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ِاللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفًا كَثِيرا.
أَفَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ ِمنْ عِنْدِ غَيْر َّ

1

 انسان آگاه و با معرفت ،همان گونه كه بايد در
پديدههاى آفرينش وموجودات عالَم كه كتاب تكوينى
خداست بينديشد تا كشفياتى به دست آورد ،بايد در
آيههاى قرآن كه كتاب تشريعى خداست نيز خوب
بينديشد تا به معارف بلند آن راه پيدا كند و با دنياى
جديدى آشنا شود.
 اين آيات بيانگر اين معناست كه قرآن براى تدبر و
انديشيدن همگان نازل شده و چنين نيست كه فهم
آن در انحصار پيامبر و يا ائمه باشد هر چند
كه با راهنمايي هاى آنان ،مطالب عميق ترى به
دست مىآيد.
 يكى از نتايجى كه از تدبر در آيات قرآنى بدست
مىآيد اين است كه انسان مىفهمد كه در قرآن ،اختالف
و ناهمگونى وجود ندارد و آيات گوناگون آن با يكديگر
هماهنگ و سازگار است و اين در حالى است كه قرآن در
طول بيست و سه سال و در مواقع مختلف در جنگ و
صلح ،در سفر و حضر و در موقعيت هاى گوناگون نازل
شده است و بدون شك اگر از جانب خدا نبود و ساخته و
پرداخته فكر بشر بود ،اختالف هاى بسيارى در آن ديده
مىشد.

تفسير كوثر ،ج  ،2ص 500

[ تدبر] در مورد آيه شريفه به معناى تأمل در يك آيه
بعد از آيهاى ديگر و يا تأمل و دقت بعد از دقت ديگر در
آيه است .ليكن از آنجا كه غرض آيه شريفه بيان اين
جهت است كه در قرآن كريم اختالفى نيست و قهرا بود
و نبود اختالف در بيش از يك آيه تصور دارد ،لذا احتمال
اول يعنى تأمل در يكايك آيات ،منظور عمده است ،هر
چند كه اين معنا احتمال دوم را هم نفى نمىكند.

ترجمه تفسير الميزان ،ج  ،5ص 26

 فرمان تدبّر در قرآن براى همه و در هر عصر و
نسلى ،رمز آن است كه هر انديشمندى هر زمان،
به نكتهاى خواهد رسيد .حضرت على درباره
بىكرانگى مفاهيم قرآن فرموده است« :بَحراً ال يُدرك
قَعره» قرآن ،دريايى است كه ته آن درك نمىشود.

تفسير نور ،ج  ،2ص 116

 از تهمتهايىكه به پيامبر اسالم مىزدند ،آن بود

كه قرآن را شخص ديگرى به او ياد داده است« :يُعَلِّمُ ُه علم الهى ،فن اخالقى ،تشريع احكام ،سياست
بَشَرٌ» (نحل )103/اين آيه در پاسخ آنان نازل شده است.
مُدُن ،فنون جنگى ،تنظيم معاش ،اصالح معاد،
116
ص
تفسير نور ،ج ،2
علم معاشرت ،حجج ،امثال ،مواعظ ،حكم،
ترغيب ،تهديد ،بشارت ،انذار ،قصص ،تاريخ،
 معمولًا در نوع سخنان و نوشتههاى افراد بشر در دراز
اخبار غيبى و غير اينهاست ،كوچكترين اختالف
مدت تغيير ،تكامل و تضاد پيش مىآيد .امّا اين كه قرآن
و تناقض در او يافت نميشود.
در طول  23سال نزول ،در شرايط گوناگون جنگ و
تفسير اطيب البيان ،ج  ،4ص 149
صلح ،غربت و شهرت ،قوت و ضعف ،و در فراز و
نشيبهاى زمان آن هم از زبان شخصى درس  از آيه فوق ،چند مطلب استفاده مىشود:
نخوانده ،بدون هيچ گونه اختالف و تناقض بيان  -1مردم موظفند كه درباره اصول دين و مسائلى
شده ،دليل آن است كه كالم خداست ،نه آموخته همانند صدق دعوى پيامبر و حقانيت قرآن ،مطالعه
بشر.
و بررسى كنند و از تقليد و قضاوتهاى كوركورانه
تفسير نور ،ج  ،2ص  116بپرهيزند.
 -2قرآن  -بر خالف آنچه بعضى مىپندارند  -براى
 قرآن كريم مشابهتهاى عجيبى با عالَم طبيعت دارد و همه قابل درك و فهم است .زيرا اگر قابل درك و فهم
همان گونه كه در كتاب تكوينى خدا يعنى «طبيعت» نبود دستور به «تدبر» در آن داده نمىشد.
تنوع فوق العادهاى ديده مىشود و مجموعهاى روح نواز از  -3يكى از دالئل حقانيت قرآن و اينكه از طرف خدا
اشياء مختلف و رنگها و طعمها و پديدههاى جورواجور نازل شده ،اين است كه در سراسر آن ،تضاد و اختالف
در طبيعت در كنار هم قرار داده شده كه هر چيزى به نيست.
جاى خويش نيكوست ،در آيات و سورههاى قرآنى نيز
تفسير نمونه ،ج  ،4ص 28
همان روش حاكميت دارد و تنوع مطالب ،هر نوع ذائقهاى
را به سوى خود مىخواند و روح انسانى را تغذيه مىكند  .قـــرآن ،دليل حقّانيت رسالت پيامبر است.
تفسير كوثر ،ج  ،2ص   502اختالف ،تغيير و تكامل ،الزمه نظريات انسان است.
 راه گرايش به اسالم و قرآن ،انديشه و تدبر
 اگر مدت تأليف كتاب زياد طول بكشد (مثلًا بيست
است نه تقليد.
سال) و كتاب نه درباره يك موضوع ،بلكه درباره
موضوعات متنوع بسيارى تأليف شده باشد و نويسنده آن  در قوانين غيرالهى ،همواره تضاد و تناقض به چشم
در حاالت مختلفى از غم و شادى و جوانى و پيرى و مىخورد.
بيمارى و تندرستى و در بحرانهاى مهمى كه براى او  انديشه نكـردن در قـرآن ،مـورد توبيخ و
پيش آمده ،آن كتاب را بنويسد ،پر واضح است كه بخش سرزنـش خداوند است.
هاى مختلف كتاب با همديگر هماهنگ نخواهد بود و  بـراى ابطال هر مكتبى ،بهتـرين راه ،كشف و بيـان
نويسنده دچار تضادها و تناقضهاى بسيارى خواهد شد .تناقضهاى آن است.
مثلًا شما شاعران بزرگ و معروف را در نظر بگيريد آيا  قرآن همه را به تدبّر فراخوانده است و فَهم
شعرهايى كه در جوانى و اوايل كار سرودهاند با شعرهايى انسان به درك معارف آن مىرسد.
كه در دوران پختگى و كسب تجربههاى فراوان سرودهاند  هرچه از طرف خداست ،حقّ و ثـابت و دور از
تضـاد و پـراكندگى و تناقض است.
يكى است؟
تفسير كوثر ،ج  ،2ص   503يكدستى و عدم اختالف در آيات ،نشان آن است كه
سرچشمه آن ،وجودى تغيير ناپذير است
 قرآن مجيد با اين كه مشتمل بر فنون بسيار خالصه مطالب برگرفته از تفسير نور ،ج  ،2ص  116و ( 117با اندك
جابجايي در چينش جمالت)
است:

درس  :129زکات (قسمت چهارم)
خالصه مطالب  3جلسه گذشته
 زكات كه يكی از وظايف مهم اقتصادی مسلمانان است در قرآن كريم پس از نماز آمده و نشانه
ايمان و عامل رستگاری برشمرده شده است.
 يكی 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 میگيرد.
 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.
 زكات در هشت محل ،مصرف میشود :فقرا ،مساكين ،عاملين ،مؤلفه قلوبهم ،خريداری بردهها و

آزاد كردن آنان ،بدهكارانی كه نمیتوانند قرض خود را بدهند ،فی سبيل اهلل و مسافری كه در راه
مانده است.
 اينك ادامه مباحث را پی میگيريم.

* وقت پرداخت زکات:
 زكات طال و نقره و دامها پس از تمام شدن يك سال.
 زكات گندم و جو را موقعی كه از كاه جدا میكنند.
 زكات خرما و انگور را موقع خشك شدن.
* مسأله
 زكات طال و نقره در صورتی واجب میشود كه به صورت سكهای باشد كه
معامله با آن رواج دارد .بنابراين طال يا نقرهای كه بانوان به عنوان زيور استفاده
میكنند ،زكات ندارد.

 .1سوره مبارکه نسا؛ آيه شريفه  :82آيا در [معانى] قرآن نمىانديشند؟ اگر از جانب غير خدا بود قطعاً در آن اختالف بسيارى مىيافتند.
* 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  - 129در زمان قیام ،سالح و مرکب امام زمان چیست؟

 نظر به روايات زيادی كه در اين مورد آمده است گرچه ظاهر اين است كه حضرت با شمشير و اسب قيام میكنند اما چنين برداشتی بدون هيچ توضيح و تفسيری درست
نيست .به عنوان مثال درباره شمشير ياران ولی عصر میگويند به گونهای است كه كوهها را به دو نيم خواهد كرد .آيا شمشيرهای مورد نظر ما چنين قدرتی را دارند؟ كه
به طور يقين ،جواب منفی است .بنابراين احتمال اول اين است شمشير و اسب امام از نوع معمولي و متداول نيست.
 احتمال دوم اين است كه مراد و مقصود چيز ديگری است ،يعنی به صورت كنايه استفاده شده است و اين مطلب را میرساند كه حضرت ،مأمور به جهاد هستند و
تنها به تبليغ زباني اكتفا نميكنند  ،بلكه برای اجرای احكام الهی و دستورات قرآنی به اسلحه و ديگر تجهيزات جنگی متوسل میشوند و تنها امامی [هستند] كه برای
رسيدن به حكومت عدل جهانی از قدرت و امكانات الزم برخوردارند.
 احتمال سوم اين كه اباصالح المهدی با همين شمشير و اسب ،قيام میكنند كه در اين صورت بايد بگوييم وضعيت سالح در آن زمان تغيير ميكند .زيرا به دور از
ذهن نيست كه لشكركشیهای حكومتهای زورگو و به دنبال آن از بين رفتن بسياری از انسانها سبب شود تا مسأله صلح جهانی و خلع سالحها به مرور زمان واقعيت پيدا
كند و در نتيجه تمامی اين تجهيزات از ميان برداشته شود.
 در خصوص احتمال اول به طور قطع ،نوع سالحی كه حضرت قائم در نبرد به كار میگيرد با ديگر سالحهای آن روزگار ،تفاوت اساسی دارد.
 در خصوص احتمال دوم ،محمد صدر در كتاب تاريخ الغيبه الكبری مینويسد :در روايات از اين جهت تعبير به سيف كردهاند كه مردم آن زمان تنها با شمشير آشنايی
داشتهاند و اطالعی از اسلحههای امروزی نداشته اند و ما بايد مصاديق آن را در هر عصری توسعه بدهيم .بنابراين مراد از سيف ،اسلحه امام مهدی است.
 اكثر فرهيختگان ،احتمال دوم را پذيرفتهاند .زيرا در رواياتی كه در خصوص عالمتهای قبل از ظهور آمده است ،از شمشير به عنوان اسلحه و وسائل جنگی يادشده است.
پس میتوان گفت مقصود از شمشير ،همين تجهيزات پيشرفته است.


درس  :15چیپس (قسمت اول)
 مصرف تنقالت ی همانند چيپس و پفك و پاپ كورن دارای اثرات جبران ناپذيری
است كه بسياری از كارشناسان علوم غذايی در اين مورد اتفاق نظر دارند.
 اين خوراكیها به هيچ وجه از لحاظ غذايی ،ارزشمند نيستند و به همين خاطر نبايد
جايگاه خاصی در برنامه غذايی افراد داشته باشند.
 استفاده از روغنهايی كه چندين بار برای سرخ كردن استفاده میشوند و غالبا بوی
روغن سوخته و رنگ كدر و مات به محصول میدهند ،از جمله خطرناكترين موادی
است كه میتواند منجر به مسموميت و سرطانزا شدن چيپس شود.

موادی است كه میتواند منجر به مسموميت و سرطانزا شدن چيپس شود.
 در روغنی كه چندين بار برای سرخ كردن چيپس به كار رفته ،تركيبات خطرناكی
مانند اكرئولين توليد می شود يا اگر از روغن مايع در تهيه چيپس استفاده شده باشد،
اين روغن بعد از حرارت زياد و چند بار سرخ شدن ،تركيباتش شكسته شده و منجر
به ايجاد راديكالهای آزاد میشود.
 نمك زياد موجود در چيپس باعث آسيب ديدن كليهها و تجمع آب در بدن و
درنتيجه تورم بافتها و افزايش فشار خون و سكتههای قلبی و مغزی میشود.

* توی «عصر یخبندان» خیلی از حیوانات یخ زدن و مُردن .خارپشتها که دیدن هوا پسه ،تصمیم گرفتن دور هم جمع بشن و جون همدیگه رو نجات بِدَن.
وقتی نزدیک هم بودن ،گرمتر میشدن ،ولی خارها زخمیشون میکرد! به خاطر همین ،تصمیم گرفتن از هم فاصله بگیرن ،ولی از سرما یخ میزدن و می
مُردن .اونا دو راه بیشتر نداشتن :یا باید خارهای همدیگه رو تحمل میکردن و گرم میشدن یا میمُردن .خیلی زود ،تصمیم گرفتن برگردن و پیش هم باشن،
حتی اگه زخمای کوچیک بردارن.

اونا فهمیدن که با همین زخمای کوچولو میشه زندگی کرد
و در عین حال ،از گرمای وجود همدیگه هم استفاده کرد . ...
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همزمان با نوای دلنشین امام حسین در روز نهم ذی الحجه


دعای عـرفه



را در خیمه سرخ و سبز رهروان سیدالشهدا زمزمه میکنیم.

ان شاءاهلل
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