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كمْ وَ ال َتعْ َت ُدوا إن هَّ َ
ُ
َّ الل ال ُي ِحب ْ
ون ُ
َّذين ُيقاتِ ُل َ
الل ال َ
المُ عْ َتدين.
بيل هَّ ِ
ُّ
وَ قاتِ لوا في َس ِ
ِ

و در راه خدا با كسانى كه با شما مىجنگند ،بجنگيد ،و[لى] از اندازه درنگذريد ،زيرا خداوند تجاوزكاران را دوست نمىدارد.
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* چشم انداز آیه
*یک اصل بسیار بسیار مهم!
Qباغستان ها و گياهان و زراعت ها را نبايد از بين ببرند و از
Qدر نخستين آيه ،قرآن دستور مقاتله و مبارزه با كسانى Qبعضى از صفات ،در شرايط مختلف ارزش خود را از دست مواد سمى براى زهرآلود كردن آب هاى آشاميدنى دشمن
		
ترحم بر پلنگ تيز (جنگ شيميايى و ميكروبى) نبايد استفاده كنند.
ترحم يك ارزش است ،ولى ّ
كه شمشير به روى مسلمانان مىكشند صادر كرده و به مىدهند؛ مثال ّ
تفسير نمونه ،ج ،2ص 19
آنان اجازه داده است كه براى خاموش ساختن دشمنان ،دندان ،ستمكارى بر گوسفندان است .و يا علم يك ارزش است،
دست به اسلحه ببرند و به تعبير ديگر دوران صبر و شكيبايى لكن گاهى ندانستن ارزش مىشود .مثال شبى كه حضرت * بحث روايي
مسلمانان تمام شده بود و به قدر كافى ،قوت و قدرت پيدا على در بستر پيامبر به جاى آن حضرت خوابيد و Qعلى طبق آنچه در نهج البالغه آمده  -به لشكريانش،
كرده بودند كه با شجاعت و صراحت ،از خود و حقوق خويش پيامبر خدا هجرت نمودند ،ارزش اين فداكارى بدان است قبل از شروع جنگ صفين دستور جامعى در اين زمينه داده
تفسير نمونه ،ج ،2ص  18كه حضرت على نداند كه كشته مىشود يا نه و اگر بداند كه كه شاهد گوياى بحث ما است:
دفاع كنند.
با آنها نجنگيد تا جنگ را آغاز كنند
Qدر اين آيه ضمن تصريح به ضرورت دفاع و مقابله در برابر او را نمىكشند ،افراد عا ّدى نيز حاضرند چنين عملى را انجام
هَّ
بحمدالل (براى حقانيت خود)
تجاوز ديگران ،يادآور مىشود كه در ميدان جنگ نيز از بدهند .به هر حال هر يك از سخاوت و شجاعت ممكن است در چه اينكه شما
حدود و مرزهاى الهى تجاوز نكرده و متعرض بيماران ،زنان ،شرايطى كمارزش يا پرارزش يا بىارزش شود ،لكن تنها صفتى
داراى حجت و دليل هستيد
كودكان و سالمندانى كه با شما كارى ندارند نشويد .قبل از كه هرگز از ارزش نمىافتد ،مسئله عدالت است كه در هر زمان و واگذاشتن آنها تا نبرد را آغاز كنند ،حجت
دعوت آنان به اسالم ،دست به اسلحه نبريد و شروع كننده و مكان و نسبت به هر فرد ،دوست يا دشمن يك ارزش است.
ديگرى است به سود شما و بر زيان آنان.
تفسير نور ،ج ،1ص 300
مقررات و عواطف انسانى را حتّى در جنگ
جنگ نباشيد و ّ
آن گاه كه به اذن خدا آنان را شكست داديد،
* مفهوم «فی سبیل اهلل»
تفسير نور ،ج ،1ص 300
مراعات كنيد.
فراريان را نكشيد
ِيل هَّ
اللِ» هدف اصلى جنگهاى اسالمى
Qتعبير به «فِي َسب ِ
را روشن مىسازد كه جنگ در منطق اسالم ،هرگز به و بر ناتوانها ضربه نزنيد و مجروحان را به قتل
*چرا فرمان جهاد در مدينه نازل شد؟
نرسانيد
Qجهاد در سال دوم هجرت به مسلمانان واجب گشت و خاطر انتقامجويى يا جاهطلبى يا كشورگشايى يا به
قبل از آن واجب نبود .دليل اين موضع روشن است ،زيرا دست آوردن غنائم و اشغال سرزمين هاى ديگران و با اذيت و آزار ،زنان را به هيجان نياوريد ،هر
از يك طرف تعداد مسلمانان در مكه به اندازهاى كم بود كه نيست .اسالم همه اينها را محكوم مىكند و مىگويد :سالح چند به شما دشنام دهند و به َسران تان ناسزا
عمال قيام مسلحانه كردن ،مفهومى جز انتحار و خودكشى به دست گرفتن و به جهاد پرداختن فقط بايد در راه خدا و
گويند.
نداشت و از طرف ديگر دشمن در مكه فوق العاده نيرومند براى گسترش قوانين الهى و بسط توحيد و عدالت و دفاع از
تفسير نمونه ،ج ،2ص 20
بود و در واقع مركز اصلى قدرتهاى ضد اسالمى محسوب حق و ريشه كن ساختن ظلم و فساد و تباهى باشد .همين
* خالصه بحث
مىشد و مبارزه كردن با آنها در داخل مكه ،امكان پذير نبود .نكته است كه جنگهاى اسالمى را از تمام جنگهايى كه در
Qدفاع و مقابله به مثل ،از حقوق انسانى است .اگر كسى با
ولى هنگامى كه پيامبر به مدينه آمد عده زيادى به او جهان روى مىدهد جدا مىسازد و نيز همين هدف ،در تمام
ما جنگيد ما هم با او مىجنگيم.
ايمان آوردند و دعوت خود را آشكار در داخل و خارج مدينه ابعاد جنگ اثر مىگذارد و كميت و كيفيت جنگ ،نوع سالح،
الل درمىآورد Q .هدف از جنگ در اسالم ،گرفتن آب و خاك و يا استعمار
گسترش داد و توانست يك حكومت صالح به وجود آورد و چگونگى رفتار با اسيران را به رنگ فى سبيل هَّ
تفسير نمونه ،ج ،2ص  18و انتقام نيست ،بلكه هدف ،دفاع از حقّ با حذف عنصرهاى
وسايل الزم را براى مبارزه و پيكار با دشمن آماده سازد و
فاسد و آزادسازى افكار و نجات انسانها از خرافات و
چون مدينه از مكه فاصله زيادى داشت اين كار با فراغت Qپيمودن راه خدا يا به تعبير ديگر راه دين و آيين او ،با تمام
			
موهومات مىباشد.
خاطر صورت گرفت و نيروهاى انقالبى و آزادى بخش ،آماده مشكالتى كه دارد ،چون موافق روح و جان افراد با ايمان است،
مبارزه و دفاع در برابر دشمن شدند .تفسير نمونه ،ج ،2ص  30كارى است آسان و گوارا ،به همين دليل مؤمنان داوطلبانه و  Qحتّى در جنگ بايد عدالت وحقّ رعايت شود« .قات ِ ُلوا  ...ال
آشكارا از آن استقبال مىكنند ،هر چند سرانجامش شهادت تَ ْعت َُدوا» بارها قرآن با جملهى «التعتدوا» سفارش كرده كه
*مراحل برخورد با دشمن
َ
َ
تفسير نمونه ،ج ،2ص  19در انجام هر فرمانى از حدود ومرزها تجاوز نشود.
Qبىاعتنايى و اعراضَ « .د ْع أذا ُه ْم» (احزابَ « ،)48/فأ ْع ِر ْ
ض باشد.
محبت
َع ْن ُه ْم» (نساء)63/
ِين يُقات ِ ُلون َ ُك ْم» نيز صراحت دارد كه اين دستور  Qظلم و ستم و ايستادگى در مقابل دين خدا ،رشت ه ّ
َّ
Qجمله «الذ َ
الهى را پاره مىكند« .إ ِ َّن هَّ
ِين»
ب ال ْ ُم ْع َتد َ
اللَ ال يُحِ ُّ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
Qخشونت و جنگَ « .واغلظ َعل ْي ِه ْم» (توبهَ « ،)73/و قاتِلوا  ...مخصوص مقابله با كسانى است كه دست به اسلحه مىبرند
تفسير نور ،ج ،1ص  300و تا دشمن به مقاتله و مبارزه برنخيزد ،مسلمانان نبايد حمله  Qتنها حضور در جبهه ،سبب قرب الهى نيست ،بلكه
ِين يُقات ِ ُلون َ ُك ْم» (بقره)190/
الَّذ َ
محبوبيت نزد پروردگار زمانى است كه در جنگ ،عادل
كنند و چنان كه خواهيم ديد ،اين اصل (جز در بعضى موارد
ّ
استثنايى كه خواهد آمد) همه جا محترم شمرده شده است .باشيم و حقوق را رعايت كنيم« .ال تَ ْعت َُدوا إ ِ َّن هَّ
*هدف نهایی جنگ
ب
اللَ ال يُحِ ُّ
جنگ مسلمانان ،براى دفاع از خود و دين خداوند
				
ِين»
تفسير نمونه ،ج ،2ص  19ال ْ ُم ْع َتد َ
		
است .لكن هدف دشمن از جنگ ،خاموش كردن نور
قتال
در
تعدی
از
پرهیز
مصادیق
*
تعصبها،
 Qدر جنگ ،هدف بايد فقط خدا باشد ،نه هوسهاّ ،
خدا «ل ُِي ْط ِفؤُا ن َ هَّ َ ْ
هَّ
ِيل الل ِ»
ُور الل ِ ب ِأفوا ِه ِه ْم» (صف )8/و به تسليم Qافرادى كه سالح بر زمين بگذارند و كسانى كه توانايى جنگ غنائم ،ريا و سمعه« .فِي َسب ِ
ك ال ْ َي ُهو ُد َو لاَ
كشاندن مسلمانان است« .ل َ ْن ت َْرضى َع ْن َ
کلیه مطالب خالصه بحث) برگرفته از تفسير نور ،ج ،1ص 301
را از دست دادهاند ،يا اصوال قدرت بر جنگ ندارند ،همچون
ال َّنصارى َحتَّى تَ َّتب َِع ِملَّ َت ُه ْم» (بقره)120/
مجروحان ،پيرمردان ،زنان و كودكان نبايد مورد تعدى قرار
تفسير نور ،ج ،1ص 300
تفسير نمونه ،ج ،2ص 19
		
گيرند.
* در موارد زیر ،حکم به پاکی می شود:

* این افراد ،کافر و نجس هستند:

Qمعلوم نباشد پاک و نجس به هم برخورد کرده اند یا نه.
 Qمعلوم نباشد چیز پاک و نجس ،مرطوب بوده اند یا نه.
 Qمعلوم نباشد رطوبت یکی به دیگری سرایت کرده است
یا نه.

Qمنکِر خدا (کسی که وجود خدا را انکار کند).
 Qمنکِر توحید (کسی که برای خدا شریک قرار دهد).
 Qمنکِر پیامبری حضرت محمد( کسی که نبوت پیامبر اکرم را انکار کند).
 Qمنکِر ضروری دین؛ در صورتی که بداند آن چیز ،ضروری دین است و انکار آن به انکار
رسالت یا تکذیب پیامبر یا نقص دین بازگردد.
 Qکسی که به ائمه اطهار دشنام دهد یا با آنها دشمنی ورزد ،هرچند با یکی از
آنهاباشد.
منبع :کتاب آموزش فقه؛ نوشته محمدحسين فالح زاده؛ صفحه  72تا 74
* سايت مؤسسه قرآني عصر ظهورwww.asre-zohur.ir :

Pدرس بيست و ششم :نجاسات (بخش دوم)O

* چند مسأله

 Qخوردن و آشامیدن چیز نجس ،حرام است.
 Qوسایل منزل کسانی که به طور کامل ،مقید به طهارت و نجاست
نیستند  -حتی اگر مسلمان نباشند  -در صورتی که یقین به نجس
شدن آنها نباشد ،پاک است.
 Qوسایل و لوازمی که در هتل ها یا خانه ها  -حتی در کشورهای
غیر اسالمی  -وجود دارد از جمله ظروف غذا ،حوله حمام ،صابون،
رختخواب ،تخت ،فرش و دیگر چیزها اگر یقین به تماس با بدن کافر
به گونه ای که رطوبت سرایت کرده باشد و یا یقین به نجس شدن
آن از راه دیگر نمی باشد ،پاک است.

* سايت هيأت رهروان سيدالشهداwww.mahfelezekr.ir : 

* پست الکترونيکي مدير مؤسسه (مدرس کالس تفسير) asrezohur1390@ chmail.ir :

طرح آ يه هاي فر ا موش شد ه کاري از مؤسسه قرآني عصر ظهو ر ا ر ا ک
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پرسش بيست و ششم :علل غيبت امام زمان را بيان کنيد.

قسمت دوم

Qدر جلسه گذشته اولین دلیل غیبت با عنوان «امتحان و آزمایش مردم» بررسی شد.
 Qاینک دومین عامل غیبت را با عنوان «نجات از قتل امام زمان »را تبیین می کنیم:

*نجات از قتل آن حضرت

چنانچه در تاریخ آمده است معتمد عباسی که خلیفه دوران امام حسن عسگری و
دوران تولد و کودکی امام زمان بوده ،سخت در تالش بوده است که به هر قیمتی شده،
حضرت مهدی را پیدا کرده و از بین ببرد .لذا ُع ّمال و کارگزاران او پیوسته به منزل
امام حسن عسگری یورش می بردند تا شاید بر نیت پلیدشان ،جامه عمل
بپوشانند .اما خداوند متعال ،او را محافظت کرد.
ُزراره از امام باقر نقل می کند که آن حضرت فرمود :قائم باید غایب شود .زراره سؤال
می کند چرا؟ حضرت می فرمایند :جهت نجات از قتل.
منبع :کتاب  200پرسش و پاسخ پريامون امام زمان؛ نوشته سيد جعفر موسوي نسب؛ صفحه  228و 229
ادامه دارد ...
Pدرس بيست و ششم :آداب میهمانیO

Qچنانچه فرد دعوت شده نمی تواند در میهمانی شرکت کند ،حتما باید در اولین
فرصت اطالع دهد تا میزبان از نظر جایگزینی

 Qدر میهمانی های بزرگ ،صاحب مجلس (زن و مرد) جلوی در می ایستد و از مدعوین
استقبال می کند .محل نشستن صاحب مجلس نیز معموال پایین مجلس و نزدیک در
است.

 Qمیهمان ،به موقع در محل میهمانی حاضر شود و برابر زمان اعالم شده مجلس
را ترک کند و اگر نمی تواند در ساعت تعیین شده حضور یابد ،مدت تأخیر خود را
اطالع دهد.

 Qمیزبان از آن چه دارد مضایقه نکند و میهمان به آن چه برایش فراهم کرده اند ،اکتفا
کند.

Qمیهمان دیگر و یا پیش بینی جا و غذا تکلیف خود را بداند .اطالع ندادن و شرکت
نکردن در میهمانی ،نشانه بی قیدی و ضعف فرهنگی مدعو و تحمیل هزینه و بی
اعتنایی به دعوت کننده می باشد.

 Qمیزبان وظیفه دارد به استقبال میهمان برود (اگرچه یک قدم) ،سالم و خوشامد
بگوید.
 Qوقتی جلوی پای کسی برمی خیزیم ،اگر تا زمانی که او ننشسته است ،ننشینیم،
نهایت ادب و احترام را به او روا داشته ایم.

Qهرکس به عنوان میهمان وارد می شود باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد،
حتی اگر حقیر یا کافر باشد.

 Qمیهمان باید مورد پذیرایی شایسته قرار بگیرد ،مگر آن که شرط کرده باشد که بیشتر
از امکانات معمول و موجود ،تهیه و تدارکی دیده نشود.

 Qمیهمان بدون دعوت و سرزده نباید توقع پذیرایی فوق العاده داشته باشد و الزم نیست
که صاحبخانه در آن وعده به زحمت بیفتد.
 Qوظیفه میزبان ،پذیرایی است ،لذا نباید از میهمان سؤال کند «چی میل دارید؟»
صحیح آن است که به تناسب زمان ،چای ،شربت و یا  ...را با احترام ،ارائه نماید و اختیار
و انتخاب را بر عهده میهمان بگذارد.
منبع :کتاب روش هاي نيکو در معارشت؛ نوشته سيد مصطفي ابطحي؛ صفحات  74تا 76

ايستگاه پنجم :مديران اليقی که شرمنده شهدا نيستند.
برای استقرار اين نظام و ماندنش
حدود  219هزار شهيد داده ايم.
يعنی برای هر صندلی 73 :شهيد!
به تعبيری ديگر برای هر پست در
نظام
يک کربال برپا شده است !

در نظام جمهوری اسالمی ايران،
 3000صندلی
با پست مهم در  3قوه داريم.

خوش به حال مديرانی که «شرمنده شهدا» نيستند!

پی نوشت:
لطفا خيلی خودتان را درگير آمار و ارقام فوق ،نکنيد.
چند صندلی ،کمتر يا بيشتر و يا اين که تعداد شهدا قدری بيشتر يا کمتر باشد،
تفاوتی در اصل ماجرا ايجاد نمی کند.

روز پنج شنبه هفته آینده ()13/03/1395
همزمان با آخرین شب جمعه ماه شعبان
و سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی

روزه می گیریم

و ثواب آن را به روح بلند و ملکوتی آن امام فقید
و دو فرزندش ،هدیه می کنیم.
* سايت مؤسسه قرآني عصر ظهورwww.asre-zohur.ir :

* سايت هيأت رهروان سيدالشهداwww.mahfelezekr.ir : 

* پست الکترونيکي مدير مؤسسه (مدرس کالس تفسير) asrezohur1390@chmail.ir:

