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 در توجيه كسانى كه از كشته شدن در جنگ
مىترسيدند و مىپنداشتند كه اگر به جنگ نروند زنده
مىمانند ،مىفرمايد :هر كجا باشيد مرگ شما را
درمىيابد ،اگرچه در كاخ ها و دژهاى بلند باشيد.
 مرگ براى انسان و هر موجود زندهاى ،حتمى است و
دير يا زود به سراغ او خواهد آمد و هيچ چيزى مانع از
مرگ انسان نمىشود.
 مسلمانان ضعيفااليمان به پيروى از كفار و منافقان
درباره پيامبر اسالم قضاوت نادرستى مىكنند .به اين
صورت كه هرگاه به آنان خيرى و منفعتى برسد،
مىگويند اين [از] جانب خداست و هرگاه به آنان بدى
[يا] حادثه ناگوارى برسد مىگويند اين از جانب
توست .گويا آنها ناراحتىهايى را كه پيش مىآمد مانند
شكست در جنگ و يا حتى قحطى و خشكسالى به
پيامبر نسبت مىدادند يا او را متهم به سوءتدبير
مىكردند و يا او را بدقدم و بديُمن مىدانستند .همان
گونه كه بعضى از بنى اسرائيل درباره موسى چنين
قضاوتى داشتند :فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وَ إِنْ
تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَ مَنْ مَعَهُ (اعراف)131/
خداوند در پاسخ آنها مىفرمايد :بگو همه آنها از جانب
خداست و هر خوبى يا بدى كه به شما مىرسد از ناحيه
خداوند است و تنها اوست كه مؤثر در عالم وجود است و
هيچ سببى جز او در جهان حاكميت ندارد.
تفسير كوثر ،ج  ،2ص 493

 جماعتى از يهود و منافقين ،موقع جنگ و قحطى و
آفاتي كه به آنان ميرسيد چنين ميگفتند كه نزول اين
بليات از شومى محمد است و آنچه از نعمت و خوشى
برسد از خداست .اين بود كه خداى تعالى سخن نارواى
آنها را ردّ ميكند كه اى محمد به اينان بگو بال و
آفات و خوشى و رفاهيات و نعمت ،تماما از نزد خداست.
تفسير مخزن العرفان در علوم قرآن ،ج  ،4ص 115

 در آيات متعددى از قرآن مجيد همانند آيه  99سوره
حجر و آيه  48مدثر از مرگ تعبير به «يقين» شده است.
اشاره به اين كه هر قوم و جمعيتى ،هر عقيدهاى
داشته باشند و هر چيز را بتوانند انكار كنند ،اين
واقعيت را نمىتوانند منكِر شوند كه زندگى ،باآلخره
پايانى دارد و از آنجا كه افراد انسان به خاطر عشق به
حيات و يا به گمان اين كه مرگ را با فنا و نابودى
مطلق ،مساوى مىدانند همواره از نام آن و مظاهر آن
تفسير نمونه ،ج  ،4ص 18
گريزانند.
 خداوند در جهان آفرينش ،قوانين و سنتهايى را
حاكم كرده است كه هركس خود را در مسير آن قوانين

دةٍ وَ إِنْ تُصِبْهُ ْ
م
أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَ ْوتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّ َ
ذهِ ِمنْ عِنْدِكَ ُقلْ كُلٌّ ِمنْ عِنْدِ اللَّهِ
اللهِ َو إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا ه ِ
ذهِ ِمنْ عِنْدِ َّ
حَسَنَةٌ يَقُولُوا ه ِ
اللهِ وَ ما أَصا َبكَ ِمنْ
فَما لِهؤُالءِ الْقَوْمِ ال يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً .ما أَصا َبكَ ِمنْ حَسَنَةٍ َف ِمنَ َّ
1
ِاللهِ شَهِيداً.
سَيِّئَةٍ َف ِمنْ نَفْسِكَ وَ أَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَ كَفى ب َّ
و سنتها قرار دهد ،بى درنگ آن قوانين درباره او اعمال مى فرمايد :سيئات از شماست ،اشاره به فاعليت ما و
خواهد شد .مثلًا يكى از قوانين خدا در طبيعت اين است مسأله اراده و اختيار ما مىكند و در واقع مجموع دو
كه به زمين ،جاذبه داده و سنگ را سفت و سخت قرار آيه ،مسأله «امر بين االمرين» را ثابت مىكند).

داده و بدن انسان را در مقابل ضربهاى كه به او وارد
مىشود ،آسيب پذير قرار داده است .حال اگر كسى خود
را از يك بلندى به زمين و روى سنگ پرت كند و سرش
بشكند يا بميرد مىتوان گفت كه عامل مرگ او خداست
كه اين قوانين را قرار داده و مىتوان گفت كه عامل مرگ
او خود اوست كه خود را پرت كرده و در مسير اين قوانين
تفسير كوثر ،ج  ،2ص 493
قرار داده است.

 -3تفسير ديگرى كه براى اين دو آيه وجود دارد و در
اخبار اهل بيت نيز به آن اشاره شده است اين است
كه :منظور از سيئات ،كيفرهاى اعمال و مجازات و
عقوبات معاصى است ،شكى نيست كه اين كيفرها از
ناحيه خداوند است ،ولى چون نتيجه اعمال و افعال
بندگان مىباشد از اين جهت گاهى به بندگان نسبت
داده مىشود و گاهى به خداوند و هر دو صحيح است.
مثال صحيح است گفته شود قاضى دست دزد را قطع
مىكند و نيز صحيح است كه گفته شود اين خود دزد
است كه دست خود را قطع مىنمايد!

 اساساً بدى در جهان وجود ندارد و اين بشر است كه
با سوءاستفاده از آزادى خود ،بدى را ايجاد مىكند و
مجازات آن را هم مىبيند و اگر هم گاهى حوادثى
تفسير نمونه ،ج  ،4ص  21تا 23
مانند زلزله و قحطى پيش مىآيد كه به نظر ما شرّ
است و هيچ دليلى براى آن نمىيابيم ،در اين موارد عياشى به سند خود از حضرت موسى بن جعفر
هم بايد گفت حكمتهايى در كار است كه ما از آن روايت كرده فرمود خداوند تبارك و تعالى فرموده اى
بىخبريم و با توجه به مجموع عالم آفرينش همان پسر آدم به اراده من تو ميخواهى و ميگوئى و در اثر
توانائى دادن من واجبات مرا به جا آوردى و به وسيله
حوادث به ظاهر تلخ ،كار الزمى است.
تفسير كوثر ،ج  ،2ص  494نعمت من توانائى پيدا كردى بر معصيت و نافرمانى
من .آنچه از نيكوئى و حسنات به تو برسد از جانب
 چرا در آيه اول ،همه نيكيها و بديها به خدا نسبت خداست و آنچه بدى برسد از طرف خودت ميباشد ...
تفسير جامع ،ج  ،2ص 94
داده شده ،در حالى كه آيه دوم فقط نيكيها را به خدا
نسبت مىدهد و بديها و سيئات را به مردم؟!
[ -1علت اين كه] در آيه اول تمام حسنات و سيئات به  انبيا براى همه مردم ،وسيله خير هستند.
خداوند نسبت داده شده ،به خاطر آن است كه تمام منابع  بدنام كردن رهبر ،از شيوههاى منافقان است.
قدرت حتى قدرتهايى كه از آن سوء استفاده مىشود ،از  منافقان ،عناد دارند و سخن حقّ را درنمىيابند.
ناحيه خداست [مثال قدرت بر كشتن افراد بي گناه] و  در جهانبينى الهى ،هر نيكى و زيبايى از خداست.
سرچشمه قسمتهاى سازنده و مثبت ،اوست و اگر در آيه  در برابر تضعيف روحيّهها ،بـايد تقويت روحيّه كـرد.
دوم« ،سيئات» به مردم نسبت داده شده ،اشاره به همان  با توجّه به قطعى و حتمى بودن مرگ ،فرار از جنگ
«جنبههاى منفى» قضيه و سوءاستفاده از مواهب و قدرت چرا؟
هاى خدادادى است.
 كسى كه توحيد و محوريّت خدا را درك نكند،
 -2همه حوادث جهان حتى اعمال و افعال ما خواه حسنه هيچ يك از معارف را درك نمىكند.
باشد يا سيئه ،خوب باشد يا بد از يك نظر مربوط به  پيروزى و شكست ،مرگ و حيات ،تلخىها و
خداست .زيرا اوست كه به ما قدرت داده و اختيار و
آزادى شيرينىها همه در مدار مقدرات حكيمانه خداست.
اراده بخشيده است  ...ولى در عين حال اعمال ما به ما
نسبت دارد و از وجود ما سرچشمه مىگيرد .زيرا عامل  نبايد با سلب مسئوليّت از خود ،لغزشها را
تعيين كننده عمل ،اراده و اختيار ماست و به همين دليل توجيه كرد و گناهان خود را به گردن ديگرى
ما در برابر اعمالمان مسئوليم و استناد اعمال ما به خدا انداخت.
آن چنان كه اشاره شد از ما سلب مسئوليت نمىكند و  منشأ همه حوادث تلخ و شيرين خداست ،نه
موجب عقيده جبر نيست( .بنابراين آنجا كه مىفرمايد :آنچه ثنويّت مىگويد و اهريمن و يزدان را مطرح
«حسنات» و «سيئات» از خداست ،اشاره میكند به مىكند.
همان فاعليت خداوند نسبت به همه چيز و آنجا كه

درس  :128زکات (قسمت سوم) 

خالصه مطالب  2جلسه گذشته
 زكات كه يكي از وظايف مهم اقتصادي مسلمانان است در قرآن كريم پس از نماز آمده و نشانه
ايمان و عامل رستگاري برشمرده شده است.
 يكي از اقسام زكات ،زكات اموال است كه به غالت (گندم ،جو ،خرما و كشمش) دامها (شتر ،گاو
و گوسفند) و سكهها (طال و نقره) تعلق ميگيرد.
 تمام غالت چهارگانه ،يك 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 يك گوسفند است و تعداد گوسفندان تا به  40نرسد،
زكات ندارد.
 اولين نصاب گاو 30 ،رأس است و زكات آن يك گوساله است كه يك سال آن تمام شده و وارد
سال دوم شده باشد.
 نصاب طال  15مثقال و نصاب نقره 105 ،مثقال است و زكات هر دو هم يك چهلم است.
 اينك ادامه مباحث را پي ميگيريم.

* مصارف زکات
مصرف زكات در هشت جاست كه ميتوان آن را در تمام يا برخي از اين موارد،
مصرف كرد( .توبه)60/

خالصه مطالب برگرفته از تفسير نور ،ج  ،2ص  112تا ( 114با اندك
جابجايی در چينش جمالت)

 كساني كه مخارج الزم زندگي خود را نميتوانند تأمين كنند( .فقرا)
 آنان كه به كلي درمانده و بينوايند( .مساكين)

 كساني كه از طرف امام يا نايب او مأمور جمع آوري و نگهداري و توزيع
زكاتند( .عاملين)
 براي الفت دادن دلها به اسالم و مسلمانان .مانند غير مسلمانان كه اگر به
آنها كمكي بشود به دين اسالم ميگروند يا در جنگ به مسلمانان كمك ميكنند.
(مؤلفه قلوبهم)
 خريداري بردهها و آزاد كردن آنان( .في الرقاب)

 بدهكاراني كه نميتوانند قرض خود را بدهند( .غارمين)
 در راه خدا؛ يعني در كارهايي كه نفع آن به عموم ميرسد و مورد رضايت
خداست .مثل ساخت مسجد و جاده و ( ...في سبيل اهلل)
 مسافري كه در سفر درمانده است و خرج برگشت به وطن را ندارد .هرچند در
وطن خود فقير نباشد( .ابن السبيل)

 .1سوره مبارکه نسا؛ آيات شريفه  78و  :79هر کجا باشيد ،شما را مرگ درمىيابد هر چند در بُرجهاى استوار باشيد و اگر [پيشامد] خوبى به آنان برسد ،مىگويند« :اين از جانب خداست» و چون صدمهاى به ايشان برسد،
مىگويند« :اين از طرف توست ».بگو« :همه از جانب خداست[ ».آخر] اين قوم را چه شده است که نمىخواهند سخنى را [درست] دريابند؟ هر چه از خوبيها به تو مىرسد از جانب خداست و آنچه از بدى به تو مىرسد از
خود توست و تو را به پيامبرى براى مردم فرستاديم و گواه بودن خدا بس 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 - 128آیا هنگامی که امام زمان ظهور میکنند تجهیزات امروزی به همین شکل باقی میمانند؟ (قسمت پایانی)

خالصه مطالب  3جلسه گذشته
 پس از تشكيل حكومت عدل مهدوي ،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 پيشرفتها و تجهيزات بشري كه مربوط به امور صنعتي ،كشاورزي و بهداشتي و  ...ميباشند نه تنها باقي ميمانند و بيش از آنها استفاده بهينه ميكنند ،بلكه آن چه كه از روايات برميآيد
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 آوردهاند
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 ميدهد.
 رشد كشاورزي و دامداري در عصر ظهور) استعدادهاي دروني زمين آشكار ميشود و گياهان و حيوانات با تمام وجود به خدمت بشر درميآيند به گونهاي كه پيشرفتهاي كشاورزي و دامداري ،قبل از ظهور نسبت
به بعد از آن چيزي محسوب نميشوند.
 در زمان حكومت آن حضرت« ،عبوديّت محض» زمين را فرا ميگيرد.
 پيامبر اسالم« : 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 اين نشست ،مباحث را ذيل دو عنوان پيشرفت پزشكي و دستگاههاي ارتباطي ،خاتمه ميدهيم.

* پيشرفت پزشکي
 در آن عصر هيچ بيماري بدون درمان باقي نميماند .امام باقر در اينباره مي فرمايند :هركس قائم اهل بيت مرا درك كند اگر به بيماري دچار باشد شفا يابد و چنانچه
دچار ناتواني باشد توانا و نيرومند ميشود.
* پيشرفت دستگاههای اطالعاتي و ارتباط مردم با يکديگر
 در آن عصر ارتباط مردم با يكديگر بسيار راحت ميشود و مردم مي توانند به راحتي با آن حضرت نيز ارتباط برقرار كنند .در روايت است كه در زمان آن حضرت ،مؤمن كه
در شرق است برادر خود را كه در مغرب است خواهد ديد و نيز مؤمني كه در مغرب است برادر خود را در مشرق ميبيند.
 امام صادق« :زماني كه قائم ما ظهور نمايد ،خداوند گوشها و چشمان شيعيان ما را به گونهاي تقويت ميكند كه ميان آنان و قائم نياز به پيك نيست .آن حضرت با
آنان سخن ميگويد و آنها سخن او را ميشنوند و در حالي كه وي در جايگاه خويش قرار دارد ،او را ميبينند».


درس  :14پفک (قسمت دوم)
خالصه مطالب جلسه گذشته
 عادت به مصرف تنقالتي مثل چيپس ،پفك و پاپ كورن كه فاقد ارزش غذايي هستند توسط بسياري از
كارشناسان علوم غذايي رد شده است.
 استفاده زياد از نمك در پفك به منظور خوشمزه شدن آن ،سبب آسيب به كليهها ،تغيير ذائقه افراد به
شورخواري ،تجمع آب در بدن و در نتيجه تورم بافتها و افزايش فشار خون و سكتههاي قلبي و مغزي
ميشود.
 اينك ادامه مباحث را پي ميگيريم.

 استفاده از روغن با ترانس باال در تهيه چيپس و پفك ،منجر به افزايش وزن ،چربي
خون و در نهايت بيماريهاي قلبي عروقي ميشود.
 تحقيقات نشان ميدهد كه پفك تا  9برابر وزن خود آب جذب ميكند .بنابراين

معده كودكان را پر كرده و منجر به بياشتهايي آنها به وعدههاي غذايي اصلي
ميشود.
 رنگهاي افزودني به پفك ،براي همه به خصوص كودكان ،آلرژيزا بوده و باعث
سوء هاضمه ميشود.
 پفك از آنجا كه بافتش به دندانها ميچسبد ،آثار مخربي براي دندانها به
خصوص دندان كودكان دارد.
 اگر پفك با پودر پنيري با كيفيت عالي تهيه شود ،ميتواند ميان وعده خوبي
باشد .چراكه پنير از كيفيت پروتئيني بسيار بااليي برخوردار است اما استفاده از اين
نوع پودر پنير آن هم در اين حجم از توليد انبوه ،براي توليدكنندگان ،صرفه اقتصادي
ندارد!

* هرگاه عیبی در من دیدی ،به خودم بگو نه دیگران.
* چون تغییر آن عیب در دستان من است ،نه دیگران!
* کار اولت باعث پیشرفت و بهبودم میشود ولی دومی
عالوه بر این که غیبت است ،مرا در تاریکی نگه میدارد.

س
عیوب دیگران را با زبانی رنم هب خودشان گوزشد کنیم« .غیبت رکدن »فقط بارمان را نگین رت می کند!


مروری بر تکاليف دوره سی و پنجم



*******

* عضویت در «کانال اطالع رسانی» سروش مؤسسه
* رعایت «آداب خواب»
* «صرفه جویی» در مصرف برق
* دورهمی عصرظهوریها در «بوستان مادر»
* ارائه طرحها و پیشنهادها جهت «مراسم دهه محرم»
* سايت هيأت رهروان سيدالشهداwww.mahfelezekr.ir : 
* سايت مؤسسه قرآني عصر ظهورwww.asre-zohur.ir :
* پست الکترونيکي مدير مؤسسه (مدرس کالس تفسير) asrezohur@chmail.ir :

