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1

ن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْ َبأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَ
م حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا َيأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِ ْ
أَ ْ
1
ه قَرِيبٌ.
الل ِ
اللهِ أَال إِنَّ نَصْرَ َّ
الَّذِينَ آمَنُوا مَ َعهُ مَتى نَصْرُ َّ
 این آیه یادآور تحمل سختى از سوى مؤمنان گذشته  آیه فوق به یکى از سنن الهى که در همه اقوام
و هشدار و تسلّایى براى مسلمانان است .حوادث سخت ،جارى بوده است اشاره مىکند و به مؤمنان در همه
آزمایش الهى است و مشکالتى همچون حوادث تلخِ مالى قرون و اعصار هشدار مىدهد که براى پیروزى و
موفقیت و نايل شدن به مواهب بهشتى ،بايد به
و جانى ،همه براى ساخته شدن انسانهاست.
هر باليى را عطايى با وى است
استقبال مشكالت بروند و فداكارى كنند و در
حقیقت ،این مشکالت ،آزمونى است که مؤمنان را
هر كدورت را صفايى در پى است
پرورش مىدهد و صاحبان ایمان راستین را از
زير هر رنجى ،گنجى معتبر
متظاهران به ایمان ،آشکار مىسازد.
خار ديدى ،چشم بگشا گُل نگر
تفسیر نمونه ،ج ،2ص 202

تفسیر نور ،ج ،2ص 330

 از آیه فوق چنین برمىآید که جمعى از مؤمنان
مىپنداشتند عامل اصلى ورود در بهشت ،تنها اظهار
ایمان به خداست و به دنبال آن نباید ناراحتى و رنجى را
متحمل شوند و بى آن که تالش و کوشش به خرج
دهند خداوند همه کارها را رو به راه خواهد کرد و
دشمنان را نابود خواهد ساخت .قرآن در برابر این تفکر
نادرست به سنت همیشگى خداوند اشاره کرده
مىفرماید :آیا گمان کردید داخل بهشت مىشوید بى آن
که حوادثى همچون حوادث سخت گذشتگان به شما
تفسیر نمونه ،ج ،2ص 200
برسد...
 درباره شأن نزول این آیه ،سه قول است.
 .0در جنگ خندق که مسلمانان مدینه به حال وحشت
و در محاصره کفار قریش به سر میبردند ،این آیه نازل
شد و مسلمانان را امر به صبر کرد و وعده نصرت داد.
 .0در جنگ اُحد وقتى که عبداللَّه بن ابىّ (رئیس
منافقان) به اصحاب پیغمبر اکرم میگفت چرا خود
را به کشتن میدهند؟ اگر محمّد حق باشد هرگز
کشته و اسیر نمیشوند ،این آیه نازل شد.
 .3این آیه درباره اصحاب پیغمبر که از مال و خانه و
زندگى خویش در مکه دست برداشته و به خاطر
ایمانشان همراه آن حضرت به مدینه مهاجرت کرده و در
سختى به سر میبردند ،نازل شده است.
ترجمه تفسیر مجمع البیان ،ج  ،2ص 284

«باساء» از ماده «بأس» به گفته «معجم مقاییس
اللغة» در اصل به معنى شدت و مانند آن است و به
هرگونه رنج و عذاب و ناراحتى گفته مىشود و به افراد
شجاع که در میدان جنگ شدیدا مقاومت مىکنند،
«بئیس» یا «ذوالبأس» گفته مىشود.
«ضراء» به گفته «راغب» در «مفردات» نقطه مقابل
سراء یعنى آنچه مایه مسرت و موجب منفعت است،
مىباشد ،بنابراین هرگونه زیانى که دامنگیر انسان بشود
در امور جانى و مالى و عِرضى و امثال آن را شامل
تفسیر نمونه ،ج ،2ص 202
مىگردد.

 اصوال رمز تکامل و ترقى انسانها همین است .افراد
و امتها باید در کورههاى سخت حوادث ،قرار بگیرند و
همچون فوالد آبدیده شوند ،استعدادهاى درونى آنها
شکوفا گردد و ایمانشان به خدا قویتر شود .ضمنا افراد
الیق و مقاوم و با ایمان ،از افراد ناالیق شناخته شوند و
صفوفشان از هم جدا گردد.
تفسیر نمونه ،ج ،2ص 202

 درست است که خدا هرکس را که بخواهد به راه
راست هدایت مىکند (به گونهاى که در پایان آیه پیش
آمده بود) ولى هدایت کردن او نیز براى خود معیارها و
ضابطههاى خاصى دارد كه يكى از آنها مجاهدت
افراد و تحمل مصائب و شدائد و سختيها و رنجها
در راه خداست و این چنین است که خداوند بندگان
خود را مىآزماید و کسانى را که از این آزمایش ،سرافراز
بیرون آیند هدایت مىکند و در نتیجه به بهشت مىبرد.
تفسیر كوثر ،ج  ،2ص 705

 این که پیامبر و مؤمنان در تحمل شدائد به این
مرحله برسند که بپرسند کمک خدا کِى خواهد آمد،
هرگز دلیلى بر ضعف ایمان آنها نیست ،بلکه دلیل بر
قوت ایمان آنهاست .زیرا آنها در بدترین شرایط هم
انتظار کمک خدا را مىدارند و از آن ناامید نمىشوند
حتى اگر ناامید هم باشند باز دلیل بر ضعف ایمان
نیست .زیرا کمک کردن خدا به مؤمنان ،شرایطى دارد
که شاید در مرحلهاى ،آن شرایط نباشد و خدا کمک
نکند .همانگونه که در بعضى از موارد چنین شده
است ،ولى معمولًا در شرایط دشوارى که مؤمنان در آن
قرار مىگیرند کمک خدا به آنها مىرسد.
تفسیر كوثر ،ج ،2ص 708

 در روایتى از پیامبر اکرم مىخوانیم :بهشت با
سختىها پیچیده شده است و در روایت دیگرى
آمده :براى مؤمنان گرفتار در دنیا ،چنان پاداشى است
که دیگران مىگویند :اى کاش این سختىها با سختى
بیشترى براى ما بود.
تفسیر نور ،ج ،2ص 332

« خباب بن ارت» که از مجاهدان راستین صدر
اسالم بود مىگوید :خدمت پیامبر از آزار مشرکان
شکایت کردم .فرمود :امتهایى که پیش از شما بودند
با انواع بالها شکنجه مىشدند .ولى این امر هرگز آنها را
از دینشان منصرف نمىکرد تا آنجا که ارّه بر سر بعضى
از آنها مىگذاردند و آنها را به دو پاره تقسیم
مىکردند ...به خدا سوگند که برنامه دین خدا کامل
مىشود و به پیروزى مىرسد تا آنجا که یک نفر سوار،
فاصله میان صنعاء و حَضرَموت (و بیابانهاى مخوف
عربستان را) طى مىکند و از هیچ چیز جز خدا
نمىترسد  ...ولى شما عجله مىکنید.

 رسول و یارانش فقط دعا کردند که خدا آنها را
کمک کند نه این که به خاطر دیر شدن کمک ،این
جمله را گفته باشد .زیرا پیغمبر خوب میداند که
خداوند کمک خود را از وقتى که حکمت و مصلحت  ،انتظار بهشت رفتن ،تنها به خاطر ایمان داشتن و
ایجاب کند تأخیر نمیاندازد.
بدون سختى کشیدن ،انتظار نادرستى است.
ترجمه تفسیر مجمع البیان ،ج ،2ص   287در سنّتهاى الهى ،هیچ تغییرى نیست .همه ملّتها
و امتّها و افراد باید از کوران آزمایش بگذرند.
[ این] جمله به معنى شک و تردید در این موضوع  ،توجّه به مشکالت دیگران ،عامل تسکین است .از
یا اعتراض و ایراد نیست .بلکه به عنوان تقاضا و انتظار ،تاریخ ،عبرت و الگو بگیریم.
مطرح مى شده است و لذا به دنبال آن ،از سوى خداوند  آماده باشیم! آزمايش[های] الهى به قدرى
نمونه ،جرا،2نیز
تفسیرانبیا
سخت است كه بعضى مواقع
ص 202
به آنها بشارت داده مىشد که یارى خدا نزدیک است.
مضطرب مىكند.
 یکى از شروط استجابتِ دعا ،اضطرار و قطع امید از
غیرخداست.

درس سی و نهم :وقت نماز  -بخش چهارم
** فجر دوم
 نزدیک اذان صبح از طرف مشرق ،سفیدهای رو به باال حرکت میکند که آن را
«فجر اول» گویند .هنگامی که آن سفیده پهن شد« ،فجر دوم» و ابتدای نماز
صبح است.
** وقت نماز صبح
 از اذان صبح (طلوع فجر دوم) تا طلوع آفتاب ،وقت نماز صبح است و چون
نماز دیگری در این وقت ،واجب نیست ،وقت مشترکی ندارد.
** وقت فضيلت نمازهای يوميه
 وقت فضیلت ،زمانی است که اگر نماز در آن وقت ،خوانده شود ،ثواب بیشتری
دارد.

تفسیر نمونه ،ج ،2ص ( 202همچنین مراجعه شود به الدُّر المنثور،
جلد  2صفحه  243و تفسیر كبیر جلد  6صفحه )20
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مثال) وقت فضیلت نماز ظهر :از اول ظهر است تا زمانی که سایه پدید آمده شاخص
به اندازه طول شاخص افزوده شود .مثال اگر طول شاخص ،یک متر باشد و هنگام
ظهر 02 ،سانتی متر سایه داشته باشد ،پایان وقت فضیلت نماز ظهر ،وقتی است که
سایه شاخص به  002سانتی متر برسد.
** وقت نمازهای غيريوميه
 نمازهای غیر روزانه و مقطعی ،دارای وقت مشخصی در شبانه روز نیستند .بلکه
وقت آنها بستگی به زمانی دارد که به علتی آن نماز واجب شود .مثال نماز آیات
بستگی به زلزله ،کسوف ،خسوف یا حادثهای دارد که پیش آمده است و نماز میت،
زمانی واجب میشود که مسلمانی از دنیا برود.

 .1سوره مبارکه بقره؛ آيه شريفه  :412آيا پنداشتيد که داخل بهشت مى شويد و حال آنكه هنوز مانند آنچه بر [سرِ] پيشينيان شما آمد ،بر [سرِ] شما نيامده است؟ آنان دچار سختى و زيان شدند و به [هول و] تكان درآمدند ،تا
جايى که پيامبر [خدا] و کسانى که با وى ايمان آورده بودند گفتند« :يارى خدا کى خواهد بود؟» هش دار که ياری خدا نزديك 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 نهم :آیا امام زمان به دیدار فقهای اسالم میروند و با آنها ارتباط دارند و یا آنها را به حضور میپذیرند؟

 امام زمان هرچند دوران غیبت را میگذرانند ،اما بیگانه از مسائل جامعه و حوادث نبوده و در متن موضوعاتی قرار دارند که بر
قسمت چهارم
؟
امت میگذرد.
 وجود امدادهای گوناگون از آن حضرت بر فقیهان برگزيده كه زمامداران دين و اعتقاد مردم در دوران غیبت ايشانند،
نشانگر حضور همیشگي آن امام بزرگوار در صحنه رهبری در اين زمان است.
 در طول  00قرن گذشته از همان آغاز [غیبت صغری] تا به حال ،شاهد جلوهها و مشکل گشاییهای آن حضرت بر جمعی از مردم
عادی با ویژگیهای گوناگون بودهایم که این نیز خود نشانی دیگر از حقیقت وجود آن حضرت است و تاریخ ،بخشی از این ذره پروری
و عطوفتها را در دل صفحات خود ضبط کرده است و چه بسیار نمونههای دیگر که به مصداق:
هر که را اسرار حق آموختند
مُهر کردند و دهانش دوختند
با مرگ صاحبانش در دل خاک ،جای گرفته و یادی از آنها باقی نمانده است.
 در این بخش به مالحظه روند بحثهایمان بیشتر به موضوع اول یعنی جلوه بر فقیهان و عالِمان دین ،پرداخته
میشود  ...تا از این رهگذر ،دیدگان نافذ و همیشه بیدار آن حضرت را در جامعه احساس نماییم و در نهان خانه دل
خود ،دل به این واقعیت بسپریم که به راستی او چشم خدا در میان خلق است که« :السالم علیک یا عین اهلل فی خلقه»


درس سی و نهم :شرکت در مجلس ختم
 شخصی که میخواهد به مجلس عزا برود ،بهتر است که لباسهای تیره و سنگین
بپوشد و چنانچه لباس عزا (سیاه) بر تن کند ،نهایت همدردی و صمیمیت خود را با
صاحب عزا ابراز داشته است.
 پوشیدن لباس هایی با رنگ روشن و شاد و سر و وضع غیرعادی یا ژولیده در این
مجالس ،جایی ندارد.
 افرادی كه وارد جمع عزادار ميشوند ،به خاطر بیاورند كه چنین مجلسي
برای آنها و عزيزانشان هم خواهد بود .لذا از اين كه شاد و خندان جلوه كنند،
بپرهیزند.

ادامه دارد ...

 با صاحب عزا نباید مصافحه و روبوسی کرد .ولی بستگان نزدیک و صمیمی با در
آغوش گرفتن مصاب ،ابراز همدردی میکنند.
 در گريه بر میّت ،نبايد صدا را خیلي بلند كرد .بخصوص خانمها و در
جايي كه صدای آنها را نامَحرم ميشنود.
 از گذاشتن قرآن روی زمین ،اجتناب شود؛ زیرا امکان پاگذاشتن و یا عبور از روی
آن توسط ا فراد کم توجه قرار دارد .قرآن را باید روی دست نگه داشت تا با احترام به
جمع کننده آن تحویل گردد.

آرزویی شیرین
برای همه منتظران ظهور:

خوش به سعادت آنان که مورد رضایت امام عصر خویش هستند!

ثواب همه حسنات مان
را در هفته جاری
تقديم مي کنيم به
جوان ترين امام شيعه

حضرت جواد االئمه



و در ويژه برنامه ای که
به همين مناسبت
در روز جمعه برگزار مي شود
شرکت مي کنيم.
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