگی،یکی صبر است خودِ دروازه های شهر.  


