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 براى از بين بردن آثار نامطلوب سستىها و
ضعفهايى که بعضى از مسلمانان در جنگ اُحُد
نشان دادند ،از تاريخ پيشينيان کمك مىگيرد و با
يادآورى مقاومتها و مجاهدتهاى خداپرستانى که
همراه با پيامبر عصر خود در مقابل دشمنان
ايستادگى کردند ،مسلمانان را تشويق به مقاومت
در جنگ مىکند.
 در این آیه از پیامبرانى یاد مىکند که گاهى
گروههاى بسیارى دور آنها جمع مىشدند و در گرداگرد
آنها و همراه با آنها با دشمنان دین مىجنگیدند و در این
جنگها ،ناراحتیها و رنجهاى زیادى به آنها مىرسید،
ولى چون در راه خدا بود آنها ناراحت نمىشدند.
 آنها در برابر مصائب جنگ ،نَه سستى مىکردند
و نه ضعف نشان مىدادند و نه خوار و درمانده
مىشدند .سه حالتى که بعضى از مسلمانان در جنگ
اُحُد به آن گرفتار شدند و با انجام ندادن تکلیف خود
سستى کردند و با فرار از مقابل دشمن ضعف نشان دادند
و با این اندیشه که از ابوسفیان امان بخواهند ،خود را
خوار و ذلیل کردند.
 آن گروه بسیار از همراهان پیامبران پیشین ،این سه
حالت را از خود دور کردند و در برابر هرگونه مشکلى
صبر و تحمل نشان دادند و روشن است که خداوند
صابران را دوست دارد و به آنها کمك مىکند.
تفسير کوثر ،ج  ،6ص  604و 625

« کَأیِّن» به معنى «چه بسیار» است و مىگویند در
اصل مرکب از «کاف تشبیه» و «اى» استفهامیه است که
به صورت یك کلمه در آمده و معنى دو جزء سابق
متروك شده و معنى تازهاى مساوى «چه بسیار» پیدا
تفسير نمونه ،ج ، 3ص 165
کرده است.
« رِبِّیون» جمع «رِبّى» (بر وزن مِلّى) است و به کسى
گفته مى شود که ارتباط و پیوند او با خدا محکم باشد.
باایمان ،دانشمند و با استقامت و با اخالص باشد.
تفسير نمونه ،ج  ،3ص 161

 غرض از «وهن» باختن روحیه و از «ضعف» عاجز
شدن و دست کشیدن از جهاد و از «استکانت» تذلل در
مقابل دشمن است یعنى در برابر صدمهاى که در راه خدا
دیدند سست نشدند ،از جهاد دست نکشیدند و به دشمن
تفسير احسن الحديث ،ج  ،6ص 651
التماس نکردند.
 استکانت به معنى خضوع است مىگویى (و انا العبد
الذلیل الحقیر البائس المستکین) یعنى خاضع و خاشع و
مراد از [آن] این است که نسبت به دشمن خضوع
نکردند ،چنانچه خداوند مدح میفرماید اصحاب نبى
را  :مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ
(فتح )29/و نیز میفرماید فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ
یُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْکافِرِینَ( .مائده)14/
تفسير اطيب البيان ،ج  ،3ص 386

اللهِ
ن كَثِيرٌ فَما َوهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ َّ
َينْ ِمنْ نَبِيٍّ قا َتلَ مَ َعهُ رِبِّيُّو َ
كأ ِّ
وَ َ
1
اللهُ ُيحِبُّ الصَّابِرِين.
وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا وَ َّ

ردیف قرار گرفتهاند .زیرا در آخر یك آیه مىفرماید «وَاللَّهُ
یُحِبُّ الصَّابِرِینَ» و در آیه دیگر مىفرماید «وَاللَّهُ یُحِبُّ
الْمُحْسِنِینَ» اشاره به این که نیکوکارى بدون استقامت
ممکن نیست .زیرا در برابر هر شخص نيكوکار ،هزاران
مشكل وجود دارد که اگر فاقد استقامت باشد به
زودى کار خود را رها خواهد ساخت.
تفسير نمونه ،ج  ،3ص 166

 در این که «ربیون» بسیار که با انبیاء بودند و با کفار
جنگ میکردند چه کسانى بودند به قولى آنها فقها و علما
و عُبّاد و زُهّاد زمانشان بودند و ربیون ،منسوب به رب
است .یعنى آنها منسوب به رب بودند یعنى منسوب به
علم یا به عبادت پروردگار بودند نظیر آن روایتى که
منسوب به امیرالمؤمنین است که مردم را سه قسمت
نموده -1« :عالم ربانى  -2متعلم على سبیل نجاة -3
همج رعاع اتباع کل ناعق» که مقصود از علماى ربانى
کسانى می باشد که علومشان از طرف حق تعالى و به
افاضه الهى ،نور معرفت در قلب آنها تابش نموده.
تفسير مخزن العرفان ،ج  ،3ص 684

 عالمت دوستى خدا نسبت به بنده اين است که
او را موفق میگرداند که در يارى دين او کوشش
بسيار نمايد و از هيچ گزندى از کشته شدن و
هرگونه آسيبى که ممكن است به وى برسد از
اسارت و جراحت و غير اينها ماللى به خاطرش
نرسد و نیز بندهاى که خدا را دوست داشت عالمتش این
است که در آن حدیث فرمود« :التجافى عن دار الغرور و
االنابة الى دار الخلود» خالصه کسى را سزد که مدّعى
دوستى حق تعالى باشد که دل به دنیا نبدد و مثل کسى
مانَد که سر پا مىنشیند براى آمادگى کارى که خود را
مهیا و آماده گردانید براى اطاعت فرمان پروردگارش و
همیشه منتظر نفحات رحمت الهى است و روى دلش به
تفسير مخزن العرفان ،ج  ،3ص 684
سوى او نگران است.
 اگرچه مصداق کامل صابرین در مورد جهاد در راه خدا
و استقامت در آن پدید میگردد ،لکن صبر چه در مورد
بال و چه مورد حفظ نفس و خوددارى در مورد غلبه قواى
شهویه و غضبیه و از فرمان الهى تخطى و تجاوز ننمودن
و چه در مورد اطاعت اوامر و نواهى شرع هر کدام باشد،
صبر یکى از فضائل و خصوصیات انسان کامل به شمار
میآید.
 در سوره زمر آیه  11فرموده «إِنَّما یُوَفَّى الصَّابِرُونَ
أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسابٍ» و در فضیلت صبر همین بس که در
کالم اللّه درود و رحمت و هدایت را براى صابرین مقرر
فرموده «أُولئِكَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِكَ
هُمُ الْمُهْتَدُونَ» (بقره)117/
تفسير مخزن العرفان ،ج  ،3ص  684و 645

« صبر» همان طور که سابقا هم اشاره کردهایم به
معنى استقامت است و لذا در برابر «ضعف» و «تسلیم»  در این آیه موعظتى و اعتبارى آمیخته با عتاب و نیز
در این آیه قرار گرفته و ضمنا صابران و نیکوکاران در یك تشویقى براى مؤمنین است تا به این ربیون اقتدا کنند و

درس  :99نماز جماعت (قسمت پنجم)
* مواردی که نماز جماعت ،صحيح نيست:
 نمازهای مستحب به جماعت صحیح نیست به جز نماز طلب باران و نمازهای
واجب که به جهتی مستحب شده است ،مانند نماز عیدین در زمان غیبت که به
قصد رجا به جماعت صحیح است.
 هیچکدام از نمازهای یومیه را نمیتوان به نمازهای آیات ،اموات و احتیاط،
اقتدا کرد و عکس آن نیز صحیح نیست( .برخی فقها نماز طواف را به جماعت
صحیح میدانند).
 صحیح بودن نماز طواف نیز به جماعت ،محل اشکال است.
 اگر انسان نداند نمازی را که امام جماعت میخواند نماز واجب یومیه است یا
نماز مستحب ،نمیتواند به او اقتدا کند.
* اقتدا به امام جماعت
الف) رکعت اول
 .1در بین قرائت :مأموم حمد و سوره را نمیخواند و بقیه اعمال را با امام جماعت
به جا میآورد.

در نتیجه خداى تعالى هم ثواب دنیا و حسن ثواب
آخرت به ایشان بدهد ،همان طور که به «ربیون» داد و
ایشان داد و ایشان را به خاطر احسانشان دوست
بدارد ،همان طور که آنان را بدین جهت دوست داشت.
ترجمه تفسير الميزان ،ج  ،4ص 26

 روایت کرده شیخ مفید در کتاب «اختصاص» ذیل
آیه وَ کَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ تا آخر آیه ،از ابن دأب در
مناقب امیرالمؤمنین گفت مراجعت کرد آن حضرت
از جنگ احد در حالی که هشتاد جراحت و زخم وارد
شده بود بر آن حضرت .پیغمبر اکرم وقتى مشاهده
نمود آن جراحات را گریه نمود .مردى از اصحاب عرض
کرد تمام این جراحات را تحمل نموده آن حضرت
براى رضاى خداوند و بر خداست آنچه بخواهد به او
کرامت کند .فرمود امیرالمؤمنین پدر و مادرم فداى
تو باد اى پیغمبر گرامى خدا را سپاسگزارم که من در
جنگ پشت نکردم و فرار ننمودم .لکن تأسف میخورم
چرا از فیض شهادت محروم ماندم .فرمود پیغمبر
اکرم شهادتت انشاءاللّه بعد از این خواهد بود.
تفسير جامع ،ج  ،1ص  444و 055

 تاريخ انبيا همواره همراه با مبارزه بوده است.
 ایمان به خدا ،سرچشمه مقاومت است« .رِبِّیُّونَ ...
فَما وَهَنُوا»
 با نگاه به زندگى اولیاى خدا در طول تاریخ و
مقاومت آنان ،درس بگیریم.
 مشکالت و نامالیمات ،مردان خدا را وادار به تسلیم
نمىکند« .وَ مَا اسْتَکانُوا»
 گرچه همه مجاهدان عزیزند ،ولى رزمندگان
خداپرست و دانشمند ،حساب دیگرى دارند.
 مشكالت ،نبايد عامل سستى و ضعف شود،
بلكه بايد عامل حرکت و تالش جديدى گردد.
 حرکت مخلصانه و در مسیر الهى به انسان ،روحیّه
مىدهد و تحمّل مشکالت را آسان مىکند« .فِی سَبِیلِ
اللَّهِ»
 انجام وظیفه و پایدارى بر حقّ مهم است ،پیروز
بشویم یا نشویم .آیه مىفرماید« :وَ اللَّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ»
و نفرمود« :یحبّ الفاتحین»
 هرچند در بدر پیروز شدید ،ولى راه آینده شما
مسلمانان ،راه جهاد و مبارزه است ،پس باید صبور و
مقاوم باشید( .با توجّه به آیات قبل و بعد)
 جنگ و جهادى حقّ است که زير نظر رهبر
الهى باشد« .قاتَلَ مَعَهُ» در دعاى ماه رمضان نیز
مىخوانیم« :اللهم ارزقنا قتال فى سبیلك تحت رآیة
نبیك مع اولیائك»
 رزمندگانِ بصير ،نه از درون روحيّه خود را
مىبازند؛ «فَما وَهَنُوا» و نه توان رزمى خود را از
دست مىدهند؛ «وَ ما ضَعُفُوا» و نه در اثر
ناماليمات ،تسليم مىشوند« .وَ مَا اسْتَكانُوا»

خالصه مطالب برگرفته از تفسير نور ،ج  ،1ص  261و ( 266با اندک
جا به جايی در چينش جمالت)

 .2در رکوع :رکوع و بقیه اعمال را با امام جماعت به جا میآورد.
ب) رکعت دوم
.1در بین قرائت :مأموم ،حمد و سوره را نمیخواند و با امام ،قنوت و رکوع و
سجده را به جا میآورد و آن گاه که امام جماعت تشهد میخواند ،بنا بر احتیاط
واجب باید به صورت نیم خیز بنشیند .اگر نماز دو رکعتی است یك رکعت دیگر
به تنهایی بخواند و نماز را تمام کند و اگر سه یا چهار رکعتی است ،در رکعت دوم
که امام جماعت در رکعت سوم است ،حمد و سوره بخواند (هر چند امام جماعت
تسبیحات بخواند) و آن گاه که امام جماعت ،رکعت سوم را تمام کرد و برای
رکعت چهارم برمی خیزد ،مأموم باید پس از دو سجده ،تشهد بخواند و برخیزد و
حمد یا تسبیحات را بخواند و در رکعت آخر نماز که امام جماعت با تشهد و
سالم ،نماز را به پایان میبرد یك رکعت دیگر میخواند.
.2در رکوع :رکوع را با امام جماعت به جا میآورد و بقیه نماز را همانگونه که
گفته شد ،انجام میدهد.
.3در قنوت :قنوت را با امام جماعت میخواند و همانند آنچه برای اقتدای در بین
قرائت گفته شد ،عمل میکند.

 .1سوره مبارکه آل عمران؛ آيه شريفه  :141و چه بسيار پيامبرانى که همراه او تودههاى انبوه ،کارزار کردند و در برابر آنچه در راه خدا بديشان رسيد ،سستى نورزيدند و ناتوان نشدند و تسليم [دشمن] نگرديدند و خداوند،
شكيبايان را دوست دارد.
* 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  :99نکاتی درباره «نفس زکیه» و «یمانی»

* نفس زکيه
 از جمله عالئم حتمی ظهور ،قتل نفس زکیه است.
 مرحوم شيخ مفيد از امام باقر روايتی نقل میکنند که حضرت فرمودند :فاصله بين قتل نفس زکيه و ظهور قائم بيش از  15شبانه روز نيست.
 مرحوم محدث قمی درباره نفس زکيه میفرمايند :نفس زکيه پسری است از آل محمد[ است] که در ما بين رکن و مقام کشته میشود.
 در بحاراالنوار است که نام او محمدبن حسن [و] معروف به نفس زکيه است و در مسجدالحرام بين رکن و مقام کشته خواهد شد.
* يماني
 یکی از عالئم حتمی ظهور حضرت ولی عصر خروج و قیام یمانی است.
 يمانی يكی از رهبران برحق است که به عنوان حمايت از حضرت ولی عصر قيام میکند و با سفيانی میجنگد.
 امام باقر : سفيانی و خراسانی و يمانی در يک سال و در يک ماه و يک روز خروج میکنند و هیچ پرچمی مانند یمانی به هدایت نزدیکتر نیست .زيرا يمانی مردم را به حق دعوت
میکند و شما را به سوی صاحبتان دعوت میکند .وای بر کسی که با او مخالفت و دشمنی کند  ...آن گاه که خروج کند به سوی او بشتاب که پرچم او پرچم هدايت است و هرکس از امر او
سرپيچی کند ،اهل آتش خواهد بود زيرا او مردم را به حق و صراط مستقيم دعوت میکند.
 امام صادق : خروج يمانی از عالئم و نشانههای حتمی ظهور است.
 از روايات استفاده میشود که حرکت و قيام يمانی سمبلی از يک قيام بر حق در مقابل انحراف و گمراهی موجود در دوران غيبت حضرت ولی عصر خواهد بود که در نزديكی ظهور حضرت
واقع میشود و يكی از زمينه سازان ظهور حضرت میباشد.


درس  :99وقتی آب توی دلمان آب میشود! (قسمت سوم)
خالصه مطالب  2جلسه گذشته
* مواد قندی ضروری را بایست از قندهای طبیعی ،تأمین نمود ،مثال با خوردن خرما ،عسل و . ...
* قندهای مصنوعی به واسطه داشتن مقادیری مواد شیمیایی برای سالمت بدن مضر هستند.
* قند به دست آمده از چغندر به کمك مواد شیمیایی ،فاقد مواد مفید موجود در خود چغندر است.
* قند سفید ،خون را کثیف ،دندان را خراب ،سلسله اعصاب را ضعیف و کبد را خراب می نماید.
* مصرف بیش از اندازه مواد قندی باعث اضافه وزن ،چاقی و افزایش فشار خون میشود.
* برای شیرین کردن نوشیدنیها بهتر است از «شکر سرخ» استفاده کنیم نه قند یا شکر سفید.
* اینك ،ادامه بحث را پی می گیریم:
* فوايد نيشکر از لسان مبارک ائمه اطهار
 امام کاظم : هر کس در هنگام خفتن ،دو شکر پاره بردارد ،براى او در برابر

هر

دردى  -مگر درد مرگ  -درمان است.
 همچنین فرمودند :نیشکر ،انسدادها را مىگشاید و هیچ بیمارى و عارضهاى در آن
نیست.
 امام باقر خطاب به زراره فرمودند :اى زراره! چه قدر مردم از ارزش شکر طبرزد،
بىخبرند ،در حالى که براى هفتاد بیمارى ،سودمند است و بلغم را کامالً فرو مىخورد و

ریشه کن مىسازد!
* انواع شکر
 شکر سلیمانی ،شکر سفید (محصول نیشکر که از شستن شکر سرخ به دست
میآید ،).شکر سیستانی ،شکر طبرزد ،شکر سرخ
* يک توصيه
 هم اکنون از میان شکرهای معرفی شده ،شکر سرخ بیش از همه در دسترس
میباشد.
 البته باید به این نکته توجه داشت که برای تهيه اين محصول به مكانهای
مطمئن مراجعه شود .چرا که برخی سودجويان با اضافه کردن رنگ به شكر
چغندر آن را به عنوان «شكر سرخ» ارائه میکنند.
 شکر سرخ واقعی ،حالت چسبندگی دارد و زود به هم می چسبد و دانه دانه
نمیماند.

* آن چه معاویه و یزید بالفعل داشتند ،ما بالقوه داریم ،خیلی به خود مغرور نشویم.
* این طور نیست که آنها از جهنم آمده باشند و ما از بهشت .به خدا پناه میبریم.
* انسان در مقام امتحان ،یا مانند «سلمان» در اعلی علیین قرار میگیرد یا مانند «یزید و
معاویه» از هالکین و در اسفل سافلین.
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تنها راه نجات آن است که مدام خود را «محاسبه»
کنيم و به اندک «حسنات»مان مغرور نشويم.

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

