طرح آيه هاي فراموش شده کاري از مؤسسه قرآني عصر ظهور اراک
درسنامه معارف اسالمي  -دوره قديم ( - )226/061دوره جديد  :جلسه شصت و هفتم  -جمعه 0936/10/01

.

1

 در این آیه اصول دین (توحید ،نبوّت ،معاد) بیان شده
و در آیه بعد ،آمادگى انسان براى انجام تکالیف الهى و
درخواست رحمت و مغفرت از خدا مطرح مىشود .لذا در
حدیث آمده است که این آیه و آیه بعد ارزش خاصّى
دارند و تالوت آن دو همانند گنج است.
تفسیر نور ،ج  ،1ص 455

 در این آیه پس از تأیید و تصدیق ایمان پیامبر به
ذکر ایمان مؤمنان مىپردازد و ایمان آنها را نیز تصدیق
مىکند و اینکه ایمان پیامبر را از ایمان مؤمنان جدا
مىکند ،براى آن است که درجه ایمان پیامبر با
تفسیر کوثر ،ج  ،2ص 58
دیگران فرق دارد.
 از نظر اسالم تمام پیامبران الهى محترم هستند
و هرکدام در زمان خود وظیفهاى را که بر عهده
داشته انجام داده است و از این لحاظ فرقى میان
آنها نیست .هرچند که از لحاظ مقام و مرتبه ،آنها با
هم تفاوت دارند و پیامبران اولوالعزم با دیگران فرق
مىکنند و در میان آنها پیامبر اسالم سید و
تفسیر کوثر ،ج  ،2ص 54
ساالر پیامبران است.
 امتیاز بزرگ پیامبران بخصوص پیامبر گرامى
اسالم این بود که آنان به آنچه مىگفتند ،به راستى
ایمان داشتند و دعوتشان از روى اعتقاد قطعى بود .در
این آیه ،خداوند همین مطلب را درباره پیامبر اسالم
خاطر نشان مىسازد و مىفرماید :این پیامبر به تمام
آنچه بر او نازل شده است ،خود ایمان دارد.
تفسیر کوثر ،ج  ،2ص 58

 تمام احکام و معارفى که از جانب خداوند بر پیامبر
فرستاده شده ،در درجه اول مورد پذیرش پیامبر گرامى
اسالم است و آنها را از روى باور و ایمان قطعى که
تفسیر کوثر ،ج  ،2ص 58
دارد به مردم ابالغ مىکند.

 هنگامى که آیه سابق نازل شد که اگر چیزى در دل
پنهان دارید یا آشکار کنید خداوند حساب آن را مىرسد،
گروهى از اصحاب ترسان شدند (و مىگفتند هیچکس از
ما خالى از وسوسههاى باطنى و خطورات قلبى نیست و
همین معنى را خدمت رسول خدا عرض کردند) آیه
فوق نازل شد و راه و رسم ایمان و تضرع به درگاه خداوند
و اطاعت و تسلیم را به آنان آموخت.تفسیر نمونه ،ج  ،2ص 897
« سمعنا» در بعضى از موارد به معنى فهمیدیم و
تصدیق کردیم آمده است که یک نمونهاش همین آیه
است ،یعنى دعوت پیامبرانت را با تمام وجود خود
پذیرفتیم و در مقام اطاعت و پیروى در آمدیم.
تفسیر نمونه ،ج  ،2ص 899

« غفران» به معنى پردهپوشى و کتمان است و شاید
مقصود این باشد که مؤمنین به زبان حال و قال چنین
گویند که خدایا امر تو را شنیدیم و اطاعت کردیم و تو
بر لغزشها و خطاهاى ما پردهپوشى نما زیرا که بازگشت
ما و اعمال ما به سوى توست.تفسیر مخزن العرفان ،ج  ،2ص 459

ِاللهِ وَ مَالئِكَ ِتهِ َو كُتُ ِبهِ وَ رُسُِلهِ
ن .كُلٌّ آ َمنَ ب َّ
آ َمنَ الرَّسُولُ بِما ُأنْزِلَ إِلَ ْيهِ ِمنْ رَبِّهِ وَ ا ْلمُؤْمِنُو َ
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سمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرا َنكَ رَبَّنا وَ إِلَ ْيكَ ا ْلمَصِير.
ال نُفَرِّقُ بَ ْينَ أَحَدٍ ِمنْ رُسُِلهِ وَ قالُوا َ
1

 اگر پیامبر را جداى از مؤمنین ذکر کرد و فرمود:
رسول به آنچه از ناحیه پروردگارش نازل شده ایمان دارد
و آنگاه مؤمنین را به آن جناب ملحق کرد ،براى این بود
که رعایت احترام آن جناب را فرموده باشد و این عادت
قرآن است که هرجا مناسبتى پیش بیاید از آن جناب
احترامى به عمل مىآورد و او را جداى از دیگران ذکر
نموده ،سپس دیگران را به او ملحق مىسازد ،مانند مورد
زیر که مىفرماید« :فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى
الْمُؤْمِنِینَ» (فتح[ )62/و] «یَوْمَ ال یُخْزِی اللَّهُ النَّبِیَّ وَ الَّذِینَ
ترجمه تفسیر المیزان ،ج  ،2ص 681
آمَنُوا» (تحریم)8/

 مؤمنان بر خالف کسانى که مىخواهند بین خدا و
پیامبرانش جدایى بیفکنند و به بعضى ایمان بیاورند و
بعضى را انکار کنند :وَ یُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللَّهِ وَ
رُسُلِهِ وَ یَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ (نساء)051/
هیچگونه تفاوتى میان رسوالن الهى نمىگذارند و همه
را از سوى خدا مىدانند و همگى را محترم مىشمرند.
تفسیر نمونه ،ج  ،2ص 898

 آنها (مؤمنان) همواره از خدا طلب آمرزش
مىکنند و از گناهانى که احیانا از آنها سرمىزند به
درگاه الهى توبه مىکنند و مىگویند :خدایا ما را بیامرز
که بازگشت همه به سوى توست .آنها به روز قیامت
عقیده دارند و مىدانند که همه انسانها به سوى خدا
بازخواهندگشت و همه به سزاى اعمال خود خواهند
تفسیر کوثر ،ج  ،2ص 54
رسید.
 جمله «سَمِعْنا وَ أَطَعْنا» انشا است ،نه اخبار.
نمىخواهند خبر دهند که ما شنیدیم و اطاعت کردیم،
بلکه مىخواهند به تعبیر فارسى بگویند «بچشم،
اطاعت» و این تعبیر کنایه است از اینکه دعوت تو را
اجابت کردیم ،هم با ایمان قلبى و هم با عمل بدنى.

 یهودیها تا جناب موسى را قبول دارند و باقى
پیمبران و کتب آسمانى را انکار میکنند .عیسویها تا
حضرت عیسى را تصدیق میکنند و پیمبر خاتم و
قرآن مجید را منکِرند .لکن دین اسالم است که جامع
بین اصول و فروع و تمامى قوانین و مقدسات ادیان به
حق را محترم میدارد و قوانین آنها را میپذیرد و
مخصوصا مذهب اثنى عشرى که حتى خلفاى به حق را
یعنى ائمه دوازدهگانه را میپذیرد و محبت آن
ترجمه تفسیر المیزان ،ج  ،2ص 688
 جمله دیگرى که مؤمنان به زبان مىآورند این است
بزرگواران را فرض و واجب میداند.
تفسیر مخزن العرفان ،ج  ،2ص  458که مىگویند :خدایا شنیدیم و اطاعت کردیم یعنى آنها
در مقابل فرمانهاى خدا تسلیم محض هستند و از
 تعلیمات انبیاء همچون تعلیمات مراحل مختلف اوامر الهى اطاعت مىکنند .در مقابل آنها (مؤمنان)
تحصیلى از ابتدایى و راهنمایى و دبیرستانى و کافران به ویژه یهود قرار دارند که برعکس آن اظهار
دانشگاهى است .گرچه اصول آن یکى است ولى در مىکردند :قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَیْنا (بقره)39/
تفسیر کوثر ،ج  ،2ص 54
سطوح مختلفى پیاده مىشود و به هنگام ارتقاء به
مرحله باالتر ،برنامههاى پیشین کنار مىرود ،در
 رسول اکرم :شب معراج وقتى مرا به آسمان
عین این که احترام همه آنها محفوظ است.
تفسیر نمونه ،ج  ،2ص  898بردند چون به سدرةالمنتهى رسیدم مرا سه تحفه
دادند :نماز[های] پنجگانه و آخر سوره بقره و آمرزش
 سوره بقره با بیان بخشى از معارف اسالمى و اعتقادات امت من [برای] کسانى که به خدا شرك نیاوردند.
تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن ،ج  ،2ص 458
حق آغاز شد و با همین معنى نیز که در آیه فوق و آیه
بعد از آن است پایان مىیابد و به این ترتیب آغاز و پایان
تفسیر نمونه ،ج  ،2ص   897تبلور مکتب در رهبر است« .آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ
آن هماهنگ است.
 غرض این سوره بیان این معناست که حق عبادت إِلَیْهِ»
خداى تعالى این است که عبد ،به تمامى آنچه او به زبان  مبلّغان دینى باید به آنچه دعوت مىکنند،
پیامبرانش بر بندگانش نازل کرده ایمان آورد ،بدون اینکه باور داشته باشند« .آمَنَ الرَّسُولُ »...
میان پیامبران او فرقى بگذارند.
 نزول کتب آسمانى ،براى پرورش و تربیت
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المیزان،
تفسیر
ترجمه
انسانهاست« .مِنْ رَبِّهِ»
 ایمان به همه انبیا الزم است ،چون تمام انبیا یک
 مؤمنین در عین اینکه به تمام معنا دعوت حق را هدف دارند« .کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ»
اجابت کردهاند ،به این مطلب اعتراف دارند که از ایفاى  زمینه دریافت مغفرت الهى ،ایمان و عمل است.
حق بندگى و اجابت دعوت خدا عاجزند ،چون اساس و «سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَکَ رَبَّنا»
پایه هستیشان بر ضعف و جهل است.
تفسیر المیزان ،ج  ،2ص   686در کنار ایمان و عمل ،باز هم باید چشم امید
ترجمه
به رحمت و غفران الهى داشت.

درس  :76واجبات نماز (قسمت پانزدهم)

** واجبات سجده) قسمت سوم
 .4بر زمین بودن هفت عضو در هنگام ذکر
 اگر موقعی که ذکر سجده را میگوید ،یکی از هفت عضو را از زمین
بردارد ،نمازش باطل میشود ،ولی وقتی که مشغول گفتن ذکر نیست ،اگر غیر
از پیشانی ،جاهای دیگر را از زمین بردارد و دوباره بگذارد ،اشکال ندارد.
 اگر همراه با انگشتان شست پا ،انگشتان دیگر هم بر زمین باشد ،مانعی ندارد.
 .5مساوی بودن جاهای سجده (پست و بلند نبودن)
 جای پیشانی نمازگزار باید از جای زانوهایش پستتر و بلندتر از چهار انگشت
بسته نباشد.
 احتیاط واجب آن است که جای پیشانی نمازگزار از جای انگشتان پایش هم
پستتر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد.

خالصه مطالب برگرفته از تفسیر نور ،ج  ،1ص 456

 .6پاک بودن جایی که پیشانی را میگذارند.
 .7سر برداشتن و نشستن و آرامش بین دو سجده
 بعد از تمام شدن ذکر سجده اول باید بنشیند تا بدن آرام گیرد و دوباره به
سجده برود.
 اگر پیش از تمام شدن ذکر ،عمدا سر از سجده بردارد ،نماز باطل
است.
 اگر پیشانی ،بی اختیار از جای سجده بلند شود ،چنانکه ممکن باشد باید
نگذارد دوباره به جای سجده برسد و این یک سجده حساب میشود ،چه ذکر
گفته باشد یا نه و اگر نتواند سر را نگه دارد و بیاختیار دوباره به جای سجده
برسد ،با هم یک سجده حساب میشود و اگر ذکر نگفته باشد ،باید بگوید.
 .8مراعات مواالت بین دو سجده

 .1سوره مبارکه بقره؛ آيه شريفه  :582پيامبر [خدا] بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ايمان آورده است و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ايمان آوردهاند [و گفتند« ]:ميان هيچ يك
از فرستادگانش فرق نمىگذاريم» و گفتند« :شنيديم و گردن نهاديم ،پروردگارا ،آمرزش تو را [خواستاريم] و فرجام به سوى تو 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 :
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پرسش  :76آیا قیام و انقالب پیش از قیام حضرت مهدی صحیح و مشروع است؟






قسمت پنجم

خالصه مطالب  4جلسه گذشته:
در این که آیا قیام و انقالب قبل از قیام حضرت مهدی صحیح و مشروع است یا خیر ،دو نظریه وجود دارد .گروهی مخالف هرگونه قیام تا قبل از ظهور هستند و گروهی دیگر نیز نه تنها آن را جایز بلکه واجب و
سکوت و خانه نشینی را خیانت به اسالم و مسلمین میدانند.
در بینش اهل سنت ،هر کس که زمام امور مسلمانان را در دست گرفته و به اصطالح ،حاکم جامعه اسالمی شده باشد ،اطاعت او تا زمانی که اقامه نماز کند و کفر صریح نیاورد ،بر همه رعیت واجب است ولو او
ستمگر ،معروف به خیانت و شُرب خَمر و فسق و فجور باشد .در این زمینه به روایاتی از کتب معتبر روایی اهل سنت مانند «صحیح مسلم» اشاره و بیان شد کسی که با روح فرامین الهی آشنا باشد میداند که این
روایات ،جعلی و ساخته و پرداخته جاعالن حدیث در دستگاه خلفای بنی امیه است .در پاسخ به این روایات جعلی ،به آیاتی از قرآن کریم و روایاتی از رسول خدا استناد شد که اطاعت از حاکمان ستمگر را ردّ و
به قیام علیه آنان سفارش شده است.
در این میان ،برخی از بزرگان شیعه هم با هرگونه قیام پیش از انقالب جهانی حضرت مهدی مخالفت و به روایاتی نیز استناد کردهاند .در بررسی این روایات نیز باید اذعان داشت که قیامهای به نام موعود
مردود هستند نه قیام برای اقامه حق و «امر به معروف و نهی از منکر».
برخی از دالیل وجوب قیام پیش از انقالب جهانی امام مهدی عبارتند از  :امر به معروف و نهی از منکر و پیمان اسالم با دانشمندان.

قيام های مورد تأييد
 روایاتی هست که به قیامهایی قبل از قیام حضرت مهدی اشاره میکند و آنها را مورد تایید قرار میدهد از جمله:
عن ابی الحسن موسی بن جعفر قال« :رجُلٌ مِن اهلِ قم یَدعو الناس إلی الحقّ ،یَجتَمِعُ مَعه قومٌ کَزُبُر الحدید ال تَزلهُمُ الریاح العواصف و الیملون من العرب و الیجنبون و عَلَی اهلل
یتوکلون و العاقبۀ للمتّقین»
 از این حدیث شریف استفاده میشود که قیامی به رهبری مردی از اهل قم که مردم را به حق دعوت میکند صورت میگیرد که طرفداران و یاران آن رهبر ،مردمی
استوار و آهنیناند که ابدا از جنگ خسته نمیشوند و از دشمن نمیهراسند و تنها به خدا تکیه میکنند و عاقبت نیز از آنِ کسانی است که اهل تقوا هستند.
 روایتی از این قبیل در البالی کتب ،فراوان به چشم میخورد که از آنها استفاده میشود قیامهایی قبل از قیام حضرت مهدی در روی زمین واقع میشود ،گرچه پیروزی نهایی و
غلبه کامل حق بر باطل و مستضعفان بر مستکبران تنها در قیام حضرت مهدی خواهد بود.


درس  :76نکاتی در بابت «ازدواج» (قسمت هفتم)
*** نامزدی (قسمت اول)
 طرح مساله خواستگاری یا نامزدی در بین فامیل و جامعه قبل از قطعی شدن آن
ضرورت ندارد .این رازداری برای پسر و دختری که به توافق نمیرسند ،پسندیدهتر
است.
 هدایایی که پسر در دوران نامزدی به دختر میدهد ،نباید سنگین و گران قیمت
باشد ،زیرا ممکن است وسیله ای برای جلب محبت و موافقت او برای ازدواج باشد و
عالقه واقعی مخفی بماند ،به طور کلی مردی که دختری را در وضعیت غیرمنطقی قرار
میدهد و او را مرهون خود میسازد از نظر اخالقی کار صحیحی انجام نمیدهد.
 خوب است پسر گاه گاه هدیه ای برای نامزدش بفرستد و اگر به سفر رفت به وسیله
نامه یا تلفن از نامزدش احوالپرسی کند و از سفر برایش سوغاتی بیاورد.

 معموال مرد ها بیشتر میل دارند به نامزد یا همسر خود هدیه بدهند و گرفتن هدیه
برایشان جالب نیست ،ولی دختر(همسر) میتواند به مناسبت روز تولد پسر یا روز
نامزدی و  ...با هدیهای کوچک محبت خود را به او نشان دهد.
 در دوران نامزدی و قبل از خطبه عقد ،پسر و دختر مَحرَم نیستند .در عین حال
رفت و آمد خانوادگی و حتی معاشرت با دوستان و فامیل یکدیگر باید وجود داشته
باشد تا در شناخت روحیات و خصوصیات و انس گرفتن مؤثر باشد.
 در دوران نامزدی و بعد از آن ،پسر و دختر باید توجه به هر پسر و دختر دیگری را
از مغز خود بیرون کنند و به وعده خود [درباره] ازدواج وفادار باشند.
 در مهمانیها و جمع فامیل ،نامزدها یا عروس و داماد ،نباید تمام وقت کنار
یکدیگر بنشینند و با یکدیگر صحبت کنند و به دیگران توجهی نداشته
باشند.

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

