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ط َم ْأنَنْتُمْ
اللهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِكُمْ َفإِذَا ا ْ
َفإِذا قَضَيْتُمُ الصَّالةَ فَاذْكُرُوا َّ
1
َفأَقِيمُوا الصَّالةَ إِنَّ الصَّال َة كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً.

 دیدیم که نماز حتى در حال جنگ هم ساقط
نمىشود و در جنگ ،نماز به صورت ویژهاى خوانده
مىشود.
 اکنون در این آیه به مسلمانان دستور مىدهد که
چون از نماز [در جنگ] فارغ شدید ،در هیچ حالتى خدا
را فراموش نكنید و همواره به یاد خدا باشید که رمز
پیروزى شما همین یاد خداست .خدا را هم در حال
ایستاده و هم در حال نشسته و هم در حال خوابیده یاد
کنید.
 پس از توصیه یاد خدا در جنگ ،اضافه مىکند وقتى
جنگ به مرحلهاى رسید که شما آرامش پیدا کردید و از
دشمن ایمن شدید ،نماز را اقامه کنید یعنى به صورت
معمولى بخوانید و دیگر به صورت نماز خوف نخوانید.
 آن گاه براى نشان دادن اهمیت نماز ،تأکید مىکند
که همانا نماز بر مؤمنان واجب است و زمان معينى
دارد .يعنى نماز را نبايد از زمان خودش به تأخير
انداخت.

 نماز رازى است میان بنده و خدا که در این راز هم
نیاز است و هم ناز ،امروز نیاز است و فردا ناز ،امروز رنج
است و فردا گنج ،امروز بارى گران و فردا روح و ریحان،
امروز کدو کار و فردا کام و بازار ،امروز رکوع و سجود و
فردا وجود و شهود.
 هیأت نماز چهار است :قیام ،رکوع ،سجود ،قعود.
حكمت در آن این است که جمله موجودات بر چهار
شكلاند :بعضى بر هیأت قائمات راستند و آن درختانند.
بعضى بر هیأت راکعان سر فرود افكنده و آن ستورانند.
بعضى بر هیأت ساجدان رو به خاك نهاده و آن حشراتند
و بعضى بر زمین نشسته بر هیأت قاعدات و آن حشیش و
نباتات است .چنانچه ربّ العزة گفته بنده مؤمن در
خدمت ما این چهار هیأت به جاى آر :قیام ،رکوع ،سجود
و قعود تا ثواب تسبیح همه خالیق بیایى . ...
تفسير مخزن العرفان در علوم قرآن ،ج  ،4ص  150و 151

 بعضى مىگویند ما منكر فلسفه و اهمیت نماز و
اثرات تربیتى آن نیستیم ،اما چه لزومى دارد که در
اوقات معینى انجام شود؟ آیا بهتر نیست که مردم آزاد
گذارده شوند و هر کس به هنگام فرصت و آمادگى
روحى این وظیفه را انجام دهد؟
تجربه نشان داده كه اگر مسائل تربيتى ،تحت
انضباط و شرائط معين قرار نگيرد عدهاى آن را به
دست فراموشى مىسپارند و اساس آن به كلى
متزلزل ميگردد .این گونه مسائل حتما باید در
اوقات معین و تحت انضباط دقیق قرار گیرد تا هیچ
کس عذر و بهانهاى براى ترك کردن آن نداشته باشد
به خصوص اینكه انجام این عبادات در وقت معین
مخصوصا به صورت دسته جمعى داراى شكوه و تأثیر و
عظمت خاصى است که قابل انكار نمىباشد و در
حقیقت یک کالس بزرگ انسانسازى تشكیل مىدهد.
تفسير نمونه ،ج  ،4ص  105و 106

 کلمه «موقوت» از ماده «وقت» است .بنابراین معنى
آیه چنین است که اگر مالحظه مىکنید حتى در میدان
جنگ ،مسلمانان باید این وظیفه اسالمى را انجام دهند
به خاطر آن است که نماز ،اوقات معینى دارد که
نمىتوان از آنها تخلف کرد.

 آیه فوق در حقیقت اشاره به یک دستور مهم اسالمى
است که معنى نماز خواندن در اوقات معين اين
نيست كه در ساير حاالت انسان از خدا غافل بماند
بلكه ،نماز يك دستور انضباطى است كه روح توجه
به پروردگار را در انسان زنده مىكند و ميتواند در
فواصل نمازها خدا را به خاطر داشته باشد خواه در
ميدان جنگ باشد و خواه در غير ميدان جنگ.

 در عِقاب االعمال صدوق به حذف اسانید از ابى
عبداللّه روایت نموده که پیامبر فرمود ... :اول
چيزى كه سؤال كرده مىشود از بنده وقتى كه
محضر الهى در موقف بايستد ،نماز است .پس اگر
تزکیه باشد نمازش ،پاکیزه و مقبول باشد سایر اعمال
او و اگر تزکیه نباشد نمازش ،تزکیه و پاك نگردد
عملش.
 حضرت على درباره آیه «فَاذْکُرُوا اللَّهَ قِیاماً وَ
قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِكُمْ» فرمودند :یعنى شخص سالم
ایستاده ،مریض نشسته و کسى که نشسته نمىتواند،
خوابیده نماز بخواند.

تفسير كوثر ،ج  ،2ص 551

ترجمه تفسير الميزان ،ج  ،5ص 101

تفسير كوثر ،ج  ،2ص 550

تفسير نمونه ،ج  ،4ص 105

 کلمه «قِیاماً» جمع «قائم» به معناى ایستاده و کلمه
«قُعُوداً» جمع «قاعد» به معناى نشسته و کلمه «جُنوب»
جمع «جَنب» به معناى پهلو و کنایه از دراز کشیدن
است .همچنین کلمه «کِتاباً» به معناى امرى نوشته شده  نماز در هیچ حالتى ساقط نمىشود و هر انسانى باید
و واجب  ...است.
آن را به هر ترتیبى که مىتواند ،چه از لحاظ لفظ و چه از
تفسير نور ،ج  ،2ص  148لحاظ عمل ،به جاى آورد و اگر از این دو ناتوان شد باید
با اشاره چشم نماز بگزارد و اگر از اشاره هم عاجز شد باید
 در اين آيه فقط به ذكر اينكه نماز ،وقت خاصى صورت نماز را در قلبش خطور دهد.
دارد بسنده شده ولى در آيات ديگر ،اوقات نماز به
ترجمه تفسير كاشف ،ج  ،2ص 671
تفصيل آمده است:
 مراد از موقوت بودن نماز ،ثابت بودن آن و ساقط
وَ أَقِمِ الصَّالةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ (هود )114/و نشدنش در هيچ حالى از احوال و مبدل نشدنش به
نماز را در دو طرف روز و پاسهایى از شب به پادار.
چيز ديگر است ،مىفرمايد :نماز نه ساقط مىشود و
ر
ِ
ج
ْ
ف
َ
ل
ْ
ا
ن
َ
أَقِمِ الصَّالةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآ
نه مانند روزه به چيز ديگر نظير كفاره مبدل و عوض
(اسراء )87/نماز را هنگام زوال خورشید تا تاریكى شب و
مىشود.
نزدیک شدن فجر به پادار.
تفسير نمونه ،ج  ،4ص 104

درس  :132خمس (قسمت سوم)

خالصه مطالب  2جلسه گذشته
 از جمله تكالیف اقتصادی مسلمانان ،پرداخت خمس است .یعنی در برخی موارد ،باید یک پنجم
مال خود را برای مصارف مشخصی بپردازند.
 موارد متعلقه خمس عبارتند از :آنچه از خرج سال زیاد بیاید( .منفعت کسب) ،معدن ،گنج ،غنائم
جنگی ،جواهری که از فرورفتن در دریا به دست آید ،مال حالل مخلوط به حرام و زمینی که کافر
ذِمّی از مسلمانی بخرد.
 پرداخت خمس مانند نماز و روزه از واجبات است و تمام افراد بالغ و عاقل که مالک یكی از موارد
هفتگانه باشند باید یک پنجم آن را بپردازند.
 منفعت کسب ،یكی از موارد هفتگانه خمس است و منظور از آن پرداخت یک پنجم چیزی است
که از خرج سال انسان و خانواده اش زیاد بیاید.
 اگر در طول سال می تواند تمام مخارج مورد نیاز خود را از درآمدش تأمین کند و در پایان سال،
چیزی اضافه نیامد ،پرداخت خمس ،واجب نیست.
 پس از آن که به طور متعارف و در حد نیاز خود ،زندگی را گذراند اگر در پایان سال ،چیزی
اضافه آمد ،یک پنجم آن را باید برای مصارف مشخصی بپردازد و چهار پنجم آن را می تواند مصرف
یا برای خود پس انداز کند.
 اینک ادامه مباحث را پی میگیریم.

تفسير اثنى عشرى ،ج  ،2ص 558

 کمبودهاى نماز خوف ،با یاد خدا جبران مىشود.
 وجوب هر نماز ،در وقت مخصوص خودش است.
 نماز و ياد خدا در هر حال الزم است ،در جبهه
جنگ يا بستر بيمارى.
 نماز ،از واجبات قطعى الهى در همه عصرها و
براى همه نسلها است.
 نماز خوف ،یک استثناست .پس از برطرف شدن
حالت اضطرار ،نماز باید به صورت عادّى خوانده شود.
خالصه مطالب برگرفته از تفسير نور ،ج  ،2ص ( 149با اندک
جابجايي در چينش جمالت)

* سال خمسي
 انسان از اولین روز بلوغ خود باید نماز بخواند و در اولین ماه رمضان ،روزه
بگیرد و پس از گذشت یک سال از اولین درآمدی که به دست آورده است ،خمس
اضافه بر مخارج سال گذشته را بپردازد.
ابتدای سال برای:
اولین محصولی است که برداشت میکند.
کشاورز :
اولین حقوقی است که دریافت میکند.
کارمند :
اولین مزدی است که میگیرد.
:
کارگر
اولین معاملهای که انجام میدهد.
مغازه دار :
 کسی که سالیانی از بلوغ او گذشته و در این مدت ،درآمدهایی داشته ولی
خمسی نپرداخته باید با مراجعه به مرجع تقلید خود یا نماینده وی ،خمس مالش
را محاسبه و بدهی خود را بپردازد و روز حسابرسی و پرداخت خمس ،اول سال
خمسی او خواهد بود.

 .1سوره مبارکه نسا؛ آيه شريفه  :103و چون نماز را به جاى آورديد ،خدا را [در همه حال] ايستاده و نشسته و بر پهلو آرميده ،ياد کنيد .پس چون آسودهخاطر شديد ،نماز را [به طور کامل] به پا داريد ،زيرا نماز بر مؤمنان ،در
اوقات معيّن مقرّر شده 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  - 132آیا امام زمان پس از ظهور از قاتالن امام حسین انتقام خواهند گرفت؟(قسمت دوم)
خالصه مطالب جلسه گذشته
 انتقام در لغت عرب به معنی «مجازات کردن» است ،هرچند مفهوم تشفی قلب (فرو نشاندن سوز دل در درون) در مفهوم این کلمه در استعماالت روزمرّه رایج شده ،ولی در معنی اصلی لغوی آن وجود ندارد و
خداوند نیز برتر و باالتر از چنین مفاهیمی است.
انتقام در مورد خداوند و قرآن کریم مكرّر به کار رفته ،ولی [انتقام] از ناحیه خداوند انتقام به معنای مجازات در برابر اعمال خالفی است که انجام شده.
 در وقت ظهور و قیام حضرت از مردم زمان امام حسین و یا از تمامی مردم اعصار انتقام گرفته نخواهد شد ،زیرا طبق روایات ،تمام مردم عصر امام حسین و یا تمام مردم اعصار ،رجعت نمیکنند.
 به فرموده امام صادق« ،رجعت» برای همه مردم نیست بلكه برای گروههای خاص است :مؤمنان خالص و کافران محض.
 بر اساس روایات ،امام زمان اوالد زادههای قاتالن حضرت سیدالشهداء را که به ظلم و ستم پدران و اجداد خویش راضی هستند و به آن افتخار کرده و از روی نیّت و گفتار و عمل به آنها شریک می
باشند ،میکشند و انتقام میگیرند.
 اینک ادامه مباحث را پی میگیریم.

 به خدمت امام رضا عرض شده است که چه میفرمایی در خصوص حدیثی که از امام صادق روایت شده که آن حضرت فرمود :وقتی که قائم خروج میکند اوالد
قاتالن حسین را در عوض کردههای پدرانشان به قتل میرساند .امام رضا فرمود :چنان است که امام صادق فرموده .عرض کردم بنابراین چه میشود معنای قول
خداوند «و التزروا وازرة وزر أخری» هیچ کسی وزر و گناه دیگری را به گردن نمیگیرد؟ فرمود :خداوند در همه فرمودههایش صادق است ولی اوالد قاتالن حسین به کرده
های پدرانشان در خصوص آن حضرت راضی میشوند و به آنها افتخار می کنند و هرکه به چیزی راضی شود مانند کسی است که به آن مرتكب شده است و هرگاه مردی در
مشرق کشته شود و مردی در مغرب به کشته شدن او راضی شود در نزد خداوند ،شریک قاتل میشود و این که قائم در وقت خروجش آنان را میکُشد برای این است که
آنان به کردههای پدرانشان راضی میباشند.


درس  :15سرخکردنیها (قسمت دوم)

خالصه مطالب جلسه گذشته
 ویتامینهای  Bو  Cدر اثر حرارت باال و مدت زمان طوالنی طبخ ،آسیب میبینند.
 سرخ کردنیها لذیذ و خوشمزهاند و بسیاری از افراد تمایل زیادی به خوردن غذاهای سرخ شده دارند.
 مصرف زیاد سرخ کردنیها به ویژه سیب زمینی ،نان و یا مواد نشاستهای سرخ شده ،در دوران بارداری  ویتامین  Aو رنگدانههای آنتی اکسیدانی به سهولت پلیمِریزه شده که با تغییر
رنگ روغن یا ماده غذایی قابل تشخیص است.
برای رشد جنین بسیار مضر است.
 افرادی که در رژیم غذایی خود از دِسِر و غذاهای چرب استفاده میکنند  ۵8درصد بیش از سایر افراد  امالح معدنی مثل آهن از ماده غذایی ،خارج و با کاهش مقاومت روغن ،سبب
با احتمال ابتال به افسردگی
مواجهند .با ابتال به انواع سرطان در ارتباط هستند و بیشتر از آنكه فكرش را اکسید شدن آن خواهد شد.
 محققان معتقدند سرخ کردنی ها،
 سدیم و پتاسیم ماده غذایی با اسیدهای چرب آزاد روغن ،وارد واکنش شده و
بكنید ،سالمت شما را به خطر میاندازند.
 غذاهای پرچربی که از چربیهای اشباع شده سرشارند ،دشمن باروری مردان هستند و میتوانند باعث سبب تشكیل ترکیبات صابونی و افزایش کف و ایجاد حباب و تسریع اکسیداسیون می
عقیم شدن آنها
شوند.توانند برای هوش کودکان مضر باشند و توانایی یادگیری و استدالل را در آنها پایین شود.
 سرخ کردنیها می
*******
بیاورند.
 اینک ادامه مباحث را پی میگیریم.
 با وجود همه مضراتی که برای سرخ کردنیها برشمرده شد ،در روزگار کنونی
طی فرآیند سرخ شدن ،ریزمغذیها که شامل ویتامینها و امالح معدنی هستند ،اجتناب از سرخ کردن برخی از غذاها امكان پذیر نیست.
دستخوش تغییر میشوند.
 پس بهتر است نكاتی درباره روشهای درست سرخ کردن بیاموزیم تا از مضرات آن
 ویتامین  Dدر اثر اکسید روغن ،تخریب میشود.
ادامه دارد ...
کم شود.

«محرم» نزدیکه و «ماجراهای تکراری»
توی محافل حقیقی و مجازی ،دست به دست میشن!

* یه همسایه دارن که نه نماز می خونه و نه روز میگیره ،اما الهه همه خوبیهاست و کنارشم یه همسایه دارن که اهل همه جور
فسق و فجوری هست ،اما دهه محرم ،هیأت برپا میکنه!
* صدای پارتی ،مجلس عروسی و موسیقی حروم ماشینا اذیتشون نمیکنه ،اما فقط زمان برگزاری هیأت ،مریض دارن و صدای
مراسم ،آسایششون رو سلب میکنه!
* پوالیی که خرج سفر آنتالیا و تایلند و دبی میشه و یا توی مجالس گناه و جشنهای بیخاصیت ،صرف میشه به کسی ربطی
نداره ،اما از این که یه عده پولشون رو خرج مجلس امام حسین کنن ،کُفری میشه!

ضم
ن رعایت «حق الناس»  ،می کوشیم« حضوری مطلوب» رد رماسم دهه محرم داشته باشیم.
 شرايط «حضور مطلوب» در مراسم دهه محرم 
* حضور قبل از اذان در حسینیه
* تکمیل صفوف نماز از ابتدا (کراهت حضور در صفوف بعد در صورت تکمیل نبودن صف اول)
* رعایت سکوت کامل در زمان قرائت ادعیه ،تعقیبات نماز و تالوت قرآن کریم
* نیت خالص در زمان قرائت دعای وحدت به منظور تحکیم دوستیها و دور شدن از نفاق و کینه
* همکاری با خدام الحسین و کمک به ایشان در نگهداری نوباوگان در تمام طول مدت سخنرانی
* تالش در راستای تحصیل قلب سلیم و عقل معاداندیش در زمان سخنرانی و سوگواری
* رعایت نظافت محیط داخلی و بیرونی حسینیه در تمام طول مدت برگزاری مراسم
* عدم پارک وسیله نقلیه در کوچه حسینیه (بر اساس مفاد قرارداد اجاره حسینیه)
* عدم پارک وسیله نقلیه در محلهای ممنوع به منظور رعایت حق الناس
* مراقبت از نوباوگان پس از اتمام مراسم به منظور پیشگیری از ایجاد مزاحمت آنان برای همسایگان
* تحمل سختیهای احتمالی در زمان برگزاری مراسم و تالش برای ایجاد محیطی مناسب برای افراد جدیدالورود
* همکاری کامل با مدیران اجرایی مراسم (برادران  :جناب آقای قاسمی – خواهران  :سرکار خانم نجارچی)

ضم
همس
امید است همه نگران زعزی ،ن رعایت تک تک موارد فوق زمینه اهی ربزگاری محافل ذرکی هب یادماندنی و معنوی را رفاهم آورند.

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

