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 اهميت فوق العاده آية الكرسى از اين نظر است
كه مجموعهاى از معارف اسالمى و صفات خداوند
اعم از صفات ذات و فعل ،مخصوصا مسأله توحيد
در ابعاد مختلف را در بر گرفته ،اين اوصاف كه به
دوازده بخش بالغ مىشود و هر كدام مىتواند ناظر به
يكى از مسائل تربيتى انسان باشد قابل دقت است و به
گفته ابوالفتوح رازى (تفسير ابوالفتوح رازى ،جلد  2صفحه )723
هر يك از اين صفات ،يكى از مذاهب باطله را نفى
مىكند (و به اين ترتيب ،دوازده تفكر باطل و نادرست به
تفسير نمونه ،ج  ،2ص 272
وسيله آن اصالح مىشود).
«سنة» از ماده «وسن» به گفته بسيارى از مفسران به
معنى سستى مخصوصى است كه در آغاز خواب روى
مىدهد يا به تعبير ديگر به معنى خواب سبك است ،و
«نوم» به معنى خواب ،يعنى حالتى است كه قسمت
عمده حواس انسان ،از كار مىافتد .در واقع ،سنه خوابى
است كه به چشم عارض مىشود ،اما وقتى عميقتر شد و
به قلب عارض شد« ،نوم» گفته مىشود.
 اين كه چرا «سنة» بر «نوم» ،مقدم داشته شده با
اينكه قاعدتا فرد قوىتر را جلوتر ذكر مىكنند و سپس
به فرد ضعيف اشاره مىنمايند ،به خاطر اين است كه از
نظر ترتيب طبيعى ،نخست سنه (خواب سبك) دست
مىدهد و سپس عميقتر شده ،تبديل به نوم مىگردد .به
هر حال اين جمله ،اشاره به اين حقيقت است كه فيض و
لطف تدبير خداوند دائمى است و لحظه قطع نمىگردد و
همچون بندگان نيست كه بر اثر خوابهاى سبك و
سنگين ،يا عوامل ديگر غافل شود .تفسير نمونه ،ج  ،2ص 222
 صفات خداوند دو گونهاند .برخى صفات ،عين ذات او
هستند و قابل تجزيه از ذات الهى نمىباشند .مانند :علم،
قدرت و حيات .امّا برخى صفات كه آنها را صفات فعل
مىنامند ،مربوط به فعل خداوند است ،مثل خلق كردن و
عفو نمودن .منشأ اينگونه صفات ،اراده الهى است كه اگر
بخواهد خلق مىكند ،ولى درباره صفات ذات اين را
نمىتوان گفت كه اگر خداوند بخواهد مىداند و اگر
تفسير نور ،ج ،1ص 933
نخواهد نمىداند.

ذهُ سِنَةٌ وَ ال نَوْمٌ َلهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي ا ْلأَ ْرضِ َمنْ ذَا الَّذِي
اللهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ ا ْلحَيُّ الْقَيُّومُ ال تَأْخُ ُ
َّ
سعَ
دهُ إِالَّ ِبإِ ْذ ِنهِ يَعْلَمُ ما بَ ْينَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ ال ُيحِيطُونَ بِشَيْءٍ ِمنْ عِ ْل ِمهِ إِالَّ بِما شاءَ وَ ِ
يَشْ َفعُ عِنْ َ
1
ِيهُ السَّماواتِ وَ ا ْلأَ ْرضَ وَ ال يَؤُ ُدهُ حِ ْفظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْ َعظِيمُ.
كُرْس ُّ

 در ادامه آيه شريفه و پس از بيان يگانگى ذات الهى،
صفات متعددى را براى او ذكر مىكند كه بالغ بر ده
صفت است:
 -1او زنده است .حيات الهى ،ابدى است و او هيچ وقت
نمىميرد :وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَیِّ الَّذِي ال يَمُوتُ (فرقان)85 /
 -2او قيّوم است .قيّوم به معناى كسى است كه خود
قائم به خويش است و ديگران هم قائم به او هستند.
 -7چرت و خواب او را نمىگيرد .وقتى خدا را قيوم
دانستيم و پايدارى و قوام موجودات عالَم را در هر لحظه
وابسته به او دانستيم ،روشن است كه نبايد او را خواب يا
چرتى بگيرد و در تمام لحظهها بايد افاضه فيض كند و
فيض دادن او با خواب جور در نمىآيد.
 -4آنچه در آسمانها و زمين است از آنِ اوست.
يعنى خداوند مالك و مَلِك تمام موجودات عالم است و
اختيار همه عالم در دست اوست.
 -8هيچ كس جز با اجازه او نمىتواند نزد او شفاعت
كند ... .شفيعان را خود خداوند برمىانگيزد و تعيين
مىكند و اين نشانى از لطف و مرحمت او بر بندگان است
كه بدينوسيله مىخواهد گنهكاران را از عذاب برهاند.
 -1خداوند همه چيز را مىداند .او تمام حوادثى را كه
در پيش روى انسانهاست و يا در آينده اتفاق خواهد
افتاد ،مىداند و اين گوشهاى از علم بىپايان خداست ...
ضمناً هيچ كس نمىتواند بر علم الهى احاطه پيدا كند
مگر آن مقدارى كه خود او بخواهد ،مفهوم اين سخن اين
است كه ممكن است خداوند مقدارى از علم خود را در
اختيار كسانى مانند انبياء و اولياء بگذارند.
 -3كرسى او آسمانها و زمين را فرا گرفته است ...
كرسى خدا هرچه باشد ،گستره علم و آگاهى او در مقام
فعليت است كه تمام موجودات عالَم را زير پوشش خود
دارد و اساساً پيدايش موجودات به معناى تحقق و عينيت
يافتن علم ازلى الهى است.
 -5نگهدارى آسمانها و زمين ،خدا را خسته
نمىكند  ...چون همانگونه كه علم او بىپايان و نامحدود
است ،قدرت و توانايى او نيز نامحدود است و با وجود
قدرت بىپايان ،خستگى و دشوارى كار ،معنى ندارد و
بنابراين نگهدارى آسمانها و زمين براى او ماللآور و
رنج آور و دشوار نيست و اين گونه مفاهيم در ذات
باريتعالى كه كمال مطلق است ،راه ندارد.
 -1او برتر و واالست .برترى خدا بر تمام موجودات
واضح و روشن است چون او به هيچ كس و هيچ چيز نياز
ندارد ولى همه موجودات به او نياز دارند.
 -11او بزرگ است .عظمت و بزرگى خدا نيز روشن
است زيرا اوست كه كمال مطلق است و تمام صفات
جمال و جالل را دارد و اوست كه بر تمام عالم ،هستى
بخشيده است او معطى و هستى بخش است پس بزرگ
تفسير كوثر ،ج  ،1ص  289تا 282
است.

 نمونهاى از آثار تربيتى توحيد همين است كه
مسلمانان در برابر پادشاهان و صاحبان قدرت
سجده نمىكردند .در دربار نجاشى پادشاه حبشه،
پناهندگان مسلمان گفتند« :ال نسجد اال هلل» ما به
غير خدا سجده نمىكنيم .دحيه كلبى يكى ديگر از
مسلمانان در كاخ قيصر روم ،سجده نكرد و در
جواب كاخ نشينان گفت« :ال اسجد لغير اهلل» . ...
 امامان معصوم نيز براى تربيت چنين انسانهايى
تالش مىكردند .على فرمودند« :التكن عبد غيرك و
قد جعلك اللّه حراً».
 الزم است مسلمانان هر روز و در هر جا با صداى بلند،
اذان بگويند و فرياد آزادى از بندگى خدايان دروغين و
طاغوتها را سر دهند و گوش نوزادان خود را قبل از هر  آية الكرسى به مردم مىفهماند كه خداوند نه تنها
ك عالَم و عالِم به تمام مملوكهاى خود است ،بلكه
مال ِ
صدايى ،با طنين توحيد «ال اله الّا اللّه» آشنا سازند.
تفسير نور ،ج  ،1ص 044

درس  :53واجبات نماز
« نماز» با گفتن «اهلل اكبر» آغاز میشود و با «سالم» به پايان میرسد.
 آن چه در نماز انجام میشود ،يا واجب است يا مستحب.
 واجبات نماز ،يازده چيز است كه برخی «رُكن» و برخی «غيررُكن» است.
 غير رکن عبارت است از :
 رکن عبارت است از :
 قرائت
 نيت
 ذكر
 قيام
 تشهد
 تكبيره االحرام
 سالم
 ركوع
 ترتيب
 سجود
 مواالت

سراسر هستى با همه مخلوقاتش ،تحت سلطه و قدرت
اوست( .بقره111،؛ ابراهيم )11،و مردم قدرت نامحدود
خالق را با قدرت مخلوق مقايسه نكنند .زيرا خستگى،
از عوارض ماده است ،امّا توانايى خداوند عين ذات
اوست« .إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ» (هود)11،
 خدايى سزاوار پرستش است كه زنده و پابر جا و
نستوه باشد ،گرفتار ضعف و خستگى و دچار خواب و
چرت نگردد ،احدى بدون اراده او قدرت انجام كارى را
نداشته باشد .همه چيز را بداند و بر همه چيز احاطه و
تسلّط داشته باشد .اين چنين خدايى مىتواند معبود و
محبوب باشد و به چنين خدايى مىتوان توكّل كرد و
عشق ورزيد و به او اميدوار بود .خدايى كه قرآن ،اين
گونه معرفى مىكند ،با خداى انجيل و تورات تحريف
شده قابل مقايسه نيست .آن كسانى كه در
بنبستهاى تنگ و تاريك نظام مادّى جهان گرفتار
شدهاند ،چگونه مىانديشند؟ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا
لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ ال أَنْ هَدانَا اللَّهُ»
تفسير نور ،ج  ،1ص 042

 امام كاظم از در خانهى شخصى بنام «بُشر»
مىگذشت ،متوّجه سر و صدا و آواز لهو و لعبى شدند
كه از خانه بلند بود .از كنيزى كه از آن خانه بيرون
آمده بود ،پرسيدند صاحبخانه كيست؟ آيا بنده است؟!
جواب داد :نه آقا ،بنده نيست آزاد است .امام
فرمود :اگر بنده بود اين همه نافرمانى نمىكرد .كنيز
سخن امام را وقتى وارد منزل شد به صاحبخانه
بازگفت .او تكانى خورد و توبه كرد .تفسير نور ،ج  ،1ص 042
 شيخ طوسى در امالى به سند خود از ابى امامة
باهلى روايت كرده كه گفته است :از على بن ابى
طالب شنيدم كه مىفرمود :باور نمىكنم كه كسى
اسالم را فهميده باشد و يا در اسالم متولد شده باشد و
سياهى شب را به صبح سر كند و اين آيه را نخواند،
«اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَيُّومُ  ...وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِيمُ».
عرض كردم منظور از سياهى شب چيست؟ فرمود:
يعنى همه شب ،آن گاه فرمود :اگر بدانيد كه اين آيه
چيست و يا فرمود اگر بدانيد در اين آيه چيست در
هيچ حالى آن را ترك نخواهيد كرد.
 رسول خدا فرمود :آية الكرسى را از گنجينهاى
كه در زير عرش است به من دادهاند و به هيچ
پيغمبرى قبل از من نداده بودند ،على سپس اضافه
كرد از آن وقت كه من اين مطلب را از رسول خدا
شنيدم هيچ شبى را به سر نبردم مگر آنكه آن را قرائت
ترجمه تفسير الميزان ،ج ،2ص  210تا 212
كردم . ...
 نه تنها هستى از اوست ،كارايى هستى نيز از اوست.
 خداوند بر همه چيز و در همه حال آگاه است،
پس از گناه در برابر او حيا كنيم.
 او بر همه چيز احاطه دارد ،ولى ديگران بدون اراده
او حتّى به گوشهاى از علم او احاطه ندارند.
خالصه مطالب برگرفته از تفسير نور ،ج  ،1ص 042

* تفاوت رکن و غير رکن
 اركان نماز ،اجزای اساسی آن به شمار میآيد و چنانچه يكی از آنها
به جا آورده نشود يا اضافه شود ،هرچند بر اثر فراموشی هم باشد ،نماز
باطل است.
 واجبات ديگر ،گرچه انجام دادن آن ها الزم است ،ولی چنانچه از روي
فراموشی ،كم يا زياد شود نماز باطل نيست.

 .1سوره مبارکه بقره؛ آيه شريفه ( 522آيت الکرسی) :خداست که معبودى جز او نيست؛ زنده و برپادارنده است؛ نه خوابى سبك او را فرو مىگيرد و نه خوابى گران؛ آن چه در آسمانها و آن چه در زمين است ،از آنِ اوست.
کيست آن کس که جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت کند؟ آن چه در پيش روى آنان و آن چه در پشت سرشان است مىداند .و به چيزى از علم او ،جز به آنچه بخواهد ،احاطه نمىيابند .کرسىِ او آسمانها و زمين را در
بر گرفته و نگهدارى آنها بر او دشوار نيست و اوست واالىِ بزرگ.
* 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  :53اظهار محبت به امام زمان به چه صورتهایی انجام میشود؟

قسمت پایانی

خالصه مطالب  9جلسه گذشته:
 امام باقر :كسی كه با حالت معرفت نسبت به امام خود از دنيا برود ،مانند كسی است كه همراه حضرت قائم و در خيمه او خواهد بود.
 امام موسی كاظم : كسی كه توانايی بر ديدار ما ندارد ،دوستان صالح ما را ديدار كند و كسی كه قدرت بر كمك و رابطه با ما را ندارد با دوستان صالح ما رابطه داشته باشد . ...
 راههاي اظهار محبت به امام زمان:
 .1هديه ثواب اعمال خير و مستحب مان به ايشان  .2دعا براي سالمتی ،تعجيل در فرج و رفع غم و اندوه ايشان
 .4حفظ ارتباط قلبی با امام از طريق ادعيه وارده (دعاي ندبه ،زيارت آل ياسين ،دعاي فرج و )...
 .7در هر حال به ياد امام غايب از نظر بودن

عالوه بر موارد مذكور (اشاره شده در خالصه مطالب) به امور ذيل نيز سفارش شده است كه فهرست گونه ذكر میشوند:
 توسل بر او و دعوت مردم به سوي او
 مخفی كردن اسرار اهل بيت از نامحرمان
 اقتدا به اعمال او و لعن بر بنی اميه و دشمنان
 انتظار فرج آن حضرت و غمگين بودن از فراق او
 طلب ديدار او دعا براي مشرف شدن در خـدمتش
 تكذيب كسانی كه ادعاي نيابت خاص آن حضرت را داشته باشند.
 گريه صادقانه بر ناراحتیها و مصيباتی كه به آن وجود نازنين وارد میشود.
 عدم تعيين وقت ظهور و تكذيب كسانی كه وقت معينی را براي ظهور ،اعالم میكنند.
 اهتمام بر ياري او با زبان و عمل ،به گونهاي كه هر آن چه او میپسندد و او را خوشحال میكند ،انجام دهيم.


درس  :53آداب نماز جماعت-قسمت پایانی
از
و
نگويد
طوالنی
را
تكبير
 مكبّر (تكبيرگو) از گفتار امام جماعت ،تبعيت كند.
 كسی كه سهوا پيش از امام به سجده رفته ،صبر كند تا امام به او برسد.
چرخاندن و كشيدن صوت ،خودداري نمايد.
 اگر امام جماعت در شماره ركعتهای نماز ،دچار شک يا اشتباه شود،
خوانده،
فرادا
را
نمازش
كه
كسی
است
مستحب
 وقتی نماز جماعت ،برپا میشود،
نمازگزارانی كه در شماره ركعت ،يقين دارند بايد با بلند گفتن ذكر مربوطه
دوباره با جماعت بخواند.
(بحول اهلل) و يا با اشاره ،موضوع را به امام بفهمانند.
 كسی كه احتمال میدهد به ركوع امام نمیرسد ،میتواند سوره و قنوت را نخواند و يا
 حضور در صف اول نماز جماعت ،اجر و ثوابی بيش از حضور در صفهای
تسبيحات اربعه را يك بار بگويد.
 كسی كه سر از ركوع يا سجده برمیدارد و میبيند امام در ركوع يا سجده است بايد بعدی دارد.
برگردد .ركوع يا سجده اضافی او (در جماعت) نمازش را باطل نمیكند و اگر فكر میكند  وقتی در صف نماز جماعت ،فضاي خالی به وجود میآيد و يا كسی كه از صف،
خارج می شود ،نفري كه در صف بعد قرار دارد ،بايد به صف جلو بيايد و جاي خالی را
به دنباله ركوع يا سجده نمیرسد ،میتواند منتظر بماند و به ركوع يا سجده نرود.
 كسی كه سهوا پيش از امام به ركوع رفته ،چنانچه بداند كه اگر برگردد ،به مقداري از پر كند.
قرائت امام می رسد ،بايد برگردد و در غير اين صورت ،منتظر بماند تا امام به او برسد.
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