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علِيمٌ.
سمِيعٌ َ
اللهَ َ
اللهِ وَ اعَْلمُوا أَنَّ َّ
وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ َّ
صطُ وَ إِلَ ْيهِ تُرْجَعُونَ.
اللهُ يَقْبِضُ وَ يَبْ ُ
اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِ َفهُ َلهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً وَ َّ
َمنْ ذَا الَّذِي يُقْ ِرضُ َّ

 در آیه قبل خواندیم که فرار از جنگ ،چارهساز نیست
و قهر خداوند مىتواند هزاران نفر فرارى را فراگیرد .این
آیه مىفرماید :اکنون که مرگ و حیات به دست اوست،
پس در راه او پیکار کنید و بدانید که پاداش شما نزد او
محفوظ است .زیرا او به آنچه بر شما مىگذرد ،آگاه است.
تفسير نور ،ج  ،1ص 873

1

به «وام» ،قرض میگویند از این باب است که آن قسمت
از مال را از بقیه اموال جدا میکند و به دیگرى میدهد
که عین یا مثل آن را پس از مدتى بازگرداند.
 مضاعفه ،تضعیف ،اضعاف ،به یك معناست و آن
افزودن و زیاد کردن هر چیزیست تا دو برابر و یا بیشتر
گردد.
 یقبض :از قبض که در مقابل بسط است و همانطور که
«بسط» به معناى دست باز بودن است قبض به معناى
دست گرفتگى و تنگى است.
 یبسط :از بسط به معناى گشایش و وسعت و به این
مناسبت به آنچه پهن میشود «بِساط» و به زمین وسیع
ترجمه تفسير مجمع البيان ،ج  ،8ص 72
«بَساط» میگویند.

 اگر ملتى از مرگ نهراسد و آن را امرى مقدر بداند که
در موقع خود سراغ آدمى مىآید و فرار از آن بىفایده
است ،با چنین ذهنیتى ،بىباكانه و شجاعانه در
ميدانهاى جنگ شركت مىكند و از جنگ و نبرد
با دشمن نمىهراسد .همین روحیه و اعتقاد بود که
مسلمانان را در جنگهاى صدر اسالم به پیروزى
مىرسانید هر چند که از لحاظ امکانات و تعداد نفرات از
دشمن ضعیفتر بودند ولى آنچه سرنوشت جنگها را  تعبیرِ قرض به خداوند ،نشان دهنده آن است که
تعیین مىکند ،روحیه افراد است نه امکانات جنگى و ساز پاداش قرض الحسنة بر عهده خداوند است.
و برگ نظامى .البته تهیه آن نیز الزم است.
 به جاى فرمان به قرض دادن ،سؤال مىكند كه
تفسير كوثر ،ج  ،1ص  465كيست كه به خداوند قرض دهد ،تا مردم احساس
 این آیه با لحنى بسیار زیبا و احساس برانگیزى مردم
را به کمك کردن به یکدیگر دعوت مىکند و به آنان اكراه و اجبار در خود نكنند ،بلكه با ميل و رغبت و
تذکر مىدهد که وقتى کسى از مال خود انفاق مىکند و تشويق به ديگران قرض دهند.
مال خود را در اختیار نیازمندان مىگذارد ،به منزله این  از آنجا که انسان غریزه منفعت طلبى دارد ،لذا خداوند
است که به خدا قرض داده باشد .روشن است که خدا براى تحریك انسان ،از این غریزه استفاده کرده و
مىفرماید« :فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً»
نيازى به قرض ندارد و او بىنياز مطلق است ولى با  به جاى «قرض به مردم» فرمود« :به خداوند قرض
اين تعبير بندگان خود را به كمك كردن به يكديگر دهید»  ،تا فقرا احساس کنند خداوند خودش را به جاى
تشويق مىكند و مىخواهد آنها بدانند كه اين كار آنان گذاشته و احساس ضعف و ذلّت نکنند.
نيك آنها بدون پاداش نيست. ...تفسير كوثر ،ج  ،1ص   464پاداش خدا به قرض دهندگان ،هم در دنیا و هم در
آخرت است .زیرا در کنار «أَضْعافاً کَثِیرَةً» مىفرماید« :وَ
 رسول اکرم فرمود هر کس صدقهاى دهد براى إِلَیْهِ یُرْجَعُونَ» گویا حساب قیامت ،جدا از پاداشهاى
تفسير نور ،ج  ،1ص  833و 831
اوست دو برابر آن در بهشت .ابو دحداح انصارى (که دنیوى است.
اسمش عمرو بن دحداح است) عرض کرد یا رسول اللَّه
براى من دو باغ است ،اگر یکى از آن دو را صدقه دهم  از مال حالل باشد.
براى من دو باغ در بهشت خواهد بود؟ حضرت فرمود  براى مصرف ضرورى باشد.
آرى .عرض کرد آیا ام الدحداح هم با من خواهد بود؟  بىریا باشد.
حضرت فرمود آرى .عرض کرد آیا دخترم هم با ما خواهد  با عشق و ایثار پرداخت شود.
بود؟ فرمود آرى .پس باغ بهتر را در اختیار رسول  قرض دهنده ،خداوند را بر این توفیق ،شکرگزار باشد.
اکرم قرار داد و این آیه دربارهاش نازل گردید و  از مال سالم باشد( .بی نقص)
خداوند در مقابل یك باغ هزاران هزاران پاداش به او داد  بىمنّت باشد.
و جمله (أَضْعافاً کَثِیرَةً) بیان این مطلب است .مىگویند  مخفیانه باشد.
وقتى ابوالدحداح باغ را به رسول اکرم داد و بازگشت  ،سریع پرداخت شود.
دید همسرش (ام الدحداح) و دخترش در همان باغى  آبروى گیرنده وام حفظ شود.
هستند که به رسول اکرم داده بود .ابو الدحداح جلو
ترجمه تفسير مجمع البيان ،ج ،25ص( 216 :ذيل آيه  11سوره حديد)
در باغ آمد و به زن و فرزندش گفت من این باغ را صدقه
داده و در برابر آن دو باغ در بهشت گرفتهام و شما نیز با  این که از صفات خداى تعالى سه صفت (قبض و بسط
من خواهید بود .همسرش گفت خدا مبارك گرداند آنچه و مر جعیت) او را آورده ،براى این توجه که اشعار کند
داده و آنچه گرفتهاى .پس بیرون آمدند و باغ را به رسول آنچه در راه خدا به او مىدهند باطل نمىشود و بعید
اکرم تسلیم نمودند . ...
نیست که چند برابر شود ،براى اینکه گیرنده آن خداست
ترجمه تفسير مجمع البيان ،ج  ،8ص  75و خدا هر چه را بخواهد ناقص مىکند و هر چه را بخواهد
زیاد مىکند و شما به سوى او بر مىگردید و آن زیاد
ترجمه تفسير الميزان ،ج  ،2ص 582
 قرض :در اصل به معناى بریدن با دندان است و اینکه شده را پس مىگیرید.
تفسير نمونه ،ج  ،2ص 156

درس  :05احکام مسجد (قسمت دوم)
اين کارها در رابطه با مسجد« ،مکروه» است:
 گلدستهها را بیش از بام مسجد باال بردن.
 عبور از مسجد به عنوان محل عبور ،بدون آن که در آنجا نماز بخواند.
 انداختن آب بینی و دهان در مسجد.
 خوابیدن در مسجد ،مگر در حال ناچاری.
 فریاد زدن در مسجد و صدا را بلند کردن ،مگر برای اذان.

 جلوى بدآموزى و سوء برداشت باید گرفته شود .اگر
در اوّل آیه خداوند با لحنى عاطفى از مردم قرض
مىخواهد ،به دنبال آن مىفرماید« :وَ اللَّهُ یَقْبِضُ وَ
یَبْصُطُ» تا مبادا گروهى همچون یهود خیال کنند که
خداوند فقیر است و بگویند« :إِنَّ اللَّهَ فَقِیرٌ وَ نَحْنُ
أَغْنِیاءُ» (آل عمران )181/و همچنین بدانند که قرض
گرفتن خدا ،براى رشد انسان است ،نه به خاطر نیاز او.
منافقان مىگفتند :به مسلمانان انفاق نکنید تا از دور
رسول خدا پراکنده شوند .قرآن در جواب آنها فرمود:
آنها در چه باورى هستند ،مگر نمىدانند خزائن
آسمانها و زمین در دست خداوند است! (منافقون)7/
تفسير نور ،ج  ،1ص 831

 هنگامى که این آیه نازل شد« :من جاء بالحسنة فله
خیر منها» (نمل )88/هرکس کار خوبى آورد ،بهتر از آن
را پاداش مىگیرد .پیامبر از خداوند تقاضاى ازدیاد
کرد ،آیه نازل شد« :فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» (انعام )161/ده
برابر داده مىشود .باز درخواست نمود ،آیه قرض
الحسنه با جمله «أَضْعافاً کَثِیرَةً» نازل شد .پیامبر
متوجّه شد که کثیرى که خداوند مقدّر کند ،قابل
تفسير نور ،ج  ،1ص 831
شماره نیست.
 امام علی :خداوند از شما درخواست قرض کرده
در حالى که گنجهاى آسمان و زمین از آن او است و
بىنیاز و ستوده( ،آرى اینها نه از جهت نیاز او است)
بلکه مىخواهد شما را بیازماید که کدام یك
نیکوکارترید( .نهج البالغه ،بخش آخر خطبه )181
تفسير نمونه ،ج ،2ص 226

 جهاد و مبارزه ،زمانى ارزش دارد كه براى خدا
و در راه خدا باشد .جنگ از سر انتقام و براى اظهار
قدرت و استثمار و کشور گشایى مقدّس نیست ،بلکه
ضد ارزش است« .قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ»
 توجّه به اینکه ما در محضر خدا هستیم ،قوىترین
عامل و انگیزه براى پیکار در میدان جنگ است.
«سَمِیعٌ عَلِیمٌ»
 براى فرار از جهاد ،عذرتراشى نكنيد .زيرا
خداوند نيّت شما را مىداند و بهانههاى شما را
مىشنود« .سَمِیعٌ عَلِیمٌ»
»
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به
کمك
 کمك به خلق خدا،
 آبروى گیرنده وام حفظ شود
به جاى «یقرض الناس»
 براى ترغیب مردم به کارهاى خیر ،تشویق الزم
است« .فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً کَثِیرَةً»
 اگر ما گشایش و تنگ دستى را به دست خدا
بدانیم ،راحت انفاق مىکنیم.
 اگر بدانیم که ما به سوى او باز مىگردیم و هرچه
دادهایم پس مىگیریم ،راحت انفاق خواهیم کرد« .إِلَیْهِ
تُرْجَعُونَ»
خالصه مطالب برگرفته از تفسير نور ،ج  ،1ص  873تا 831

 خرید و فروش در مسجد.
 سخن گفتن از امور دنیا.
 رفتن به مسجد برای کسی که سیر یا پیاز خورده و بوی دهانش مردم را آزار
می دهد.
 همسایه مسجد اگر عذری نداشته باشد ،مکروه است در غیر مسجد نماز
بخواند.
 مستحب است انسان با کسی که در مسجد حاضر نمیشود ،غذا نخورد ،در
کارها با او مشورت نکند ،همسایه او نشود ،از او زن نگیرد و به او زن ندهد.

 .1سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه  422و  :422و در راه خدا کارزار کنيد و بدانيد که خداوند شنواى داناست.
کيست آن کس که به [بندگانِ] خدا وام نيكويى دهد تا [خدا] آن را براى او چند برابر بيفزايد؟ و خداست که [در معيشت بندگان] تنگى و گشايش پديد مىآورد؛ و به سوى او بازگردانده مىشويد.
* سايت هيأت رهروان سيدالشهداwww.mahfelezekr.ir : 
* سايت مؤسسه قرآني عصر ظهورwww.asre-zohur.ir :
* پست الکترونيکي مدير مؤسسه (مدرس کالس تفسير) asrezohur@chmail.ir :
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پرسش  :05اظهار محبت به امام زمان به چه صورتهایی انجام میشود؟

قسمت اول

 اولین حقی که پس از ایمان به وجود مقدس آن حضرت بر عهده ماست آن که او را بشناسیم و نسبت به آن وجود نازنین،
معرفت یابیم.
 امام باقر : کسی که با حالت معرفت نسبت به امام خود از دنیا برود مانند کسی است که همراه حضرت قائم و در خیمه
او خواهد بود.
 مصادیق معرفت :مواردی از قبیل مطالعه کتب در خصوص مهدویت و اعتقاد به والیت تکوینی و مقام معنوی معصومین به ویژه
آن حضرت و نیز شناسایی و تبعیت از نایبان عام آن حضرت خصوصا والیت فقیه که اطاعت از آنها اطاعت از آن حضرت است.
 حق دیگری که امام زمان بر ما دارند که ما می توانیم از آن طریق ،نسبت به آن حضرت اظهار محبت کنیم آن است که
مراقب اعمال خود باشيم .زيرا ما [كه] خود را شيعه و پيرو او معرفی كردهايم بايد اعمالمان به گونهای باشد كه
شايسته پيروان آن حضرت است.
 امام صادق : به گونه ای رفتار کنید که زینت ما باشید نه آن که باعث سرافکندگی و پایین آورنده مقام ما گردید.


درس  :05آداب نماز
 توصیه شده است که هنگام اذان و اقامه نماز جماعت ،رو به قبله بنشينيم و
از صحبت با يكديگر و كارهای دنيوی ،خودداری نماييم.
 شنیدن اذان از رادیو و ضبط و  ...برای نماز ،کافی نیست .بلکه خود نمازگزاران باید
اذان بگویند.
 در هنگام نماز (جماعت یا فرادا) زن (محرم یا نامحرم) باید عقبتر از مرد بایستد و
بهتر است جای سجده زن از جای ایستادن مرد ،کمی عقبتر باشد.
 خواندن حمد و سوره با صدایی بلندتر از حد معمول (شبیه فریاد) نماز را باطل
میکند.
 وقتی نماز می خوانیم نباید به دیگران سالم کنیم و اگر دیگری سالم کرد باید فورا
جواب داد .به شکلی که کلمه «سالم» مقدم باشد ،مانند «سالم علیکم» یا «السالم
علیکم» .گفتن «علیکم السالم» در نماز جایز نیست.
 اگر انسان در وسعت وقت ،مشغول نماز باشد و طلبکار ،طلب خواهی کند ،چنانچه

نتواند در حین نماز ،طلب او را بدهد ،باید نماز را بشکند و پس از پرداخت بدهی ،بقیه
نماز را بخواند.
 چنانچه انسان در حين نماز ،به قصد اين كه چيزی را به كسی بفهماند،
ذكری را بلند بگويد ،نمازش باطل میشود.
 نمازگزار نباید برای شنیدن حرف کسی ،ساکت شود .زیرا چیزی که خضوع و
خشوع را از بین ببرد ،مکروه است.
 وقتی میتوانيم ديگران (افراد مكلف) را برای نماز بيدار كنيم كه قبال از ما
خواسته باشند .در غير اين صورت ،مجاز به بيدار كردن ديگران ،حتی همسر
خود نيستيم .در این موارد ،قصور متوجه خود افراد مکلف است که اگر به موقع بیدار
نمیشوند ،از دیگران بخواهند که آنها را صدا بزنند.

دیدار خانواده های شهدای مدافع حرم با امام خامنه ای
دوشنبه اول آذرماه سال 5931
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