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إِنْ َيمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثُْلهُ وَ تِ ْلكَ ا ْلأَيَّامُ نُداوِلُها بَ ْينَ النَّاسِ
1
َاللهُ ال ُيحِبُّ الظَّا ِلمِين.
َتخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ و َّ
اللهُ الَّذِينَ آ َمنُوا وَ ي َّ
وَ لِيَعْلَمَ َّ

 در این آیه درس دیگرى براى رسیدن به پیروزى است ،در حالى كه شكستها براى افراد آماده،
نهایى به مسلمانان داده شده است که شما نباید از بيداركننده و نشان دهنده ارزشهاست.
دشمنان کمتر باشید .آنها در میدان «بدر» شكستى
تفسير نمونه ،ج  ، 3ص 101
سخت و سنگین از شما خوردند و هفتاد نفر کشته و  عالَم ،متغیر است و باالخص انسان که هر روز یك
تعداد زیادى مجروح و اسیر دادند و با آن همه از پاى انقالبى دارد ،گاهى صحیح گاهى مریض ،عزیز ،ذلیل،
ننشستند و در این میدان [جنگ اُحُد] ،شكست خود را غنى ،فقیر ،مسرور ،مهموم و تمام اینها از روى حكمت و
بر اثر غفلت شما جبران کردند  . ...تفسير نمونه ،ج  ،3ص  103مصلحت است .و از این جمله حق و باطل است گاهى
 اگر دشمن در روز احد به شما آسیب رسانید ،شما باطل جلوه میکند و گاهى حق . ...
تفسير اطيب البيان ،ج  ،3ص 353
هم در روز بدر به او آسیب رساندید .با وجود این ،دشمن
از پاى ننشست و خود را مجهّز ساخت و بار دیگر به شما  خداى تعالى امور دنیا را منقلب و متداول گردانیده تا
مؤمن ،مطمئن نشده ،راغب و حریص آن نشود .چه نعمت
حمله کرد .بنابراین ،شما نیز باید چنین باشید.
ترجمه تفسير كاشف ،ج  ،4ص  470آن فانى و مقیم آن مسافر باشد .پس بدین جهت ،قلبش
[در این آیه] به يكى ديگر از سنتهاى الهى در متعلق به آن نگشته و متوجه امر آخرت شود و سعى در
كل تاريخ بشرى اشاره مىكند تا مسلمانان به خود آن نماید که نعیم آن ،باقى و واردین آن ،مخلد باشند.
تفسير اثنى عشرى ،ج  ،4ص 463
مغرور نباشند و خود را تافتهاى جدا بافته از
ديگران ندانند و بدانند كه براى رسيدن به پيروزى
و ايجاد جامعهاى برتر بايد تالش كنند و ايمان  محققین از علماى خاصه فرمودهاند که خداوند
داشته باشند .آن سنت مهم الهى همان «مداوله» متعال ،عالِم است به هر معلومى و تغيير در علم او
نيست و علم الهى به اشياء ،پيش از وجود آنها
است كه در اين آيه آمده است.
 منظور از «مداوله» این است که شكست و پیروزى تفاوت ندارد با علم بعد از وجود آنها و در ازل
دست به دست مىگردد و هر جَمعى طعم تلخ شكست را مىدانسته آنچه در ابد االباد به هم رسد و همه
مىچشد .منتهى بعضى از جوامع در مقابل شكست ،اشياء در نزد او هويدا و ظاهر است.
تفسير اثنى عشرى ،ج  ،4ص 461
خودشان را مىبازند و از بین مىروند و بعضى دیگر بر
مقاومت خود مىافزایند و نه تنها از بین نمىروند ،بلكه  مراد [از عبارت «لِیَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا»] این نیست
آن شكست را سكّوى پرش خود قرار مىدهند و با تجربه که خدا از حال مؤمنان آگاه نبوده .ازاینرو ،روزگار را
دستبهدست مىکرده است تا آنان را بشناسد .ابدا چنین
جدیدى وارد میدان مىشوند.
 بنابراین طرح مسأله مداوله ،حرکت آفرین و امیدساز نیست؛ زیرا خدا پنهانها را مىداند .بلكه مقصود اين
است كه خدا شناختى را كه از مؤمنان دارد آشكار
و در عین حال هشدارى به قدرتمندان است.
تفسير كوثر ،ج  ،4ص  441تا  461مىسازد تا مردم ،آنان را بشناسند و مؤمن از غير
ترجمه تفسير كاشف ،ج  ،4ص 471
مؤمن جدا شود.
 قَرح به فتح قاف در لغت ،آثار جراحتى را گویند که
در اثر ب رخورد با عوامل خارجى پدید آمده باشد و قُرح به  در جمله «و یَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ» مىفرماید :یكى از
ضم قاف ،اثر جراحتى را گویند که از عوامل درونى پدید نتائج این شكست دردناك ،این بود که شما شهیدان و
شده باشد مانند دمّل و امثال آن.
قربانیانى در راه اسالم بدهید و بدانید این آئین پاك را
تفسير مخزن العرفان ،ج  ،3ص  476ارزان به دست نیاوردهاید تا در آینده ،ارزان از دست
بدهید.
 بعد از جنگ اُحُد که حضرت به مدینه مراجعت  ملتى که قربانى در راه اهداف مقدس خود ندهد
فرمودند ،بعضى کشته و برخى مجروح [شدند] .زنان و همیشه آنها را کوچك مىشمرد ،اما به هنگامى که قربانى
اطفال آنها گریه و زارى مىنمودند .براى تسلیت ،آیه داد ،هم خود او و هم نسلهاى آینده او به دیده عظمت
شریفه نازل شد.
تفسير نمونه ،ج  ،3ص 101
تفسير اثنى عشرى ،ج  ،4ص  467به آن مىنگرند.

 معناى آیه شریفه این است که :سنت الهیه بر این
جارى شده است که روزگار را در بین مردم دست به
دست بگرداند ،بدون اینكه براى همیشه به کام یك
قوم چرخانده شود قومى دیگر را از آن محروم سازد و
این سنت به خاطر مصالحى است عمومى که فهم شما
انسانها جز به برخى از آن مصالح احاطه نمىیابد و
نمىتواند همه آن مصالح را درك کند.
ترجمه تفسير الميزان ،ج  ،4ص 44

 مسلمانان باید با توجّه به موارد زیر روحیّه قوى و
مستحكم داشته باشند:
شما بلند مرتبهاید.
«أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ»
«فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ» دشمنان شما نیز زخمى شدهاند.
«تِلْكَ الْأَیَّامُ نُداوِلُها» این روزهاى تلخ سپرى مىشود.
«وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا»
خدا مؤمنان واقعى را از منافقان باز مىشناساند.
«وَ یَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ»
خداوند از شما گواهانى را براى آینده تاریخ مىگیرد.
«وَ اللَّهُ ال یُحِبُّ الظَّالِمِینَ»
خداوند ،مخالفان شما را دوست ندارد.
تفسير نور ،ج  ،1ص 516

 امام صادق درباره این آیه فرمودند« :از روزى
كه خداوند آدم را آفريد ،قدرت و حكومت
خدايى و شيطانى در تعارض با يكديگر بودهاند،
امّا دولت كامل الهى با ظهور حضرت قائم
تفسير نور ،ج  ،1ص 516
تحقّق مىيابد».

 حوادث تلخ و شیرین ،پایدار نیست« .تِلْكَ الْأَیَّامُ
نُداوِلُها بَیْنَ النَّاسِ»
 مسلمانان نباید در صبر و بردبارى از کفّار ،کمتر
باشند« .فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ»
 پيروزى موقّت كفّار ،نشانه محبّت خداوند به
آنان نيست« .اللَّهُ ال یُحِبُّ الظَّالِمِینَ»
 خداوند از خود شما گواهانى گرفت که چگونه
نافرمانى از رهبرى موجب شكست مىشود« .وَ یَتَّخِذَ
مِنْكُمْ شُهَداءَ»
 در جنگ و فراز و نشيبهاى زندگى ،اهل
ايمان از مدّعيان ايمان باز شناخته مىشوند.
 اینها به خاطر آن است که افراد باایمان از مدعیان
ایمان ،شناخته شوند و به عبارت دیگر تا حوادث دردناك  خدا دوست نمیدارد کسانى را که استعداد خود را در «لِیَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا»
نمودند.
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خالصه مطالب برگرفته از تفسير نور ،ج  ،1ص ( 515با اندک جا به
در تاریخ ملتى روى ندهد ،صفوف از هم مشخص
تفسير مخزن العرفان ،ج  ،3ص 473
جايی در چينش جمالت)
نخواهند شد .زیرا پيروزيها خوابآور و اغفال كننده

درس  :79نماز جماعت (قسمت سوم)
* شرايط امام جماعت
 امام جماعت باید این شرایط را دارا باشد:
 .1بلوغ و عقل.
 .2عدالت
 .3مرد بودن.
 .4صحیح خواندن نماز
(بنا بر احتیاط واجب)
 .5مسلوس و مبطون نبودن

مسلوس کسی است که کنترل ادرار ندارد و مبطون کسی است که مدفوع را نمیتواند کنترل کند.
(بنا بر احتیاط واجب)
 .6نداشتن بیماری خوره یا پیسی.
(بنا بر احتیاط واجب)
 .7با لباس نجس نماز نخواندن.

* چند مسأله
 به فتواي برخی از فقها ،مرد بودن جزو شرايط امام جماعت نيست.
بلكه زن نيز میتواند با وجود ساير شرايط ،براي زنان امامت كند و به
فتواي برخی نيز امامت بچه مميز اشكال ندارد.
 کسی که ایستاده نماز میخواند نمیتواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز
میخواند ،اقتدا کند.
 اگر امام جماعت به واسطه عذری با تیمم یا با وضوی جبیرهای نماز بخواند،
میشود به او اقتدا کرد.
 اگر امام جماعت به واسطه عذری با لباس نجس نماز میخواند ،بنابراحتیاط
واجب نباید به او اقتداکرد( .به فتوای برخی از فقها اقتدای به او اشكال ندارد).

 .1سوره مبارکه آل عمران؛ آيه شريفه  :141اگر به شما آسيبى رسيده ،آن قوم را نيز آسيبى نظير آن رسيد و ما اين روزها[ى شكست و پيروزى] را ميان مردم به نوبت مىگردانيم [تا آنان پند گيرند] و خداوند کسانى را که
[واقعاً] ايمان آوردهاند معلوم بدارد و از ميان شما گواهانى بگيرد و خداوند ستمكاران را دوست نمىدارد.
* 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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قسمت اول

پرسش  :79سفیانی کیست؟

 از جمله عالئم ظهور حضرت ولی عصر که وقوعش حتمی شمرده شده ،خروج سفیانی است.
 اخبار و روایات متعددی بر خصوصیات و خروج او داللت دارد.
 امام صادق : پیش از قیام قائم پنج عالمت حتمی است :یمانی ،سفیانی ،صیحه آسمانی ،قتل نفس زکیه ،فرو رفتن سرزمین بیداء.
* نام و نسب
 امیرالمؤمنین علی : فرزند خورنده جگرها از وادی یابس خارج میشود .اسمش عثمان و پدرش عنسبه و از اوالد ابوسفیان است.
* خصوصيات فردی
 امام باقر :سفیانی ،سرخ رو ،سفیدپوست و زاغ چشم است .هرگز خدا را پرستش نكرده و به مكه و مدینه نرفته است.
* اعتقادات
 از برخی روایات استفاده میشود که وی مسیحی است و یا دست نشانده مسیحیت است.
 روایتی را شیخ طوسی نقل کرده است که کینه حضرت علی را در دل دارد چنانچه امام صادق می فرمایند« :گویا سفیانی را میبینم که در میدان کوفه ،جایگاه خود را
گسترانیده است و منادی او فریاد میزند هر کس سر شیعه علی را بیاورد هزار درهم مزد میگیرد .همسایه بر همسایه رحم نمیکند و گردنش را میزند برای هزار درهم[!]
آگاه باشید که حكومت شما در آن به دست زنازادگان خواهد بود.
* زمان خروج
 امام صادق : امر سفیانی از مسائل حتمی است و خروجش در ماه رجب میباشد.
 در حدیثی دیگر ،امام صادق  نیز میفرمایند :خروج سفیانی و یمانی و خراسانی در یك سال و یك ماه و یك روز واقع میشود.


درس سوم :وقتی قند توی دلمان آب میشود (قسمت اول)
چگونه است؟ «همه را دوست دارم» .فرمود« :اگر چنین است ،بر تو باد چغندر .چرا که
 یكی از مواد الزم بدن ،مواد قندی است .اما مواد قندي ضروري را بايست از بر ساحل فردوس مىروید .در آن ،شفاى هر دردى است.
قندهاي طبيعی تامين نمود ،مثال با خوردن خرما ،عسل و . ...
 نیز میفرماید« :هیچ چیز مانند برگ چغندر برای شخص مبتال به درد سینه مفید
 قندهاي مصنوعی به واسطه داشتن مقاديري مواد شيميايی براي سالمت نیست .جذام را ریشه کن میکند ،موجب سفت شدن استخوانها میگردد و گوشت را
میرویاند ،عقل را استحكام مىبخشد و خون را تصفیه مىکند».
بدن مضر هستند.
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خود چغندر میباشد.
* خون را کثیف مینمايد.
 در احادیث وارده از بزرگان دینی ،بیش از ریشه گیاه چغندر که هم اکنون از آن در
* دندان را خراب میکند.
ساخت قند سفید استفاده میشود ،به خوردن برگهای سبز چغندر توصیه شده و ریشه
* سلسله اعصاب را ضعیف میسازد.
چغندر در موارد خاص به عنوان دارو برای برخی بیماریها توصیه میشده و در زندگی
* کبد (سکان کشتی بدن) را خراب مینمايد.
روزمره جایی نداشته است.
 امام رضا به یكی از یاران خود میفرمایند« :اى احمد! میل تو به سبزىها

امیرالمؤمنین

علی

برگرفته از فرازهای پایانی خطبه  175نهج البالغه

خوشا به سعادت آنان که وقتی «سخن حقی» میشنوند
به جای آن که انگشت اشاره را به سوی «ديگران» بگيرند
در صدد رفع عيوب «خود» هستند.

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

