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ص ْمهُ وَ َمنْ كانَ
شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ ِمنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ َف َمنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَ ُ
اللهَ عَلى ما
دةَ وَ لِتُكَبِّرُوا َّ
كمِلُوا الْعِ َّ
اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ ال يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُ ْ
ِدةٌ ِمنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ َّ
مَرِيضاً َأوْ عَلى سَفَرٍ فَع َّ
1
هَداكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون.

 پس از بيان حكم و فلسفه روزه و اين كه روزه گرفتن
در چند روز معدود و معين است ،اينك آن روزها را
تعيين مىكند و مىفرمايد :آن روزهاى معدود عبارتند از
ايام ماه رمضان كه داراى امتياز ويژهاى است .ماه رمضان
ماه خداست و داراى فضيلتى است كه ماه هاى ديگر ،آن
فضيلت را ندارند .زمان و مكان به خودى خود داراى
هيچ فضيلتى نيست بلكه اين حوادث مهم است كه به
زمان و مكان امتياز مىدهد.
 در اين آيه خداوند علت فضيلت ماه رمضان را
بيان مىكند و آن اينكه قرآن كريم در اين ماه
نازل شده است و ضمناً چند صفت از اوصاف برجسته
قرآن را بيان مىكند :يكى اين كه قرآن ،هدايتگر است و
انسانها را به راه راست و درست رهنمون مىشود .ديگر
اينكه نشانههاى روشنى از هدايت و فرقان در آن است
يعنى قرآن ضمن اينكه بشر را هدايت مىكند ،به او
قدرت تشخيص هم مىدهد و انسان به وسيله قرآن
مىتواند حق را از باطل و راه را از چاه تشخيص بدهد و
به حقيقت دست يابد.
 در اين آيه پس از بيان مطلب باال يك بار ديگر اين
حكم را تكرار مىكند كه اگر كسانى مريض باشند و يا
در سفر باشند ،در روزهاى ديگرى روزه بگيرند .اين
تكرار براى تأكيد است چون با توجه به فوائدى كه
براى روزه و امتيازاتى كه براى ماه رمضان گفته
شد ،ممكن بود كسانى به خاطر درك اين فضيلت
باز در حال بيمارى و سفر هم روزه مىگرفتند لذا
يك بار ديگر به آنها يادآور مىشود كه مريض و
مسافر بايد روزه خود را بخورند و در روزهاى
ديگرى آن را قضا كنند .چون خداوند مىخواهد كار را
بر مردم آسان كند و سختگيرى نباشد.
 از اين آيه چنين فهميده مىشود كه مريض و مسافر
بايد روزه خود را بخورند و چنين نيست كه فقط به آنها
اجازه خوردن روزه داده شود بلكه اين يك حكم ،الزامى
است و به اصطالح فقهى اين «عزيمت» است نه
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«رخصت».
« رمضان» از ماده «رَمض» به معناى سوزاندن است.
البتّه سوزاندنى كه دود و خاكستر به همراه نداشته باشد.
وجه تسميه اين ماه از آن روست كه در ماه رمضان،
گناهان انسان سوزانده مىشود.
 ماه رمضان ،ماه نزول قرآن مىباشد و تنها ماهى است
كه نامش در قرآن آمده و شب قدر نيز در اين ماه است.

 در صحيفه سجاديه ،امام سجاد در وداع ماه
رمضان مناجات جان سوزى دارند.
 در رمضان ،مؤمنان با كارت «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ» به ميهمانى خداوند دعوت
شدهاند.
 اين ميهمانى ويژگىهايى دارد:
 -1ميزبان ،خداوند است و ميهمانان را شخصاً دعوت
كرده است.
 -2وسيله پذيرايى ،شب قدر ،نزول قرآن ،فرود آمدن
فرشتگان ،استجابت دعا ،لطافت روح و دورى از دوزخ
است.
 -3زمان پذيرايى ،ماه رمضان است كه به گفته روايات،
اوّل آن رحمت ،وسط آن مغفرت و آخر آن پاداش
است.
 -4پذيرايى شب قدر به گونهاى است كه در آن نياز
يك سال ميهمانان تأمين مىشود و زمين با نزول
فرشتگان در شب قدر مزيّن مىگردد.
 -5غذاى اين ماه ،غذاى روح است كه براى رشد
معنوى الزم است ،نه غذاى جسم .لطف غذاى اين
مهمانى ،آيات قرآن است كه تالوت يك آيه آن در ماه
رمضان همچون تالوت تمام قرآن در ماههاى ديگر
است.
 اين ميهمانى هيچ سنخيّتى با ميهمانىهاى دنيوى
ندارد .خداوندِ عالِم و غنى و خالق و باقى و عزيز و
جليل ،ميزبان انسانهاى جاهل و فقير و فانى و مخلوق
و ذليل مىشود و مىگويد :من دعايتان را مستجاب
مىكنم و براى هر نفسى كه در ماه رمضان مىكشيد،
پاداش تسبيحى عطا مىكنم.

تفسير نور ،ج  ،1ص  582و 582

 كلمه نزول به معناى پائين آمدن و وارد شدن از
نقطه بلند است و فرق ميان انزال و تنزيل اين است كه
انزال به معناى نازل كردن دفعى و يكپارچه است
و تنزيل به معناى نازل كردن تدريجى است و كلمه
(قرآن) اسم كتابى است كه خداى تعالى آن را بر پيامبر
گراميش محمد نازل كرده و به اين جهت آن را
قرآن ناميده كه (قبال از جنس خواندنيها نبود و به
منظور اينكه درخور فهم بشر شود نازلش كرد و در
نتيجه كتابى) خواندنى شد ،چنان كه فرمود« :إِنَّا جَعَلْناهُ
قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» (زخرف )3/و اين كلمه هم بر
مجموع قرآن اطالق مىشود و هم بر اجزاى آن.
ترجمه تفسير الميزان ،ج  ،5ص 18

 امام باقر :براى خداوند فرشتگانى وجود دارد كه
به روزه داران گماشته شدهاند .هر روز از ماه رمضان تا
آخر ماه براى آنها استغفار مىكنند و هر شب موقع
افطار آنها را ندا درمىدهند كه اى بندگان خدا مژده باد
بر شما ،اندكى گرسنه مانديد و به زودى فراوان
سير خواهيد شد .كار مباركى انجام داديد و خود نيز
مبارك شديد .تا وقتى كه آخرين شب ماه رمضان فرا
مىرسد و فرشتگان آنها را ندا مىدهند اى بندگان خدا
مژده باد بر شما كه خداوند گناهان شما را بخشيد و
توبه شما را قبول كرد پس بنگريد كه از اين پس چه
تفسير كوثر ،ج  ،1ص 522
خواهيد نمود.
 از حضرت باقر روايت كرده در تفسير يُرِيدُ اللَّهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ فرمود« :يُسر» واليت اميرالمؤمنين
است و «عُسر» دوست داشتن دشمنان آن حضرت
است و مراد از تكبير در آيه ،تعظيم و راهنمائى به

 اساس قوانين اسالم بر سختگيرى نيست و اگر در واليت على است.
جايى حكمى توليد مشقت شديد كند ،موقتا برداشته
مىشود ،چنان كه فقها فرمودهاند« :هرگاه وضو گرفتن
يا ايستادن به هنگام نماز و مانند اينها انسان را شديدا
به زحمت بيندازد ،مبدل به تيمم و نماز نشسته
مىشود».
 در آيه  87سوره حج نيز مىخوانيم :هُوَ اجْتَباكُمْ وَ
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ :او شما را برگزيد و
در دين خود تكليف مشقت بارى براى شما قرار نداد.
حديث معروف پيامبر :بعثت على الشريعة السمحه
السهله :من مبعوث به آئين سهل و آسانى شدهام
نيز اشاره به همين مطلب است.
تفسير نمونه ،ج  ،1ص 236
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تفسير جامع ،ج  ،1ص 301

 ارزش رمضان ،به نزول قرآن است .ارزش انسانها
نيز مىتواند به مقدارى باشد كه قرآن در آنها نفوذ
كرده باشد.
 وجوب روزه ،بعد از يقين به حلول ماه رمضان است.
«فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»
 روزه قضا ،مشروط به زمان خاصّى نيست.
 احكام خداوند بر اساس آسانى و مطابق طاقت انسان
است« .يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ»
 عُسر وحَرَج ،واجبات را از دوش انسان برمىدارد« .ال
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»
مطالب خالصه بحث ،برگرفته از تفسير نور ،ج  ،1ص 586

* تطهير آب نجس
درس سی و یکم :مُطهِّرات (پاک کننده ها)  -بخش چهارم  برای تطهير آب قليلي كه نجس شده ،بايد به آب كُر يا جاری يا چاه متصل گردد
يا باران بر آن ببارد و با آن مخلوط شود.
اگر بو يا رنگ يا مزه نجاست گرفته ،بايد به اندازهای آب با آن مخلوط شود تا بو و
* تطهير لباس نجس
رنگ و مزه نجاست از بين برود.
آيا لباس شستن با هر نوع ماشين لباسشويی خانگی ،پاك كننده میباشد  برای تطهير آب كُر يا جاری يا چاه ،بايد به اندازهای آب كُر يا جاری يا چاه بر آن
يا خير؟ اگر پاك میكند ،شرايط آن به چه صورت است؟
افزوده شود يا باران بر آن ببارد كه بو و رنگ و مزه نجاست از بين برود .بنابراين اگر
 اگر بعد از زوال عين نجاست ،يك مرتبه با آب لوله يا دو مرتبه با آب قليل با افزودن مادهای شيميايي ،رنگ و بو و طعم آن عوض گردد ،پاك نميشود.
ميشويد ،پاك ميكند.
* تطهير زمين نجس
در رابطه با لباسشويیهای عمومی ،با توجه به اين كه در هر منطقه و
محله ،افرادی كه طهارت اسالمی را رعايت نمیكنند كم و بيش وجود
دارند( .هرچند اين امر ،يقينی نيست ولی احتمال آن زياد است) آيا
لباسهايی كه در اين لباسشويیها شسته میشوند پاك هستند يا خير؟
 اگر لباس را پاك تحويل داده اند و شك داشته باشند كه نجس شده ،پاك است
و همچنين اگر لباس ،نجس بوده و كسي كه متصدی شستن است بگويد تطهير
نموده است ،محكوم به طهارت است.

با آب کُر

 ابتدا نجاست را برطرف كرده ،سپس با آب كُر يا جاری بر آن گرفته به مقداری
كه تمام جاهای نجس را فراگيرد.
با آب قلیل

 اگر زمين به گونهای است كه آب بر آن جاری نميشود (به اصطالح ،آب را به
خود گرفته و ميخورد) با آب قليل ،پاك نميشود.
 اگر آب بر زمين جاری ميشود ،جايي كه آب ،جاری شده ،پاك ميشود و جايي
كه آب جمع شده ،نجس است.

 .1سوره مبارکه بقره؛ آيه شريفه  :181ماه رمضان [همان ماهى است] که قرآن به عنوان راهنماى مردم و نشانههاى هدايت و فرق ميان حق و باطل در آن نازل شده ،پس آنکس از شما که اين ماه را درك کند ،بايد آن را
روزه بدارد و آن کس که بيمار يا در سفر باشد ،روزهاى ديگرى را [روزه بدارد] خداوند راحتى شما را مي خواهد نه زحمت تا شماره مقرر را تكميل کنيد و خدا را به پاس اينكه شما را هدايت کرده به بزرگى بستاييد و باشد که
شكرگذارى کنيد.
* سايت هيأت رهروان سيدالشهداwww.mahfelezekr.ir : 
* سايت مؤسسه قرآني عصر ظهورwww.asre-zohur.ir :
* پست الکترونيکي مدير مؤسسه (مدرس کالس تفسير) asrezohur1390@chmail.ir :
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پرسش سی و یکم :امام زمان در عصر غیبت چه میکنند؟
در غيبت كبری ،كارها و مشاغل و مسؤوليتهای امام زمان بسيار حساس و مهم است .اگرچه تصرفات و حكومت ظاهری بر
اوضاع ندارند ولی آن حضرت ،ناظر بر اوضاع [بوده] و عناياتی دارند و تصرفاتی هم از جانب حضرت وجود دارد.

** عمر طوالني آن حضرت در اطاعت خداوند متعال ميگذرد.
هم تكاليف فردی خويش را انجام ميدهند و هم بر حسب حكايات متواتر،
تكاليف اجتماعي را آنچه كه مصلحت و مقتضي باشد مانند:
 شفای امراض
 هدايت اشخاص
 نصيحت و موعظه افراد

 تعليم ادعيه
 ياری بيچارگان
 حل مسائل و مشكالت
 كمك مالی به نيازمندان
 هدايت گمشدگان و رساندن آنها به مقصد
 فريادرسی گرفتاران و درماندگان و زندانيان
 ياری دادن مؤمنين بر مخالفين در بحث احتجاج
 بقای شيعه و سازمان رهبری و تشكيالت علمی و تبليغی شيعه
 فعاليت حوزه های علوم دينی و استمرار رشته اجتهاد و استنباط احكام و ...

كه بيشتر اين اعمال در ضمن ظهور معجزات از آن حضرت صادر شده است.

(با اندكي جابجايي در عبارات)

و مصداق بارز [اين امور] وجود انقالب اسالمی ايران به رهبری يك مرجع دينی در جهان امروز است كه همه عليه شيعه ،بسيج
شدهاند .دوام و بقای همه اين توفيقات نبوده است مگر به عنايات و توجهات حضرت ولی عصر كه خود حضرت هم در آن
توقيع شريفه به شيخ مفيد میفرمايند« :اِنَّا غَيرُ مُهمِلينَ لِمُراعَاتِكُم وَ الَ نَاسِينَ لِذِكرِكُم»

درس سی و یکم :آداب غذا خوردن (قسمت سوم)

 هنگام شروع غذا نبايد بشقاب ،قاشق و  ...را تميز كرد .زيرا اين كار ،توهين به
پيشخدمت يا صاحبخانه تلقي ميشود .اگر ظرفي تميز نبود ،به آهستگي يا با اشاره
بخواهيد ظرفي ديگر در اختيار شما بگذارند.
 در ميهمانيهای سرزده (بي خبر) ساده و يا خودماني با هر آنچه در سفره گذاشته
ميشود بايد شروع كرد و منتظر شدن برای غذاهای مطلوب ،خالف اخالق است .زيرا
ممكن است صاحبخانه غذای ديگری نداشته باشد و خجالت بكشد.
 غذايی كه در بشقاب كشيده میشود بايد به اندازه نياز و مصرف باشد ،به
شكلی كه هيچ باقيماندهای در ظرف نماند.

 هرگز از غذای بشقاب خود به ديگران تعارف نكيند ،مگر در شرايطي كه برای
تازه وارد ،غذايي نمانده باشد .در اين صورت ،اگر مايل باشد با قاشق يا چنگال
استفاده نشده ،از قسمت دست نخورده در ظرف او ميتوان ريخت.
 برداشتن غذا ،ماست ،ساالد و  ...از ظروف عمومی با قاشقی كه با آن
غذا خورده شده ،غير بهداشتی و زننده است .اين كار بايد با قاشق
مخصوص آن ظرف انجام شود .در غير اين صورت بايد قاشق درخواست كرد و
مقداری از خوراكي به كمك آن قاشق در بشقاب خود گذاشت.

آيا می دانيد کتابی هست که:
* فقط يک بار آن را خواهيم خواند
* از خواندنش متحير خواهيم شد
* و البته نويسندهاش هم خودمان هستيم؟!

اين کتاب،
«نامه اعمالمان» است در روز قيامت!
کاش در نگارش آن بيشتر دقت کنيم ...

* وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً  -اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى
سوره مباركه اسراء؛ آيات شريفه  13و 15
بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً
* وَ وُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمينَ مُشْفِقينَ مِمَّا فيهِ وَ يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ ال يُغادِرُ صَغيرَةً وَ
سوره مباركه كهف؛ آيه شريفه 54
ال كَبيرَةً إِالَّ أَحْصاها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَ ال يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدا.
سوره مباركه جاثيه؛ آيه شريفه 54
* هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

پس از اقامه نماز «عيدفطر»
در مصلي بيت المقدس

در کنار سفره
اطعام سيدالشهدا
نشست صميمي «ميثاق»
را برگزار ميکنيم.
* خواهران) ساعت 0::8
* بـرادران) ساعت 0:88
* سايت هيأت رهروان سيدالشهداwww.mahfelezekr.ir : 
* سايت مؤسسه قرآني عصر ظهورwww.asre-zohur.ir :
* پست الکترونيکي مدير مؤسسه (مدرس کالس تفسير) asrezohur1390@chmail.ir :

