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[ در این آیه ،خداوند] از مؤمنان مىخواهد که با
سرعت به سوى دو چیز بشتابند :یکى آمرزش و مغفرت
الهى و دیگرى بهشت برین که پهناى آن و یا گستره آن
مانند آسمانها و زمین است و براى پرهیزگاران آماده
شده است و این تعبیر ،نشان دهنده وسعت و گستردگى
تفسیر کوثر ،ج  ،9ص 938
فوقالعاده بهشت است.
 به دنبال آیات گذشته که بدکاران را تهدید به
مجازات آتش و نیکوکاران را تشویق به رحمت الهى
مىکرد ،در این آیه کوشش و تالش نیکوکاران را
تشبیه به -یك مسابقه معنوى کرده که هدف
نهایى آن آمرزش الهى و نعمتهاى جاویدان بهشت
است و مىفرماید :براى رسیدن به این هدف بر
تفسیر نمونه ،ج  ،3ص 21
یکدیگر سبقت بگیرید.

« مسارعه» به معناى شدت سرعت است که در
خیرات ،صفتى است ممدوح و در شرور ،صفتى است
ترجمه تفسیر المیزان ،ج  ،4ص 92
مذموم.
 منظور از مغفرت که خداوند ،مؤمنان را به سوى
آن مىخواند ،ایمان و عمل صالح و انجام تکالیف و
پرهیز از معاصى است که باعث نجات انسان از
آتش جهنم است و انسان با پیشى گرفتن به سوى این
امور خود را از آتش جهنم مىرهاند و به سوى بهشت ره
مىگشاید و در جایگاهى قرار مىگیرد که ویژه
تفسیر کوثر ،ج  ،9ص 938
پرهیزگاران است.
 نظامى که حاکم در آخرت است غیر از نظامى است
که در دنیا حاکم است .چون آخرت ،دار ابدیت و بقاست
و دنیا دار زوال و فناست و به همین جهت ،انسان در
بهشت مىخورد و مىنوشد و نکاح مىکند و لذت
شهوانى مىبرد ولى در آنجا دچار عوارضى که در
دنیا بر او وارد مىشد ،نمىگردد و همچنین انسان
دوزخى در آخرت ،بین آتش مىسوزد و سوزش آتش را
مىچشد و از خوردنیها و نوشیدنیها و مسکن و
همنشین دوزخیش شکنجه مىبیند ،ولى آثار سوختن
دنیایى را ندارد( .نه ذغال مىشود و نه خاکستر و نه
مىمیرد) و همچنین در آخرت ،عمرى ابدى و بىپایان
دارد ،ولى آثار طول عمر دنیایى از قبیل کهولت و پیرى و
ترجمه تفسیر المیزان ،ج  ،4ص 39
سالخوردگى را ندارد . ...

ِدتْ لِ ْلمُتَّقِينَ.
وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِ َرةٍ ِمنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ ا ْلأَ ْرضُ أُع َّ
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قذارتهاى گناهان و پلیدیهاى معاصى باشد داخل مىکردید .سپس به عین الیقین آن را مىدیدید.
آن نمىشود مگر آنکه خداى تعالى با آمرزش خود،
قذارتهاى او را از بین برده و پاکش کند.
ترجمه تفسیر المیزان ،ج  ،4ص   98اگر سؤال شود که اگر وسعت بهشت به پهناى
زمین و آسمانها یعنى همه جهان است پس جهنم در
 در حقیقت قرآن در اینجا از یك نکته روانى استفاده کجاست؟ گوییم این سؤال از نبى اکرم شد فرمود
کرده که انسان براى انجام دادن یك کار اگر تنها باشد سبحان اللَّه وقتى روز میآید شب کجاست؟ و این
معموال کار را بدون سرعت و به طور عادى انجام مىدهد ،پاسخ ،معارضه به مثل است .کنایه از آنکه خدایى که
ولى اگر جنبه مسابقه به خود بگیرد ،آن هم مسابقهاى که قادر است شب را هرگاه و هر جا بخواهد بیاورد قادر
جائزه با ارزشى براى آن تعیین شده ،تمام نیرو و انرژى است جهنم را هر مکان که بخواهد و هر زمان که اراده
خود را به کار مىگیرد و با سرعت هر چه بیشتر به سوى کند بیافریند و بیاورد.
ترجمه تفسیر مجمع البیان ،ج  ،4ص 953
تفسیر نمونه ،ج  ،3ص 21
هدف پیش مىتازد.
 فِی کِتَابِ الْخِصَالِ فِیمَا عَلَّمَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ
 در این مسابقه به جاى دشمنى و درندگى ،محیط أَصْحَابَهُ مِمَّا یُصْلِحُ لِلْمُسْلِمِ فِی دِینِهِ وَ دُنْیَاهُ «سارِعُوا
خیر و رحمت و تعاون است :وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ
وَ جَنَّةٍ  ...در مقابل مسابقه براى مال اندوزى و ربا خوارى أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ» فَإِنَّکُمْ لَنْ تَنَالُوهَا إِلَّا بِالتَّقْوَى.
تفسیر نور الثقلین ،ج  ،1ص 382
که دشمنى و کینهتوزى و استثمار و سگ خویى
«تکالب» و جنگهاى استعماریست که دنیا را زیر سایه  فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ «وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ» وَ اخْتُلِفَ
تاریك شوم مىکشاند و در آخرت ،این گونه اندیشه و فِی ذَلِكَ فَقِیلَ :سَارِعُوا إِلَى أَدَاءِ الْفَرَائِضِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
تفسیر نور الثقلین ،ج  ،1ص 382
خویها به فعلیت و کمال مىرسد و به صورت بارز و أَبِی طَالِبٍ. 
کاملترى درمىآید .این همان جهنم است که «أُعِدَّتْ [ عبدالسالم بن صالح] هروى مىگوید :به امام
تفسیر پرتوى از قرآن ،ج  ،5ص  333رضا گفتم :اى فرزند پیامبر درباره بهشت و جهنم
لِلْکافِرِینَ».
به من خبر بده .آیا این دو اکنون آفریده شده است؟
 اکثر دانشمندان اسالمى معتقدند که این دو پس فرمود :آرى و پیامبر در معراجى که به
[بهشت و جهنم] هم اکنون وجود خارجى دارند و آسمان داشت وارد بهشت شد و جهنم را هم
ظواهر آیات قرآن نیز این نظر را تأیید مىکند .به دید .پس به او گفتم :کسانى مىگویند که بهشت و
جهنم در تقدیر هستند و هنوز آفریده نشدهاند .فرمود:
عنوان نمونه:
 -1در آیه مورد بحث و در آیات فراوان دیگرى تعبیر به آنها از ما نیستند و ما از آنها نیستیم .هر کس آفریده
«اعدت» (مهیا شده) یا تعبیرات دیگرى از همین ماده ،شدن بهشت و جهنم را انکار کند ،هم پیامبر و هم
گاهى در مورد بهشت و گاهى درباره دوزخ ،آمده است( .به ما را تکذیب کرده است.
تفسیر نمونه ،ج  ،3ص  29و 23

آیات توبه ،98 :توبه ،111 :فتح ،6 :بقره ،42 :آل عمران ،131 :آل
عمران ،133:حدید 41 :مراجعه شود ).از این آیات استفاده

مىشود که بهشت و دوزخ هم اکنون آماده شدهاند اگرچه
بر اثر اعمال نیك و بد انسانها توسعه مىیابند (دقت
کنید).
 -4در آیات مربوط به معراج در سوره «و النجم»
مىخوانیم« :وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى
عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى»« :بار دیگر پیامبر جبرئیل را نزد
«سدرة المنتهى» در آنجا که بهشت جاویدان قرار داشت
مشاهده کرد( ،نجم 13 :و  12و  )11این تعبیر گواه دیگرى
بر وجود فعلى بهشت است.
 قرآن کریم در غالب موارد ،مغفرت را در مقابل جنت  -3در سوره «تکاثر» آیه  1و  6و  7مىفرماید «کَلَّا لَوْ
قرار داده است و این نیست مگر به خاطر اینکه بهشت ،تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَیْنَ
خانه پاکان است .پس کسى که هنوز آلوده به
الْیَقِینِ» :اگر علم الیقین داشتید دوزخ را مشاهده

درس  :59نماز جماعت (قسمت اول)
 وحدت امت اسالمی از مسائلی است که اسالم به آن اهمیت بسیار داده
است و برای حفظ و ادامه آن ،برنامههای ویژهای دارد که یکی از آنها ،نماز
جماعت است.
اهميت نماز جماعت
گذشته از آنکه در روایات ،برای نماز جماعت ،اجر و پاداش بسیاری وارد شده است،
با دقت در برخی مسائل فقهی به اهمیت این عبادت پی میبریم و در اینجا به
برخی از آنها اشاره میکنیم:
 سزاوار نیست انسان بدون عذر ،نماز جماعت را ترک کند.
 مستحب است انسان صبر کند که نماز را به جماعت بخواند.
 حاضر نشدن در نماز جماعت از روی بیاعتنایی ،جایز نیست.
 نماز جماعت ،هرچند اول وقت خوانده نشود ،از نماز فرادای اول وقت بهتر است.
 مستحب است نمازهای واجب ،به خصوص نمازهای یومیه را به جماعت
بخوانند.

تفسیر کوثر ،ج  ،9ص ( 942به نقل از کتاب «التوحید» شیخ صدوق،
ص )118

 اوّل بخشیده شدن ،سپس بهشت رفتن« .مَغْفِرَةٍ ...
جَنَّةٍ»
 آمرزش گناهان ،از شئون ربوبیّت است« .مَغْفِرَةٍ مِنْ
رَبِّکُمْ»
 سرعت در کار خیر ،ارزش آن را باال مىبرد.
«سارِعُوا»
 سرعت در توبه و جلب غفران الهى ،الزم
است« .سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ»
 الزمه سرعت به سوى بهشت متّقین ،قرار گرفتن در
زمره متّقین است« .جَنَّةٍ  ...أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ»
خالصه مطالب برگرفته از تفسیر نور ،ج  ،1ص ( 828با اندک جا به
جایی در چینش جمالت)

 شرکت در نماز جماعت برای هرکس مستحب است ،به ویژه برای همسایه
مسجد.
 نماز جماعتی که مختصر خوانده میشود ،از نماز فرادای طوالنی بهتر
است.
 وقتی که جماعت برپا میشود ،مستحب است کسی که نمازش را فرادا
خوانده ،دوباره به جماعت بخواند.
 امام یا مأموم میتواند نمازی را که به جماعت خوانده ،دوباره به جماعت
بخواند ،در صورتی که جماعت دوم و اشخاص آن غیر از جماعت اول باشند.
استفتا
اگر کسی در نماز جماعت توجه کافی نداشته باشد ولی در منزل و به طور فرادا
نمازش از توجه بیشتری برخوردار باشد ،میتواند به جای نماز جماعت ،در منزل
نماز بخواند؟
پاسخ) جواب :مانعی ندارد [ولی] جماعت بهتر است.

 .1سوره مبارکه آل عمران؛ آيه شريفه  :111و براى نيل به آمرزشى از پروردگار خود و بهشتى که پهنايش [به قدر] آسمانها و زمين است [و] براى پرهيزگاران آماده شده است ،بشتابيد.
* 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  :59دجّال کیست؟

دجال در لغت و اصطالح
 دجال در لغت به معنای روکش نمودن یك شیء است که باطن آن کم ارزش باشد ولی روی آن زرق و برق داده یا طالکاری شده باشد .بنابراین وقتی دجال را برای کسی
به کار میبرند یعنی آن شخص ،منافق ،دروغگو و فریبنده است .البته معانی متعددی برای این واژه ذکر شده که به عنوان نمونه به یکی از آنها اشاره شد.
پيشينه دجال
 تاریخچه دجال به پیش از اسالم برمیگردد .در کتاب انجیل ،نام دجال نیز به میان آمده است .از آیات انجیل استفاده میشود که دجال به معانی دروغگو و گمراه کننده است
و چنین استفاده میشود که داستان خروج دجال و زنده بودنش در آن زمان هم در بین نصاری شایع بوده و در انتظار خروجش بودهاند.
 در اسالم نیز سخن از دجال به میان آمده و روایاتی از این موضوع از فریقین وارد شده است که روایات اهل سنت در این باب به مراتب بیشتر از روایاتی است که در منابع
شیعه موجود میباشد و اکثر روایات شیعه نیز در این موضوع برگرفته شده از منابع حدیثی اهل سنت میباشد.
يک بحث حديثي مهم
 مرحوم عالمه سید محمد صدر در جلد سوم موسوعه ارزشمند «االمام المهدی »با عنوان «تاریخ الغیبت الکبری» بحث مفصلی را به برسی دجال اختصاص دادهاند .ایشان
معتقد است« :اخبار دجال ،مبتال به دو اشکال جدی هستند .اول ضعف سندی و دوم داللت بر ایجاد معجزات مضلّه که به لحاظ قوانین کالمی ،مُحال است که خداوند سبحان،
خرق عادت و اظهار معجزه را به افراد گمراه و گمراه کننده واگذار نماید».
 بعضی از محققین دیگر ،ریشه تعریفات و توصیفاتی که در رابطه با دجال به ما رسیده است را به دو روایت برمیگردانند که در کتاب بحاراالنوار و کتب دیگر
نقل شده است که از دیدگاه علم رجال ،سند این دو روایت ضعیف میباشد و نمیشود به این توصیفات اعتماد نمود .به قول بعضی از محققین بزرگوار ،روایات را اگر حمل بر
معنای رمزی کنیم از کنار گذاشتن آن روایت بهتر است ،مخصوصا روایات دجال که بعضی از آنها به شخص حضرت رسول میرسد و متعین است که بگوییم رسول خدا
به یك سلسله معانی حقیقی گسترده اجتماعی با این عبارات اشاره نمودهاند.
 از منظر ما (نویسنده کتاب) اصل قضیه دجال به طور اجمال صحت دارد ولی تعریفات و توصیفاتی که دربارهاش شده ،مدرک قابل اعتمادی ندارد و این قضیه بدون تردید با
افسانه آمیخته شده که صورت حقیقی خود را از دست داده است.


درس دوم :چای؛ نوشیدنی محبوب ایرانیها (قسمت دوم)
خالصه مطالب جلسه گذشته:
* مصرف چای در برخی مناطق دنیا از جمله چین به بیش از  9222سال برمیگردد.
* در دوران ناصرالدین شاه 1222 ،اصله نهال چای توسط محمدمیرزا کاشف السلطنه (پدر چای
ایران) وارد ایران و در الهیجان کشت شد .با این وجود ،برخی از اطبای سنتی و اسالمی ،ورود
چای به ایران را به خاطر داشتن مضرات آن ،یکی از توطئههای استعماری انگلیس میدانند.
* با وجود تاریخچه طوالنی مصرف این گیاه ،هیچ توصیهای از معصومین و بزرگان دینی درباره
خواص چای و توصیه به مصرف آن ،به ما نرسیده است.
* برای چای ،فوائدی بیان شده که از جمله آنهاست :ضدعفونی کننده چشم ،رفع خستگی و
سردرد ،کاهش کلسترول بد خون ،تصفیه کنندههای هوا و . ...
اینك ،ادامه بحث را پی میگیریم:

* توصيه هايي درباره نوشيدن چای
 چای بعد از گذشت  41دقیقه ،سرطان زا خواهد شد .بنابراین مصرف چای بهتر
است به صورت تازهدم باشد.

 چای داغ موجب آسیب به مخاط مری میشود .بهتر است چای ،کمرنگ و با
دمای مالیم نوشیده شود.
 بهتر است برای محافظت از دندانها ،چای را بدون قند مصرف کنیم.
 نوشیدن چای یك ساعت قبل و بعد از غذا باشد چرا که در غیر این صورت جذب
آهن در بدن کم میشود.
 افرادی که مبتال به یبوست و کمخونی هستند ،بهتر است از مصرف چای
خودداری نمایند.
 از آنجایی که نوشیدن چای ،اسید معده را تحریك میکند مصرف آن برای
بیمارانی که دچار مشکالت گوارشی و التهاب معده هستند ،توصیه نمیشود.
 نوشیدن بیش از اندازه چای (بیش از  3فنجان در طی شبانهروز) دفع پتاسیم بدن
را به همراه داشته و این مسأله اضطراب و طپش قلب در فرد ایجاد میکند.
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 )1يا بايد خودمان بتوانيــم «راه» را پيدا کنيم
 )2يا بايد خودمان را بــه «راهيافتگان» شبيـه
و با آنان معاشرت کنيم.

باورمان بيايد
اثر وضعی
«تَشبُّه به هر گروهی»
«اتصال نهايی» به آنهاست ...

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

