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وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ الّلهِ وَالَ تُلْقُواْ ِبأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ الّلهَ يُحِبُّ ا ْلمُحْسِنِي .
نَ.
 اين آيه تكميلى است بر آيات جهاد كه قبال تفسير
آن گذشت .زيرا جهاد به همان اندازه كه به مردان با

اخالص و كارآزموده نیازمند است به اموال و ثروت نیز
احتیاج دارد .جهاد هم نفرات آماده از نظر روحى و

جسمى الزم دارد و هم انواع سالح و تجهيزات جنگى.
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 پنج آيه پيدرپى [گذشته] ،مسلمانان را به دفاع از
دين و مقابله با كفّار فراخواند ،اين آيه پايان آن را با
انفاق و احسان تمام كرده است.
 خودكشى و ضرر به نفس ،حرام قطعى است كه از
آيه استفاده مىشود .امّا شهادت طلبى در مواردى كه

عبادات و صرف مال در مصارف واجبه و مستحبه و
تعليم علم به بندگان خدا و ساير مواردى كه اطالق
انفاق و عنوان عبادت بر آن صادق است و در اول سوره
در ذيل آيه مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ مفصال موارد آن را
متذكر شديم.
 يكى از موارد الزم انفاق ،انفاق مال در راه جهاد با
دشمنان اسالم و اعالء كلمه حق است و بعضى انفاق
در اين آيه را به اين مورد اختصاص دادهاند ولى امر در
اتفقوا براى مطلق طلب از واجب و مستحبّ است و آيه
عامّ و اين مورد يكى از مصاديق آن مي باشد.
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اساس اسالم در خطر باشد ،افتادن در تهلكه نیست.
 مراد از تهلكه ،اعم از هالكت دنيوى و اخروى است
 اين آيه در كنار سفارش به انفاق ،مسلمانان را از و مراد از القاء به تهلكه اقدام به هر عملى است كه
هرگونه افراط و تفريط بازمىدارد .زيرا اگر ثروتمندان موجب وقوع در هالكت انسان يا ترك عملى [است]
بخل ورزند و به فكر محرومان نباشند ،اختالف طبقاتى ،كه باعث هالك آدمى گردد .مثال عملى كه مريض

روز به روز توسعه پيدا كرده و عامل انفجار جامعه و
نابودى آنان خواهد گرديد .چنانكه اگر ميانهروى در
انفاق مراعات نشود و انسان هرچه را دارد به ديگران
ببخشد ،به دست خويش ،خود و خانوادهاش را به هالكت
كشانده است.
 قرآن در آيات ديگر نيز مسلمانان را به ميانهروى در
انفاق سفارش نموده و به پيامبرش مىفرمايد« :وَ ال
تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ ال تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ»
(اسراء )92/اى پيامبر! نه دست بسته باش كه چيزى
نبخشى و نه آنچنان كه هر چه دارى يكجا ببخشى.
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انجام دهد و باعث زيادتى مرض يا موت او گردد مانند
پرهيز نكردن و خوردن خوراكهايى كه براى مرض او
مضر است و يا اينكه معالجه نكند و دارو استعمال
ننمايد و به اين سبب موجب هالكت خود گردد ،هر دو
القاء در تهلكه ميباشد .تفسیر اطیب البیان ،ج  ،2ص 163
 در مقام جهاد اگر اقدام به جهاد و صرف مال در راه
جهاد نكنند تا دشمن مسلط شود و به هالكت بيفتند
القاء به تهلكه است و بسا مواردى كه بايد ساكت و
صامت بود و تقيه نمود و اقدام به جهاد ننمود اگر اقدام
كند و باعث هالكت گردد القاء به تهلكه است و
همچنين در مورد انفاقات مالى اگر بخل ورزد و حقوق
واجبه را نپردازد و باعث شكنجه و به تنگ آمدن فقراء
و طغيان آنان گردد و هالكت خود را سبب شود و يا
تمام مال خود را صرف كند كه قدرت بر نفقه خود و
واجب النفقهاش نداشته باشد ،همه اينها القاء به تهلكه
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است.
 انسان حق ندارد از جادههاى خطرناك (چه از نظر
ناامنى و چه عوامل جوى يا غير آن) بدون
پيشبينىهاى الزم بگذرد ،يا غذايى كه به احتمال
قوى آلوده به سم است تناول كند و يا حتى در ميدان
جهاد بدون نقشه و برنامه وارد عمل شود .در تمام اين
موارد ،انسان بىجهت جان خود را به خطر انداخته و
تفسیر نمونه ،ج  ،2ص 16
مسئول است.

 گروهى از مسلمانان براى جهاد به قسطنطنيه رفته
بودند .يكى از مردان شجاع ،به لشكر روم [حمله] كرد و
داخل در صفوف آنها شد .يكى از حاضران گفت« :اَلقى
بِيديه الى التهلكه» اينجا بود كه ابوايوب انصارى
برخاست و فرياد زد :اى مردم! چرا اين آيه را بد تفسير و
تاويل مىكنيد؟ اين آيه درباره ما طايفه انصار نازل شد.
هنگامى كه خداوند دينش را عزت داد و ياورانش فزونى
گرفتند بعضى از ما به ديگرى مخفيانه به گونهاى كه
پيامبر نشنود ،چنين گفتند كه اموال ما از دست
رفت و خداوند ،اسالم را عزيز و يارانش را زياد كرد .ما
اگر در مدينه بمانيم به اموال از دست رفته خود برسيم
بهتر است ،آيه فوق بر پيامبر نازل شد و به ما فرمود:
انفاق در راه خدا كنيد و خويشتن را به هالكت
نيفكنيدو  احسان به معنى نفع رسانيدن به غير است و با
اموال
اصالح
و منظور از هالكت ،اقامت در مدينه براى
حُسن فرق دارد .زيرا در حسن الزم نيست كه خوبى به
ص
،
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ج
نمونه،
تفسیر
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ترك جهاد بود.
غير برسد بلكه نفس فعل كه نيكو باشد اطالق حسن
بر آن ميشود ،مثال عذاب كفار و معاندين در روز
 انفاق در راه خدا شامل مصارفى [ميگردد] كه در قيامت يا استيفاء دين از مديون يا اجرای حدود ،حُسن
طريق عبادت خدا صرف ميكند .مانند بذل جان در راه
است ،لكن احسان نيست .تفسیر اطیب البیان ،ج  ،2ص 161
جهاد و صرف قوى در قضاء حوائج مؤمنين و ساير

درس سی و دوم :مُطهِّرات (پاک کننده ها)  -بخش پنجم
* تطهير حبوبات
 اگر ظاهر آن نجس شده :با فرو بردن در آب كُر يا جاری يا ريختن آب قليل
(جاری كردن) بر آن پاك ميشود.
 اگر باطن آن هم نجس شده :پاك نميشود .نه با آب قليل ،نه با آب كُر.
 اگر معلوم نیست باطن آن نیز نجس شده يا نه :تطهير ظاهر آن كافي
است.
* استفتا
اگر شخصی در عبادات يا طهارت و نجاست ،دچار وسواس شده باشد و
زياد شک كند ،تكلیف شرعی او چیست؟
نبايد به شكهای خود اعتنا كند و اگر اعتنا كند كار حرامی كرده است و هر
عمل را بيش از يك بار نبايد انجام دهد و اگر انجام دهد حرام است و هرگاه شك
در نجاست چيزی يا صحت عمل كرد ،بايد بنا را بر صحت و طهارت بگذارد و اگر
بر خالف آن عمل كرد ،جايز نيست.
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 رسول خدا در حديبيه با مشركين صلح نمود و
حضرت اميرالمؤمنين بيست و پنج سال با خلفاء با
مسالمت رفتار نمود و حضرت حسن با معاويه صلح
نمود و ساير ائمه نيز با خلفاء جور زمان خود با تقيه
رفتار ميكردند و همه از اين جهت بود كه اگر اقدام به
صت13
نمونه ،ج
تفسیر
خود و عدهاى
موجب،2هالك
نمودند
مبارزه عليه آنان مي
از دوستان خود ميگرديد ولى زمان سيدالشهداء
چون يزيد در مقام امحاء دين اسالم حتى ظواهر آن بود
و بر هر تقدير ميخواست سيدالشهداء را به قتل
برساند چه اقدام كند و چه ساكت نشيند آن حضرت
چاره[ای] جز قيام نداشت و همان قيام بود كه اساس
خالفت بنى اميه را مضمحل و نابود ساخت و آن حضرت
مرگ با شرافت را بر قتل با ذلت ترجيح داد.
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 بعضى از عافيت طلبان براى فرار از جهاد فى سبيل
اللَّه به جمله «وَ ال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»
چسبيدهاند و رسوايى را به آنجا رسانيده كه قيام امام
حسين را در عاشورا كه سبب نجات و بقاى اسالم در
برابر دشمنانى همچون بنى اميه شد ،مصداق اين آيه تفس
شمردهاند .غافل از اينكه اگر اين باب گشوده شود ،جهاد
به كلى بايد تعطيل گردد .اصوال تهلكه با شهادت دو
مفهوم متباين دارد .تهلكه به معنى مرگ بىدلیل است،
در حالى كه شهادت قربانى شدن در راه هدف و نايل
گشتن به حیات جاويدان است .بايد به اين حقيقت

توجه داشت كه جان انسان ،ارزشمندترين سرمايه وجود
او نيست ،ما حقايقى با ارزشتر از جان داريم .ايمان به

خدا ،آيین اسالم ،حفظ قرآن و اهداف مقدس آن ،بلكه
حفظ حیثیت و آبروى جامعه اسالمى ،اينها اهدافى
واالتر از جان انسان است كه قربان شدن در راه آن
هالكت نیست و هرگز از آن نهى نشده.
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 با انفاق ،خود و اموالتان را بيمه كنيد.
 در اسالم ،جبهه و جنگ و كمكهاى مالى همه بايد
رنگ الهى داشته و براى رضاى خداوند باشد.
 اقتصاد ،پشتوانه هر حركتى است« .أَنْفِقُوا  »...جهاد
نيز بدون پشتوانه مالى و گذشت از برخى امكانات،
امكان ندارد.
 اگر مردم به هنگام هجوم دشمن و در راه دفاع از
حقّ ،اموال خود را به كار نگيرند ،گرفتار شكست قطعى
مىشوند.
 انسان عالقه دارد كه محبوب باشد ،لذا قرآن از اين
فطرت استفاده كرده و مىفرمايد :نيكى كن كه
نيكوكاران محبوب خداوند هستند.
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* زمين
الف) اگر كف پا يا كف كفش ،هنگام راه رفتن نجس شود و به سبب تماس با زمين،
نجاست برطرف گردد ،پاك ميشود .پس زمين ،فقط پاك كننده كف پا و كف كفش
است .آن هم با اين شرايط:
 زمین پاك باشد.
 زمین ،خشک باشد( .تَر نباشد).
 زمینی پاك كننده است كه خاك ،شن ،سنگ ،آجر فرش و مانند
اينها باشد.
ب) اگر بر اثر تماس ته كفش يا كف پا با زمين ،نجاست برطرف شود ،پاك ميگردد.
ولي بهتر است حداقل  51قدم راه برود.
* اين اشياء پاک کننده نيست:
موزائيك ،آسفالت ،فرش ،زميني كه با چوب فرش شده است ،زميني كه سبزه و
گياه در آن روئيده است ،مگر سبزه و گياهش به قدری كم باشد كه چيزی به
حساب نيايد و عرفا بگويند بر زمين راه ميرود( .به فتوای برخي فقها ،موزائيك و
آسفالت نيز پاك كننده است).

 .1سوره مبارکه بقره؛ آيه شريفه  :191و در راه خدا انفاق کنيد و خود را با دست خود به هالکت ميفكنيد و نيكى کنيد که خدا نيكوکاران را دوست مىدارد.
* 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 دوم :در زمان غیبت امام زمان چه کارهایی باید انجام دهیم که موجب خشنودی آن
حضرت گردد؟

** اگر ما منتظران واقعي آن حضرت باشيم و خود را با خصوصياتي كه زيبنده يك شيعه و منتظر واقعي است بياراييم در آن صورت ،امام
زمان نه تنها از ما راضي مي شوند بلكه با ما ارتباط قلبي نزديكي نيز برقرار ميكنند و در نهايت نيز همين كارهای نيك ما باعث نزديكتر شدن
ظهور آن حضرت ميگردد.
** اگر ما امام خود را بشناسيم و از اهداف واالی او خبر داشته باشيم و ايمان خود را به آن حضرت محكمتر سازيم و در مرحله عمل نيز پرهيزگار
و خوش خلق باشيم به يقين ايشان از ما راضي شده و هر روز بيش از پيش به ما نزديكتر شده ،پيوند قلبي خود را با ما افزايش خواهند داد.
برخي از اعمالي كه باعث خشنودی امام زمان ميگردند:
اندوهگین بودن؛ دعا برای تعجیل فرج آن حضرت؛ دعا برای سالمتی امام زمان؛ صدقه دادن؛ توسل
** برخي از [تكاليف منتظران حقيقي] كه حدود  08وظيفه است در كتاب ارزشمند «مكيال المكارم» آمده است كه مهمترين آنها انجام واجبات
و ترك محرمات است و مقيد بودن به مستحبات و ترك مكروهات ،بهترين عملي است كه ميتواند حضرت را از ما همواره راضي و خشنود گرداند.
اندوهگین بودن به خاطر طوالنی شدن غیبت و نديدن ايشان:

بسیار سخت است بر من اين كه همه را ببینم اما تو را نبینم و صدا و نجوای تو را نشنوم.
گران و سخت است بر من اين كه تو گرفتار باشی و بالها تو را احاطه كند و صدای ضجهها و نالههای من به تو نرسد.

فرازی از دعای ندبه


درس سی و دوم :آداب غذا خوردن (قسمت چهارم)

 وقتي لقمه به دهان گذاشته شد ،سعي شود حتي االمكان آن را بيرون نياوريم .اگر
خيلي داغ بود بايد كمي آب نوشيد.
 در صورت وجود استخوان يا چيز ديگری كه نميتوان خورد ،بايد بدون جلب توجه
ديگران ،آن را بيرون آورد .اگر موفق نشديم به گوشهای رفته و پس از خارج كردن آن،
سر سفره يا ميز برگرديم و بدون هيچ توضيحي به خوردن غذا ادامه دهيم.
 در موقع جويدن غذا دهان بايد بسته باشد .سعي شود قاشق يا چنگال با برخورد به
بشقاب ،سر و صدا ايجاد نكند.
 هنگامی كه لقمه در دهان است از صحبت كردن و صرف نوشیدنی ،خودداری شود.
 هنگام نوشيدن مايعات و يا در موقع خوردن آش و سوپ سعي كنيم دهان و
گلويمان صدا نكند.

 قبل از فرو بردن لقمه ،قاشق يا چنگال را پر از غذا كردن و به حال انتظار جلوی
دهان نگه داشتن ،جايز نيست.
 بعضي از افراد عادت دارند كه به جای بردن قاشق به دهان ،باالتنه را با گردن به
جلو برده و دهان باز خود را به طرف قاشق ببرند .در حالي كه صحيح آن است كه
شخص ،صاف و مستقيم بنشيند و لقمه يا قاشق را به آرامي در دهان بگذارد.
 لقمه را بايد كوچک گرفت و آن را خوب جَويد و به آرامی فرو داد.
كساني كه دهان خود را به قدری پر ميكنند كه لُپها مانند بادكنك باال ميآيد،
كار مضحك و زشتي انجام ميدهند.

ﮔفتﻢ :فالني با اين ﺩرآمدت زندﮔيت ميچرخه؟ ﮔفت :خدا رو
شکر ،کﻢ و بيﺶ ميسازيﻢ .خدا خوﺩﺵ ميرسونه .ﮔفتﻢ  :حاﻻ
ما ﺩيﮕه ﻏريبه شديﻢ لو نﻤيدﯼ؟ ﮔفت :نه يه خورﺩه قناعت
ميکنﻢ ﮔاهي اوقات هﻢ کار ﺩيﮕهاﯼ ﺟور بشه انﺠاﻡ ميدﻡ ،خدا
بﺰرﮔه نﻤيﺬاره ﺩست خالي بﻤونﻢ .ﮔفتﻢ :نه راستشو بﮕو.
ﮔفت :هر وقت کﻢ آورﺩﻡ يه ﺟورﯼ حﻞ شده خدا رزاقه،
مي رسونه .ﮔفتﻢ :اﯼ بابا ما نامﺤرﻡ نيستيﻢ .راستشو بﮕو
ﺩ يﮕه .ﮔفت :تو فکر کن يه تاﺟر توﯼ بازار هست هر ماه يه
مﻘدار پوﻝ براﻡ مياره کﻤﮏ خرﺟﻢ باشه .ﮔفتﻢ :آهان ،ناقال
ﺩيدﯼ ﮔفتﻢ .حاﻻ شد يه چيﺰﯼ .چرا از اوﻝ راستشو نﻤيﮕي؟
ﮔفت :بي انصاﻑ سه بار ﮔفتﻢ خدا ميرسونه باورنکرﺩﯼ يﮏ
بار ﮔفتﻢ يه تاﺟر ميرسونه باورکرﺩﯼ .يﻌني خدا به اندازه
يه تاﺟر پيﺶ تو اعتبار نداره؟

زياد سجده میکنيم ولی ﻫنوز ﺧوﺏ باوﺭ نداﺭيم که يکی اون باال ﻫسﺖ
که ﺧوﺏ حواسﺶ به ما ﻫسﺖ ...

«شهید ذبیح اهلل عالی»
که از کارگزینی ادارهاش درخواست کرد حقوقش را کاهش دهند!
تقدیم به همه مدیرانی که فیش حقوقیشان با حیثیت نظام بازی نمیکند!

مروری بر تکالیف دوره بیست و دوم
* انتخاب «شهيد هاﺩﯼ» به عنوان راهنﻤا و مراقب ﺩر زندﮔي شخصي
*«روزه مستﺤبي» ﺩرتاريخ 13خرﺩاﺩ وتﻘديﻢ ثواب آن به روح ملکوتي اماﻡ راحﻞ و ﺩو فرزندﺵ
* قرباني کرﺩن يکي از «زليخاهاﯼ وﺟوﺩِ» مانع سير و سلوک حﻘيﻘي
* آﻏاز «تالوت روزانه» هﻤﺰمان با آﻏاز ماه مبارک رمضان (بهار قرآن)
* کسب «آماﺩﮔي کامﻞ» براﯼ بهره مندﯼ کامﻞ از فيوضات شب هاﯼ قدر
* ﺟﻤع آورﯼ «کﻤﮏ هاﯼ مالي» هﻤسنﮕران کالس تفسير ﺟهت ايتاﻡ شهر به تأسي از حضرت علي
* حضور ﺩر نخستين «نشست ميثاق»پس از اقامه نﻤاز «عيدفطر» ﺩر مصلي بيت الﻤﻘدس
* سايت هيأت رهروان سيدالشهداwww.mahfelezekr.ir : 
* سايت مؤسسه قرآني عصر ظهورwww.asre-zohur.ir :
* پست الکترونيکي مدير مؤسسه (مدرس کالس تفسير) asrezohur1390@chmail.ir :

