
6قسمت  - "طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن"نکته های ناب کتاب   

 الََّذِینَ یُقِيمُونَ الصََّلَاةَ وَمِمََّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ

و  " الََّذِینَ یُقِيمُونَ الصََّلَاةَ "دارند.یک فرقی ست بين تعبير آنها که نماز را به پا می  " الََّذِینَ یُقِيمُونَ الصََّلَاةَ "  

به پا می دارند نماز را،غير از نماز خواندن است.یک ،یعنی نماز می گزارند.پيداست که  یصلون ."الذین یصلون "

 چيز دیگری است،یک حقيقت برتر و واالتری است.به نظر شما این حقيقت چيست؟

چند جور می شود احتمال داد.یکی اینکه بگویيم اقامه نماز،یعنی نماز را به صورت کامل،به صورت همه جانبه،به 

رب،اتفاقا به همين معانی هم هست.صورت تمام به جا آوردن.اقامه در زبان ع  

،در هنگام آدمی که نمازِ خوب می خواند،همه مشکالت برایش آسان می شود.شنيدید که بعضی از بزرگان دین

توجه شداید و مصيبت ها،دو رکعت نماز می خواندند؟ شنيدید که رسول خدا در هنگام بحران ها و شدت ها رو 

بالل ما را آسوده کن،برو اذان بگو. "ا بَاللاَرحنا ی "می کرد به بالل و ميگفت:   

این یک احتمال،احتمال دیگر این است که نماز را به پا می دارند،یعنی جامعه را نمازخوان می کنند.بعضی 

دلشان خوش است که خودشان نماز می خوانند،به جای هفده رکعت نماز در شبانه روز،پنجاه و یک رکعت می 

مردم دارند گروه گروه از دین دارند رو برمی گردانند،غمشان نيست.خوانند.اگر بگویند،بابا،   

آن عملی که نشانه ایمان است،این عمل نيست.هر کسی نمازِ خوب بخواند،اما خودش بخواند،به دیگران کاری 

 نداشته باشد،این درست نيست.یعنی کامل نيست.

مازخوان کردن. نه اینکه فالنی نمازخوان نشانه ایمان چيست؟ نماز را در جامعه به پا داشتن،همگان را ن

نيست،نمازخوانش کنيم؛ یعنی جامعه نمازخوان، یعنی جامعه ای که دائما به یاد خدا و در راه خداست.جامعه ای 

.جز خدا کسی را عبادت و عبودیت نمی کند " إِیََّاكَ نَعْبُدُ وَإِیََّاكَ نَسْتَعِينُ "که می گوید   

انفاق عبارت است از آنکه خلئی و نيازی باشد در جامعه،تو آن خال و نياز را پرکنی. " وَمِمََّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ "  

مومنين آن کسانی هستند که از آنچه ما به آنان روزی کرده ایم}انفاق می کنند{،اسمِ مال در آن نيست؛از پول 

و مغزی که دادیم،از توان جسمی که دادیم،از هایی که به آنها دادیم؟ نه. فرق نمی کند،از پولی که دادیم،از فکر 

 آبرویی که دادیم،از همه امکاناتی که دادیم،به جا خرج می کنند.نه هر خرج کردنی.

بعد از این اگر خواستيد وقت صرف کنيد،اگر خواستيد پول خرج کنيد،خوب فکر کنيد،ببينيد آیا با این مایه 

ی کنيد.گذاشتن،دارید انفاق می کنيد یا خرج بيهوده م  


