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اللهِ ِبأَمْوالِهِمْ َو
ال يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ ِمنَ ا ْلمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ ا ْلمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ َّ
اللهُ ا ْلحُسْنى
اللهُ ا ْلمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَ َأنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً َو كُلًّا وَعَدَ َّ
َضلَ َّ
َأنْفُسِهِمْ ف َّ
1
عظِيماً.
اللهُ ا ْلمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً َ
َضلَ َّ
وَ ف َّ

 در عصر پيامبر ،مسلمانان همگى آماده جهاد بودند
و هنگامى كه خطرى پيش مىآمد با يك «بسيج
عمومى» همه آماده جنگ مىشدند منتهى گاهى بعضى
از آنها به خاطر آسيبهايى مانند بيمارى و نقص عضو و
معلول و مجروح بودن نمىتوانستند در جهاد شركت
كنند.
 گاهى هم موقعيت چنان مىشد كه بسيج عمومى و
شركت همه مسلمانان در جنگ ،الزم نبود بلكه به علت
ضعيف بودن دشمن ،تنها به گروهى از جنگجويان نياز
پيدا مىشد .در چنين موقعيتهايى ،جهاد ،واجب
كفايى مىشد كه با شركت تعدادى كه مورد نياز بود
از بقيه ساقط مىگرديد و شركت در جهاد براى
آنان واجب نبود.
 در اين آيات براى نشان دادن ارزش و اهميت جهاد
در راه خدا اظهار مىدارد آن گروه از مؤمنان كه در
خانههاى خود نشستهاند و در جهاد شركت نكردهاند با
آن گروه كه با مالها و جانهاى خود در راه خدا جهاد
مىكنند ،مساوى نيستند؛ مگر اينكه آنان كه در خانه
نشسته اند عذرى داشته باشند مثلًا معلول و مجروح يا
بيمار باشند كه اگر نيت جهاد كنند آنها نيز فضيلت
جهاد كنندگان را خواهند داشت.
تفسير كوثر ،ج  ،2ص 530

 كلمه «ضرر» به معناى كمبود در وجود است،
كمبودى كه مانع شود از اينكه آدمى به امر جهاد و قتال
قيام نمايد ،نظير كورى و شَلى و بيمارى و مراد از جهاد
با اموال ،انفاق آن در راه خدا و به منظور پيروز شدن بر
دشمنان است و مراد از جهاد با انفس جنگيدن است.
ترجمه تفسير الميزان ،ج  ،5ص 71

«غَيْرُ أُولِی الضَّرَرِ» مفهوم وسيعى دارد كه تمام
كسانى را كه به خاطر نقص عضو يا بيمارى و يا
ضعف فوق العاده و مانند آنها قادر به شركت در
جهاد نيستند ،استثناء مىكند.
 درجه به صورت نكره ذكر شده و همان طور كه در
كتب ادبى آمده است ،نكره در اين گونه موارد براى بيان
عظمت و اهميت است .گويا آن قدر درجه آنها باالست
كه كامال شناخته نمىشود و اين همانند چيزى است كه
به هنگام بيان ارزش فوق العاده چيزى گفته مىشود
هيچ كس قيمت آن را نمىداند!
تفسير نمونه ،ج  ،4ص 77

 كسانى كه به جبهه جهاد نمىروند ،چند گروهند:
منافقان بىايمان ،مسلمانان ترسو ،رفاهطلبان ،شكّاكان،
بىهمّتان كه مىگويند :با مال و بيان و قلم و دعا،
رزمندگان را دعا و حمايت مىكنيم و جهاد براى ما
تفسير نور ،ج  ،2ص 138
واجب عينى نيست.

 رسول گرامى اسالم :آن كس كه جهاد را ترك
گويد ،خدا بر اندام او لباس ذلت مىپوشاند و فقر و
احتياج بر زندگى و تاريكى بر دين او سايه شوم
مىافكند .خداوند پيروان مرا به وسيله سُمّ ستورانى كه
به ميدان جهاد پيش مىروند و به وسيله پيكانهاى
نيزهها عزت مىبخشد.

 از تعبير به «درجات» نيز مىتوان اين معنى را
استفاده كرد كه مجاهدان همه در يك حد و پايه نيستند
و به اختالف درجه اخالص و فداكارى و تحمل ناراحتي
ها ،مقامات معنوى آنها مختلف است .زيرا مُسلَّم است
همه مجاهدانى كه در يك صف در برابر دشمن
مىايستند به يك اندازه ،جهاد نمىكنند و به يك
اندازه اخالص ندارند ،بنابراين هر يك ،به تناسب
كار و نيت خود پاداش مىگيرند.

 اميرمؤمنان على  در ابتداى خطبه جهاد چنين
مىفرمايد :جهاد درى است از دربهاى بهشت كه
خداوند آن را به روى دوستان خاص خود گشوده
است .جهاد ،لباس پرفضيلت «تقوى» است .جهاد ،زره
نفوذناپذير الهى است .جهاد ،سپر محكم پروردگار
است .آن كس كه جهاد را ترك گويد ،خداوند بر اندام
او لباس ذلت و بال مىپوشاند و او را در مقابل ديدگاه
مردم خوار و ذليل جلوه مىدهد . ...

 جهاد ،تنها به معنى جنگ و نبرد مسلحانه نيست.
بلكه هر نوع تالش و كوششى را كه براى پيشبرد اهداف
مقدس الهى انجام گيرد ،شامل مىشود و به اين ترتيب
عالوه بر نبردهاى دفاعى و گاهى تهاجمى ،مبارزات
علمى ،منطقى ،اقتصادى ،فرهنگى و سياسى را نيز در بر
تفسير نمونه ،ج  ،4ص 82
مىگيرد.

 آنان كه مشكالت جسمى دارند ،از جهاد
معافند.
 هر كجا ناباورى مردم احتمال دارد ،اصرار و تكرار
الزم است.
 كمكهاى داوطلبانه مردم ،از جمله منابع تأمين
بودجههاى دفاعى است.
 جهاد مالى در كنار جهاد با جان مطرح است ،چون
بدون پشتوانه مالى ،جبهه ضعيف مىشود.
 هركس در هر موقعيّت و مقام و خدمتى كه باشد،
بايد بداند مقام رزمندگان مخلص از او باالتر است.
 با هركس بايد به نحوى سخن گفت :قرآن با
مؤمنان جبهه نرفته و منافقان و ترسوها و رفاه طلبان
برخورد متفاوت دارد.
 خدمات و تالش هركس محترم است و به
خاطر شركت كسانى در جبهه ،نبايد ارزشهاى
ديگران ناديده گرفته شود .برترى مجاهدان آرى،
امّا طرد ديگران هرگز« .كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى»
 اگر خداوند به رزمندگان ،فضيلت داده است ،پس
جامعه هم بايد براى مجاهدان و شهدا در اجتماع،
گزينشها و برخوردها حساب خاصى باز كند .البتّه ...
براى رزمنده نيز توقّعات نابجا پيدا نشود و گرفتار سوء
عاقبت نگردد.

تفسير نمونه ،ج  ،4ص 80

 در حديث آمده است« :انسان به همراه كسى خواهد
بود كه او را دوست دارد»؛ بدين معنا كه اگر انسان،
مجاهدى را صرفا بدين جهت كه او مجاهد است دوست
بدارد ،پاداش مجاهدان را دارد و اگر كسى شخص
راستگويى را به سبب راستگويى او دوست داشته باشد،
مقام همان راستگو را خواهد داشت .اگر كسى ستمگرى
را به سبب ستم او دوست بدارد ،در ستم شريك او خواهد
بود و كسى كه كافرى را به سبب كفرش دوست بدارد،
ترجمه تفسير كاشف ،ج  ،2ص 650
همانند او خواهد بود.
در حديثى از پيامبر اسالم نقل شده كه به سربازان
اسالم فرمود« :افرادى را در مدينه پشت سر گذاشتيد كه
در هرگام در اين مسير با شما بودند (و در پاداشهاى
الهى شركت داشتند) آنها كسانى بودند كه نيتى پاك
داشتند و به اندازه كافى خيرخواهى كردند و قلبهاى
آنها مشتاق به جهاد بود ولى موانعى همچون بيمارى و
زيان و غير آن آنها را از اين كار باز داشت.

درس  :131خمس (قسمت دوم)

خالصه مطالب جلسه گذشته
 از جمله تكاليف اقتصادی مسلمانان ،پرداخت خمس است .يعني در برخي موارد ،بايد يك پنجم
مال خود را برای مصارف مشخصي بپردازند.
 موارد متعلقه خمس عبارتند از :آنچه از خرج سال زياد بيايد( .منفعت كسب) ،معدن ،گنج ،غنائم
جنگي ،جواهری كه از فرورفتن در دريا به دست آيد ،مال حالل مخلوط به حرام و زميني كه كافر
ذِمّي از مسلماني بخرد.
 پرداخت خم س مانند نماز و روزه از واجبات است و تمام افراد بالغ و عاقل كه مالك يكي از موارد
هفتگانه باشند بايد يك پنجم آن را بپردازند.
 اينك ادامه مباحث را پي ميگيريم.

* منفعت کسب
 يكي از موارد هفتگانه خمس كه بر بيشتر افراد جامعه واجب ميشود ،خمس
چيزی است كه از خرج سال انسان و خانوادهاش زياد بيايد.
مخارج سال)
مراد از مخارج ،تمام چيزهايي است كه انسان در زندگي خود و خانوادهاش بدان

تفسير نمونه ،ج  ،4ص 78

تفسير نمونه ،ج  ،4ص 81

تفسير نمونه ،ج  ،4ص  81و 82

خالصه مطالب برگرفته از تفسير نور ،ج  ،2ص  138و ( 139با اندک
جابجايی در چينش جمالت)

نياز دارد كه به نمونههايي از آن اشاره ميكنيم:
 خوراك و پوشاك  اثاثيه منزل مانند ظرف ،فرش و   ...مخارج مهماني
 مخارج ازدواج
 وسيله نقليهای كه برای كسب و كار نيست.
 كتابهای مورد نياز  آنچه در راه زيارت مصرف ميكند.
 جوايز و هدايايي كه به كسي ميدهد
 صدقه ،نذر و يا كفارهای كه پرداخت ميكند.
 بنابراين هر كس در طول سال ميتواند تمام مخارج مورد نياز خود را از
درآمدش تأمين كند و در پايان سال ،اگر چيزی اضافه نيامد ،پرداخت
خمس ،واجب نيست.
 پس از آن كه به طور متعارف و در حد نياز خود ،زندگي را گذراند اگر در
پايان سال ،چيزی اضافه آمد ،يك پنجم آن را بايد برای مصارف مشخصي بپردازد
و چهار پنجم آن را ميتواند مصرف يا برای خود پس انداز كند.

 .1سوره مبارکه نسا؛ آيه شريفه  :95مؤمنان خانه نشين که زيان ديده نيستند با آن مجاهدانى که با مال و جان خود در راه خدا جهاد مىکنند يكسان نمىباشند .خداوند ،کسانى را که با مال و جان خود جهاد مىکنند به
درجهاى بر خانهنشينان مزيّت بخشيده و همه را خدا وعده [پاداش] نيكو داده ،و[لى] مجاهدان را بر خانهنشينان به پاداشى بزرگ ،برترى بخشيده است.
* سايت هيأت رهروان سيدالشهداwww.mahfelezekr.ir : 
* سايت مؤسسه قرآني عصر ظهورwww.asre-zohur.ir :
* پست الکترونيکي مدير مؤسسه (مدرس کالس تفسير) asrezohur@chmail.ir :
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درس  - 131آیا امام زمان پس از ظهور از قاتالن امام حسین انتقام خواهند گرفت؟(قسمت اول)

 نخست بايد واژه «انتقام» معنا شود تا افق مناسب برای بحث گشوده شود .انتقام در لغت عرب به معني «مجازات
كردن» است ،هرچند مفهوم تشفي قلب (فرو نشاندن سوز دل در درون) در مفهوم اين كلمه در استعماالت روزمرّه رايج
شده ،ولي در معني اصلي لغوی آن وج ود ندارد و خداوند نيز برتر و باالتر از چنين مفاهيمي است .انتقام در مورد خداوند
و قرآن كريم مكرّر به كار رفته ،ولي [انتقام] از ناحيه خداوند انتقام به معنای مجازات در برابر اعمال خالفي است كه
انجام شده.
 اين نشان ميدهد كه اضالل انسان ،جنبه مجازات دارد و عكس العمل خود انسان است.
 در وقت ظهور و قيام حضرت از مردم زمان امام حسين و يا از تمامي مردم اعصار انتقام گرفته نخواهد شد ،زيرا طبق روايات ،تمام مردم عصر امام حسين و يا تمام
مردم اعصار ،رجعت نميكنند.
 به فرموده امام صادق« ،رجعت» برای همه مردم نيست بلكه برای گروههای خاص است :مؤمنان خالص و كافران محض.
 بر اساس روايات ،امام زمان اوالد زادههای قاتالن حضرت سيدالشهداء را كه به ظلم و ستم پدران و اجداد خويش راضي هستند و به آن افتخار كرده و از روی نيّت و
گفتار و عمل به آنها شريك ميباشند ،ميكشند و انتقام ميگيرند.


درس  :15سرخ کردنیها (قسمت اول)
سرخ كردنيها لذيذ و خوشمزهاند و بسياری از افراد
تمايل زيادی به خوردن غذاهای سرخ شده دارند.
اما بهتر است درباره مضرات سرخ كردنيها هم بدانيد:
 محققان ميگويند مصرف سرخكردنيها در طول بارداری ،نوزاد را به خطر مياندازد.
 مصرف زياد سرخ كردنيها به ويژه سيب زميني ،نان و يا مواد نشاستهای سرخ شده،
در دوران بارداری برای رشد جنين بسيار مضر است و منجر به كاهش وزن در زمان
تولد ميشود.
 كاهش وزن هنگام تولد ،عامل خطری برای ابتال به بسياری از بيماریها در سالهای
اوليه كودكي است و پيامدهايي همچون كاهش قد ،افزايش خطر ابتال به بيماریهای

قلبي و عروقي ،ديابت نوع  ۲و پوكي استخوان در طول عمر را به همراه دارد.
 افرادی كه در رژيم غذايي خود از دِسِر و غذاهای چرب استفاده ميكنند ۵۸
درصد بيش از ساير افراد با احتمال ابتال به افسردگي مواجهند.
 محققان معتقدند سرخ كردنيها ،با ابتال به انواع سرطان در ارتباط هستند و
بيشتر از آنكه فكرش را بكنيد ،سالمت شما را به خطر مياندازند.
 غذاهای پرچربي كه از چربيهای اشباع شده سرشارند ،دشمن باروری مردان
هستند و ميتوانند باعث عقيم شدن آنها شوند.
 سرخ كردنيها ميتوانند برای هوش كودكان مضر باشند و توانايي يادگيری و
استدالل را در آنها پايين بياورند.

* ﭘﺪﺭﻡ یه ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ توی یه ﺷﻬﺮ دیگه دﺍﺷﺖ و به همین دلیل ،ﺍﺯ ﻣن ﺧوﺍﺳﺖ بﺮﺳوﻧمش .وﻗﺘﯽ ﺭﺳیﺪیم ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨج بعﺪﺍﺯظﻬﺮ همین ﺟﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﺕ
هﺴﺘم تﺎ بﺎ هم بﺮﮔﺮدیم.
* ﻣن ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻡ و ﻋالوﻩ بﺮ ﺧﺮیﺪ ﻣﻨزل ،ﻣﺎﺷین ﺭو به تعمیﺮﮔﺎﻩ بﺮدﻡ و بعﺪ هم به ﺳیﻨمﺎ ﺭﻓﺘم .ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨج و ﻧیم بعﺪﺍﺯظﻬﺮ یﺎدﻡ ﺍﻓﺘﺎد ﮐه بﺎیﺪ
دﻧﺒﺎل ﭘﺪﺭ ﻣﯽﺭﻓﺘم  ...وﻗﺘﯽ ﺭﺳیﺪﻡ ﺳﺎﻋﺖ ﺷش ﺷﺪﻩ بود!
* ﭘﺪﺭ بﺎ ﻧگﺮﺍﻧﯽ ﭘﺮﺳیﺪ:ﭼﺮﺍ دیﺮ ﮐﺮدی؟! بﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ و ﺍلﺒﺘه به دﺭوﻍ ﮔﻔﺘم :ﻣﺎﺷین ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒود ،ﻣﺠﺒوﺭ ﺷﺪﻡ ﻣﻨﺘﻈﺮ بموﻧم! ﭘﺪﺭ ﮐه ﻗﺒال به تعمیﺮﮔﺎﻩ ﺯﻧﮓ ﺯدﻩ
بود ﮔﻔﺖ :ﺣﺘمﺎ توی ﺭوﺵ تﺮبیﺘﯽ ﻣن ،ﻧﻘﺼﯽ بودﻩ ﮐه به تو ﺍﻋﺘمﺎد به ﻧﻔﺲ ﻻﺯﻡ ﺭو ﻧﺪﺍدﻩ تﺎ بﻬم ﺭﺍﺳﺖ بگﯽ! بﺮﺍی ﺍین ﮐه بﻔﻬمم ﻧﻘﺺ ﮐﺎﺭ ﻣن ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺍین
ﻣﺴﺎﻓﺖ طوﻻﻧﯽ ﺭو تﺎ ﺧوﻧه ،ﭘیﺎدﻩ بﺮﻣﯽﮔﺮدﻡ تﺎ دﺭ ﺍین بﺎﺭﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻨم!
* ﻣﺪﺕ ﭘﻨج ﺳﺎﻋﺖ و ﻧیم ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺵ توی ﺍتوﻣﺒیل ﻧﺸﺴﺘه بودﻡ و ﭘﺪﺭﻡ ﺭو ﮐه به ﺧﺎطﺮ دﺭوﻍ ﺍﺣمﻘﺎﻧهﺍی ﮐه بﻬش ﮔﻔﺘه بودﻡ ﻏﺮﻕ دﺭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ و ﺍﻧﺪوﻩ بود،
ﻧگﺎﻩ ﻣﯽﮐﺮدﻡ! هموﻥ ﺟﺎ بود ﮐه تﺼمیم ﮔﺮﻓﺘم دیگﻩ هﺮﮔز دﺭوﻍ ﻧگم ...

نک
بکوشیم همیشه «راست» بگوییم و دامان خود را هب «ردوغ» آلوده نیم!

* این بار جنس نغمههای دلنشین «موالی یا موالی»مان فرق میکند.
* در آخرین شب جمعه پیش از محرم حضرت ارباب ،توفیق حضور و بهرهمندی از محافل ذکر را طلب خواهیم کرد .ان شاءاهلل

 پنج شنبه  15شهريورماه  -ساعت  23:00
حسينيه رهروان سيدالشهدا

* سايت هيأت رهروان سيدالشهداwww.mahfelezekr.ir : 
* سايت مؤسسه قرآني عصر ظهورwww.asre-zohur.ir :
* پست الکترونيکي مدير مؤسسه (مدرس کالس تفسير) asrezohur@chmail.ir :

