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 به دنبال آیات گذشته که از قسمتى از سرگذشت
امتهاى پیشین و جهاد و حکومت الهى و اختالفاتى که
بعد از پیامبران داشتند ،بحث مىنمود ،در این آیه روى
سخن را به مسلمانان کرده و به یکى از وظائفى که سبب
وحدت جامعه و تقویت حکومت و بنیه دفاعى و جهاد
مىشود اشاره مىکند و مىفرماید :اى کسانى که ایمان
آوردهاید! از آنچه به شما روزى دادهایم انفاق کنید.
تفسير نمونه ،ج ،2ص 253

 جبهه ایمان و توحید ،همان گونه که جهاد با دشمن
و جنگ در راه اعتالى توحید دارد ،جهاد مالى هم دارد و
مؤمنان باید قسمتى از اموال خود را در راه خدا انفاق
کنند تا در جامعه شکاف طبقاتى از بین برود و الاقل
تفسير كوثر ،ج  ،6ص 533
فاصلهها کم شود.
 در این آیه با لحن خاصى و با اشاره به اینکه آنچه
ثروتمندان دارند همه را خدا به آنها داده ،اظهار مىدارد
که اى مؤمنان از آنچه به شما روزى دادهایم انفاق کنید
پیش از آنکه روز قیامت فرا رسد و شما صاحب اختیار
تفسير كوثر ،ج  ،6ص 532
اموال خود نباشید.
 در روز قیامت ،نه تجارتى وجود خواهد داشت و نه
دوستى و شفاعت کسى سودى خواهد داد و انسان در
گرو اعمال خویشتن است .در پایان اضافه مىکند که
کافران همان ستمگران هستند و بدین گونه کسانى را که
حقوقى مالى واجب خود را نمىدهند تهدید مىکند و
آنها را هم ردیف کافران و ستمگران قرار مىدهد.
تفسير كوثر ،ج  ،6ص 532

 گرچه جمله «مِمَّا رَزَقْناکُمْ» (از آنچه به شما روزى
دادهایم) مفهوم وسیعى دارد که هم انفاقهاى مالى
واجب و مستحبّ را شامل مىشود و هم انفاقهاى
معنوى مانند علم و دانش و امور دیگر ،ولى با توجه به
تهدیدى که در ذیل آیه آمده ،بعید نیست منظور ،انفاق
واجب یعنى زکات و مانند آن باشد ،به عالوه ،انفاق
واجب است که بنیه بیت المال و حکومت را تقویت
مىکند ،ضمنا از تعبیر به «مما» استفاده مىشود که
انفاق واجب همیشه بخشى از مال را در بر مىگیرد نه
تفسير نمونه ،ج  ،2ص 253
همه آن را.
 خداوند اهرمهایى را براى تشویق مردم به انفاق به کار
برده است:
 آنچه دارى ،ما به تو دادیم از خودت نیست.
«رَزَقْناکُمْ»
 مقدارى از آنچه دارى کمك کن ،نه همه را« .مِمَّا»
 این انفاق براى قیامت تو از هر دوستى بهتر است.
تفسير نور ،ج  ،6ص 323
«یَأْتِیَ یَوْمٌ »...

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ ِمنْ قَ ْبلِ أَنْ َيأْتِيَ يَوْمٌ ال َ ٌٌْْ ِِِِْ َ ال ٌََُُّّ َ ال ََفاٌََ َ
1
الْكاِِرَُنَ هُمُ الظَّالِمُون.

 کفر در این آیه به قرینه این که بعد از دستور انفاق
واقع شده به معنى سرپیچى و گناه و تخلف از دستور
خداست و استعمال کفر به این معنى در قرآن و
احادیث اسالمى نظایر بسیار دارد.
تفسير نمونه ،ج  ،2ص 252

 باالترین درجه ظلم همان است که کافر نسبت به
خود انجام داده است و اگر فردى از مؤمنان نسبت به
خود و یا دیگرى ظلم کند به درجه ظلم کافر نسبت به
خودش نمیرسد و این نکته از کلمه «هم» استفاده
 منظور از نفى شفاعت در اينجا شفاعت كسانى
میشود مانند این جمله که میگویند «فالن هو الفقیه»
است كه حق شفاعت ندارند و اين مانع از آن یعنى تنها فقیه ،فالن مرد است که از دیگران در فقه
نمىشود كه كسانى با اذن خدا بتوانند شفاعت كنند باالتر است.
همان گونه كه در آيات ديگر اين مطلب به روشنى
ترجمه تفسير مجمع البيان ،ج  ،3ص 601
آمده است.
 شفاعت کسانى که حق شفاعت دارند نیز شامل حال  قرآن در این جمله (وَ الْکافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
هرکس نمىشود بلکه باید شخص لیاقت و شایستگى مىخواهد این حقیقت را روشن سازد که:
شفاعت را داشته باشد.
تفسير كوثر ،ج  ،6ص  532اوال -کافران به خود ستم مىکنند زیرا با ترك انفاق
واجب و سایر وظائف دینى و انسانى ،خود را از
 راههاى نجاتى که در دنیا از طرق مادى وجود دارد بزرگترین سعادت ها محروم مىسازند و این اعمال آنها
هیچ کدام در آنجا [قیامت] نیست .نه بيع و معاملهاى است که در آن جهان دامانشان را مىگیرد و خداوند در
مىتوانيد انجام دهيد كه سعادت و نجات از عذاب را باره آنها ستمى نکرده است.
براى خود بخريد و نه دوستيهاى مادى اين جهان ثانیا -افراد کافر به اجتماعشان نیز ستم مىکنند و
كه با سرمايههاى خود كسب مىكنيد در آنجا نفعى اصوال کفر ،سرچشمه قساوت ،سنگدلى ،مادىگرى و
به حال شما دارد .زیرا آنها نیز به نوبه خود گرفتار دنیا پرستى است و اینها همه سرچشمههاى اصلى ظلم
اعمال خویشاند و از خود به دیگرى نمىپردازند و نه و ستم هستند.
تفسير نمونه ،ج  ،2ص 252
شفاعت در آنجا به حال شما سودى دارد .زیرا شفاعت
الهى در سایه کارهاى الهى انجام مىگیرد که انسان را
شایسته شفاعت مىکند و شما آن را انجام ندادهاید و اما  کفر ،نمونه بارز ظلم است« .الْکافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ»
شفاعت هاى مادى که با مال و ثروت در این دنیا قابل به  یاد معاد ،عاملى براى تشویق به انفاق است« .أَنْفِقُوا
دست آوردن است ،در آنجا وجود نخواهد داشت .بنابراین  ...یَأْتِیَ یَوْمٌ »...
شما با ترك انفاق و انباشتن اموال و بخل نسبت به  بُخل ،نشانه کفران نعمت و کفر به وعدههاى الهى
دیگران تمام درهاى نجات را به روى خود بستهاید.
است« .انفقوا  ...والکافرون»
تفسير نمونه ،ج  ،2ص   253يكى از راههاى ايجاد روحيّه سخاوت ،توجّه به
دستِ خالى بودن انسان در قيامت است« .ال بَیْعٌ
 بهترین توشه براى سفر قیامت ،انفاق و کمك به خلق فِیهِ وَ ال خُلَّةٌ وَ ال شَفاعَةٌ»
است .خواه به علم و مال و مقام باشد خواه به زور بازو و  محروم کردن امروز ،محروم شدن فرداست .اگر
دست و پا و زبان که گویا خداى رحمان چنین امروز انفاق و بخششى صورت نگیرد ،در آن روز هم
نعمتهایى به انسان ،کرامت فرموده که هم در اثر آن
محبّت و دوستى و وساطتى در بین نخواهد بود« .أَنْفِقُوا
امور دنیوى وى تأمین گردد و هم مایه تجارت اخروى
 ...یَوْمٌ ال بَیْعٌ فِیهِ »...
شود و ربح آن در سراى دیگر عاید وى گردد.
تفسير مخزن العرفان در علوم قرآن ،ج  ،2ص 333

خالصه مطالب برگرفته از تفسير نور ،ج  ،6ص  323و 323

درس  :15احکام مسجد (قسمت سوم)
جاهايي که نماز خواندن در آن ها «مکروه» است:
 حمام
 قبرستان
 زمین نمکزار
 مقابل آتش و چراغ
 مقابل دری که باز است.
 مقابل قبر و روی آن و بین دو قبر
 آشپرخانه و هرجا که کوره آتش باشد.
 مقابل چاه و چالهای که محل بول است.
 روبروی عکس و مجسمه انسان یا حیوان مگر آن که روی آن پرده بکشند.
 در جاده و خیابان و کوچه اگر برای کسانی که عبور میکنند زحمت نباشد و
اگر زحمت باشد حرام است. ...
 .1سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه  :452اى کسانى که ايمان آوردهايد ،از آنچه به شما روزى دادهايم انفاق کنيد ،پيش از آنكه روزى فرا رسد که در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى .و کافران خود
ستمكارانند.
* 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  :15اظهار محبت به امام زمان به چه صورتهایی انجام میشود؟



قسمت دوم

خالصه مطالب جلسه گذشته:
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 نسبت به امام عصر :مطالعه کتب در خصوص مهدویت ،اعتقاد به والیت تکوینی و مقام معنوی معصومین به ویژه آن
حضرت ،شناسایی و تبعیت از نایبان عام آن حضرت خصوصا والیت فقیه . ...

 نسبت به دوستان آن حضرت ،محبت و خدمت نماییم که امام کاظم فرمود :كسي كه توانايي بر ديدار ما ندارد ،دوستان
صالح ما را ديدار كند و كسي كه قدرت بر كمک و رابطه با ما را ندارد با دوستان صالح ما رابطه داشته باشد و آنان را
ياری نمايد .از این رو می توان با خدمت بر شیعیان و دوستان آن حضرت ،خادم او گشت و با دیدار ،کمك و محبت بر آن ها نسبت
به آن وجود نازنین ،ابراز محبت نمود.
 يكي از عاليم دوستي ،هديه دادن است .از اين رو ما ميتوانيم هديههايي برای آقا امام زمان بفرستيم .به این معنا
که ثواب اعمال خیر و مستحبی که انجام دادهایم به ایشان هدیه کنیم و یا آن که خود را نایب آن حضرت قرار دهیم و به نیابت از
آن امام غایب ،نماز بگذاریم ،روزه بگیریم ،حج و زیارت حرم پیامبر و امامان ،مشرف شویم .از جانب او و یا برای سالمتی
وجودش ،صدقه دهیم.

درس  :15آداب نماز جماعت
 حداکثر فاصله محل سجده با امام و یا صف جلو نباید بیش از یك قدم باشد .بین
 نماز جماعت ،پاداش زیاد ،برکات فراوان ،فواید فردی و آثار اجتماعی بسیار دارد.
افراد یك صف نباید فاصله چندانی باشد.
 نماز جماعت ،زمينه شناخت افراد و مشكالت و نيازهای آنان است.
 اميرمؤمنان نظم صفها را و اين كه شانهها نزديک به هم و در يک
 نماز جماعت ،عامل نظم ،وحدت صفوف ،وقت شناسی و مبارزه با فردگرایی و امتداد باشند ،شخصا كنترل مينمود.
خودخواهی است.
 تا زمانی که نفرات جلو ،تکبیره االحرام نگفته اند یا برای آن آماده نشدهاند ،صفوف
تا
بایستد
جماعت
صف
پشت
یا
کنار
در
دارد،
فرادا
نماز
خواندن
قصد
 نمازگزاری که
بعد نباید وارد نماز شوند.
نباشد.
مسلمانان
جمع
در
جدایی
جلوهگر تفرقه و
 وقتی که امام جماعت وارد نماز شد ،نفر پشت سر و افراد طرفین او و به طور کلی،
نماز
از
جماعت
به
نماز
بخواند.
جماعت
به
نماز
تا
کند
صبر
انسان
است
 مستحب
صف اول بالفاصله وارد نماز شده ،قامت ببندند تا صفوف بعدی بتوانند وارد نماز شوند.
اول وقت ،بافضیلتتر است.

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

