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كمَ َثلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ أَصابَتْ حَ ْرثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
الدنْيا َ
ذهِ ا ْلحَيا ِة ُّ
مَ َثلُ ما يُنْفِقُونَ فِي ه ِ
1
كنْ َأنْفُسَهُمْ َيظْلِمُون.
اللهُ وَ ل ِ
َفَأهْلَكَ ْتهُ وَ ما ظََلمَهُمُ َّ

 در [این] آیه  ...در مورد هزینههایى که کافران در راه
دشمنى با اسالم صرف کرده بودند مثال جالبى مىزند و
این هزینه کردن را به تندبادى مَثَل مىزند که با سوز و
سرما همراه باشد و به کشتزار قومى برسد که بر خود
ظلم کرده اند و در جاى نامناسب و یا وقت نامناسب،
کشت کردهاند و این زراعت را نابود کند.
 همچنان که این باد و سرما آن کشتزار را از بین
تفسیر نمونه ،ج  ،3ص  35و 16
مىبرد ،انفاق کافران در راه دشمنى با اسالم نیز،
سعادت آنها را از بین مىبرد و در دنیا و آخرت به
آنها ضرر و زیان مىرساند و این ستمى است که  مىتوانیم این مثل را به گونهاى دیگر معنا کنیم و
آنها خود بر خود روا داشتهاند و خدا به آنها ستم بگوییم که انفاقهاى کافران در دنیا که در راه خیر مانند
کمک به فقرا و نیازمندان صرف مىشود ،سودى براى
نكرده است.
تفسیر کوثر ،ج  ،2ص  222آخرت آنها ندارد و کفر آنها مانند آن تندباد که آن
کشتزار را نابود مىکند ،کارهاى خوب کافران و انفاقهاى
« صِرّ» و «اصرار» از یک ریشه هستند و به معنى آنان را تباه مىسازد و اگر اینها قدمى هم در راه خیر
بستن چیزى توأم با شدت مىآید و در اینجا به معنى بردارند ،ارزشى ندارد .چون اعمال خیر ،تنها از کسانى
شدتى است که در باد باشد ،خواه به شكل یک باد سوزان پذیرفته است که آن را از روى ایمان انجام داده
باشند.
[باشد] و یا سرد و خشک کننده.
مفید و سودبخش است ،هم مشكالت اجتماعى را حل
مىکند و هم اثر اخالقى عمیقى در نهاد احسان کننده
باقى مىگذارد و ملكات و فضائل اخالقى را در قلب او
بارور مى سازد .اما اگر باد و نسیم مالیم و احیاکننده،
تبدیل به طوفان مرگبار و سوزنده و یا فوقالعاده سرد
گردید ،به هر گل و گیاهى که بوزد آن را مىسوزاند و
خشک مىکند.

تفسیر نمونه ،ج  ،3ص 35

 ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ :با ارتكاب گناه ،به خود ظلم کردند که
ظلمشان ،مقتضى هالک و نابودى زراعت ایشان باشد
براى عقوبت و مكافات عملشان.

ترجمه تفسیر مجمع البیان ،ج  ،2ص 261

تفسیر کوثر ،ج  ،2ص 222

 کسانىکه ثروت را از حالل و حرام گرد مىآورند و
براى آن ،با حق به مخالفت مىپردازند و آن را در راه به
دست آوردن مقام و لذّتهاى خود صرف مىنمایند و
براى مردم و دین ،اهمیّت و ارزش قائل نیستند ،اینگونه
انفاق ،موجب نابودى خِرَد و اخالق آنان مىشود ،آنسان
که باد سرد و شدید ،زراعتى را که آماده بارورى و
محصول دادن شده ،از بین مىبرد .گرچه آنان چند روزى
لذّت مىبرند و تمایالت خود را ارضا مىکنند ،لكن در
حقیقت زیان دیدهاند و ثروتهاى خود را به شیطان
فروختهاند و در آخرت ،گرفتار عذاب همیشگى خواهند
بود.

 انفاق دو قسم است :یک انفاق در راه حق است ،مثل
انفاقات واجبه یا مستحبه و یک انفاق در راه باطل است
مثل انفاقات بر ضد حقّ و مورد آیه ،انفاقات حقّه نیست
ولو آن هم براى کفار نتیجه ندارد .زیرا ایمان ،شرط
صحّت کلیه عبادات است چنانچه مكرر ذکر شده ،بلكه
مراد ،انفاقات باطله است .مثل انفاق در تنظیم
ترجمه تفسیر کاشف ،ج ،2ص  232و 233
قشون بر علیه اسالم یا انفاق به مسلمین براى عود
(بازگشت) به کفر یا به دشمنان اسالم براى تشجیع
 تمام تالشها و بودجههایى که کفّار در راه باطل صرف
و تقویت آنها و امثال اینها.
تفسیر اطیب البیان ،ج  ،3ص  323مىکنند ،همچون بذرپاشى در کشتزارى است که با یک
باد سوزان نابود مىشود .از ابتداى ظهور اسالم تاکنون،
 طبع باد و نسیم ،احیاکننده است .نسیم بهاران ،هرگونه توطئه ،تهاجم و تبلیغات علیه اسالم با شكست
شكوفهها را نوازش مىدهد و غنچهها را باز مىکند و روح روبرو شده و دین الهى ،هر روز رشد و گسترش یافته
در کالبد درختان مىدمد و آنها را بارور مىسازد .انفاق است و سرانجام ،پیروزى با اسالم است.
تفسیر نور ،ج  ،6ص 355
نیز اگر از سرچشمه اخالص و ایمان به وجود آید بسیار

درس  :39نماز قضای پدر
 تا انسان زنده است ،اگرچه از خواندن نماز خود عاجز باشد ،شخص دیگر
نمیتواند نماز او را بخواند.
 پس از مرگ پدر ،نمازها و روزههایی را که به جا نیاورده ،بر پسر بزرگتر واجب
است آن نمازها و روزهها را قضا کند ،هرچند از روی نافرمانی ترک کرده باشد و
احتیاط مستحب است نماز و روزههایی را که از مادرش قضا شده ،به جا آورد.
* حالتهای مختلف پسر نسبت به نمازهای قضای پدر:
الف) میداند پدر ،نماز قضا داشته و تعداد آن را هم میداند:
باید آنها را قضا کند.
ب) میداند پدر ،نمـاز قضا داشته و تعداد آن را نمیداند:
اگر مقدارکمتر را به جا آورد ،کافی است.
ج) شک دارد که پدر ،نماز قضا داشته یا نه:
چیزی بر او واجب نیست.

 جمعى از مفسران گفتهاند که این آیه اشاره به
اموالى مىکند که دشمنان اسالم در راه کوبیدن این
آئین صرف مىکردند و به وسیله آن دشمنان را بر ضد
پیامبر اسالم تحریک مىنمودند و یا اموالى که
یهودیان به دانشمندان خود در برابر تحریف آیات کتب
آسمانى مىدادند .ولى روشن است که آیه یک معنى
وسیع دارد که اینها و غیر اینها را شامل مىشود.

تفسیر نمونه ،ج  ،3ص 16

 وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ :زیرا ظلم« ،قبیح» است و از
خدا مُحال است صادر شود.
 وَ لكِنْ أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ :خودکرده را تدبیر
نیست.

تفسیر اطیب البیان ،ج  ،3ص 323

 على :مردم در دنیا دو دستهاند :دستهاى نفس
خود را مىفروشند و آن را برده دیگران قرار مىدهند؛
یعنى نفس خود را به هوا و هوس خود مىفروشند و
آن را به هالکت مىرسانند .دستهاى نفس خود را
مىفروشند و آن را آزاد مىسازند؛ بدین معنا که آن را
مىفروشند و از اسارت شهوتها رهایش مىکنند.

ترجمه تفسیر کاشف ،ج  ،2ص 233

 گناه ،کارهاى نیک را نابود مىکند« .ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
فَأَهْلَكَتْهُ»
«قهر خداوندى» ظلم نیست ،بلكه بازتاب عملكرد
خود انسان است« .وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِنْ أَنْفُسَهُمْ
یَظْلِمُونَ»
 از [جمله] عوامل حوادث و بالیاى طبیعى،
«گناهان بشر» است« .رِیحٍ فِیها صِرٌّ أَصابَتْ حَرْثَ
قَوْمٍ ظَلَمُوا»
« عقیده» در «عمل» تأثیرگذار است« .کفر» سبب
محرومیّت از برکات «انفاق» مىگردد« .إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا
 ...مَثَلُ ما یُنْفِقُونَ»

خالصه مطالب برگرفته از تفسیر نور ،ج  ،6ص  355و ( 355با اندک
جا به جایی در چینش جمالت)

 اگر پسر بخواهد نماز پدر یا مادر را بخواند ،باید به تكلیف خود عمل کند .مثالً
نماز قضای صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخواند.
 اگر پس از مرگ پدر ،پسر بزرگتر پیش از آنكه نماز و روزه پدر را قضا کند ،از
دنیا برود ،بر پسر دوم چیزی واجب نیست.
* استفتا
 کسی که خودش نماز و روزه قضا دارد ،آیا میتواند نماز و روزه استیجاری به
عهده بگیرد و در صورت توانستن ،آیا از دو نفر هم میتواند قبول کند؟
پاسخ) مانع ندارد.
 پدر و مادر من پسر بزرگتر از من داشتند که در سنین کودکی (دوسالگی)
مُرده است و بعد از مرگ او اوالد ارشد پدر و مادر ،من هستم .آیا بعد از مرگ پدر
و مادرم طبق مسائل موجود در توضیح المسائل نماز و روزه قضای پدرم بر من
(که پسر دومش هستم) واجب است یا نه؟
پاسخ) در فرض مرقوم ،شما پسر بزرگتر هستید.

 .1سوره مبارکه آل عمران؛ آيه شريفه  :111مثَل آنچه [آنان] در زندگى اين دنيا [در راه دشمنى با پيامبر] خرج مىکنند ،همچون مثلِ بادى است که در آن ،سرماى سختى است که به کشتزار قومى که بر خود ستم نمودهاند
بوزد و آن را تباه سازد و خدا به آنان ستم نكرده ،بلكه آنان خود بر خويشتن ستم کردهاند.
* 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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پرسش  :39شرایط ظهور حضرت مهدی چیست؟

 ظهور حضرت ولی عصر منوط به شرایطی است که اگر آن شرایط محقق نگردد ،ظهور به تأخیر می افتد تا شرایط فراهم گردد .ظهور ،مشروط به مقدماتی است که باید
شرایط و مقدمات فراهم باشد که ذیالً به برخی شروط اشاره میگردد:
 .1طرح و برنامه
 انقالب حضرت مهدی مانند هر انقالب دیگر نیاز به یک برنامه مشخص دارد که این طرح در دو زمینه باید ارائه شود:
الف) چگونگی مبارزه با ناهنجاریهای کنونی و انهدام کامل سنگرهای ضاللت و گمراهی و ریشه کنی همه مظاهر شرک و کفر و غفلت به طور کامل.
ب) برنامهای جامع و مطلوب برای تثبیت هنجارهای مطلوب و چنین برنامهای در مورد قیام حضرت وجود دارد .خداوند متعال با توجه به فضل بیكران خود و آشنایی کامل
از حاالت و واقعیات و نیازهای بشری در بُعد جسم و روح ،برنامه ای جامع تنظیم نموده و تحت عنوان دین اسالم و کتاب قرآن ،نازل کرده است که اکنون در اختیار امام زمان
میباشد.
 .2رهبری توانا
 از شرایط الزم انقالب ،وجود رهبری آگاه ،توانمند و دلسوز است تا با آشنایی کامل از برنامهها و اهداف و زمینه ها و موانع با مدیریت صحیح و قاطع ،حرکت اصالحی را به
سرانجام مطلوب برساند.
 .3ياران با وفا
 یكی از شرایط مهم یک خیزش اسالمی ،وجود یاران فداکاری است که با برنامه ها و اهداف قیام آشنا و به آن اعتقاد داشته باشند و برای تحقق آن آماده هرگونه تالش باشند و
رهبر خود را تنها نگذاشته و فرمان او را بر جان مقدّم بدارند.
 .4آمادگي عمومي و جهاني
 از جمله شرایط مهم یک جنبش اصالحی و تحقق آن ،پذیرش و قبول مردم است .وجود تودههای مردمی که در سطح کافی از فرهنگ و شعور اجتماعی و روحیه فداکاری
برخوردار باشند تا در نخستین مرحله ،پیروان حضرت را تشكیل دهند .زیرا آن افراد هستند که توانایی انقالب جهانی را دارا میباشند.


درس اول :دشمنان خوشمزه-سوسیس و کالباس (قسمت دوم) 
خالصه مطالب جلسه گذشته:

* سوسيس و کالباس ،راحت آماده مصرف شده و در عين حال خوشمزه هم هستند.
* سوسيس و کالباس ،با استفاده از گوشتهايي تهيه ميشوند که در بازار خريداری ندارند .مانند
گوشت گاوهای پير و مرغهای مادر و تخمگذار که در کارخانه به شکل خمير درميآيند و به دليل
استفاده بيشتر از مرغ در اين خميرها ،به آن «خمير مرغ» ميگويند.
* خمير مرغ ،فرآوردهای است يکنواخت ،متشکل از گوشت مرغ و هر گوشت مناسب برای مصرف
انسان که فاقد پوست ،امعاء و احشاء و استخوان است و به ميزان معيني حرارت ميبيند و تبديل به
سوسيس و کالباس ميشود.
* به موازات افزايش توليد و مصرف اين فراوردهها ،شاهد افزايش استفاده از بافتهای حيواني
غيرمجاز به جای گوشت ،همه امعاء و احشای داخلي و خارجي الشه مرغ و نان خشک که در شرايط
نامطلوبي نگهداری ميشود ،هستيم! اينک ادامه مباحث جلسه گذشته را پي ميگيريم:

 خمیر مرغ تهیه شده از بافت نامرغوب ،میتواند منبع باکتریهای بیماریزای
خطرناکی باشد و همین بافت بیکیفیت ،باعث فساد سریع این محصوالت میشود که
معموال باید در کمتر از چند ساعت به شكل تغییر در رنگ و بو ،کپک زدگی ،لزج شدن
و  ...خود را نشان دهد ،اما چرا این چنین نیست؟
 تقریبا در همه محصوالت غذایی که در کارخانه ،تولید و بستهبندی میشوند ،مواد
نگهدارنده وجود دارد تا از فساد زودهنگام ،جلوگیری کند .اما کم یا زیاد شدن میزان آن
می تواند خطر آفرین باشد.
« نیتریت و نیترات»که احتماال نام آن ها را زیاد شنیدهاید ،دو ماده نگهدارنده

هستند که در فرآوردههای گوشتی حرارت دیده مانند سوسیس و کالباس از آنها
استفاده میشود.
 حتما فكر میکنید اگر رنگ سوسیس و کالباس ،صورتی مایل به قرمز باشد ،میزان
گوشتی که در آن به کار رفته بیشتر است ،اما اشتباه میکنید! شاید برایتان جالب باشد
که بدانید نیتریت و نیترات ،رنگ صورتی ایجاد میکنند .هر قدر که سوسیس و
کالباس خوشرنگتر باشد ،یعنی مواد نگهدارنده در آن بیشتر و خارج از حد مجاز
است!
 برای نگهداری محصوالتی که در پایینترین رده سالمت هستند ،چارهای جز
افزایش نیتریت و نیترات نیست!
 نیتریت و نیترات در ترکیب با اسید معده تبدیل به مادهای خطرناک شده که یكی
از عوامل اصلی «سرطان معده» است!
 آنچه تاکنون بیان شد بر اساس مستندات مراجع قانونی و مشاهدات عینی
کارشناسان مواد غذایی بود.
 در سالهای اخیر ،اخبار ،تصاویر و فیلمهایی در فضای مجازی منتشر شده که
حاکی از استفاده حیوانات حرام گوشت در برخی از واحدهای تولیدی فرآوردههای
گوشتی میباشد!
اگر تنها درصد کوچكی از این اخبار واقعیت داشته باشد ،آنچه ما به عنوان
سوسیس و کالباس میخوریم اگر «حرام» نباشد ،دستکم «شبههناک» هست!

* پنجاه نفر بودند به فرماندهی «عبداللَّه بن جُبیر».
* رسول خدا فرمانشان داد در شکاف کوه «عینین» بمانند و تحت هیچ شرایطی «ترک پُست» نکنند.
* نشانههای پیروزی اولیه که آشکار شد ،وسوسه جمع آوری غنایم ،سستشان کرد و فرمان پیامبر را پشت گوش انداختند و

شد آن چه نباید میشد ! ...

* طلبهای «دلسوز» بود.
* از آنها که «تبلیغ» محور زندگیشان بود.
* از آنها که وجودشان ،وقف «هدایت» دیگران بود.
* می گفت اگر مشغول انجام تکلیف دینی خود باشم و بدانم امام زمان چند خیابان آن طرفتر هستند ،اول وظیفهام را انجام میدهم و بعد محضر آقا میرسم.
چون میدانم اگر کارم را نیمه کاره رها کنم ،حتما آقا مرا مؤاخذه خواهند که:

چرا «ترک پُست» کردی؟!
* تاریخ اسالم ،ماالمال است از خیانتهای خواص و عوامی که در بزنگاههای مهم و سرنوشت ساز« ،ترک پُست» کردند و «ولی عصر» خود را تنها گذاشتند.
* خدا کند به واسطه این همه هشدار ریز و درشت که در اطرافمان ،خودنمایی میکند ،باورمان بیاید که:

نبايد در ياری جبهه حق« ،ترک پست» کنيم!

* سايت هيأت رهروان سيدالشهداwww.mahfelezekr.ir : 
* سايت مؤسسه قرآني عصر ظهورwww.asre-zohur.ir :
* پست الکترونيکي مدير مؤسسه (مدرس کالس تفسير) asrezohur@chmail.ir :

