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الدنْيا وَ ما َلهُ فِي الْآخِ َرةِ ِم ْ
ن
ه كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ َأوْ أَشَدَّ ذِكْراً َف ِمنَ النَّاسِ َمنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي ُّ
الل َ
َفإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا َّ
اللهُ سَرِيعُ ا ْلحِسابِ.
الدنْياحَسَنَةً َو فِي الْآخِ َرةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ * أُول ِئكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَ َّ
خَالقٍ * وَ مِنْهُمْ َمنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي ُّ

1

فکر و فرهنگ آنان را پذیرفته است و این یادکرد  خداوند حساب همه مردم را در قیامت در مدتى
مىتواند فرهنگ جاهلى را بر جامعه حاکم کند .به کوتاه بررسى مینماید .بدون اینکه حساب یکى از مردم،
همین دلیل حضرت موسى گفت :من گوساله مزاحم حساب دیگرى گردد .زیرا خداوند «ال یشغله شأن
طالئى و پر قیمت سامرى را آتش مىزنم و عن شان» است و رسیدگى به یک کار ،مانع از رسیدگى
خاکسترش را به دریا مىریزم .زیرا تماشاى آن ،به کار دیگر در آن نخواهد بود.
و
کرد
ت
اجاب
فورى
را
 خداوند دعاى این گروه تفسیر نور ،ج  ،1ص 413
فرهنگ و تفکّر شرک را در انسان زنده مىکند.
تفسیر نور ،ج  ،1ص  413خواسته آنها را زود برمیآورد بدون معطلى و صرف وقت
دست آوردن مقدار استحقاق آنها نه آن چنان
براىصبه394
تفسیر کوثر ،ج ،1
 منظور از این تعبیر (فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ) که مردم در برآوردن خواستههاى دیگران مدتى صرف
این نیست که هم نیاکان را ذکر کنید و هم خدا را .بررسى وضع آنها مىنمایند.
ترجمه تفسیر مجمع البیان ،ج  ،2ص 241
بلکه اشارهاى است به این واقعیت که اگر آنها به خاطر
پارهاى از مواهب ،الیق یادآورى هستند پس چرا به
سراغ خدا نمىروید که تمام عالم هستى و تمام  حضرت پیغمبر :حسنه در دنیا صحت و عافیت و
نعمتهاى جهان از ناحیه اوست .منبع جمیع کماالت و در آخرت ،مغفرت و رحمت است.
تفسیر اثنى عشرى ،ج  ،1ص 443
صاحب صفات جالل و جمال و ولى نعمت همگان است.
تفسیر نمونه ،ج  ،2ص   43پیامبر اکرم : کسى که خدا به او قلبى شاکر،
زبانى مشغول به ذکر حق و همسرى با ایمان که او را در
 توصیه شده است از خداوند وسیله کار را نخواهید ،امور دنیا و آخرت یارى کند ببخشد ،نیکى دنیا و آخرت
خودِ کار را بخواهید .زیرا ممکن است خداوند از وسیله را به او داده و از عذاب آتش باز داشته شده.
تفسیر نمونه ،ج  ،2ص 44
دیگرى که به فکر و ذهن ما نمىآید ،کارى را براى ما
محقّق سازد .مثلًا از خداوند توفیق زیارت حج را  حضرت امیرالمؤمنین :حسنه این جهان زن
بخواهید ،امّا نگویید :خدایا مالى به من بده تا به صالحه و حسنه آن جهان حور حمیده [است] .عذاب نار،
مکّه بروم .چون خداوند گاهى سبب را به گونهاى قرار زوجه ناشایسته درشتخوى و سختگوى بدلقا است.
تفسیر اثنى عشرى ،ج ،1
 443ج ،1
تفسیرصنور،
مىدهد که ما فکر آن را نمیکردیم .تفسیر نور ،ج  ،1ص 413
 از امیرالمؤمنین در معناى آیه :سَرِیعُ الْحِسابِ
43دنیا روایت [شده] که فرمود خداوند همان طور که روزى
لذتصهاى
ج ،2
نمونه،همه
خواهان
تفسیر
 اهل دنیا و دنیاپرستان
هستند هر چند که نامشروع باشد ولى اهل ایمان از خالیق را یک دفعه میدهد ،حساب مردم را هم دفعتا
تفسیر جامع ،ج  ،1ص 413
دنیا فقط آنچه را که «حسنه» است مىخواهند یعنى میرسد.
چیزى را مى خواهند که واقعاً خوب و نیکو باشد و این  حضرت صادق :رضوان خدا و بهشت است در
تفاوت اساسى میان دید دو گروه درباره مظاهر دنیاست .آخرت و وسعت در معیشت و حُسن خلق است در دنیا.
تفسیر اثنى عشرى ،ج  ،1ص 443

 پس از انجام مراسم حج ،انسان نباید خیال کند که
کار او تمام شده است بلکه همواره باید خدا را یاد کند
مثل یاد کردن پدرش و حتى بیشتر از آن .زیرا درست
است که پدر حق مهمى دارد و زندگى انسان از اوست
ولى حق خداوند به مراتب بیشتر است و نعمتهاى
بى شمارى به انسان داده و از این رو باید بیشتر از پدر و
تفسیر کوثر ،ج  ،1ص 394
مادر مورد توجه قرار گیرد.
 در اینجا قرآن مردم را به دو گروه تقسیم مىکند،
مىفرماید :گروهى از مردم مىگویند خداوندا! در دنیا به
ما (نیکى) عطا فرما ولى در آخرت ،بهرهاى ندارند و
گروهى مىگویند پروردگارا به ما در دنیا (نیکى) عطا
کن و در آخرت (نیکى) مرحمت فرما و ما را از عذاب
آتش نگاهدار .در حقیقت این قسمت از آیات ،اشاره به
خواستههاى مردم و اهداف آنها در این عبادت بزرگ
است .بعضى جز به مواهب مادى دنیا نظر ندارند و
چیزى غیر از آن از خدا نمىخواهند .بدیهى است آنها
در آخرت از همه چیز بىبهرهاند .ولى گروهى ،هم
مواهب مادى دنیا را مىخواهند و هم مواهب معنوى را.
بلکه زندگى دنیا را نیز به عنوان مقدمه تکامل
معنوى مىطلبند و این است منطق اسالم که هم نظر
به جسم و ماده دارد و هم جان و معنا و اولى را
زمینهساز دومى مىشمرد و هرگز با انسانهاى یک
بُعدى یعنى آنها که در مادیات غوطهورند و براى آن
اصالت قائلند ،یا کسانى که به کلى از زندگانى دنیا
تفسیر نمونه ،ج  ،2ص 43
بیگانهاند ،سازگار نیست.
 یکى از راههاى شناخت مردم ،آشنایى با
آرزوها و دعاهاى آنان است .در آیه [اول] درخواست
گروه اوّل از خداوند مربوط به دنیا بود و کارى به خیر و
شرّ آن نداشتند ،ولى در این آیه درخواست گروه دوّم از
تفسیر کوثر ،ج  ،1ص 391
خداوند« ،حَسَنَةً» است در دنیا و آخرت .در دیدگاه
دید
گروه اوّل؛ دنیا به خودى خود مطلوب است ،ولى در
 در دعاها براى نجات از آتش ،اصرار و تکرار عجیبى  یاد هر کس یا هر چیز ،نشانه حاکمیّت آن بر فکر
گروه دوّم؛ دنیایى ارزشمند است که حسنه باشد و است .مثال در دعاى مجیر حدود هفتاد بار مىخوانیم :انسان است.
به آخرت منتهى گردد.
تفسیر نور ،ج  ،1ص « 413اجرنا من النار یا رب» پروردگارا! ما را از آتش جهنّم  جهتدهى به ایام فراغت ،یکى از وظایف مربّى است.
نجات بده .و یا در دعاى جوشن کبیر که صد بند دارد «فَإِذا قَضَیْتُمْ  ...فَاذْکُرُوا اللَّهَ»
 از حضرت باقر نقل شده که عادت عرب دوران در پایان هر بند آن مىگوییم« :خلصنا من النار یا رب»  یاد خدا ،هم از نظر کمّیت باید کثیر باشد« :وَ
جاهلیت این بوده که پس از فراغ از حج ،مجتمع شده و
تفسیر نور ،ج  ،1ص ( 414پاورقی یک) اذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیراً» و هم از نظر کیفیّت ،عاشقانه و
دوران
مفاخر پدران و اجداد خود را مىشمردند و
خالصانه« :أَشَدَّ ذِکْراً»
یادآورى
گذشته و نعمتها و قدرتهاى سابق خود را
زمان
و
دهد
می
را
نیکوکاران
پاداش
زود
داوند
خ

 دنیا و آخرت با هم منافاتى ندارند ،به شرط آنکه
میکردند .این آیه دستور میدهد که به جاى یاد از پاداش آنها نزدیک است و از نظر مضمون مانند آیه «وَ انسان به دنبال حسنه و نیکى باشد« .فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ
مجمع» البیان ،ج  ،2ص 239
پدران و آثار گذشته در اینجا به یاد خدا باشید.
تفسیر حَسَنَةً
ترجمهِی الْآخِرَةِ
ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا کَلَمْحِ الْبَصَرِ ،أَوْ هُوَ أَقْرَبُ» [است ].ف
ترجمه تفسیر مجمع البیان ،ج  ،2ص ( 239نحل)77/
 هر رفاهى مذموم نیست ،بلکه زندگانى نیکو ،مطلوب
نیز هست« .رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً»
 کسى که یاد نیاکان را دارد و به آنان افتخار مىکند،
مطالب «خالصه بحث» برگرفته از تفسیر نور ،ج  ،1ص  413تا 414
درس سی و سوم :مُطهِّرات (پاک کننده ها)  -بخش ششم  قسمت بیرون و درون دیوار یا زمین را یکباره خشک کند .پس اگر روی آن بر
اثر تابش آفتاب خشک شود و درون آن بعدا بر اثر تابش مجدد آفتاب ،خشک شود،
* آفتاب
تنها روی آن پاک میشود.
آفتاب ،با شرایطی که خواهد آمد ،این موارد را پاک میکند:
* استحاله
زمین
 ساختمان و چیزهایی که در آن به کار رفته است و جزو آن مانند در و پنجره .الف) اگر جنس چیز نجس به گونهای عوض شود که به صورت چیز پاکی
درآید ،پاک میشود و گویند «استحاله» شده است .مانند این موارد:
 درخت و گیاه تا وقتی که از زمین و درخت قطع نشده.
 دانه نجس تبدیل به گیاه شود.
 مردار تبدیل به خاک شود.
* شرايط مُطهِّر بودن آفتاب
چوب نجس بسوزد و خاکستر شود  .مواد سوختی بسوزد و دود شود.
 چیز نجس ،تر باشد .به قدری که اگر چیزی به آن برسد ،تر شود.
شراب ،سرکه شود.
 با تابش آفتاب ،خشک شود .اگر مرطوب بماند پاک نشده است.
ب) اگر جنس چیز نجس ،عوض نشود و فقط تغییر شکل دهد ،پاک
باشد
نازک
و
رقیق
 چیزی مانند ابر یا پرده ،مانع تابش آفتاب نباشد .مگر آن که
نمیشود .مثل این که:
و از تابش آفتاب جلوگیری نکند.
 گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند  .انگور نجس ،سرکه شود.
نشود.
خشک
باد
کمک
با
مثال
کند.
خشک
 آفتاب به تنهایی آن را
ج) چیز نجسی که معلوم نیست استحاله شده یا نه ،نجس است.
 هنگام تابش آفتاب ،عین نجاست در آن نباشد .پس اگر عین نجاست هست،
پیش از تابش آفتاب برطرف شود.
 .1سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه  022تا  :020و چون آداب ويژه حجّ خود را به جاى آورديد ،همان گونه که پدران خود را به ياد مى آوريد ،يا با يادکردنى بيشتر ،خدا را به ياد آوريد .و از مردم کسى است که مىگويد:
«پروردگارا ،به ما در همين دنيا عطا کن» و حال آن که براى او در آخرت نصيبى نيست * .و برخى از آنان مىگويند « :پروردگارا! در اين دنيا به ما نيكى و در آخرت [نيز] نيكى عطا کن و ما را از عذاب آتش [دور] نگه دار».
* آنانند که از دستاوردشان بهرهاى خواهند داشت و خدا زودشمار است.
* 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 سوم :نایبان خاص امام زمان چه کسانی بودند؟

قسمت اول

** نايب اول) ابوعمرو عثمان بن سعيد عمری
 او انسانی مورد اعتماد همگان و به عنوان وکیل خاص امام هادی و بعد از شهادت امام هادی وکیل خاص امام عسگری مطرح بوده است.
 امام هادی : عثمان بن سعید ،مورد اطمینان و امین من است و آنچه به شما میگوید از ناحیه من میگوید.
 در مجلسی که عثمان بن سعید عمری به همراه چهل تن از شیعیان امام عسگری بودند ،حضرت ،فرزند خود را به او نشان داد و بر امامت و غیبت
او تصریح کرد و درباره وکالت او فرمود:
هر آنچه عثمان بن سعید میگوید ،قبول کنید.
 بعد از شهادت امام عسگری به تصریح آن حضرت و نص حضرت
مهدی هنگام ورود قمیها به سامرا به عنوان سفیر اول آن حضرت،
منصوب گردید و از آن موقع به انجام وظایف میپرداخت تا آن که وقت
وفاتش فرا رسید ،فرزندش ابوجعفر محمدبن عثمان ،متولی تجهیز او
شد و در جانب غربی بغداد به خاک سپرده شد.

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

 در حضور میهمان ،درباره قیمت مواد غذایی ،میوه و گرانی نباید صحبت کرد.
 روی سفره نباید دراز شد و اگر نیاز به استفاده از چیزی باشد که در دسترس نیست،
باید از میزبان یا کسی که به آن نزدیک است ،کمک خواست( .البته آهسته و مؤدبانه)
 هرگز از صاحبخانه ،ولو آن که از نزدیکان باشد ،نخواهید خوراکی دیگر یا نوشیدنی
بیشتری سر سفره بیاورد .آب و نان و غذاهایی که زحمت و هزینه صاحبخانه را کمتر
میکند ،از این قاعده مستثنی است.
 لقمههای کوچک که زود جویده میشود ،فرصت صحبتهای کوتاه یا پاسخ به
سؤاالت دیگران را ممکن میسازد.
 غذا خوردن نباید خیلی تند و یا خیلی آهسته باشد .سعی کنید مثل سایرین
غذا بخورید و تقریبا با آنها غذا را تمام کنید.

 تا موقعی که دیگران غذا میخورند ،سفره را ترک نکنید ،مخصوصا اگر
میزبان هستید.
 نوشیدن چای یا شربت در حالی که قاشق ،داخل آن است ،صحیح نمیباشد.
 اگر دست انسان به غذا آلوده شد ،بهتر است آن را با دستمال پاک کند
و یا بشوید .تمیز کردن دست با نان ،سفره و یا زبان ،درست نیست.
 هنگام غذا خوردن از خواندن روزنامه ،مجله و  ...خودداری شود.
 با موهای ژولیده ،سر و وضع نامرتب و دست و صورت کثیف ،سر هیچ
سفرهای نباید حاضر شد.

برای آموزش زبان ،ورزش ،موسیقی و  ...سن فرزندانمان مهم نیست.
به آموزش مفاهیم دینی که میرسیم میگوئیم افراط نکنیم .هنوز به سن تکلیف نرسیده!

وقتی بدخواهان میکوشند سنگرهای کليدی ارزشهای اسالمی را تصرف کنند

بايد برای تربيت مذهبی فرزندانمان بيشتر تالش کنيم ...
بدون شک ،پاداشمان نسبت به والدين نسلهای گذشته بيشتر خواهد بود.

در راستای رعايت حق الناس و پايبندی صادقانه به قوانين راهنمايي و رانندگي

از پارک کردن وسيله نقليه خود در مکانهای ممنوعه
(از جمله مقابل پل و پارکينگ سايرين)
خودداری ميکنيم  ...همه جا و همه وقت!

* سايت هيأت رهروان سيدالشهداwww.mahfelezekr.ir : 
* سايت مؤسسه قرآني عصر ظهورwww.asre-zohur.ir :
* پست الکترونيکي مدير مؤسسه (مدرس کالس تفسير) asrezohur1390@chmail.ir :

