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 در اين آيات ،پيامبر را مخاطب قرار مىدهد و در
واقع خطاب به مسلمانان است و مىفرمايد ... :خيال
نكنيد كه آنها نزد خدا عزيز هستند و آنها نعمتهايى
دارند كه شما نداريد.
 اين برخوردارى آنها ،يك لذت اندك و زودگذر است.
چون دنيا زودگذر است و دير يا زود پايان مىپذيرد و با
مرگ آنها اين لذتها از بين مىرود و در آخرت ،جايگاه
آنها آتش جهنم خواهد بود و چه بد جايگاهى است.
 وقتى برخوردارى و لذت زودگذر دنیايى آنها را
با عذاب جهنم كه در عالم آخرت خواهند داشت
مقايسه كنیم ،خواهیم ديد كه آنها انسانهاى
بدبخت و مفلوک و مسكین و بىنوايى هستند كه
بايد به حال آنها تأسف خورد .تأسف از اين جهت
كه چرا آنها به دين حق گرايش نكردند تا از عذاب
سخت آخرت نجات يابند.
تفسیر كوثر ،ج  ،2ص 333

 بسيارى از مشركان مكه تجارتپيشه بودند و از اين
راه ،ثروت قابل مالحظهاى به دست مىآوردند و در ناز و
نعمت به سر ميبردند و نيز يهوديان مدينه در تجارت
مهارت داشتند و از سفرهاى تجارى خود غالبا با دست
پر بازميگشتند ،در حالى كه مسلمانان در آن زمان به
خاطر شرائط خاص زندگى و از جمله مسأله مهاجرت از
مكه به مدينه و محاصره اقتصادى از ناحيه دشمنان
نيرومند ،از نظر وضع مادى بسيار در زحمت بودند و به
عسرت زندگى ميكردند .مقايسه اين دو حالت اين سؤال
را براى بعضى طرح كرده بود كه چرا افراد بى ايمان،
اين چنین در ناز و نعمتند ،اما افراد باايمان در رنج
و عذاب و فقر و پريشانى زندگى ميكنند؟ آيات
فوق نازل شد و به اين سؤال ،پاسخ گفت.
تفسیر نمونه ،ج  ،3ص 222

« نُزُل» آن چيزى را گويند از طعام و شراب و
مأكوالت كه اول ورود مهمان ،پيشكش او نمايند .يعنى
بهشت و نعمتهاى آن پيشكشى اهل تقوى چنين
بهشتهائى و كراماتى از نزد پروردگارشان باشد كه آنها
را گرامى داشته .آيا چه خواهد بود مقام و منزلت آنها و
آن نعمت بزرگى كه در آن نزد پروردگارشان مقام دارند،
نميتوان گفت مگر آن چه را كه به متقين وعده داده در
قوله تعالى «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ
عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ» (قمر54/و )55و قوله تعالى «وَ رِضْوانٌ
مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ» (توبه )72/همين است الطاف الهى و همين
است «عنديت» كه به آن اشاره فرموده «و ما عند اللّه
تفسیر مخزن العرفان ،ج  ،3ص 323
خير لالبرار».

َّنكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِالدِ .مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ َمأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ ا ْلمِهاد.
ال يَغُرَّ
اللهِ
كنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ َتجْرِي ِمنْ تَحْتِهَا ا ْلَأنْهارُ خالِدِينَ فِيها نُزُلًا ِمنْ عِنْدِ َّ
ل ِ
1
اللهِ خَيْرٌ لِ ْلأَبْرار.
وَ ما عِنْدَ َّ

پراكنده و از هم جدا ميباشند .مسلما آنها در
زندگى ،مواجه با شكستهاى پىدرپى ميشوند.
ولى اين شكستها نه به خاطر ايمان آنهاست،
بلكه به خاطر نقاط ضعفى است كه دارند .آنها
گاهى چنين تصور ميكنند كه تنها با خواندن نماز و
گرفتن روزه بايد در همه كارها پيروز شوند در حالى
كه دين ،يك سلسله برنامههاى عملى براى پيشرفت
در زندگى آورده كه فراموش كردن آنها با شكست و
ناكامى همراه است.

 بسيارى از پيروزيهاى طغيانگران و ستمكاران ،ابعاد
محدودى دارد ،همان طور كه محروميتها و ناراحتيهاى
بسيارى از افراد باايمان نيز محدود است.
 موفقیتهاى مادى جمعى از افراد بىايمان بر اثر
اين است كه در جمعآورى ثروت ،هیچگونه قید و
شرطى براى خود قائل نیستند و از هر طريقى خواه
مشروع يا نامشروع و حتى با مكیدن خون بىنوايان
براى خود ثروتاندوزى ميكنند ،در حالى كه
مؤمنان براى رعايت اصول حق و عدالت،
تفسیر نمونه ،ج  ،3ص 222
محدوديتهايى دارند و بايد هم داشته باشند  ...از
آن جا كه عالَم ،عالَم اختیار و آزادى اراده است،
خداوند هر دو دسته را آزاد گذاشته تا سرانجام ،هر  روزى حضرت پيغمبر بر حصيرى از ليف خرما
خفته بود .اصحاب آمدند ،ديدند آن ليف در پهلوى
يك به نتیجه اعمال خود برسند.
تفسیر نمونه ،ج  ،3ص  222حضرت اثر كرده .يكى از اصحاب گريست .عرض كرد:
چگونه تصور اين معنى توان نمود كه «قيصر» و
 در اين آيات ،مقايسهاى شده است ميان كسانى كه «كسرى» بر حرير و ديبا بنشينند و بخوابند و تو بر
دنيا را بر دين خود ترجيح مىدهند و تنها براى منافع اين حصير؟ حضرت فرمود :باكى نيست« ،لهم الدّنيا و
شخصى خود كار مىكنند؛ نظير يهود و امثال آنها و بين لنا اآلخرة» :براى ايشان دنيا و براى ما آخرت است.
كسانى كه دين را بر دنيا ترجيح مىدهند و نتيجه آن
تفسیر اثني عشری ،ج  ،2ص 333
هرچه باشد ،برايشان تفاوت نمىكند .از دسته اول به
«الَّذِينَ كَفَرُوا» تعبير شده است؛ زيرا به حق كفران
مىورزند و براى آن ارزشى قائل نيستند .از دسته دوم به  كاميابىهاى مادّى هر اندازه باشد ،محدود و ناچيز
«الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ» تعبير شده است؛ چرا كه آنان از خشم است« .مَتاعٌ قَلِيلٌ»
 كاميابىهاى كافران ،نشانه حقّانيت و محبوبيّت آنان
و معصيت خدا دورى مىكنند.
ترجمه تفسیر كاشف ،ج  ،3ص  222نيست« .مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ»
 انبيا نيز نياز به هشدار دارند تا در معرض تأثير
 يكى ديگر از علل پيشرفت بعضى از افراد بىايمان و پذيرى قرار نگيرند« .ال يَغُرَّنَّكَ»
عقبماندگى جمعى از مؤمنان اين است كه دسته اول در  لذّتهاى كوتاه مدّت و عذاب ابدى براى كافران،
عين نداشتن ايمان ،گاهى نقاط قوتى دارند كه در پرتو ولى سختىهاى موقّت و آرامش وآسايش ابدى از آنِ
آن پيروزىهاى چشمگيرى به دست مىآورند و دسته
دوم در عين داشتن ايمان ،نقاط ضعفى دارند كه همان مؤمنان است.
موجب عقب افتادگى آنان ميشود .مثال :افرادى را  توجّه به نعمتهاى بهشتِ جاودان ،سبب گرايش
مىشناسیم كه در عین بیگانگى از خدا در كارهاى به تقوا و فريفته نشدن به بهرههاى قليل دنياست.
زندگى ،جدى ،مصمم و داراى پشتكار و استقامت و «اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ»
هماهنگى با يكديگر و آگاهى از وضع زمان هستند  .اعزام هيأتهاى سياسى ،اقتصادى ،نظامى ،تشكيل
اين افراد ،در زندگى مادى ،مسلما پیروزىهايى به جلسات و مصاحبهها از سوى دشمن ،شما را فريب
دست مىآورند و در حقیقت يك سلسله از ندهد« .ال يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا»
برنامههاى اصیل دينى را بدون استناد به دين پیاده  تالش و رفت و آمد براى كسب دنيا ،با حفظ تقوا و
مىكنند .در مقابل ،افرادى هستند كه پاىبند به توجّه به منافع اخروى مانعى ندارد« .ال يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ
عقائد مذهبى هستند ،ولى بسیارى از دستورات الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِالدِ  ....لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا»
خالصه مطالب برگرفته از تفسیر نور ،ج  ،1ص  322و ( 323با اندک
عملى آن را فراموش كردهاند آنها افرادى بىحال،
جا به جايي در چینش جمالت)
كم شهامت ،فاقد استقامت و پشتكار و كامال

درس  :111روزه (قسمت سوم)

خالصه مطالب جلسه گذشته
 روزه آن است كه انسان ،از هنگام اذان صبح تا اذان مغرب براي اطاعت دستور خداوند از برخي
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
ميكند.
 اقسام روزه  :واجب ،حرام ،مستحب و مكروه
 برخي 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 ...
 برخي اقسام روزه حرام  :روزه عيد فطر و قربان ،نذر معصيت ،ايام تشريق ،مستحب فرزند با وجود
نهي والدين ،مستحب همسر با وجود نهي همسر
 اينك ادامه بحث را پي ميگيريم:

ب) روزههای مستحب
 روزه گرفتن در تمام ايّام سال به جز روزههاي حرام و مكروه ،مستحب است،

ولي نسبت به بعضي از روزها تأكيد و سفارش بيشتري شده است كه برخي از آنها
بدين شرح است:
 هر هفته  :روزهاي پنجشنبه و جمعه
 در هر ماه قمري  :سيزدهم ،چهاردهم و پانزدهم
 در سال :
*  77ربيع االول  -روز ميالد پيامبر * تمام ماه رجب و شعبان
*  25ذي القعده  -روز دحو االرض
*  27رجب – روز مبعث پيامبر
*  24ذي الحجه  -روز مباهله
* اول تا نهم ذي الحجه
*  9ذي الحجه  -روز عرفه به شرط آن كه روزه گرفتن سبب بازماندن از دعاي
آن روز نشود.

 .1سوره مبارکه آل عمران؛ آيات شريفه  191تا  :191مبادا رفت و آمد [و جنب و جوش] کافران در شهرها تو را دستخوش فريب کند[ .اين] کاالى ناچيز [و برخوردارىِ اندکى] است؛ سپس جايگاهشان دوزخ است و چه بد
قرارگاهى است .ولى کسانى که پرواى پروردگارشان را پيشه ساختهاند باغهايى خواهند داشت که از زير [درختانِ] آن نهرها روان است .در آنجا جاودانه بمانند؛ [اين] پذيرايى از جانب خداست و آنچه نزد خداست براى نيكان
بهتر 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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درس  – 111آیا زنان هم جزء یاران امام زمان هستند؟

* شكي نيست كه زنان در انقالبها ميتوانند نقش مؤثري ايفا كنند و در انقالب اسالمي ايران به تجربه ثابت شد كه بانوان در عرصههاي مختلف ،نقش اساسي را ايفا
كردند و در صدر اسالم ،زناني همچون حضرت خديجه ،فاطمه و زينب نقش حسّاسي را ايفا نمودند و يقيناً در انقالب حضرت ولي عصر نيز چنين خواهد
بود.
* طبق فرموده امام باقر از  373ياور امام زمان پنجاه نفر آنها را زنان تشكيل ميدهند كه در اولين فرصت در مكه ،خود را به امام عصر ملحق ميكنند.
* بدون وعده قبلي آمدن زنان همچون ابرهاي پاييزي است كه با حركتي تند ميآيند و در آن مركز عبادي جمع ميشوند.
* در حديث ديگري مفضل بن عمر ميگويد :عدهاي از زنان ،همراه حضرت مهدي ميباشند كه مجروحان را مداوا ميكنند و از بيماران جنگي حضرت ،پرستاري
ميكنند ،همانند زنان زمان پيامبر كه همدوش پيامبر در جنگها حاضر بودند.
* بنابراين زنان بايد افتخار كنند و بدانند كه مي توانند در كنار مردان ،نقش ايفا كنند و از ياران حضرت صاحب الزمان قرار گيرند و همچون زينب كبري
مسئوليتهاي سنگين يك انسان كامل را داشته باشند و در بين  373نفر ياران امام زمان[ وجود] پنجاه زن ارزش ويژهاي است براي بانوان و افتخاري [است] بس
عظيم.


درس نهم :یک نوشیدنی خطرناک (قسمت اول) 
 انواع نوشابهها ميتوانند خطرات زيادي براي سالمتي ما به وجود بياورند :چاقي،
مشكالت قلبي  -عروقي ،ديابت و پوكي استخوان از جمله بيماريهايي هستند
كه با مصرف اين قبيل نوشيدنيها در بدن پديد ميآيند.
 مصرف مداوم اين نوشابهها طول عمر افراد را به طور ميانگين 4/5 ،سال كاهش
ميدهد.
 هر بطری نوشابه معادل  22قاشق چای خوری ،شكَر دارد و مصرف اين مقدار
شكر ،باعث افزايش كالري دريافتي و در نتيجه ايجاد چاقي و ديابت ،فشار خون و
مشكالت قلبي ميشود.
 نوشابههای مختلف ،حاوی اسید هستند .در دستگاه گوارشي فقط معده

قادر به مقاومت در برابر اين مقدار اسیدی است ،اما ديگر اعضای سیستم
گوارش مثل گلو و مری در پي مصرف نوشابه گازدار ،دچار اختالل ميشوند.
 نوشابهها حاوي مواد رنگي هستند كه براي كبد و كليه مضر ميباشد.
 چون نوشابه حاوي شكر است و شكر به واسطه حضور برخي مُخَمِّرها ميتواند ترش
شود و نوشابه را بدطعم كند ،به همين دليل از بنزوات سديم به عنوان مادهاي
نگهدارنده در انواع نوشابهها استفاده ميشود .بنزوات سديم سرطان زاست.
 ميزان اسيد ،گاز و ساير افزودنيها در انواع نوشابه تقريبا يكسان بوده و هيچ كدام بر
ديگري برتري ندارد.

* مردی سوار بر دوچرخه همراه با دو کیسه بزرگ به مرز رسید .مرزبان از او پرسید« :در کیسهها چه داری؟» و پاسخ شنید« :شن!» مرزبان ،مرد را از دوچرخه
پیاده کرد و چون به او مشکوك بود ،یک شبانه روز بازداشتش کرد .اما پس از بازرسیهای فراوان ،جز «شن» چیز دیگری پیدا نکرد و به او اجازه عبور داد.
* هفته بعد دوباره همان شخص دوچرخه سوار به مرز رسید .مشکوك بودن این موضوع به مدت سه سال ،تکرار شد و پس از آن ،دیگر کسی آن مرد را در
مرز ندید.
* سالها بعد مرزبان ،مرد درچرخه سوار را در شهر دید و به او گفت :من هنوز هم به تو مشکوکم و میدانم که در کار قاچاق بودی .راستش را بگو چه چیزی
را از مرز رد میکردی؟ پاسخ شنید« :دوچرخه!»

بعضی وقتها موضوعات «فرعی» ما را به کلی از موضوعات «اصلی» غافل میکنند.
خدا کند «فرصتهای طالیی» عمرمان را بابت پرداختن به «فرعیات» از دست ندهیم.

مس
هم
هم
ئ
بی اعتنایی هب مسا ل کم ا یت و رفعی  :وار رکدن یر یاری «جبهه حق»

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

