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اللهُ يَعْلَمُ وَ َأنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ.
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُ ْرهٌ لَكُمْ وَ عَسى أَنْ تَكْ َرهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ َو عَسى أَنْ ُتحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ َّ

1

 آیه قبل مربوط به مال دادن بود و این آیه مربوط به
تفسیر نور ،ج  ،1ص 332
جان دادن است.
 این آیه در مقام تشریع حكم دیگرى از احكام دین
مىباشد و آن جهاد در راه خدا و جنگ با دشمنان دین
است که البته در شرایط ویژهاى بر مسلمانان واجب
مىشود و به طورى که مىدانیم جهاد ،یك واجب کفایى
است یعنى اگر نیروهاى داوطلب براى جنگ و دفاع به
اندازه الزم آماده باشد ،حكم وجوب از دیگران ساقط
تفسیر کوثر ،ج  ،1ص 212
مىگردد.
 قرآن کریم در این آیه ضمن اعالم وجوب جهاد بر
مسلمانان از یك واقعیت عینى خبر مىدهد و آن اینكه
حكم جهاد یك حكم دشوار و مشقت بارى است و طبع
بشر از آن دورى مىکند .زیرا باعث کشتار و اتالف نفوس
و امكانات مىشود ولى در مواردى چارهاى جز آن نیست
و حفظ استقالل جامعه و ارزشهاى یك قوم و ملت به
آن بستگى دارد .از این رو در آیه ضمن تشریع حكم
جهاد اظهار مىدارد که آن براى شما ناخوشایند است.

 .2انجيل متى:
* گمان مبرید که آمدهام تا سالمتى بر زمین بگذارم  ،اکراه از جنگ ،یا به خاطر روحیّه رفاهطلبى است و
نیامدهام تا سالمتى بگذارم ،بلكه شمشیر را( .انجیل متى ،یا به جهت انسان دوستى و رحم به دیگران و یا به
خاطر عدم توازن قوا و برترى دشمن است .قرآن
باب  ،10جمله ).7
* هرکه جان خود را دریابد (و به جنگ نیاید) آن را مىفرماید :شما آثار و نتایج جهاد را نمىدانید و فقط به
هالک سازد و هرکه جان خود را به خاطر من هالک کرد ،زیانهاى مادّى و ظاهرى آن توجّه مىکنید ،در حالى
که خداوند از اسرار و آثار امروز و فرداى کارها در ابعاد
آن را خواهد یافت( .انجیل متى ،باب  ،10جمله ).39
مختلفش آگاه است.
 .3انجيل لوقا:
* دشمنان را که نخواستند من بر ایشان حكمرانى کنم،
در اینجا حاضر ساخته ،پیش من به قتل رسانید( .انجیل

لوقا ،باب  ،19جمله )28

* هرکس شمشیر ندارد ،جامه خود را فروخته ،آن را
بخرد( .انجیل لوقا ،باب  ،22جمله )36
 در قرآن نیز در سورههاى آل عمران (آیه  ،)141مائده
( )24و بقره ( )242از وجود جنگ و جهاد در ادیان
گذشته ،سخن به میان آمده است .تفسیر نور ،ج  ،1ص 336

تفسیر کوثر ،ج  ،1ص «  212لعل» و «عسى» که به معنى امیدوارى است درباره
خداوندى که عالِم به همه چیز و صفحه موجودات ،نزد او
« کُره» به مشقّتى گفته مىشود که انسان از درون مبرز و مكشوف است درست نمىآید .پس هرجا که
خود احساس کند ،مانند ترس از جنگ.
چنین کلماتى در قرآن مجید گفته شد بایستى بگوئیم یا
«کَره» به مشقتى گویند که از خارج به انسان تحمیل رجاء و امیدوارى راجع به مخاطب و کسانى است که
شود ،مانند حكم اجبارى در آیه «ائْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قالَتا طرف خطابند یا راجع به موقعیت تخاطب است یعنى
أَتَیْنا طائِعِینَ» (فصلت)11/
تفسیر نور ،ج  ،1ص  332موضوع کالم در جایى است که جاى امیدوارى است .در
اینجا نیز چنین است که شمایى که کراهت از جهاد دارید
در عصر رسول اللَّه دستور جهاد به یك منوال و گمان میکنید جهاد بر ضرر شما تمام میشود این طور
نرسیده بود .مادامى که حضرتش در مكه تشریف داشته ،نیست که تصور نمودهاید .در جهاد ،امید خیریت و
اصال دستور جهاد نداشت .پس از آنكه به مدینه مهاجرت مظفریت شما در کار است.
فرمود چنین دستور رسید که هرکس با مؤمنین ،بناى
جنگ دارد آنان از خود دفاع نمایند و با وى بجنگند که  کتابت (کُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتالُ) همان طور که مكرر
جانشان محفوظ ماند .پس از آن دستور رسید که با تمام گذشت ظهور در واجب شدن دارد ،البته اگر کالم در
کفار و مشرکین جهاد کنند قاتِلُوا الْمُشْرِکِینَ
قرآن،کَاجفَّ2ة .ً،ص  283زمینه تشریع باشد  ...پس آیه داللت دارد بر اینكه جنگ
تفسیر مخزن العرفان در علوم

تفسیر نور ،ج  ،1ص 332

 مؤمنین به تربیت قرآن بار آمدهاند و عِرق شفقت و
رحمت بر تمامى مخلوقات در آنان شدیدتر از دیگران
است .تربیت شدگان قرآن حتى از آزار یك مورچه هم
پرهیز دارند و نسبت به همه خالیق ،رأفت و مهر دارند.
چنین کسانى البته از جنگ و خونریزى کراهت دارند،
هرچند دشمنانشان کافر باشند ،بلكه دوست دارند با
دشمنان هم به مدارا رفتار کنند و آمیزشى دوستانه
داشته باشند و خالصه با عمل نیك و از راه احسان،
آنان را به سوى خدا دعوت نموده و به راه رشد و در
تحت لواى ایمان بكشانند تا هم جان برادران مؤمنشان
به خطر نیفتد و هم کفار با حالت کفر هالک نشوند و
در نتیجه براى ابد بدبخت نگردند .چون مؤمنین این
طور فكر مىکردند ،خداى سبحان در آیه مورد بحث به
ایشان فهمانید که اشتباه مىکنند .چون خدایى که

قانونگذار حکم قتال است ،خوب مىداند که دعوت به
زبان و عمل در کفارى که دچار شقاوت و خسران
شدهاند هیچ اثرى ندارد و از بیشتر آنان هیچ سودى
عاید دین نمىشود .نه به درد دنیاى کسى مىخورند،
نه به درد آخرت .پس این گونه افراد در جامعه بشریت

اعضا هم
عضو فاسدى هستند که فسادشان به
العرفان
سایرمخزن
تفسیر
سرایت مىکند و هیچ عالجى به جز قطع کردن و دور
افكندن ندارند .این وجه هم براى خود وجهى است.
ولیكن وجه اول ،به نظر با آیات عتاب ،مناسبتر است.
(وجه اول :در جنگ ،جانها در خطر قرار مىگیرد و
حداقل خستگى و کوفتگى دارد و ضررهاى مالى به بار
و قتال بر تمامى مؤمنین واجب است .چون خطاب متوجه مىآورد و امنیت و ارزانى ارزاق و آسایش را سلب
 برخالف تبلیغاتى که دنیا براى صلح و علیه خشونت مؤمنین شده ،مگر کسانى که دلیل آنها را استثنا کرده مىکند و از این قبیل ناراحتىها که مورد کراهت انسان
دارد ،مسأله جهاد در راه دین ،در تمام ادیان آسمانى باشد ،مانند آیه :لَیْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَ ال عَلَى الْأَعْرَجِ در زندگى اجتماعى است).
حَرَجٌ ،وَ ال عَلَى الْمَرِیضِ حَرَجٌ (نور)21/
ترجمه تفسیر المیزان ،ج ،2ص 227
بوده و یك ضرورت حتمى است.
ترجمه تفسیر المیزان ،ج ،2ص 227
 .1تورات:
 مالک خیر و شر ،آسانى و سختى و یا تمایالت
را
اموالشان
و
بكش
شمشیر
َم
د
به
را
شهر
* ساکنان
در آیه مورد بحث نفرمود( :کتب اللَّه) خدا بر شما شخصى نیست ،بلكه مصالح واقعى ،مالک است و نباید
جمع نماى( .تورات ،سِفر تثنیه ،باب  ،13جمله )12
* همگى ایشان را هالک ساز و ترحّم منما( .همان ،باب  ،7واجب کرد ،بلكه فرمود (کُتِبَ) بر شما واجب شد و این به پیشداورى خود تكیه کنیم.
بدان جهت است که در ذیل آن دارد (وَ هُوَ کُرْهٌ لَكُمْ) و در  کراهت و محبّت نفسانى ،نشانه خیر و شرّ واقعى
جمله )3
* چون براى مقاتله بیرون روى و دشمن را زیاد بینى ،چنین مقامى نام خدا بردن و فاعل را معرفى کردن ،نوعى نیست.
هتك حرمت خداست و تعبیر به صیغه مجهول ،نام  جنگ و جهاد در راه دین ،مایه خیر است.
نترس( .همان ،باب  ،20جمله )1
* برادر و دوست و همسایه خود را بكشد تا کفّاره خدای عز اسمه را از سَبُكى و استخفاف حفظ مىکند  ،تسلیم فرمان خدایى باشیم که بر اساس علم
چون در آیه ،فرمانى صادر شده که مورد کراهت مؤمنین بىنهایت به ما دستور مىدهد ،گرچه ما دلیل آنرا
گوسالهپرستى باشد( .تورات ،سفر خروج ،جمله )26
ترجمه تفسیر المیزان ،ج ،2ص  227ندانیم.
* موسى جمعیّتى را به سوى جنگ حرکت داد و است.
خالصه مطالب برگرفته از تفسیر نور ،ج  ،1ص 336
مقاتله مهمّى صورت گرفت( .تورات ،سِفر اعداد ،باب  ،31جمله
)32

درس چهل و یک :لباس نمازگزار 
یکی از مسائلی که قبل از شروع نماز ،توجه به آن الزم است ،مسأله
پوشش است .اکنون به بیان مقدار پوشش و شرایط آن میپردازیم:
مقدار پوشش در نماز
مردان) باید عورت را بپوشانند و بهتر است از ناف تا زانو را بپوشانند.
زنـان) باید تمام بدن را بپوشانند به جز * :دستها تا مچ * پاها تا مچ * صورت
به مقداری که در وضو باید شسته شود.
 بر زنان ،پوشاندن دستها و پاها و صورت ،به مقداری که در مسأله پیش گفته
شد در نماز ،واجب نیست ،گرچه پوشاندن آن هم مانع ندارد.

لباس نمازگزار بايد دارای اين ويژگي ها باشد:
 .1پاک باشد( .نجس نباشد)
 .2مباح باشد( .غصبی نباشد)
 . 3از اجزای روح دار مردار نباشد .مثال از پوست حیوانی که مطابق دستور اسالم،
ذبح نشده ،تهیه نشده باشد .حتی کمربند و کاله.
 .4از حیوان حرام گوشت نباشد .مثال از پوست پلنگ یا خوک تهیه نشده باشد.
 .5اگر نمازگزار ،مرد است لباس او طالباف یا ابریشم خالص نباشد.
 اگر لباس نمازگزار از اجزای حیوان حرام گوشت تهیه شده باشد ،هرچند
اجزای بی روح آن ،مانند پشم یا مو ،نماز خواندن با آن باطل است.

 .1سوره مبارکه بقره؛ آيه شريفه  :612بر شما کارزار واجب شده است ،در حالى که براى شما ناگوار است .و بسا چيزى را خوش نمىداريد و آن براى شما خوب است و بسا چيزى را دوست مىداريد و آن براى شما بد است و
خدا مىداند و شما نمىدانيد.
* 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  :14آیا امام زمان به دیدار فقهای اسالم می روند و با آنها ارتباط دارند و یا آنها را به حضور می پذیرند؟

در جلسه گذشته ،درباره عنایات ویژه امام عصر به «شیخ صدوق» سخن گفتیم .این بحث را در خصوص مقام «شیخ مفید» پی میگیریم.

قسمت سوم

قسمت چهارم
** شيخ مفيد (متوفای 413هـ .ق) ؟
 وی سرآمد شاگردان شیخ صدوق است و بسا که انفاس قدسی استادی که خود به دعای امام عصر پای بر جهان هستی
گذارده بود و مورد عنایت حضرتش قرار داشت ،در دل و روح این شاگرد زبده نیز تأثیرات به سزایی گذاشت.
 امام عصر در توقیعی که به افتخار «مفید» صادر فرمودند او را با واژههایی چون «ای دوست مخلص در دین»« ،ای
یاری کننده حق»« ،ای دعوت کننده مردم به سوی حق با کلمه صدق»« ،ای دوست با اخالص و ای مُلهَم به حق»
ستودند.
 شیخ مفید این افتخار را یافته که در سه نوبت ،نامههایی به خط خود آن حضرت از ناحیه مقدسه دریافت داشته و مخاطب
ابالغات مستقیم آن حضرت قرار گیرد.
 آیا میتوان پشتوانهای از این قوی تر سراغ داد که امام این چنین قاطعانه اجرای وظایف ناشی از امامت خود را در یاری مردم وعده دهند؟ حال اگر ما در خود چنین توجه
به عنایت را ندیده و دست بزرگمردی را بر سرمان احساس نمیکنیم باید به بازنگری خویش بپردازیم چرا که:
مشفقآمده ،آنجا که میفرماید:
به میان
است و
مسیحاآندمحضرت
عشق،مردم از
وارهانیدن
طبیب
 در فرازی از نامهای سخن از یاری رسانی حضرتش و عواقب شوم
ما در رعایت حال شما کوتاهی نمیکنیم و یاد شما را از خاطر نمی بریم
که اگر جز این بود ،گرفتاریها به شما روی میآورد و دشمنان ،شما را درهم میشکستند.



درس چهل و یک :آداب معاشرت در کوچه و خیابان
 از بین افراد و گروهی که با هم حرکت میکنند ،نباید عبور کرد ،باالخص از بین
 روحیات بسیاری از افراد را میتوان از شیوه حرکت و طرز راه رفتن آنها شناخت.
 افرادی که تند و شتابزده حرکت میکنند ،کم حوصله ،عجول یا پرخاشگر و خانمها.
عصبی هستند.
 ...مرتب کردن لباس در کوچه و خیابان و یا استفاده از شیشه و آیینه مغازهها برای
کنند،
می
نگاه
آن
و
این
به
چشم
گوشه
با
و
گیرند
می
باال
را
خود
سر
 افرادی که
این کار ،خالف نزاکت است.
باشند.
می
خودخواه
و
طلب
جاه
متكبر،
اکثرا افراد
 هرگز نباید در معابر عمومی ،نام خانمی را بلند بر زبان آورد .با خانمها باید آرام
 افراد پرکار و فعال ،کند و سست ،راه نمیروند.
صحبت کرد ،اما نه خیلی آهسته و درگوشی.
 در هنگام راه رفتن ،نباید مكرر به پشت سر خود نگاه کرد.
 از دوشیزگان و خانمها پسندیده است که عالوه بر پشت سر به اطراف نیز  زن و مرد باید حتی االمکان از صحبت با نامحرم پرهیز کنند ،مگر در حد
ضرورت و کار و شغل.
توجه نکنند و متانت خود را حفظ نمایند.

* اگر مسجد و حسینیههای ما «معمور» بود هرگز این مشکالت را نداشتیم.
* از «تلویزیون» ،کار «مسجد» ساخته نیست.
* همین حرفها را در تلویزیون می زنیم و کم اثر دارد.
* اما در مسجد و حسینیه که میگوییم با چند تا اشک و با توبه همراه است.
* کار «مسجد» و «حسینیه» را فقط مسجد و حسینیه میکند.
* از این «شیشه» کاری ساخته نیست !...

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

