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[ با عنایت به آیه قبل] اين عقيده هر مسلمان و
مؤمنى است كه به تمام پيامبران و سفراء الهى
احترام مىگذارد ،آنها را نمايندگان خدا در روى
زمين مىداند ،معتقد است كه انبياء الهى هدف
مشتركى داشتند ،دين پيامبر بعدى تكميل كننده
دين پيامبر قبلى بود ،هيچ گونه تضاد و اختالفى
ميان آنها نبود.
 اگر در اثر شرایط زمانى و مکانى گاهى شیوههاى
تربیتى و یا معجزات پیامبران با یکدیگر فرق داشت،
تأثیرى در جوهر دین نمىکند.
 اگر در بعضى از احکام ،تفاوتهاى اندکى میان آنها
بود ،آن نیز مربوط به شرایط خاص زمانى و مکانى بود و
مطابق با مصلحت مردم گاهى حکم خاصى نسخ مىشد و
حکم دیگرى جایگزین آن مىگردید ،ولى در هر حال در
اساس دین و هدفهاى عالیه آن اختالفى در میان نبود.
 بنابراین دین بشر در طول تاریخ فقط یک دین است
و آن اسالم است که تمام پیامبران از آدم و نوح و
ابراهیم گرفته تا موسى و عیسى و محمد
مردم را به سوى آن مىخواندند و بشر همواره و در طول
تاریخ توسط پیامبران به سوى اسالم دعوت شده و
هرکس جز اسالم که یگانه دین بر حق الهى است ،دین
دیگرى براى خود اخذ کند ،از او پذیرفته نیست و در
تفسير كوثر ،ج  ،2ص 673
آخرت از زیانکاران خواهد بود.
 آیت در شأن دوازده مرد آمد که اظهار ایمان کرده
بودند و منافق بودند ،در باطن مرتد شدند و برگشتند و
به مکّه شدند به نزدیک کفّار [که] از جمله ایشان ،حارث
بن سوید انصارى [بود] .خداى تعالى این آیت بفرستاد.
روض الجنان و روح الجنان فی تفسير القرآن ،ج  ،2ص 261

 این حقیقت در آیات دیگرى هم آمده است:
* إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ (آل عمران)3/
* فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ (انعام)125/

تفسير كوثر ،ج  ،2ص 672

 از جمله «یَبْتَغِ» ،استفاده مىشود که مراد آيه،
كسانى هستند كه اسالم به گوش آنها رسيده ،ولى
آن را رها كرده و به سراغ ديگر مكاتب رفتهاند .این
افراد در قیامت ،زیانکارند و دین آنها مورد پذیرش نیست.
تفسير نور ،ج  ،6ص 555

 با توجّه به آیه  ،11پذیرش دین اسالم ،میثاق خداوند
از همه پیامبران پیشین است و لذا با آمدن پیامبر و
دین اسالم ،دین دیگرى غیر از آن مورد قبول نیست.
تفسير نور ،ج  ،6ص 555
«فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ»
 امروز جز آیین اسالم از هیچ کس پذیرفته نیست و

وَ َمنْ يَبْ َتغِ غَيْرَ ا ْلإِسْالمِ دِيناً فََلنْ يُقْ َبلَ مِ ْنهُ وَ هُوَ فِي الْآخِ َرةِ ِمنَ الْخاسِرِينَ.
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در عین احترام به همه ادیان الهى برنامه امروز ،اسالم بود.
است .همانگونه که دانشجویان دوره دکترا در عین
احترام به تمام دروسى که در مقاطع مختلف تحصیلى  اگر کسى بعض احکام اسالم را هم معتقد نباشد ولو
مانند ابتدایى ،راهنمایى و دبیرستان و دوره لیسانس اکثر آنها را قبول داشته باشد ،در این حکم شریک
خواندهاند تنها درسى را که باید دنبال کنند همان دروس است .زیرا گفتیم دین عبارت از جمیع امور دینى است
سطح باالى مقطع نهایى خودشان است و پرداختن به و مرکّب ارتباطی است .یک جزء آن اگر نباشد ،اسالم
غیر از آن جز زیان و خسران چیزى نخواهد داشت.
نیست و مشمول نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ میشود و
تفسير نمونه ،ج  ،2ص  121اغلب کسانى که امروز دعوى اسالم میکنند بسیارى از
قواعد اسالمى را زیر بار نمیروند و قبول ندارند و فوج
 در آیات گذشته ،سیمایى از اصول مکتب اسالم فوج از اسالم خارج میشوند و ملتفت نیستند.
ترسیم شد که خطوط کلّى آن عبارتند از:
تفسير اطيب البيان ،ج  ،3ص 272
 .1از تمام انبیاى پیشین پیمان گرفته شده تا به پیامبر
بعدى ایمان آورند.
 رسول خدا :در روز قیامت ،اعمال مىآیند ،از آن
 .2تمام هستى تسلیم خداست و نمىتوان غیر دین الهى جمله نماز مىآید و عرضه مىدارد :پروردگارا من
را پذیرفت.
نمازم .خطاب مىرسد :تو بر خیر هستى .و صدقه
دارند.
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استدالل ،مباهله و اعالم همسویى با عقاید و کتب مىآید و عرضه مىدارد :پروردگارا من روزهام .خداى
آسمانى دیگر ،جاى صراحت و بىپرده سخن گفتن است .تعالى به او هم مىفرماید :تو بر خیر هستى .آن گاه
تفسير نور ،ج  ،6ص  555سایر اعمال یکى یکى مىآیند و خود را معرفى
مىکنند و خداى تعالى به یک یک آنها مىفرماید :تو
 وقتى انسان به توسط ایمان صحیح و عمل نیکو به بر خیر هستى تا آن که اسالم مىآید و عرضه مىدارد:
کمال نرسید ،در اثر اتالف سرمایه ،عمرش که باید کامل پروردگارا تو سالمى و من اسالم هستم .خداى تعالى
گردد و کامل نگردید سرمایه را از دست داده و در نتیجه مىفرماید :تو بر خیر هستى و من امروز تو را معیار
در آخرت که مآل امر اوست و بایستى حظ وافر از عمرش قرار مىدهم ،با تو مؤاخذه مىکنم ،و با تو پاداش
مىدهم ،آن گاه رسول خدا  این آیه را تالوت
برده باشد ،از زیانکاران محسوب میگردد.
تفسير دُرّ المنثور ،ج  ،2ص 24
تفسير مخزن العرفان ،ج  ،3ص  675فرمود.
 امیرالمؤمنین علی : به درستى که مؤمن فرا
 برخى به آیه  22از سوره بقره« :إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ گیرد دینش را از پروردگار خود نه از رأى ناقص خود.
الَّذِینَ هادُوا وَ النَّصارى وَ الصَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ اى گروه مردمان ،مالزم باشید دین خود را ،مالزم
الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ باشید دین خود را که اسالم است و تمسک به آن
عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ» استدالل مىکنند که فرقى میان جوئید ،متزلزل نکند و برنگرداند شما را احدى از آن،
مسلمان ،یهودى و نصرانى -مادام که همگى به خدا و روز زیرا گناه در دین اسالم بهتر است از حسنه در غیر
قیامت ایمان داشته باشند  -وجود ندارد.
دین اسالم ،زیرا گناه در دین اسالم آمرزیده شود به
این استدالل ،از دو جهت اشتباه است :اوّال ،مراد از توبه و لکن حسنه در غیر آن قبول نشود.
یهودیان و نصرانیان و صابئان مذکور در آیه ،کسانى
هستند که پیش از [حضرت] محمّد با اعتقاد به یکى  آخرت ،جلوهگـاه خسارتهاى واقعى است.
از ادیان ،درگذشته باشند .ثانیا ،لفظ آیه هرچند در ظاهر
عامّ است و همه زمانها را شامل مىشود ،لکن آیه «وَ مَنْ «فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ»
یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْالمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ» این آیه را تخصیص  رها کردن مکتبى جامع ،مایه خسارتى ابدى است.
مىزند و آن را به یهودیان و نصرانىهایى اختصاص «مَنْ یَبْتَغِ  ...مِنَ الْخاسِرِینَ»
مىدهد که پیش از [حضرت] محمّد به یکى از این دو  انتخاب اسالم ،نشانه دوراندیشى و نجات انسان
آیین اعتقاد داشتهاند ،امّا کسی که پس از بعثت[حضرت] است« .فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ»
محمّد و شنیدن دعوت آن حضرت ،به وى ایمان  اسالم ،ناسخ همه اديان پيشين است« .وَ مَنْ
نیاوَرَد ،ایمان او [در پیشگاه خدا] پذیرفته نیست :وَ هُوَ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْالمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ»
خالصه مطالب برگرفته از تفسير نور ،ج  ،6ص ( 551با اندک
فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ؛ و در آخرت از زیانکاران خواهد
جابجايی در چينش جمالت)

درس  :98در چه مکانهایی نماز تمام است؟ (قسمت سوم) 
در دو جلسه گذشته درباره مکانهايي که نماز در آنجا تمام است،
بحث شد:
الف) در «وطن» هرچند مدت کوتاهي در آنجا بماند.
ب) در جايي که ميداند ده روز مي ماند يا تصميم دارد بماند.
 در جایی که سی روز با تردد مانده ،یعنی معلوم نبوده است که میماند یا
می رود و تا سی روز به همین حالت مانده و از آنجا به جایی هم نرفته است ،در
این صورت باید بعد از سی روز ،نماز را تمام بخواند.
 مسافری که قصد ماندن ده روز در محلی را دارد ،چنانچه به اطراف آنجا کمتر

ترجمه تفسير كاشف ،ج  ،2ص 671

از چهار فرسخ ،برود و برگردد ،تنها در یک فرض ،نمازش شکسته است و آن در
صورتی است که در ابتدا قصد بیرون رفتن در بین ده روز از آنجا را دارد و میداند
بیشتر از دو ساعت طول میکشد.
 بنابراین در موارد ذیل نماز کامل است:
الف) جایی که میرود جزو آن محل به حساب میآید.
ب) جای جدایی است ،ولی بنا دارد پس از آنکه ده روز در یک محل ماند ،برود.
ج ) بنا دارد در بین ده روز مدت کوتاهی مثال دو ساعتی برود و برگردد ،هرچند
موقعی که رفت بیشتر طول بکشد.
د ) از اول بنا نداشت برود و پس از خواندن یک نماز چهار رکعتی ،تصمیم گرفت
برود و برگردد ،در این فرض هم اگر بیشتر از دو ساعت طول بکشد ،نماز کامل
است.

 .1سوره مبارکه آل عمران؛ آيه شريفه  :58و هر که جز اسالم ،دينى [ديگر] جويد ،هرگز از وى پذيرفته نشود و وى در آخرت از زيانكاران 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  :98عالئم و نشانههای مادی و معنوی ظهور حضرت مهدی را نام ببرید.
قسمت
های ظهور امام مهدی برشمرده شده ،جنبه معنوی دارد و انحطاط اخالقی و معنوی انسانهای آخرالزمان را
 بسیاری از نشانههایی که در گفتار پیشوایان دینی ،از نشانه
قسمت اول

نشان می دهد.
 با وجود آن که بیشتر نشانهها با اخالق و معنویت انسانها ارتباط دارد ،میتوان نشانههای ظهور را به نشانههای معنوی و مادی تقسیم کرد:
الف) نشانه های معنوی
 فراگیری ظلم و ستم
 مهجور ماندن قرآن
 حالل شدن محرمات الهی
 تفسیر معارف دین برپایه خواستههای شخصی
 دشواری دریافت حقایق قرآن
 آسانی پذیرش سخنان باطل
 زینتکاری مساجد
 بی توجهی به نماز و ...


درس  :98آداب مسافرت (قسمت اول)
 در گذشته معمول بوده است که افراد قبل از سفر ،با مراجعه به فامیل و آشنایان و تشکیل میدهند و بدین صورت به فامیل و آشنایان خود احترام میگذارند و بالطبع
به خصوص همسایهها از آنها به خاطر قصور احتمالی در تماسها و معاشرتها ،حاللیت محبت و تکریم دیگران را نسبت به خود برمیانگیزند.
 اشخاص خوشفکر و با تجربه با برنامه قبلی و پیشبینیهای الزم ،اقدام به سفر
میطلبند و خداحافظی میکنند.
 حالليت خواستن وقتی صحيح است كه با تأديه حق ديگران و كسب مینمایند و قبال برای بسياری از مسائل از جمله هزينه سفر ،محل بيتوته،
انتخاب همسفران ،تاريخ مراجعت ،استقبال ،ديد و بازديد ،وليمه دادن،
رضايت قلبی آنها همراه باشد و صرفا به حرف و صحبت تمام نشود.
 برخی افراد قبل از سفر با دعوت از دوستان و آشنایان ،مراسم تودیع و خداحافظی مدعوين و  ...انديشه و تبادل نظر میكنند.

«غربال شدن» مردم در آخرالزمان مثل
«غربال شدن» اصحاب حضرت امام حسين
در شب عاشوراست.

ز ملک تا ملکوت

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

