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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 ی دومهــجلس

 2ان ــایم

ست و کنند که انفال برای کیسوال می، پرسند ای پیامبر در مورد انفالاز تو می «نفالاالَ نِعَ کَلونَسئَیَ»

 هایی که به عمومانفال یعنی ثروت توان به این صورت ترجمه کرد:می حق کیست؟ انفال را مختصراً

 .انفال از آن خدا و از آن پیامبر است« سولر  ال ه وَلّلِ نفالُاالَ لِقُ»  مسلمانان متعلق است.

چه که آن ،چه مال خداستآن خدا یعنی چه؟ یعنی مال یک عده معینی از بندگان خدا نیست. از آنِ

این در حقیقت آن چیزی است که باید صرف بشود در اهداف  ؛باید نام مال خدا به روی آن گذاشت

 ،نه !ز آن رسول است یعنی چه؟ مگر رسول یک قطبی در مقابل خداست؟یعنی چه؟ ا "سولر ال وَ " الهی.

تی یعنی وق به عنوان حکومت الهی مطرح است. ؛رسول در اینجا به عنوان رسالت و نبوت مطرح نیست

 معصوم در روزگاری که امام امام یعنی حاکم الهی.. ی انفال استکه رسول از دنیا رفت امام همه کاره

باید بر مردم حکومت بکند او همه تواند و میآن کسی که از سوی خدا می؛ کنندمیبر مردم حکومت ن

 .شودهای عمومی میی انفال و ثروتکاره

 هللَ ا یعواطاَ  م وَکُینِبَ حوا ذاتَصلِاَ وَ اهلل قواات فَ »  فرماید:می ،کندکه مصرف انفال را معین می یبعد از آن

 .یدتقوای خدا پیشه کن دهید. اوالًباگر مومن هستید این سه کار را انجام « نـنیم مومِ نتُن کُإِ هُولَـسرَ وَ

، قهدر این ور ای که ما کردیمزیرانهـی فارسی ناگمهـترجدر پس از خدا پروا بدارید.  "اهلل واـقات فَ  "

 .این یک، از خدا پروا بداریدپس  "اهلل قواات فَ  "

ه برای بهان فتید.ابر سر چیزهای جزئی به جان هم نی میان خود را اصالح کنید. "مکُینِبَ حوا ذاتَصلِاَ وَ "

! انبا دوستان نه با دشمن آیدجنگشان میخاصیت یک عده مردمی که  به جان یکدیگر افتادن نجویید.

صیحت ن! گردندایجاد اختالف می های کوچک برای جنگیدن و دعوا کردن وکه به دنبال بهانههمین است 

برای  ؛بهانه بجوییدبرای جنگیدن با دوستان  کهجای اینه که ب این است گونه مردمو رسول به این خدا
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 !وست چرا؟با د! اگر اهل جنگی با دشمن بجنگ با برادر چرا؟ ها را پنهان نکنید!با دشمنان بهانهجنگیدن 

 ی بزرگ. توصیه این دو تا "مکُینِبَ حوا ذاتَصلِاَ وَ "

د ی کارهای بی کارهای نیک و اجتناب از همهست و شامل همهاست که کلی امطلبی  کی ی سومتوصیه

 "نینومِ م منتُن کُ إِ " ،فرمان ببرید خدا را و پیامبرش را، و اطاعت کنید "هُ سولَرَ  وَ هللَ ا طیعوااَ وَ  " شود.می

ایمان ط شرای صفات مومنان وی آیه بعد درباره، پایان این آیه در مومنبه مناسبت نام  اگر شما مومنید.

  دهد.میی سخن باز ادامه

لون ک وَتَم یَهِبِّلی رَعَ وَ م ایماناً تهُزادَ هُیاتُءام یهِلَت عَیَلِذا تُإِ وَم هُلوبُت قُلَجِوَ هللاَ رَکِ ذا ذُإِ ذینَل أَ  نونَلمومِاَ مان إِ»

 خصلتج پن راستیناز برای مومن  «اًقّ حَ نونَ مومِال مُهُ کَقون اولئِنفِم یُقناهُزَا رَمّ مِ وَ ةَاللصَأَ  قیمونَیُ ذینَل أَ

جاد اما اگر کسی در راه ای ممکن است این پنج خصلت در گوینده و شنونده نباشد.. در اینجا معین شده

نام  یشایسته و در راه هدف ایمان ،در راه ایمان؛ باز فعالیتی بکند تالشی و ،این پنج خصلت در خود

 . ست که این پنج صفت در او باشدامومن هست. مومن راستین آن کسی 

دا، یاد شود خچون  "هللاَ رَ کِذا ذُ إِ "آن کسانی هستند که  "ذینَل  أَ"مومنان،  منحصراً "نونلمومِاَ مان  إِ"اول: 

واک عظیم، ض ،مقابل اشیاء بزرگهاشان! یعنی چه به بیم بیاید؟ انسان در به بیم آید دل "مهُلوبُت قُلَجِوَ "

کند. خاصیت وجودی انسان این است. ترکیب ی باشکوه، قهراً احساس دهشت و حیرت میهاحقیقت

ند ککند. در مقابل هر چیز با عظمتی، هر انسانی، احساس میروحی و جسمی انسان، این را ایجاب می

 حالت دهشتی را در خود.

ی دیگر مومن این است که وقتی آیات خدا بر آنان نشانه "م ایماناً تهُزادَ هُیاتُءام یهِلَت عَیَلِذا تُإِ وَ"

خواند؛ ها این آیات را فرومیخوانند؛ یا کس دیگری برای آنشود؛ یا خودشان میفروخوانده می

رگ زکند، باین ایمان مانند بذری در دل او و روح او رشد می "م ایماناً تهُزادَ "گردد. ایمانشان افزون می

ن چنانی که امکاشود. آناش ستبر میآید، مانند درختی ساقه و ریشهشود، مانند گیاهی باال میمی

 رود. کن کردن آن از میان میریشه

ی دیگر مومنین این است که بر پروردگار خود توکل و اتکاء نشانه "لونک وَتَم یَ هِبِّلی رَعَ وَ "ی آیه دنباله

گویند خدا خودش درست ، میگذارندیعنی دست را روی دست می کنند؟میتوکل کنند. یعنی چه می

نه، معنای توکل این نیست. پس توکل یعنی چه؟ توکل یعنی در همه حال اتکاء و امیدت به خدا  کند؟!
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های زندگی، یکی صبر است یکی توکل. هر باشد. به نظر من دو بال نیرومند برای پرواز انسان در تالش

های خاکی به کلی دور خواهد شد. بال صبر و بال دو بال را داشته باشد؛ از تیررس دشمن امتی که این

 این سه تا عالمت برای مومن.  "لونک وَتَم یَهِبِّلی رَعَ وَ "توکل. 

دارند نماز را. آقایان توجه کنید. یک فرقی هست بین ها که به پا میآن "ةاللصَ أَ  قیمونَیُ ذینَل  أَ "چهارم: 

اردن زاز گارند. اگر فقط نمزگیعنی نماز می "ونصَلّ یُ "، "ةاللصَأَ قیمونَ یُ ذینَل  أَ "و  "ونصَلّیُ ذینَل أَ  "تعبیر 

ند؛ دو بگوی "ةاللصَأَ قیمونَ یُ "مطرح بود؛ فقط این دوّلا راست شدن اگر مطرح بود، اینجا الزم نبود که 

ایی که نماز هآن "ونصَلّیُ ذینَل أَ  "، "ونصَلّیُ "توانستند بگویند کلمه بیاورند، طول و تفصیل بدهند! می

چیز  کیدارند نماز را، این غیر از نماز خواندن است. به پا می "ةاللصَأَ  قیمونَیُ "خوانند. پیداست که می

 دیگری است. یک حقیقت برتر و باالتری است. چیست به نظر شما این حقیقت؟ به پا داشتن نماز یعنی

 ی این احتماالت هم درست باشد.شود احتمال داد. ممکن است همهچه؟ چندین می

ی نماز، به پا داشتن نماز، یعنی نماز را به صورت کامل، به صورت همه جانبه، به که بگوییم اقامهیکی این

ند، داربه پا می نماز را "ةاللصَأَ قیمونَ یُ ذینَل أَ "صورت تمام، به جا آوردن. احتمال دیگر این است که 

که فالنی نمازخوان نیست؛ نه اینکنند. خوان میدارند. جامعه را جامعه نمازیعنی در جامعه به پا می

ای که دائماً به یاد خدا و در راه خداست. ی نمازخوان یعنی جامعهیعنی جامعه نمازخوانش کنیم!

جز به  کند! وجز خدا کسی را عبادت و عبودیت نمی "إِیاکَ َنعُبد وَ إِیاَک نَستَعین "گوید ای که میجامعه

ای که هر روز از جوید! جامعه نمازخوان یعنی آن جامعهخدا به هیچ کس دیگر اتکاء و استعانت نمی

ند. نماز جویتبری می "ضاّلین "روان فساد یعنی از و از دنباله "َمغضوبٌ عَلَیهِم "سردمداران فساد یعنی 

 هاست! این

یم انفاق ای دیگر مومنان چیست؟ این است که از آنچه به آنان روزی کردهنشانه "قوننفِ م یُقناهُزَا رَ مّمِ وَ"

یعنی چه؟ یعنی مومنین آن کسانی هستند که از آنچه ما به آنان روزی  "قوننفِ م یُقناهُزَا رَ مّ مِ  وَ"کنند. می

م، کند. از پولی که دادیدادیم، نه، فرقی نمی هاهایی که به آنایم، اسم مال در آن نیست که از پولکرده

از عمری که دادیم، از فرزندی که دادیم، از آبرویی که دادیم، از توان جسمی که دادیم، از زبانی که 

ها از هر آنچه ما به آن "مقناهُزَ ا رَمّ مِ وَ"ی امکاناتی که دادیم، دادیم، از فکر و مغزی که دادیم، از همه

 نه هر خرج کردنی! ،کنندجا خرج مییعنی بهکنند. انفاق می "قوننفِ یُ " کنند؟چه می ایم،روزی داده

 اینانند مومنان راستین.  "اًقّ حَ نونَمومِال مُهُ کَاولئِ"
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در نزد  "عِندَ رَبِّهِم "ها، ها، مرتبه، رتبه"درجات "هایی، رتبه برای آنان است« وَ هُم دَرَجاتٌ ِعندَ رَبِّهِم» 

هاست. همان مغفرتی که دیروز معنا کردم برایتان، این غفران هم از آنِ  "وَ َمغفَِرةٌ"پروردگارشان، 

امیدوارم کامالً در ذهنتان و یادتان مانده باشد و بماند، اگر خدا بناست به کسی مغفرت بدهد، بناست 

چنین افرادی را  ناه اینجراحت گ ؛وجود آمده، التیام ببخشدجراحتی را که از گناه در روح کسی به

 التیام خواهد بخشید. 

 ،سرافکندگیسرت، بیعُت، بیذلّرافتمندانه، روزی کریمانه، بیـو روزی ش« وَ مَغِفَرةٌ وَ رِزٌق َکریم»

 دهد.ها میچنین روزی خدا به اینبیچارگی! اینبی

 

 

 پایان

طرح تبیین منظومه فکری رهبری تهیه شده در  


