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اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ ا ْلحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِ َر ِة
فَلْيُقا ِتلْ فِي سَبِيلِ َّ
عظِيما.
اللهِ فَيُقْتَلْ َأوْ يَغْلِبْ فَسَ ْوفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً َ
وَ َمنْ يُقا ِتلْ فِي سَبِيلِ َّ

1

 اكنون كه بعضى از مسلمانان از شركت در جهاد
خوددارى مىكنند پس آنها كه ايمان محكمى دارند و
زندگى دنيا را به زندگى آخرت فروختهاند و آخرت را بر
دنيا ترجيح دادهاند ،با جديت و كوشش در راه خدا جنگ
كنند .يعنى سستى آن گروه سبب نشود كه در
اراده اين گروه ،خللى وارد شود بلكه اينان بايد
قاطعانه در راه خدا بجنگند.
 در پايان براى تشويق جنگجويان و مجاهدان در راه
خدا مىفرمايد :هر كس در راه خدا بجنگد و كشته شود
و يا پيروز گردد در هر دو حال خداوند به او پاداشى
بزرگ خواهد داد و زحمات او را ارج خواهد نهاد.

 با توجه به اين كه اين آيات در زمانى نازل شد كه
دشمنان گوناگونى از داخل و خارج ،اسالم را تهديد
مىكردند ،اهميت اين آيات در پرورش روح جهاد در
مسلمانان روشنتر مىگردد.
تفسير نمونه ،ج  ،4ص 7

 يكى از مورخان معروف غرب [گوستاولوبون] در كتاب
خود [تاريخ تمدن اسالم و عرب] چنين مىگويد:
«مسلمانان از بركت مذهب جديد و مواهبى كه در آخرت
به آنها وعده داده شده بود اصال از مرگ نمىترسيدند و
تفسير كوثر ،ج  ،2ص  484دوام و اصالتى براى اين زندگى (منهاى جهان ديگر) قائل
نبودند و لذا از آن در راه هدف و عقيده چشم
 چون حضرت رسالت پناه از مكه به مدينه هجرت مىپوشيدند.
تفسير نمونه ،ج  ،4ص 8
كرد جمعى از مسلمانان كه قادر نبودند با حضرت
مهاجرت كنند در مكه ماندند و كفار قريش ،ايشان را ايذا
ميكردند تا آنكه ايشان از دين اسالم برگردند و ايشان از  در آيه فوق همانند بسيارى ديگر از آيات قرآن،
ضعف ،استغاثه مينمودند و دعا ميكردند تا خداى تعالى جهادى مقدس شمرده شده است كه «فِی سَبِيلِ
ايشان را نصرت داده از شرّ كافران نجات بخشد .پس اين اللَّهِ» در راه خدا و نجات بندگان خدا و زنده كردن
آيت نازل گرديد جهت ترغيب و تحريص مؤمنان بر اصول حق و عدالت و پاكى و تقوى باشد ،نه جنگ
مقاتله با كافران و تخليص برادران مؤمن خود از ايذاء هايى كه به خاطر توسعهطلبى ،تعصب ،توحش،
استعمار و استثمار صورت گيرد.
كافران.
تفسير شريف الهيجى ،ج  ،1ص 511

تفسير نمونه ،ج  ،4ص 8

 در منطق اسالم ،شكست در جنگ ،مفهومى ندارد.
زيرا انسان يا پيروز مىشود كه چه بهتر و يا كشته
مىشود كه آن نيز شهادت در راه خدا بوده و مطلوب
است .زيرا با شهادت به مقامى مىرسد كه با هيچ
وسيلهاى به آن مقام نمىرسيد و باالخره نتيجه جنگ در
راه خدا يا شهادت است يا پيروزى و اين هر دو زيباست.
قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ (توبه )52/بگو آيا
جز يكى از دو نيكى (پيروزى يا شهادت) را براى ما
انتظار داريد؟
 با چنين روحيه عالى بود كه مسلمانان در عصر
پيامبر و پس از آن در جنگها به پيروزيهاى
چشمگيرى نايل شدند و قدرتهاى بزرگ را به زانو
درآوردند و اگر امروز هم مسلمانان اين روحيه را داشته
باشند هيچ خطرى از بيرون آنها را تهديد نخواهد كرد.

 اگر از ميان دو سرنوشت محتمل ،اول سرنوشت كشته
شدن را نام برد و بعدا سرنوشت غلبه را ،براى اين بود كه
ثواب كشته شدن بيشتر و پايدارتر است .چون رزمنده
غالب و كسى كه دشمن خدا را شكست مىدهد ،هر چند
كه اجر عظيم برايش نوشته شده ،اال اين كه اين اجر
عظيم در خطر حبط شدن قرار دارد ،چون وقتى آدمى
بر دشمن خود پيروز شد ممكن است (غرور ناشى از
پيروزى و هوسهاى ناشى از نداشتن دلواپسى به گناه وادارش
ساخته) در اثر ارتكاب گناه آن اجر عظيمى را كه

داشت از دست بدهد .چون بعضى از كارها هست كه
اجر اعمال صالحه را حبط مىكند ،يعنى خنثى مىسازد،
به خالف كشته شدن در راه خدا ،كه بعد از آن حياتى جز
حيات آخرت نيست تا در آن حيات گناهى از او سر بزند
و ثواب شهادتش را خنثى سازد.

تفسير كوثر ،ج  ،2ص 484

درس  :127زکات (قسمت دوم) 
خالصه مطالب جلسه گذشته
 زكات كه يكي از وظايف مهم اقتصادی مسلمانان است در قرآن كريم پس از نماز آمده و نشانه
ايمان و عامل رستگاری برشمرده شده است.
 زكات ،اقسام مختلفي دارد كه از آن جملهاند :زكات بدن و حيات (زكات فطره)
 قسم ديگر زكات ،زكات اموال است كه به غالت (گندم ،جو ،خرما و كشمش) دامها (شتر ،گاو و
گوسفند) و سكهها (طال و نقره) تعلق ميگيرد.
 زكات اين اموال در صورتي واجب ميشود كه به مقدار مشخصي برسد كه به آن مقدار« ،حد
نصاب» ميگويند.
 اينک ادامه مباحث را پي ميگيريم.

ترجمه تفسير الميزان ،ج  ،4ص 671

 رسول خدا :باالى هر عمل خوب ،عمل خوب
ديگرى است تا شخص در راه خدا كشته شود وقتى
كه در راه خدا كشته شد ،ديگر باالى آن عملى
نيست.
 از رسول خدا نقل شده ،فرمود :بهشت درى دارد
به نام باب المجاهدين .آن در ،بر مجاهدين باز است.
شمشير به كمر به سوى آن مىروند ،حال آن كه مردم
هنوز در موقف حساب مىباشند .مالئكه به آنها خوش
آمد مىگويند .سپس فرمود :هر كه جهاد را ترك كند
خدا بر او لباس ذلت مىپوشاند و به فقر و زوال دين،
مبتلى گرداند . ...
تفسير احسن الحديث ،ج  ،2ص 403

مجاهد فى سبيلاللَّه هرگز مغلوب نيست.
وعده «أَجْرٌ عَظِيمٌ» تشويق براى عزيمت به جبهه
است.
پاداش «مجاهد شهيد» و «رزمنده پيــروز»
يكسان است.
در جبهه حقّ ،فرار و شكست مطرح نيست ،يا
شهادت يا پيروزى.
زندگى آخرت برتر از زندگى دنياست و معامله دنيا
با آخرت ،كار بزرگى است.
جهاد اكبر و مبارزه با دنياپرستى ،مقدّمه جهاد
اصغر و مبارزه با دشمن است.
هدف از جنگ در اسالم ،فقط خداست ،نه
كشورگشايى ،نه استثمار و نه انتقام.
جهاد ،توفيقى است كه به همه داده نمىشود ...
دنياطلبان لياقت و شجاعت جبهه رفتن را ندارند.
منافق ،فقط غنائم را «فوز عظيم» مىداند (آيه قبل)
ولى قرآن ،هم پيروزى و هم شهادت را «اجر عظيم»
مىداند.
خالصه مطالب برگرفته از تفسير نور ،ج  ،2ص  105و ( 106با اندک
جابجايی در چينش جمالت)

 تمام غالت چهارگانه ،يک نصاب دارد كه حدود  850كيلوگرم است .بنابراين
اگر محصول به دست آمده ،از اين مقدار كمتر باشد ،زكات ندارد.
 اولين نصاب گوسفند 40 ،عدد و زكات آن يک گوسفند است و تعداد
گوسفندان تا به  40نرسد ،زكات ندارد.
 اولين نصاب گاو 30 ،رأس است و زكات آن يک گوساله است كه يک سال آن
تمام شده و وارد سال دوم شده باشد.
 نصاب طال  15مثقال و نصاب نقره 105 ،مثقال است و زكات هر دو هم يک
چهلم است.

 .1سوره مبارکه نسا؛ آيه شريفه  :74پس ،بايد کسانى که زندگى دنيا را به آخرت سودا مىکنند در راه خدا بجنگند و هر کس در راه خدا بجنگد و کشته يا پيروز شود ،به زودى پاداشى بزرگ به او خواهيم داد.
* 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  - 127آیا هنگامی که امام زمان ظهور میکنند تجهیزات امروزی به همین شکل باقی میمانند؟ (قسمت سوم)

خالصه مطالب  2جلسه گذشته
 پس از تشكيل حكومت عدل مهدوی ،ديگر در جهان جنگي وجود ندارد و تجاوز هم از بين خواهد رفت و همه دنيا را صلح و امنيّت فرا ميگيرد .لذا آن دسته از تجهيزاتي كه مربوط به امور نظامي ميباشند،
خود به خود از صحنه كنار ميرود ،چرا كه احتياجي به آنها نيست.
 دسته ديگر از امكانات و پيشرفت ها و تجهيزات بشری كه مربوط به امور صنعتي ،كشاورزی و بهداشتي و  ...ميباشند نه تنها باقي ميمانند و بيش از آنها استفاده بهينه ميكنند ،بلكه آن چه كه از روايات برمي
آيد آن است كه به بركت وجود حضرتش اين گونه امكانات ،گسترش هم مييابد.
 پيشرفت علم پس از ظهور) امام باقر : در روزگار آن حضرت ،زنان در خانههايشان به طريق كتاب خدا و سنت پيامبر قضاوت ميكنند .امام صادق :دانش 27 ،حرف است و مجموع آنچه پيامبران آورده
اند دو حرف است و مردم تا آن روز بيش از آن دو حرف را نميدانند و چون قائم قيام كند 25 ،حرف باقي مانده را بيرون آورده و در ميان مردم منتشر ميسازد و بدينسان مجموعه  27جزء دانش را نشر مي
دهد.
 رشد كشاورزی و دامداری در عصر ظهور) استعدادهای دروني زمين آشكار ميشود و گياهان و حيوانات با تمام وجود به خدمت بشر درميآيند به گونهای كه پيشرفتهای كشاورزی و دامداری ،قبل از ظهور
نسبت به بعد از آن چيزی محسوب نميشوند.
 اينک ادامه مباحث را پي ميگيريم.

* شکوفايي اقتصادی و رفاه اجتماعي
 آفريدگار انسان زمين و آسمان و آن چه كه در آن هاست را برای انسان آفريده است و از انسان فقط عبوديت را طلب كرده است كه اگر عبوديت كند عالوه بر جزای اخروی،
دنيای او را نيز آباد ميكند .طبق آيه« :لَو انَّ اهلَ القُری آمَنُوا وَاتَّقَوا لَفَتَحنا عَلَيهِم بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ واألرضِ».
 چون در زمان حكومت آن حضرت« ،عبوديّت محض» زمين را فرا ميگيرد اين وعده الهي مُحَقَّق ميشود.
 در روايتي از پيامبر اسالم است كه فرمود :مردی از امت من ظهور ميكند كه به سنّت من عمل مي كند .خداوند بركت را از آسمان برای او فرو خواهد فرستاد و زمين
بركات خود را برای او بيرون خواهد ريخت».
 در روايت ديگری از پيامبر است كه فرمود« :ساكنين آسمان و زمين از او راضي و خشنودند .آسمان تمام بارانش را فرو ميريزد و زمين تمام گياهانش را خارج ميسازد تا
جايي كه زندهها آرزو ميكنند كه كاش مردهها زنده بودند و وضع ما را از فراواني نعمت ميديدند».
 در روايتي ديگر است كه زمين ،گنجهای خود را برای آن حضرت ظاهر ميكند و حضرت به مردم مشت مشت عطا ميكند بدون اين كه آنها را شمارد يا آن چه كه بخشيده
ادامه دارد ...
را پس بگيرد و امنيت عمومي همه جا را فرا ميگيرد.


درس  :14پفک (قسمت اول)
* مقدمه
 مصرف تنقالتي همانند چيپس و پفک و پاپ كورن دارای اثرات جبران ناپذيری
است كه بسياری از كارشناسان علوم غذايي در اين مورد اتفاق نظر دارند.
 اين خوراكيها به هيچ وجه از لحاظ غذايي ،ارزشمند نيستند و به همين خاطر نبايد
جايگاه خاصي در برنامه غذايي افراد داشته باشند.
* پفک
 مصرف نمک به منظور خوشمزه شدن پفک به مقادير زياد ،سبب آسيب به كليه
ها ،تغيير ذائقه افراد به شورخواري ،تجمع آب در بدن و در نتيجه تورم بافتها
و افزايش فشار خون و سكتههاي قلبی و مغزي ميشود.

 در مراحل تهيه پفک ،پودر ذرت ،پرس ميشود و در حرارت بسيار باال قرار مي
گيرد تا پر حجم شود و در چنين شرايطي روغن موجود در پودر ذرت ميسوزد و
پِراُكسيد (مادهای ناپايدار و خطرناك) توليد ميكند كه در مقابل حرارت و نور ،ميزان
آن زياد ميشود و در نتيجه خوردن آن سالمت افراد را تهديد مينمايد.
 در تهيه پفک از «پودر پنير» استفاده ميشود .متأسفانه پودر پنيری كه به پفک
اضافه ميشود ،معموال از پنيرهايي گرفته شده كه تا حد نسبتا زيادی به آفالتوكسين
آلودهاند (سمومي كه توسط تعدادی از قارچها كه روی خوراك دام و مواد غذايي رشد
ميكنند ،توليد شده و باعث مسموميت ميشود) و از خط توليد كارخانجات لبنيات
خارج شدهاند .اين آلودگی به خصوص در بچهها كه كبد كوچكی دارند ،بسيار
خطرناک است.

* روزی مرحوم آخوند کاشی در حیاط مسجد ،مشغول وضوگرفتن بودند که شخصی باعجله آمد وضو گرفت و به داخل مسجد رفت و به نماز ایستاد .با توجه
به این که مرحوم کاشی خیلی با دقت وضو میگرفت و همه آداب و ادعیه وضو را به جا میآورد قبل از این که وضوی ایشان تمام شود ،آن شخص ،نماز ظهر
و عصر خود را هم خوانده بود !...به هنگام خروج ،با مرحوم کاشی رو به رو شد .ایشان پرسیدند :چه میکردی؟ گفت :هیچ .آقا دوباره پرسید :تو هیچ کار نمی
کردی؟! گفت :نه .آقا گفتند تو نماز نمیخواندی؟ من خودم دیدم داشتی نماز میخواندی .اما پاسخ شنید :نه آقا اشتباه دیدید! سؤال کردند :پس چه کار می
کردی؟ آن شخص گفت:

فقط آمده بودم به خدا بگویم من یاغی نیستم .همین!

خدا میداند این جمله کوتاه با دل آخوند کاشی چه کرد ...

نک
ارتباط مان با خدا را هب وسیله «گناه» تیره نیم هک ارصار ربمعاصی« ،یاغی» مان خواهد رکد.
چهل روز تا محرم سیدالشهدا باقی مانده ...
*******

طرح ها و پیشنهادهای خود را درباره مراسم
دهه اول محرم به این دو نشانی ایمیل نمایید:

*******

طرح ها و پیشنهادهای ارسالی شامل:
 طراحی دکور داخل و محيط پيرامون حسينيه 
 موضوع سخنرانی 
 نحوه پذيرايی 
 محل برگزاری مراسم و  ...
* سايت هيأت رهروان سيدالشهداwww.mahfelezekr.ir : 
* سايت مؤسسه قرآني عصر ظهورwww.asre-zohur.ir :
* پست الکترونيکي مدير مؤسسه (مدرس کالس تفسير) asrezohur@chmail.ir :

