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اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفِْلحُون.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا َّ

1

 در اين آيه كه آخرين آيه از سوره آل عمران است
خطاب به مؤمنان چهار فرمان داده مىشود كه عمل به
آنها باعث فالح و رستگارى انسان مىشود:
 -1شكیبایى كنید .صبر و شكيبايى در برابر شدايد و
ناراحتيها و هم در برابر انجام طاعات و عبادات و پرهيز
از معاصى . ...
 -2پایدارى كنید .منظور از جمله «صابروا» پايدارى و
مقاومت دسته جمعى و گروهى است و اين باعث نيرومند
شدن جامعه در برابر دشمنان مىشود و دشمن اگر بداند
كه طرف مقابل آنها گروهى مقاوم و پايدار هستند و براى
دفاع از خود هرگونه ناراحتى را تحمل مىكنند به فكر
حمله نمىافتد.
جمله اول مربوط [اصبروا] به صبر فردى و جمله دوم
[صابروا] مربوط به صبر گروهى است.
 -3آطادرى براى دتاع ا جاطعه خود داشته باشید.
«مرابطه» آماده ساختن امكانات و وسايل الزم براى
جنگ با دشمن و دفاع از مرزهاست . ...
 -4ا خدا پروا كنید .تقوا به عنوان مهمترين عامل
اصالح فردى و اجتماعى همواره مورد سفارش و توصيه
قرآن و حضرات معصومين بوده است و كسى كه
حالت تقوا و خدا ترسى داشته باشد ،كار خالف نمىكند
و گناه از او سر نمىزند و او همواره مواظب و مراقب
اعمال و رفتار خويشتن است كه مبادا كارى بر خالف
رضاى پروردگار انجام دهد.
تفسیر كوثر ،ج  ،2ص  341و 342

 رباط نيز به معنى مرابطه از باب مفاعله بين االثنين
است .يعنى هر قدر و به هر شكل كه ایشان براى
جنگ با شما ،لشكر و طَركَ آطاده طیكنند شما نیز
براى جنگ با ایشان تراهم نمایید ،مثل آيه شريفه (وَ
أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ )...

ترجمه طجمع البیان ،ج  ،4ص 333

« مصابره» (از باب مفاعله) به معنى صبر و استقامت
در برابر صبر و استقامت ديگران است .بنابراين قرآن
نخست به افراد باايمان دستور استقامت مي دهد (كه
هرگونه جهاد با نفس و مشكالت زندگى را شامل
ميشود) و در مرحله دوم ،دستور به استقامت در برابر
دشمن ميدهد و اين خود ميرساند كه تا طلتى در
جهاد با نفس و اهصالح نقاط ضعف درونى پیرو
نشود ،پیرو ى او بر دشمن طمكن نیست و بیشتر
شكستهاى طا در برابر دشمنان به خاطر
شكستهایى است كه در جهاد با نفس و اهصالح
نقاط ضعف خود داطنریر طا شده است.
تفسیر نمونه ،ج  ،3ص 233

شيخ گفت -1 :مركب «صبر» براى مشقات و شدائد.
 -2مركب «شُكر» براى ايصال نِعَم -3 .مركب «رضا»
براى قضاى الهى -4 .زمانى كه نفس من خواهش
چيزى كند ،مىدانم بقيه عمر من كمتر از گذشته
است ،لذا اعتنا به خواهش نكنم .اعرابى گفت :يا شيخ،
تو سوارى و من پياده.

 اين آيه جميع آنچه را كه براى مكلف الزم است
دربردارد .زيرا (اصبروا) شامل انجام عبادات و ترك
معاصى است و (صابروا) شامل چيزهايى است كه در برابر
ديگرى بايد انجام دهد مثل جهاد با دشمن و مهمتر از آن
جهاد با نفس و (رابطوا) شامل دفاع از مسلمين و دين
تفسیر اثنی عشری ،ج  ،2ص 333
ميشود و جمله وَاتَّقُوا اللَّهَ شامل پرهيز از همه معاصى و
محرمات و عمل به همه اوامر و واجبات است و سپس
پشت سر اين اعمال و امور ،فالح و نجاح و رستگارى  رسول خدا :بر نمازهاى شبانه روزى پايدارى
است.
ترجمه طجمع البیان ،ج  ،4ص  422كنيد و در جهاد با دشمن ،فعّال و در راه خدا با
يكديگر هماهنگ باشيد تا رستگار شويد.
تفسیر نور ،ج ،1ص 586
 در رعايت تقوا الزم است كه انسان هم علم به احكام
خدا داشته باشد و هم بدان عمل كند .زيرا علم بدون  امام صادق :صبر كنيد بر مصيبات و صبر نمائيد
عمل ،حجّتى علیه هصاح خود خواهد بود و عمل بر واجبات و مرابطه نمائيد با ائمه.
تفسیر اثنی عشری ،ج  ،2ص 338
بدون علم ،راه رتتن در بیراهه است.
ترجمه تفسیر كاشف ،ج  ،2ص   386از امام صادق درباره تقوا پرسيدند؟ فرمود :تقوا
آن است كه خداوند در هرجا كه دستور داده ،تو
چرا در قرآن ،جملههايى با كلمه «لعل» شروع شده  ...را ببیند و در هرجا كه نهى كرده ،تو را نبیند.
ترجمه تفسیر كاشف ،ج  ،2ص 386
در حالى كه كلمه «لعل» نوعى ترديد را مىرساند كه از
مقام خداوند داناى به همه چيز ،دور است[ .مخالفين]  در كتاب معانى االخبار از امام صادق روايت
ميگويند اسالم به كسى وعده نجات قطعى نميدهد و آورده كه در تفسير آيه «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ
صابِرُوا وَ رابِطُوا  »...فرموده «اصبروا» يعنى در مصائب
وعده آن آميخته با ترديد است؟
[پاسخ] اتفاقا اين تعبير يكى از نشانههاى عظمت و صبر كنيد ،و «صابروا» يعنى بر دشواريهاى فتنه صبر
واقعبينى و واقعگويى قرآن مجيد است .زيرا قرآن ،اين كنيد ،و «رابِطوا» يعنى بر اطاعت كسى كه بدو اقتدا
كلمه را در جايى به كار مىبرد كه گرفتن نتيجه ،احتياج مىكنيد ،استوار باشيد.
ترجمه تفسیر المیزان ،ج  ،4ص 212
به شرائطى دارد كه به وسيله كلمه «لعل» اشاره اجمالى
به آن شرايط شده است .مثال سكوت كردن به هنگام
شنيدن آيات قرآن و گوش فرا دادن به مضمون آيات به  صبر ،زمينه رسيدن به سعادت و پيروزى است.
تنهايى كافى نيست كه انسان مشمول رحمت الهى شود «لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»
بلكه عالوه بر آن ،درك و فهم آيات و به كار بستن آنها  اسالم ،دين ارتباط است .ارتباط با مردم و خدا و
نيز الزم است و لذا قرآن ميگويد :و اذا قُرِءَ الْقُرْآنُ پيامبران« .رابطوا»
فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (اعراف )204/يعنى  در سايه ايمان ،به كماالت مىرسيد« .يا أَيُّهَا الَّذِينَ
هنگامى كه قرآن خوانده ميشود گوش فرا دهيد و آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا »...
خاموش باشيد .شايد مشمول رحمت شويد .اگر قرآن  مسلمانان بايد مشكالت يكديگر را تحمل كنند و
ميگفت حتما مشمول رحمت خواهيد شد ،دور از يكديگر را به صبر سفارش كنند« .صابِرُوا»
واقعبينى بود .زيرا همان طور كه گفتيم اين موضوع  تا در مشكالت فردى صابر نباشيد ،نمىتوانيد در
شرايط ديگرى هم دارد .ولى هنگامى كه ميگويد برابر دشمنان دين مقاومت كنيد .ابتدا «اصْبِرُوا» سپس
«شايد» سهم ساير شرايط محفوظ مانده است .ولى عدم «صابِرُوا»
توجه به اين حقيقت ،موجب خردهگيرى بر اين آيات  صبر و مصابره و مرابطه بايد جهتدار باشد و در
شده ...
تفسیر نمونه ،ج  ،3ص  235مسير تقوا و رضاى الهى قرار گيرد ،وگرنه كفّار هم اين
امور را دارند.
 پيرمردى از صلحا به مكه مىرفت .در اثناى راه  ،از ديگران عقب نمانيد .اگر كفّار در كفر خود
سوارى اعراب از او پرسيد :يا شيخ كجا مىروى؟ گفت :مقاومت مىكنند ،كشته مىدهند و مال خرج مىكنند،
بيت اللّه .اعرابى گفت :راه زياد ،تو هم پيرمرد ضعيف ،شما نيز در راه خدا با جان و مال پايدارى كنيد.
چگونه پياده مىروى؟ گفت :چند مَركَب دارم .اعرابى
خالهصه طاال برررتته ا تفسیر نور ،ج  ،1ص ( 585با اندک جا به
جایی در چینش جمالت)
گفت :نمىبينم!

درس  :111روزه (قسمت چهارم)
خالصه مطالب  3جلسه 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
 برخي اقسام روزه مستحب  :روزهاي پنجشنبه و جمعه هر هفته ،روزهاي  13تا  11هر ماه
قمري ،ميالد و مبعث رسول خدا ،اول تا نهم ذي الحجه و . ...

 روزه روز عرفه هم جزء روزهاي مستحب است به شرط آن كه روزه گرفتن سبب بازماندن از دعاي
آن روز نشود.
 اينک ادامه بحث را پي ميگيريم:

د) روزههای مکروه
 روزه مستحب ميهمان بدون اجازه ميزبان
 روزه مستحب ميهمان با نهي ميزبان
 روزه مستحب فرزند بدون اجازه پدر ومادر
 روزه [روز] عاشورا
 روزه عرفه اگر سبب بازماندن از دعاهاي آن روز بشود.
 روزه روزي كه نميداند عرفه است يا عيد قربان.

 .1سوره مبارکه آل عمران؛ آيه شريفه  :022اى کسانى که ايمان آوردهايد ،صبر کنيد و ايستادگى ورزيد و مرزها را نگهبانى کنيد و از خدا پروا نماييد ،اميد است که رستگار شويد.
* 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 از امام زمان درباره شیعیان فرمایشی رسیده است؟ (قسمت اول)

* مجموعه كلمات گهربار امام زمان گر چه بسيار اندك است ،ولي ميتوان آنها را به سه بخش تقسيم كرد:
 فرمايشات و سخنان
 توقيعات و نامههاي آن حضرت كه به دستخط و مهر ايشان ،براي ياران و نزديكان صادر شده است.
 ادعيهاي كه از ايشان نقل شده است.
* درباره اين كه [شيعه] در گفتار امام زمان چگونه معرفي شده ،بايد گفت پس از مراجعه بسيار به منابع مختلف به اين نتيجه رسيديم كه آن حضرت به طور صريح به اين
مسأله اشارهاي نفرمودهاند ،بلكه در ضمن برخي از توقيعات ،اشاره به صفات شيعه كرده كه در اينجا به صورت اختصار به برخي از اين فرمايشات ،اشارهاي ميكنيم:
 اسحاق بن يعقوب ميگويد :از محمد بن عثمان عمري درخواست نمودم نامهاي را كه در آن ،مسائل مشكل خود را نوشته
بودم ،خدمت مواليم صاحب الزمان برساند .پس از مدتي توقيعي به خط آن حضرت صدور يافت كه قسمتي از آن ،چنين
است ... « :اما رويدادهاي تازه كه در جامعه رخ مي دهد در حل و فصل آنها به راويان احاديث ما رجوع كنيد كه ايشان
حجتهاي من هستند بر شما و من حجت خدايم بر آنها  ...براي تعجيل فرج بسيار دعا كنيد كه گشايش كارهاي شما در آن
است».


درس  :77یک نوشیدنی خطرناک (قسمت دوم)
خالصه مطالب جلسه گذشته
 چاقي ،مشكالت قلبي  -عروقي ،ديابت ،پوكي استخوان و كاهش طول عمر از جمله پيامدهاي استفاده
مداوم از انواع نوشابههاست.
 هر بطري نوشابه معادل  20قاشق چايخوري ،شكَر دارد .ضمنا نوشابهها حاوي مواد رنگي هستند كه
براي كبد و كليه مضر است.
 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 هيچكدام بر ديگري برتري ندارد.
 اينک ادامه مباحث را پي ميگيريم :

* نوشابه سياه
 نوشابههاي مشكي از ديگر نوشابهها زيانآورترند.
« كوال» نام گياهي است كه از پودر دانههاي آن در نوشابههاي سياه استفاده ميشود.

* آن کسانی که با پیامبر و با
اسالم او مخالفت میکنند ،کینهورزی
میکنند ،اهانت میکنند ،از موضع
ضعف به این رفتار ناشایست دست
میزنند ...
*آن روز از پیام توحید و عدل
پیامبر ترسیدند و احساس خطر
کردند ،امروز هم که دل آحاد مردم در
سراسر جهان ،تشنه معنویت و متنفر
از زورگویی زورمندان عالم است از
اسالم ،احساس خطر میکنند.
* اسالمی که پرچم عدل و مساوات
در دست دارد ،اسالمی که پرچم
معنویت و عبودیت را در جهان
برمیافرازد و بشر خسته شده از
نظامهای مادی را به خود دعوت
میکند.

 اين پودر ،طعمدهنده بوده و رنگ قرمز قهوهاي دارد و حاوي كافئين است .به
همين دليل اثرات محرك داشته و شبيه به چاي و قهوه باعث رفع خستگي ميشود.
 بخشي از رنگ نوشابه سياه از كوال و بخشي ديگر از كارامل يا همان «قند
سوخته» تأمين ميشود.
 هرچند ميزان ضرر نوشابهها را رنگشان تعيين نميكند ،ولي نوع مشكي در
مقايسه با نوشابههاي ديگر مضرتر است ،چون اسيدفسفريک بيشتري دارد و مزه
تيزي كه به دنبال نوشيدن اين نوشابه احساس ميكنيد ،ناشي از همين اسيد است.
 اسيدفسفريک ،مانع جذب كلسيم در بدن ميشود و دقيقا به همين دليل،
متخصصان تغذيه مصرف نوشابه را با خطر ابتال به پوكي استخوان مرتبط ميدانند.
 اسيد نوشابه با ورود به بدن ،براي به تعادل رسيدن نياز به كلسيم دارد كه آن را از
استخوانها برداشت ميكند.

* امروز هم مستکبران عالم و
مزدوران آنها از ترسشان به
پیغمبر اهانت میکنند؛ این نشانه
شکست آنهاست ،نه نشانه قوّت و
قدرت آنها.
* اشتباه است اگر کسی تصور کند
که در این قضایا ،فقط کسی یا
نویسنده مزدوری مثل سلمان رشدی
یا کاریکاتوریست قلمبهمزدی  ...طرف
مقابل اسالم است؛ اینها پیاده
نظامهای نگونبخت و روسیاه استکبار
جهانی هستند.
* طرف قضیه ،سیاستهاست .طرف
قضیه ،اعضای شبکه استعماری و
استکباری دنیا هستند؛ یعنی شبکه
صهیونیستهای غدار و خونخوار و
سیاستمدارانی که تحت نفوذ آنها
قرار دارند.

مىخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند و حال آن كه خدا

گرچه كافران را ناخوش افتد ،نور خود را كامل خواهد گردانيد( .صف)8/

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

