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 در برابر صاحبان خرد و انديشمندان ،خداوند به آنها
پاسخ نيكو مىدهد و دعاهاى آنها را مستجاب مىكند و
به آنها قول مىدهد كه هر عمل خيرى از آنها سر زند،
خدا آن را ضايع و تباه نمىسازد و پاداش آن را مىدهد و
فرقى میان زن و مرد نیست و همه در مقابل لطف
خدا ،مثل هم و مساوى هستند.
 آن گروه از مؤمنان را كه خانه و كاشانه خود را رها
كرده و براى حفظ دين خود ،مهاجرت كردهاند و يا آنها
را به زور از خانههايشان بيرون نمودهاند و به هر حال در
راه خدا رنج و مشقت كشيدهاند و در جنگ شركت
نمودهاند و در راه دين كشته شدهاند ،مورد لطف و عنايت
ويژه قرار مىدهد و درباره آنها اظهار مىدارد :كارهاى بد
آنها را ناديده مىگيرم و آنها را در بهشتهايى وارد
مى كنم كه نهرها از زير آن جارى است و اين پاداشى از
جانب خداوند است و اين خداست كه پاداش نيكو نزد او
تفسیر كوثر ،ج  ،2ص 330
مىباشد.
 از طُرُق شيعه روايت آمده كه آيه« :فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَ
أُخْرِجُوا  »...درباره على نازل شد كه فواطم يعنى
فاطمه بنت اسد (مادر على )و فاطمه دختر رسول
خدا( كه بعدا همسرش شد) و فاطمه دختر زبير را با
خود حركت داد و به سوى مدينه هجرت كرد و در
ضجنان (كوهی نزديك مكه) اُمّ اَيمَن و چند نفر از
مؤمنين ناتوان به آن جناب ملحق شدند و به اتفاق
حركت كردند ،در حالى كه در همه حاالت ،ذكر خدا
مىگفتند .به رسول خدا ملحق شدند و اين آيه در
ترجمه تفسیر المیزان ،ج  ،4ص 042
حقشان نازل گرديد.
روايت شده كه امّ سلمه [يكى از همسران رسول خدا]
خدمت پيامبر عرض كرد :خداوند در قرآن از
[جهاد و] هجرت مردان نام مىبرد ،ولى از زنان
[مهاجر] نامى برده نمىشود ،آن گاه اين آيه نازل
شد( .يعنی خداوند ،عمل هيچ عاملى را ضايع نمىكند .چه مرد
باشد و چه زن)

ترجمه تفسیر جوامع الجامع ،ج  ،0ص 041

 در چندين آيه ،ناديده گرفتن گناهان به تقوا و ايمان
و عمل صالح وابسته شده است :وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ
صالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ (تغابن )9/وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ
تفسیر كوثر ،ج  ،2ص 333
سَيِّئاتِهِ (طالق)5/
 تمام كسانى كه در راه خدا هجرت كردهاند و از خانه
و وطن خود بيرون رانده شدهاند و در راه خدا آزار
ديدهاند و جهاد كردند و كشته دادند ،نخستين احسانى
كه از طرف خداوند در حق آنان خواهد شد اين است كه
خداوند ،قسم ياد كرده كه گناهان آنها را خواهد
بخشید و تحمل اين شدائد و رنجها را كفاره

ع َملَ عا ِملٍ مِنْكُمْ ِمنْ ذَكَرٍ َأوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ ِمنْ بَعْ ٍ
ض
فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي ال أُضِيعُ َ
فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا ِمنْ دِيا ِرهِمْ وَ أُوذُوا فِي سَبِيلِي وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِ ْ
م
1
سنُ الثَّواب.
دهُ حُ ْ
ِاللهِ وَ اللَّهُ عِنْ َ
وَ َلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ َتجْرِي ِمنْ َتحْتِهَا ا ْلأَنْهارُ ثَواباً ِمنْ عِنْد َّ

گناهانشان قرار میدهد تا به كلى از گناه پاک تلختر« ،زن» است كه خودش دام و قلبش طناب دام
تفسیر نمونه ،ج  ،3ص  222است و دستهايش قيد و زنجير است تا آنجا كه
شوند.
میگويد من در ميان هزار نفر مرد يك انسان پيدا
 از آيه فوق به خوبى استفاده میشود كه نخست بايد مىكنم ،اما ميان هزار نفر زن يك انسان پيدا نمىكنم.
ترجمه تفسیر المیزان ،ج  ،4ص 041
در پرتو اعمال صالح از گناهان پاك شد ،سپس وارد بساط
قرب پروردگار و بهشت و نعمتهاى او گرديد .زيرا در
آغاز میفرمايد :لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ و سپس وَ  اگر در پارهاى از قوانين اسالم به خاطر تفاوتهاى
لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ  ...به عبارت ديگر بهشت جاى پاكان جسمى و عاطفى كه ميان زن و مرد وجود دارد،
تفاوتهايى از نظر مسئوليتهاى اجتماعى ديده
است و تا كسى پاك نشود در آن راه نخواهد يافت.
تفسیر نمونه ،ج  ،3ص  223مىشود به هيچ وجه به ارزش معنوى زن لطمه
نمىزند و از اين لحاظ ،زن و مرد با يكديگر تفاوتى
 میزان ،عمل شخص است .نه نسب ،نژاد و يا مرد ندارند و درهاى سعادت به طور يكسان به روى
بودن و زن بودن او .چراكه از ديدگاه اسالم ،همگى هر دو باز است .چنان كه در آيه مورد بحث خوانديم
در انسانیت برابرند و اين نكته ،بیان آشكارى از حق بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ «همه از يك جنس و يك جامعه
و كرامت زن است.
تفسیر نمونه ،ج  ،3ص 224
ترجمه تفسیر كاشف ،ج ،2ص  380هستيد».
 ظاهرا مراد از «مهاجرين» در جمله «فَالَّذِينَ هاجَرُوا»  جنس مرد برتر از زن نیست.
معنايى است عمومى كه شامل مهاجرت و دورى از شرك بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ»
و هم دورى از فاميل و هم دورى از گناه مىشود . ...
 در جامعه اسالمى ،همه مسلمانان از يك پيكرند.
ترجمه تفسیر المیزان ،ج  ،3ص « 031بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ»
 در جهانبينى الهى ،هيچ عملى بدون پاداش نيست.
 مغفرت و بهشت ،ثوابى عمومى است .ولى آن ثوابى «ال أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ»
كه در شأن لطف خدا و مؤمنان است ،ثواب ديگرى  تا گناهان و عیوب ،محو نشود ،كسى وارد
است كه فقط نزد خداست و ما از آن خبر نداريم.
بهشت نمىشود« .لَأُكَفِّرَنَّ  ...لَأُدْخِلَنَّهُمْ»
 پاداشهاى الهى براى مردم به طور كامل ،قابل وصف  در پیمودن راه خدا؛ هجرت ،تبعید ،شكنجه و
نيست ،همين اندازه بدانيم كه از هر پاداشى بهتر است.
جهاد و شهادت الزم است« .فِی سَبِيلِی»
تفسیر نور ،ج  ،0ص 080
 در بينش الهى ،مرد و زن در رسيدن به مقام واالى
انسانى برابر هستند« .مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى»
 بسيارى از ملل پيشين حتى معتقد بودند كه عبادات  عالقه به وطن ،يك حقّ پذيرفته شده قرآنى است و
زن در پيشگاه خدا مقبول نيست .بسيارى از يونانىها زن
گرفتن اين حق ،ظلم است« .أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ»
را يك موجود پليد و از عمل شيطان میدانستند ،رومىها  هجرت ،جهاد ،تبعيد و تحمّل آزار در راه خدا
و بعضى از يونانىها معتقد بودند كه اصوال زن داراى روح
زمينههاى عفو خداوند هستند« .هاجَرُوا ،أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ
انسانى نيست و بنابراين روح انسانى منحصرا در اختيار وَ  ...لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ »...
مردان است.
 در تحقق وعدههاى خداوند ،ذرّهاى شك و ترديد
در
مسيحى
علماى
،
اواخر
همين
تا
كه
اين
 جالب
وجود ندارد .تمام وعدهها با تأكيد بيان شده است« .أَنِّی
اسپانيا در اين باره بحث میكردند كه آيا زن مثل مرد ... ،لَأُكَفِّرَنَّ  ...لَأُدْخِلَنَّهُمْ»
روح انسانى دارد و روح او بعد از مرگ ،جاودان خواهد  دعائى مستجاب مىشود كه همراه با عمل و تالش
ماند يا نه؟ و پس از مباحثاتى به اينجا رسيدند كه چون دعاكننده باشد ،گرچه خود دعا نيز نوعى عمل است.
روح زن ،برزخى است ميان روح انسان و حيوان ،جاويدان «فَاسْتَجابَ لَهُمْ  ...ال أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ»
نيست به جز روح مريم! 
تفسیر نمونه ،ج  ،3ص   224به خاطر بعضى لغزشها افراد را طرد نكنیم.
در اين آيه ،خردمندانى كه حتّى از اولیاى خدا و
 در سِفر جامعه تورات آمده :من و دلم بسيار گشتيم تا اهل بهشتند ،سابقهاى از لغزش دارند ،ولى
بدانم از نظر حكمت و عقل جرثومه شر يعنى جهالت و خداوند [عیب] آنها را مىپوشاند«.لَأُكَفِّرَنَّ»
حماقت و جنون چيست و كجاست؟ ديدم از مرگ بدتر و
خالصه مطالب برگرفته از تفسیر نور ،ج  ،0ص  081و ( 080با اندک
«مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى

جا به جايی در چینش جمالت)

درس  :111روزه (قسمت دوم)

خالصه مطالب جلسه گذشته
 روزه آن است كه انس ان ،از هنگام اذان صبح تا اذان مغرب براي اطاعت دستور خداوند از برخی
كارها كه شرح آن خواهد آمد پرهيز كند.
 حقيقت روزه ،پرهيز از گناه و هر كاري است كه نفس انسان به آن عالقه دارد و او را از خدا دور
میكند.
 اقسام روزه  :واجب ،حرام ،مستحب و مكروه
 برخی اقسام روزه واجب :روزه ماه مبارك رمضان ،قضا ،كفّاره ،روز سوم ايام اعتكاف ،روزهاي كه به
سبب نذر و عهد و قسم واجب شود و ...
 اينك ادامه بحث را پی میگيريم:

ب) روزههای حرام
 روزه عيد فطر
 روزه عيد قربان

(روز اول شوال)
(روز دهم ماه ذي الحجه)

 روزه نذر معصيت

 روزه ايام تشريق ( 11 ، 11و  11ذي الحجه) براي كسی كه در [صحراي] مِناست.
(روزه گرفتن با اين نيّت كه با كسی سخن نگويد).
 روزه سكوت
( روزه گرفتن دو روز پی در پی بدون آن كه در بين آن ها مُبطِلی انجام
 روزه وصال
دهد ،البته با قصد وصال نه به طور اتفاقی)

 روزه آخر شعبان به نيت اول ماه رمضان
 روزه مستحب فرزند كه سبب اذيت و آزار پدر يا مادر يا پدر بزرگ شود.
 روزه مستحب فرزند كه پدر يا مادر يا پدر بزرگ او را از آن نهی كرده باشند.
(به احتياط واجب)

 روزه مستحب زن كه شوهرش او را از آن نهی كرده باشد.
 روزه مستحب زن كه سبب از بين رفتن حق شوهرش شود.

(به احتياط واجب)
(به احتياط واجب)

 .1سوره مبارکه آل عمران؛ آيه شريفه  :191پس ،پروردگارشان دعاى آنان را اجابت کرد [و فرمود که ]:من عملِ هيچ صاحب عملى از شما را از مرد يا زن که همه از يكديگريد ،تباه نمىکنم؛ پس کسانى که هجرت کرده و
از خانههاى خود رانده شده و در راه من آزار ديده و جنگيده و کشته شدهاند ،بديهايشان را از آنان مىزدايم و آنان را در باغهايى که از زير [درختان] آن نهرها روان است درمىآورم[ .اين] پاداشى است از جانب خدا و پاداش
نيكو نزد خداست.
* 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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درس  – 111چگونه میتوانیم از یاران واقعی امام زمان باشیم؟

* براي اين كه از ياران واقعی امام زمان باشيم ،الزمه اش آن است كه از رهنمودهايی كه در زيارت حضرت ،در روز جمعه
آمده است استفاده كنيم و خود را متصف به آن اوصاف كنيم .در فرازي از آن زيارت آمده است« :يجعلنی من المنتظرين لك و
التابعين و الناصرين لك علی أعدائك» از كسانی باشيم كه در انتظار ظهورت و از پيروانت و ياري كنندگان بر عليه دشمنانت
بوده باشم.
* در اين فراز از زيارت حضرت 1 ،عنوان آمده است .
 انتظار
 تبعيت
 نصرت
* حالت انتظار ،حالت «آمادگی» است .آمادگی فكري و روحی و داشتن برنامه براي رسيدن به هدف.
* مرحله دوم« ،تبعيت» است .تبعيت از آرمان هاي موعود و تخلق به اخالق پسنديده و صفات مورد نظر امام كه در تعليمات
ائمه ديده میشود و مؤمن منتظر ،تابع فرمانده است [كه] خونی را به ناحق نمیريزند و خاك ،متكاي آنان است و به اندك
چيز در دنيا قانع هستند و براي خدا جهاد میكنند.


درس هشتم :یک قرص نان داغ (قسمت چهارم) 
خالصه مطالب  3جلسه گذشته
 نان ،غذاي اصلی مردم است كه از گندم ،جو و برنج تهيه میشود.
 نان به دست آمده از گندم ،به دو نوع سفيد و سياه تقسيم میشود.
 نان سفيد ،نانی است كه سبوس گندم در آن كامال جدا شده و به همين دليل ،نانی سفيد و
زيباست.
 سبوس ،جدار و پوست گندم است كه دائما در برابر نور خورشيد و باد و باران بوده و خواص
غذايی زيادي دارد.
 طبق نظر كارشناسان هم اكنون ،نان «سنگك» داراي مقاديري سبوس است.
 مضرات نان سفيد :افزايش ترشی معده ،تخمير فوري در معده ،توليد ضعف عمومی ،تسهيل
ورود امراض عفونی
 نان سياه داراي مواد غذايی كامل از جمله سيليس ،پتاسيم ،نمك و  ...است.
 سبوس جو نيز مانند سبوس گندم ،ماده اي باارزش است.
 برخی فوايد سبوس :حفظ جوانی ،تقويت باكتريهاي مفيد روده ،درمان كلسترول
 در سيره پيشوايان دينی ،بر استفاده از نان جو تأكيد فراوان شده است.

نان برنجی
* نان برنجی تقريبا جزء شيرينیها و خوردنیهاي تشريفاتی است ،ولی در عين حال از
نانهاي توصيه شده است.

* امام رضا :بهتر از نان برنجی چيزي براي شخص «مسلول» نيست.
* امام صادق : تنها نان برنجی است كه از صبح تا شب در معده باقی میماند.
مراقب كپک نان باشید!
* يكی از بدترين نوع قارچها افالتوكسين است كه در غالت ،حبوبات و آرد حاصل از
آنها و نيز كپك نان وجود دارد.
* افالتوكسين به عنوان يكی از عوامل ايجاد سرطان در سراسر دنيا شناخته میشود.
* اگر قسمت كپك زده نان را دور انداخته و مابقی را میخوريد ،بايد بدانيد آنچه كه
بر روي نان مشاهده میكنيد ساقهها و هاگهاي قارچ هستند اما ريشه كپك در
داخل نان نفوذ كرده است و توكسين هم از طريق ريشه ،وارد نان میشود.
* عالوه بر اين ،ممكن است به همراه قارچ ،باكتريهاي زيادي هم نان را آلوده كرده
باشند.
* اگر لكهاي از كپك روي نان میبينيد ،بهتر است تحمل گرسنگی را به خوردن [نان
آلوده] ترجيح دهيد!

* اگر از صفات جمال ،بهرهای داریم و یا از خانوادهای مرفّه هستیم و یا در محیطی مناسب بزرگ
شده ایم و  ...نباید به آنها ببالیم و به دیگران فخر بفروشیم .زیرا خودمان دخالتی در «گزینش و
پرورش» این امتیازات ظاهری نداشتهایم ...
* کاش آن قدر رشد کنیم که «باورهای دینی»« ،رفتارهای شایسته» و «بندگی در راه خدا»
سربلندمان کنند .چون این ما هستیم که آنها را میسازیم ...

* از جمله موانع سلوک معنوی ما دست گذاشتن روی محرومیتهایی است که خودمان نقشی در
آنها نداشتهایم .پس بهتر است تا دیر نشده ،بیاعتنا به این «توجیهات» ،خود و سایرین را دریابیم.

شم
ربای روشن رکدن محیط ریپامون ،بهتر است « ع اول» را خودمان روشن کنیم!

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

