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دةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا
يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ِمنْ نَفْسٍ واحِ َ
1
اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً.
اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ ِبهِ وَ ا ْلأَرْحامَ إِنَّ َّ
كَثِيراً وَ نِساءً وَاتَّقُوا َّ

1

 نخستين جمله اين سوره خطاب به عموم مردم  -چه
مؤمن و چه كافر  -است و به مردم تذكر مىدهد كه از
پروردگارتان پروا داشته باشيد و آنان را امر به تقوا
مىكند.
تقوا آن حالت خداترسى است كه اگر در وجود
انسان پيدا شود ،او را از ارتكاب گناهان باز
مىدارد .اين حالت ،رابطه انسان با خدا را محكم مىكند
و انسان با داشتن روح تقوا ،در تمام كارها خدا را در نظر
مىگيرد و مطابق با رضايت او عمل مىكند و از انجام
كارى كه خشم خدا را برانگيزد ،پرهيز مىنمايد.
 دليل اين كه انسان بايد از خدا پروا كند و رضايت و
خوشنودى او را بجويد ،اين است كه خدا پرورش دهنده
انسانهاست و هموست كه انسانها را از نسل يك نفر به
وجود آورده كه منظور حضرت آدم است و همسر او
حوا را هم از او آفريد و از اين دو نفر مردان و زنان
بسيارى پديد آورد.
 پس از امر به تقوا و صله رحم ،اظهار مىدارد كه
خداوند مراقب اعمال شماست و به آنچه انجام مىدهيد
نظارت دارد .اعتقاد به اين كه خدا هميشه ناظر اعمال
انسان است ،از نظر تربيتى بسيار مهم و سازنده است و
سبب مىشود كه انسان در كارهايى كه مىكند ،رها و
يله نباشد بلكه معيارهاى خدايى را در نظر بگيرند.

تفسير كوثر ،ج  ،8ص  341و 353

 رقيب در اصل به كسى ميگويند كه از محل مرتفعى
به اوضاع نظارت كند و سپس ،به معنى حافظ و نگهبان
چيزى آمده است .زيرا نگهبانى از لوازم نظارت است.
بلندى محل رقيب ممكن است از نظر ظاهرى بوده باشد
كه بر مكان مرتفعى قرار گيرد و نظارت كند و ممكن
است از نظر معنوى بوده باشد.
تفسير نمونه ،ج  ،3ص 842

 اين «نفس واحده» ،يك فرد شخصى است يا يك
واحد نوعى (يعنى جنس مذكر)؟ شكى نيست كه ظاهر
اين تعبير ،همان واحد شخصى را مىرساند و اشاره به
نخستين انسانى است كه قرآن او را به نام آدم ،پدر
انسانهاى امروز معرفى كرده و تعبير «بنى آدم» كه در
آيات فراوانى از قرآن ،وارد شده نيز اشاره به همين است
و احتمال اين كه منظور وحدت نوعى بوده باشد از ظاهر
آيه بسيار دور است.

تفسير نمونه ،ج  ،3ص 845

 خداى سبحان در اين آيه به ما دستور داده است تا از
خشم و عذاب او بپرهيزيم و به خويشاوندان نيكى كنيم و

بعضى از ما بر بعضى ديگر برترى نجويد و فردى بر فرد
ديگر ستم روا ندارد؛ چرا كه همه ما از يك ريشه هستيم
و اين سخنان را با اين جمله به پايان مىرساند« :خداوند
مراقب شماست» و آن ،تهديد و هشدارى است
براى كسى كه نافرمانى و سرپيچى كند.

ترجمه تفسير كاشف ،ج  ،8ص 394

 بعضى از مفسران از اين تعبير (وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها)
چنين فهميدهاند كه همسر آدم« ،حوا» از بدن آدم
آفريده شده و پارهاى از روايات غيرمعتبر را كه ميگويد:
حوا از يكى از دندههاى آدم آفريده شده ،شاهد بر آن
گرفتهاند (در فصل دوم از سِفر تكوين تورات نيز به اين
معنى تصريح شده است) .ولى با توجه به ساير آيات قرآن،
هرگونه ابهامى از تفسير اين آيه برداشته ميشود و معلوم
ميشود كه منظور از آن اين است كه خداوند ،همسر او
را از جنس او (جنس بشر) آفريد .در آيه  12سوره
روم مىخوانيم :از نشانههاى قدرت خدا اين است كه
همسران شما را از جنس شما قرار داد تا به وسيله آنها
آرامش بيابيد و در آيه  21سوره نحل ميفرمايد :خداوند
همسران شما را از جنس شما قرار داد.

 دليل بر وجوب عقلى تقوى سه چيز است كه
در آيه اشاره دارد :يكى وجوب شُكر مُنعِم و يكى
تخلص از عقوبات معاصى و يكى مراقب بودن
خداوند.

تفسير اطيب البيان ،ج  ،4ص 4

« خداوند مراقب شماست» و تمام اعمال و نيات
شما را مىبيند و ميداند و نگهبان شما در برابر
حوادث ،اوست( .تعبير به «كان» در جمله فوق كه فعل
ماضى است براى تأكيد است).

تفسير نمونه ،ج  ،3ص 842

 اميرالمؤمنين : با خويشاوندان خود وصل كنيد
اگر چه با سالم باشد.
 امام حسين : هركس دوست دارد كه اجل او به
تأخير بيفتد و روزى او افزايش يابد ،پس صله رحم
كند.
 امام باقر :پيامبر فرمود :جبرئيل به من خبر
تفسير نمونه ،ج  ،3ص  845و  841داد كه عطر بهشت از فاصله هزار سال راه شنيده
مىشود .ولى عاق والدين و كسى كه با خويشاوندان
[اين سوره] براى معرفى خدايى كه نظارت بر تمام خود بريده است ،آن را نمىشنود.
تفسير كوثر ،ج  ،8ص 353
اعمال انسان دارد به يكى از صفات او اشاره مي كند كه
ريشه وحدت اجتماعى بشر است «الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
واحِدَةٍ :آن خدايى كه همه شما را از يك انسان پديد  در مسائل تربيتى« ،تكرار» يك اصل است .اتَّقُوا
آورد» و بنابراين امتيازات و افتخارات موهومى كه هر رَبَّكُمُ  ...اتَّقُوا اللَّهَ
دستهاى براى خود درست كردهاند از قبيل امتيازات  رعايت حقوق خانواده و خويشاوندان ،الزمه
نژادى ،زبانى ،منطقهاى ،قبيلهاى و مانند آن كه تقواست .اتَّقُوا اللَّهَ  ...وَ الْأَرْحامَ
امروز منشا هزار گونه گرفتارى در جامعههاست ،در  زن و مرد در آفرينش ،وحدت دارند و هيچكدام از
يك جامعه اسالمى نبايد وجود داشته باشد ،چه نظر جنسيّت بر ديگرى برترى ندارند« .خَلَقَ مِنْها
اينكه همه از يك اصل ،سرچشمه گرفته و فرزندان زَوْجَها»
يك پدر و مادرند و در آفرينش از يك گوهرند.
 خلقت و تربيت انسان ،هر دو به دست خداست،
تفسير نمونه ،ج  ،3ص  845پس پروا و اطاعت هم بايد از او باشد« .اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ»
 كسي كه طالب كمال جسمانى و روحانى باشد البد  همه انسانها از يك نوعند ،پس هر نوع تبعيض
بايد دو عمل را مراعات نمايد :يكى تقوى و ظاهرا مقصود نژادى ،زبانى ،اقليمى و  ...ممنوع است« .خَلَقَكُمْ مِنْ
از تقوى در اينجا نگاه داشتن و مراعات كردن احكام الهى
ياد نَفْسٍ واحِدَةٍ»
و آن خدائى است كه در موارد مهم به او قسم
ميكنيد يا در گفتگوهاى خود او را شاهد و گواه گفتار  آغاز سوره خانواده ،با سفارش به تقوا شروع شده
خودتان قرار ميدهيد و ديگر (وَ الْأَرْحامَ) كه عطف است است ،يعنى بنيان خانواده ،بر تقواست و مراعات آن بر
بر ضمير مستتر (وَ اتَّقُوا اللَّهَ) يعنى حكم خدا را درباره همه الزم است« .يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا»
خالصه مطالب برگرفته از تفسير نور ،ج  ،8ص  31و ( 31با اندک جا
تفسير مخزن العرفان ،ج  ،4ص 9
ارحام مراعات نمائيد.
به جايی در چينش جمالت)

درس  :111روزه (قسمت پنجم)

خالصه مطالب  4جلسه 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 مبارک رمضان ،قضا ،كفّاره ،روز سوم ايام اعتكاف ،روزه اي 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  21تا  21هر ماه قمري،
ميالد و مبعث رسول خدا ،اول تا نهم ذي الحجه و . ...
 روزه روز عرفه هم جزء روزه هاي مستحب است به شرط آن كه روزه گرفتن سبب بازماندن از
دعاي آن روز نشود.
 برخي اقسام روزه مكروه  :روزه مستحب ميهمان بدون اجازه ميزبان يا با نهي ميزبان ،مستحب
فرزند بدون اجازه پدر و مادر ،روز عاشورا و ...
 اينك ادامه بحث را پي ميگيريم:

* نيت روزه
 روزهداري در اسالم ،اعتصاب غذا براي رسيدن به هدفهاي مادي نيست! بلكه
اين عمل ،پيوندي با پروردگار جهان دارد و عبادت خدا محسوب ميشود و بايد با
قصد قربت و اطاعت دستور الهي و نيّت خالص و به دور از هرگونه ريا و خودنمايي
به جا آورده شود.

 انسان مي تواند در هر شب ماه رمضان براي روزه فرداي آن ،نيّت كند و بهتر
است كه شب اول ماه هم روزه همه ماه را نيّت كند.
 در روزه واجب ،نيّت روزه نبايد بدون عذر از اذان صبح [به] تأخير بيفتد.
 در روزه واجب ،اگر به سبب عذري مانند فراموشي يا سفر ،نيّت روزه نكرده ،اگر
كاري كه روزه را باطل ميكند انجام نداده باشد تا ظهر ميتواند نيّت روزه كند و
پس از آن صحيح نيست.
 الزم نيست نيّت روزه را به زبان بگويد ،بلكه همين قدر كه براي انجام دستور
خداوند از اذان صبح تا اذان مغرب ،كاري كه روزه را باطل ميكند انجام ندهد،
كافي است.
 كسي كه روزه قضا يا روزه واجب ديگري دارد ،نميتواند روزه مستحب بگيرد و
چنان چه فراموش كرده باشد و قبل از ظهر يادش بيايد ،ميتواند نيّت خود را به
روزه واجب برگرداند و اگر بعدازظهر يادش بيايد ،روزهاش باطل است.
 كسي كه براي به جا آوردن روزه ميّت اجير شده ،اگر روزه مستحب بگيرد
اشكال ندارد.
 اگر روزي را كه شك دارد آخر شعبان است يا اول ماه رمضان ،به نيّت روزه قضا
و مانند آن روزه بگيرد و در بين روز بفهمد كه ماه رمضان است بايد نيّت روزه
رمضان كند و اگر بعد معلوم شود رمضان بوده ،از ماه رمضان حساب ميشود.
 كسي كه قضاي روزه ماه رمضان بدهكار است نميتواند نذر كند و روزه نذر به
جا آورد.

 .1سوره مبارکه نسا؛ آيه شريفه  :1اى مردم ،از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را [نيز] از او آفريد و از آن دو ،مردان و زنان بسيارى پراکنده کرد ،پروا داريد و از خدايى که به [نامِ] او از همديگر
درخواست مىکنيد پروا نماييد و زنهار از خويشاوندان مَبُريد که خدا همواره بر شما نگهبان 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 از امام زمان درباره شیعیان فرمایشی رسیده است؟ (قسمت دوم)
خالصه مطالب جلسه گذشته
 مجموعه كلمات اندک و گهربار امام زمان در سه قالب «فرمايشات و سخنان»« ،توقيعات و نامهها» و «ادعيه»اي است كه از ايشان نقل شده است.
 پس از بررسي منابع موجود درمييابيم كه آن حضرت به طور صريح درباره شيعيان فرمايشي نداشتهاند .گرچه در ضمن برخي توقيعات ،اشاره به صفات شيعه كرده كه به برخي از آنها اشاره ميكنيم.
 در پاسخ اسحاق بن يعقوب [در ضمن توقيع ارسالي براي محمدبن عثمان عمري] فرمودند« :اما رويدادهاي تازه كه در جامعه رخ ميدهد 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».
 اينك ادامه بحث را پي ميگيريم.

 آن حضرت در توقيعي مفصل به عثمان بن سعيد و پسرش محمد بن عثمان نوشت« :شيعيان ما بايد پيروي هوا و هوس را
ترک كرده و بر اصول اعتقادي و مذهبي خود استوار باشند و از چيزي كه از ايشان مستور است ،بحث و تفتيش نكنند كه به
گناه ميافتند و از آن چه خدا پوشانده است ،پرده برندارند كه پشيمان ميشوند و بدانند كه حق با ما و در ماست .اين ادعا را
كسي غير از ما نميكند مگر آن كه دروغگو و افتراگر باشد».


درس  :111یک نوشیدنی خطرناک (قسمت سوم)
خالصه مطالب  2جلسه گذشته
 چاقي ،مشكالت قلبي  -عروقي ،ديابت ،پوكي استخوان و كاهش طول عمر از جمله پيامدهاي استفاده
مداوم از انواع نوشابههاست.
 هر بطري نوشابه معادل  12قاشق چاي خوري ،شكَر دارد .ضمنا نوشابه ها 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 هيچ كدام بر ديگري برتري
ندارد.
 هرچند ميزان ضرر نوشابهها را رنگشان تعيين نميكند ،ولي نوع مشكي در مقايسه با نوشابههاي ديگر
مضرتر است،
 چون نوشابه سياه ،اسيدفسفريك بيشتري دارد ،مزه تيزي كه به دنبال نوشيدن اين نوشابه احساس
ميكنيد ،ناشي از همين اسيد است.

 اسيدفسفريك ،مانع جذب كلسيم در بدن ميشود و اسيد نوشابه با ورود به بدن ،براي به تعادل
رسيدن نياز به كلسيم دارد كه آن را از استخوانها برداشت ميكند.
 اينك ادامه مباحث را پي ميگيريم :

* نوشابههای نارنجي
 نوشابههاي نارنجي با اسيد سيتريك ،ترش و طعمدار ميشوند و يكي از رموز
خوشطعمي نوشابه هم وجود همين اسيدهاي طعم دار است .رنگ فريبنده اين
نوشابهها بسيار خطرناک هستند.
* نوشابه سفيد
 نوشابه سفيد ،بدون رنگ است و به وسيله آبهايي توليد ميشوند كه چندين بار
از دستگاه تصويه گذرانده ميشود تا آن قدر شفاف باشد كه نظر مشتري را به خود
جلب كند.
 اين نوشابه ،تنها مواد رنگي را ندارد و در بقيه موارد مانند ديگر نوشابههاست و
براي طعمدار كردن اين نوشابهها هم از اسيد سيتريك استفاده ميشود.

* از حکیمی پرسیدند :برای خوب بودن ،کدام روز بهتر است؟ گفت :یک روز پیش از مرگ.
* حاضران ،حیران پرسیدند :زمان مرگ را که کسی نمیداند!
* حکیم گفت :پس هر روز زندگی را روزِ آخر فکر کن و خوب باش .شاید فردایی در کار نباشد.

كسِبُ غَداً
س ماذا تَ ْ
 ...ما تَدْري نَفْ ٌ
َو ما تَدْري نَفْسٌ بِأَيِّ أَ ْرضٍ تَمُوت

( ...لقمان)34/

تم
رفصت اهی خوب «ارموز» را ردیابیم و « یز» زندگی 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 :

