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 در اينجا خطاب به مسلمانان مىفرمايد :شما را چه
شده است كه درباره منافقان دو دسته شدهايد؟
 اين كه در آيه از آنان به عنوان «منافق» ياد مىكند با
اينكه مشرك بودند براى آن است كه آنها در برههاى از
زمان ،ادعاى ايمان كردند ،در حالى كه ايمان نداشتند و
اين حالت منافقان است.
 تعبير «واژگونى» براى آنها از اين جهت است كه با
اظهار ايمان ،سربلند شدند ولى با برگشتن به كفر قبلى
در واقع وجود آنها واژگون گرديد . ...
 بازگشت مجدد آنها به شرک و كفر ،هرگونه
اميدى را در هدايت يافتن آنها از بين برد .از اين رو
به مسلمانان مىگويد :آيا شما مىخواهيد كسى را كه
خدا او را گمراه كرده هدايت كنيد؟ در حالى كه هر كس
را خدا گمراه سازد ديگر هدايت نمىشود.
 بارها گفته ايم گمراه كردن خدا براى خود معيارهايى
دارد .تا انسان ،خود زمينه گمراهى خودش را با
دست خودش فراهم نكند ،خدا او را گمراه نمىكند.
خدا كسانى را گمراه مىكند كه خود آن را
خواستهاند.
تفسير كوثر ،ج  ،2ص  519و 520

 گروهى از مشركين مكّه به سوى مدينه هجرت نموده
و به ظاهر دعوى اسالم مىكردند .پس از اندك زمانى به
وطن خود بازگشتند به عذر اينكه آب و هواى مدينه با
آنها سازش ندارد و به آئين شرك بازگشتند و سپس با
مال التجاره به سوى يمامه روانه ميشدند .بعضى از
مسلمانان به جنگ آنان برخاسته ،بعض ديگر خوددارى
نمودند ،چون اين گروه در گذشته دعوى اسالم
مىنمودند .آيه خطاب تهديدآميز به گروهى از مسلمانان
نموده ،چه شده است كه درباره جنگ و قتال با اين
جماعت اهل نفاق دو دسته شدهايد؟
تفسير انوار درخشان ،ج  ،4ص 152

 كلمه «اركاس» به معناى واژگون كردن است و مراد
از «أَرْكَسَهُمْ» در آيه واژگونى فكرى منافقان است.
تفسير نور ،ج  ،2ص 124

اللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا
فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَ ْينِ وَ َّ
1
اللهُ وَ َمنْ يُضِْللِ اللَّهُ فََلنْ َتجِدَ َلهُ سَبِيلًا.
أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا َمنْ أَضَلَّ َّ

هيچكس از او جدا نمىشود .چگونه مىتوانيد انتظار
داشته باشيد افرادى كه فكرشان آلوده و قلبشان
مملو از نفاق و عملشان حمايت از دشمنان خداست،
مشمول هدايت شوند؟ اين يك انتظار بى دليل و
نابجاست.
تفسير نمونه ،ج  ،4ص 50

خداوند به سبب رسول باطنى (عقل) و رسول ظاهرى
(پيغمبر) ايمان و كفر ،طاعت و معصيت ،هدايت و
ضاللت ،حق و باطل ،نجات و هالكت را مبين و موضح
فرمود كه :إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً.
يعنى :ما هدايت را به تمام مردم نموديم ،يك دسته
قبول هدايت نموده ،مؤمن و شاكر شدند و جمعى
ديگر به سوء اختيار خود نپذيرفته ،كفور و كافر شدند.

 جمالت قرآن را بايد در كنار هم معنا كنيم .در اين
آيه هم «أَضَلَّ اللَّهُ» داريم و هم «يُضْلِلِ اللَّهُ» ،ولى جمله
«بِما كَسَبُوا» نيز هست .يعنى گمراه كردن الهى ،به خاطر  مراد از «أَضَلَّ اللَّهُ» و يا «يُضْلِلِ اللَّهُ» آن نيست كه
او گمراهى را در دلهاى آنان مىآفريند ،ابدا چنين
عملكرد خود ماست.
تفسير نور ،ج  ،2ص  124نيست .بلكه مراد اين است :هركس كه با اختيار و
 از جمله «بما كسبوا» استفاده مىشود كه بازگشتها اراده خود از راه حق و هدايت ،تجاوز كند و راه
از جاده هدايت و سعادت و نجات ،معلول اعمال خود باطل را در پيش گيرد ،خدا نيز از وى اعراض
انسان است و اگر اين عمل به خداوند نسبت داده مىكند و او را به حال خود رها مىسازد .ترديدى
مىشود به خاطر آن است كه خداوند ،حكيم و نيست ،كسى را كه خداوند به حال خود رها كند ،جز
هركس را مطابق اعمال خويش كيفر مىدهد و به گمراهى و دور شدن از هدف نمىتواند راهى را پيدا
مقدار لياقت و شايستگى پاداش خواهد داد.
كند و اين معنا با سخن خدا« :وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما
تفسير نمونه ،ج  ،4ص  50كَسَبُوا؛ خداوند آنان را به سبب كردارشان مردود
ساخته است» سازگارى دارد. .
 منافق ،كسى را گويند كه در باطن كافر است لكن در
ترجمه تفسير كاشف ،ج  ،2ص 630
ظاهر اظهار اسالم ميكند و شهادتين ميگويد .اين تا
مادامى كه باطنش مكشوف نشده بايد حكم به اسالميت  عامل سقوط انسان ،اعمال خود اوست.
او نمود و با او معامله اسالم كرد ،چنانچه در قرآن مي  براى برخورد با منافقان ،قاطعيّت و يكپارچگى الزم
فرمايد «وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ اَلْقىَ إِلَيْكُمُ السَّالمَ لَسْتَ مُؤْمِناً» است.
(نساء )94/لكن در قيامت باشد [به] عذاب گرفتار است :إِنَّ  با وجود رهبـرى همچون پيـامبر« ،تشتّت آرا»
الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (نساء )145/و اما اگر نـاپسند است.
باطنش ظاهر شد چه خودش ظاهر كند  ...يا خداوند خبر  دايه مهربانتر از مادر نباشيد .آن كه خود ،مقدّمات
از باطن آنها داد ،ديگر نبايد با آنها معامله اسالم نمود.
سقوطش را فراهم كرده ،چرا دلسوزى؟
تفسير اطيب البيان ،ج  ،4ص 159
 وقتى پيمانه گناه پر شود ،قهر خدا حتمى
 خداوند وجود انسانى را به فطرت اسالمى خلق است .همه عوامل در برابر قدرت خدا بىاثر
فرموده ،به مصداق آيه شريفه :فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ مىشوند.
عَلَيْها (روم )30/و ايضا حديث نبوى :كلّ مولود يولد على  كسى كه طبق نظام قانونمند الهى به خاطر
الفطرة( .كافى ،ج  ،2كتاب االيمان و الكفر ،ص  ،13ح  )4كه مراد عملكردش از گردونه خارج شد ،حتى تو كه پيامبرى،
از فطرت ،فطرت توحيد و ايمان است كه تمام نفوس بشر راهى براى نجاتش نمىيابى.
خالصه مطالب برگرفته از تفسير نور ،ج  ،2ص ( 125با اندک
بر آن متخلق و متولد شوند و در اين دار تكليف هم

 اين يك سنت فناناپذير الهى است كه اثر اعمال

درس  :130خمس (قسمت اول)
 يكي ديگر از تكاليف اقتصادی مسلمانان ،پرداختن خمس است .بدين معنا كه
در برخي موارد ،بايد يك پنجم مال خود را برای مصارف مشخصي بپردازند .آن
موارد عبارتند از:
* آنچه از خرج سال زياد بيايد( .منفعت كسب)
* معدن
* گنج
* غنائم جنگي
* جواهری كه از فرورفتن در دريا به دست آيد.

تفسير اثنى عشرى ،ج  ،2ص 534

جابجايی در چينش جمالت)

* مال حالل مخلوط به حرام
* زميني كه كافر ذِمّي از مسلماني بخرد.
کافر ذمي) غيرمسلماناني كه در ممالك اسالمي زندگي ميكنند و با آنان پيمان
بسته اند كه مقررات اجتماعي مسلمانان را مراعات كنند و ماليات معيني هم
بپردازند و در مقابل ،جان و مال آنها در امان باشد.
 پرداخت خمس مانند نماز و روزه از واجبات است و تمام افراد بالغ و عاقل كه
مالك يكي از موارد هفتگانه باشند بايد به تفصيلي كه گفته ميشود يك پنجم آن
را بپردازند.

 .1سوره مبارکه نسا؛ آيه شريفه  :88شما را چه شده است که درباره منافقان ،دو دسته شدهايد؟ با اينكه خدا آنان را به [سزاى] آنچه انجام دادهاند سرنگون کرده است .آيا مىخواهيد کسى را که خدا در گمراهىاش وانهاده
است به راه آوريد؟ و حال آنكه هر که را خدا در گمراهىاش وانهد هرگز راهى براى [هدايتِ] او نخواهى يافت.
* 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  - 130آیا قیام مسلحانه امام زمان با آیه «ال اکراه فی الدین» منافات ندارد؟

 يكي از آياتي كه بسيار مورد استفاده انسانهای سودجو قرار ميگيرد همين آيه است كه تمام اعمال زشت خود را ميخواهند در مقابل كساني كه امر به معروف و نهي از
منكر ميكنند توجيه كنند.
 بايد توجه داشت كه در مقابل اين آيه ،آيات زيادی هست كه درباره جهاد با كفّار و منافقان و مقاتله با مشركان و اجرای حدود نسبت به بعضي از معاصي ميباشد.
 اگر در سياق اين آيه مباركه توجه كنيم [الاكراه في الدين /سوره بقره آيه  ]256درمي يابيم كه اين آيه در كنار آياتي است كه بيانگر قدرت و عظمت فوق العاده خداوند است و
بعد از آن مي فرمايد الاكراه في الدين .يعني در دين ،هيچ اكراهي نيست و خداوند برای بشر راه رشد و تعالي را از راه ضاللت روشن نموده است.
 بنابراين از آيه فوق  2مطلب به دست ميآيد:
 . 1قدرت و تسلط الهي بر همه و لزوم قبول واليت الهي و لزوم دوری از طاغوت.
 .2آسمان و زمين تحت فرمان او هستند و انسان مانند آنها يك بُعدی آفريده نشده است كه «جبری» انجام وظيفه كند .چون انسان صاحب اراده است و ميتواند راه خوب و
بد را انتخاب نمايد.
 از «اختيار» ميفهميم كه نبايد راه عصيان و طغيان را انتخاب كرد وگرنه راه واليت حق از او قطع شده و در راه ظلمت و تباهي قرار ميگيرد.
 قيام مسلحانه امام زمان و گسترش عدالت در جهان [هم بر اساس برداشت اول از آيه] خواست خداوند است.


درس  :14چیپس (قسمت پایانی)
خالصه مطالب جلسه گذشته
 مصرف تنقالتي همانند چيپس و پفك ،دارای اثرات جبران ناپذيری است كه بسياری از كارشناسان
علوم غذايي در اين مورد اتفاق نظر دارند.
 استفاده از روغنهايي كه چندين بار برای سرخ كردن استفاده ميشوند و غالبا بوی روغن سوخته و
رنگ كدر و مات به محصول ميدهند ،از جمله خطرناكترين موادی است كه ميتواند منجر به مسموميت
و سرطانزا شدن چيپس شود.
 نمك زياد چيپس باعث آسيب ديدن كليهها و تجمع آب در بدن و در نتيجه تورم بافتها و افزايش
فشار خون و سكتههای قلبي و مغزی ميشود.
 اينك ادامه مباحث را پي ميگيريم.

 گرما ديدن شديد محصول طي فرآيند سرخ شدن ،منجر به ايجاد راديكالهای آزاد
پراكسيد ميشود.
 اين مواد ،زياني شبيه به مواد شيميايي موجود در دود سيگار دارند و سبب ابتالی
افراد به سرطان ريه ،سينه و مثانه ميشوند.
 مشخص نيست كه در تهيه چيپس از چه نوع روغني (مرغوب يا نامرغوب) استفاده
ميشود!

 همچنين سرخ شدن باعث دير هضم شدن آن ميشود.
 چيپس به دليل كالری باالی روغن آن منجر به سيری كاذب ميشود و ميل افراد
را به مصرف غذاهای مغذی كاهش ميدهد.
 مصرفكنندگان دائمي اين محصوالت به بيماریهايي نظير كمخوني ،كوتاهي قد،
پوكي استخوان و ريزش و تضعيف مو دچار ميشوند.
* کوتاه درباره «ذرت بوداده»
 از آن جا كه ذرت بو داده عضو گروه غالت است ،انرژی بخش بوده و نه تنها در
روغن سرخ نشده بلكه مواد افزودني هم ندارد و فاقد مواد مضر است كه بتوان به آن
ايراد گرفت.
 پاپ كورن (ذرت بوداده) در صورتي نسبت به چيپس و پفك برتری دارد كه در
روغن و نمك ،سرخ نشده باشد و در خانه تهيه شود .در غير اين صورت هر سه
(پفك ،چيپس و پاپ كورن) به يك اندازه مضرند!

* مردی به حضرت سلیمان مراجعه کرد و عرض کرد :میخواهم به من زبان یکی از حیوانات را بیاموزی .سلیمان فرمود :تحمل آن را نداری! اما مرد اصرار کرد.
سلیمان پرسید میخواهی زبان کدام یک از حیوانات را بیاموزی؟ مرد پاسخ داد :زبان گربهها را ،چرا که در محله ما فراوان یافت میشوند .سلیمان در گوش او دمید و
عمال زبان گربهها را آموخت.
* روزی دید دو گربه با هم سخن میگویند .یکی گفت :غذایی نداری که دارم از گرسنگی میمیرم .دومی گفت :نه ،اما در این خانه خروسی هست که فردا میمیرد ،آن گاه
خروس را میخوریم .مرد شنید و گفت :به خدا نمیگذارم خروسم را بخورید! فردا صبحِ زود ،آن را فروخت .گربه آمد و از دیگری پرسید :آیا خروس مُرد؟ گفت :نه ،صاحبش آن
را فروخت .اما گوسفند آنها خواهد مُرد و آن را خواهیم خورد .صاحب منزل ،باز هم شنید و رفت گوسفند را فروخت .گربه گرسنه آمد و پرسید :آیا گوسفند مُرد؟ گفت :نه!
صاحبش آن را فروخت .اما صاحب خانه خواهد مُرد و غذایی برای تسلی دهندگان خواهند گذاشت و ما هم از آن خواهیم خورد!
* مرد که این موضوع را شنید ،به شدت برآشفت .نزد پیامبر رفت و گفت :گربهها میگویند امروز خواهم مُرد! خواهش میکنم مرا نجات بده! سلیمان فرمود :خداوند،
«خروس و گوسفند» را فدای تو کرد ،اما آنها را فروختی ،پس خود را برای وصیت و کفن و دفن آماده کن!

ت
مش مب
هب جای« نق زدن اهی بی شمار» ،قدری هم « سلیم» یت تنی رب علم و حکمت خدا باشیم!
در آستانه سال تحصیلی جدید و
با هدف معرفی «الگوهای برتر»
و نیز «حمـایت از تولید داخلی»
میکوشیم بـرای فـرزندانمان
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تهیه 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 :

