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اللهِ لِنْتَ لَهُمْ َو لَ ْو كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا ِمنْ حَوْ ِلكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
حمَةٍ ِمنَ َّ
فَبِما رَ ْ
1
اللهِ إِنَّ الَّلهَ ُيحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين.
َكلْ عَلَى َّ
وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ َفإِذا عَزَمْتَ فَتَو َّ

 پس از پایان جنگ احد ،مسلمانان انتظار داشتند که
پیامبر به خاطر فرار و سستى آنها در جنگ ،به آنها
عصبانى شود ولى دیدند که پیامبر با مالیمت و
مهربانى ب ا آنها روبرو شد و این در تقویت روحى آنها
بسیار مؤثر بود و سبب جلب و جذب بیشتر آنها به اسالم
شد.
 در آیه مورد بحث ،پس از بیان اخالق واال و مالیمت و
مالطفت پیامبر اسالم به آن حضرت سه دستور
مىدهد :نخست این که آنها را عفو کن و از تقصیر آنها
درگذر  ...دوم این که درباره آنها از خدا طلب آمرزش
کن تا خدا گناهان آنها را ببخشد  ...سوم این که در
تفسير کوثر ،ج ،2ص  289تا 283
کارها با آنان مشورت کن.
 مسلمانانى که در جنگ احد فرار کرده ،شکست
خورده بودند ،در آتش افسوس و ندامت و پشیمانى
مىسوختند .آنان ،اطراف پیامبر را گرفته و
عذرخواهى مىکردند ،خداوند نیز با این آیه ،دستور عفو
تفسير نور ،ج  ،9ص 636
عمومى صادر نمود.
 کلمه «شُوْر» در اصل به معنى مکیدن شیره گلها
توسط زنبور است .در مشورت کردن نيز انسان
بهترين نظريهها را جذب مىکند .مولوى مىگوید:
کاین خِرَدها چون مصابیح ،اَنوَر است
بیست مصباح ،از یکى روشنتر است
تفسير نور ،ج  ،9ص 636

« فَظ» در لغت به معنى کسى است که سخنانش تند
و خشن است و غلیظ القلب به کسى میگویند که
سنگدل مىباشد و عمال انعطاف و محبتى نشان نمىدهد.
بنابراین ،این دو کلمه گرچه هردو به معنى خشونت
است ،اما یکى غالبا در مورد خشونت در سخن و دیگرى
در مورد خشونت در عمل به کار مىرود.
تفسير نمونه ،ج  ،3ص 949

 خدا پیامبرش را به مالیمت با مردم دعوت کرده بود:
وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (شعراء)215/
البته ماليمت ،هميشه مطلوب نيست و در برابر
بدخواهان و دشمنان اسالم و کسانى که اميدى بر
هدايت آنها نيست بايد شدت عمل نشان داده شود
تا شَرّ و توطئه آنها دفع گردد و لذا قرآن در مورد
چنین افرادى امر به خشونت مىکند :یا أَیُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ
الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ (توبه )78/همچنین درباره
زناکارانى که باید به آنها حدّ بزنند دستور مىدهد که در
موقع اجراى حدّ ،دلتان به حال آنها نسوزد :وَ ال تَأْخُذْکُمْ
تفسير کوثر ،ج  ،2ص 282
بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ (نور)2/
 هرچند که مشورت کردن ،فواید بسیارى دارد ولى در
مقام تصمیم گیرى باید یك نفر تصمیم بگیرد و آن
فرمانده یا رئیس یا بزرگ آن جمعیت است وگرنه هرج و
مرج ،الزم مىآید .این است که در آیه مورد بحث پس از
دستورى که در مورد مشورت با مردم به پیامبر

مىدهد ،در پایان اضافه مىکند که چون تصمیم گرفتى نیروى فوقالعاده روحى و معنوى به انسان مىبخشد
پس بر خدا توکل کن که خدا توکل کنندگان را دوست که در مواجهه با مشکالت اثر عظیمى خواهد داشت.
تفسير نمونه ،ج  ،3ص 941
دارد .یعنى ممكن است در مقام مشورت ،نظرات
مختلفى داده شود که بايد يكى از آنها انتخاب گردد
و به پيامبر دستور مىدهد که تو به عنوان رهبر  در حدیثى از پیامبر اکرم نقل شده که فرمود:
يكى از آنها را انتخاب کن و روى آن تصميم بگير و هیچکس هرگز با مشورت ،بدبخت و با استبداد رأى،
تفسير نمونه ،ج  ،3ص 941
خوشبخت نشده است.
به مرحله عمل بگذار و در عین حال به خدا توکل
کن  عالمه مجلسى روایت نموده از حضرت
تفسير کوثر ،ج  ،2ص 284
و کارها را به او واگذار نما.
پیغمبر که فرمود به جبرئیل :چیست توکل بر
خداوند عزوجل؟ جبرئیل گفت :علم به آن که مخلوق
 على مىفرماید :با سه طایفه مشورت نکن :با افراد ضرر نرساند و نفع ندهد و عطا نکند و منع ننماید . ...
بخیل مشورت نکن ،زیرا تو را از بخشش و کمك به
تفسير اثنى عشرى ،ج  ،2ص 282
دیگران بازمىدارند و از فقر مىترسانند .همچنین با افراد  در سخنان على مىخوانیم :کسى که استبداد به
ترسو مشورت نکن ،زیرا آنها تو را از انجام کارهاى مهم رأى داشته باشد ،هالك مىشود و کسى که با افراد
بازمىدارند .و نیز با افراد حریص مشورت نکن که آنها بزرگ مشورت کند در عقل آنها شریك شده است.
براى جمع آورى ثروت و یا کسب و مقام ،ستمگرى را در
تفسير نمونه ،ج  ،3ص 941
تفسير نمونه ،ج  ،3ص   946در رساله حقوق که از امام سجادعلىبن الحسین
نظر تو جلوه مىدهند.
نقل شده مىفرماید :حق کسى که از تو مشورت
 هرچند که پیامبر از طریق وحى ،تغذیه مىشد و مىخواهد این است که اگر عقیده و نظرى دارى در
نیازى به مشورت با دیگران نداشت ولى در عین حال ،اختیار او بگذارى و اگردر باره آن کار ،چیزى نمىدانى
مأموريت پيدا مىکند که با مسلمانان مشورت کند او را به کسى راهنمایى کنى که میداند و اما حق
تا هم به آنها شخصيت داده شود و هم روشى باشد کسى که مشاور توست این است که در آنچه با تو
که مسلمانان از آن پيروى کنند و هميشه در کارها موافق نیست او را متهم نسازى.
تفسير نورالثقلين ،ج  ،9ص 401
با يكديگر مشورت نمايند ،همان گونه که در آیه دیگر
مسلمانان را چنین توصیف مىکند :وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُ
283مْ  در کنار فکر و مشورت ،توکّل بر خدا فراموش نشود.
تفسير کوثر ،ج  ،2ص
(شورى)83/
 در جنگ بدر ،لشکر اسالم طبق فرمان پیغمبر« فَتَوَکَّلْ»
مىخواستند در نقطهاى اردو بزنند .یکى از یاران به نام  ارزش مشورت را با ناکامىهاى موسمى نادیده
«حباب بن منذر» عرض کرد اى رسول خدا این محلى نگیرید« .وَ شاوِرْهُمْ»
را که براى لشگرگاه انتخاب کردهاید ،طبق فرمان خداست  نرمش با مردم ،یك هدیه الهى است« .فَبِما رَحْمَةٍ
که تغییر آن جایز نباشد و یا صالحدید خود شما مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ»
مىباشد .پیامبر فرمود :فرمان خاصى در آن نیست  .رهبرى و مدیریّت صحیح ،با عفو و عطوفت همراه
عرض کرد :اینجا به این دلیل و آن دلیل ،جاى مناسبى است« .فَاعْفُ عَنْهُمْ»
براى اردوگاه نیست .دستور دهید لشکر از این محل  نظام حکومتىاسالم ،بر مبناى محبّت و ارتباط
حرکت کند و در نزدیکى آب براى خود محلى انتخاب تنگاتنگ با مردم است« .حَوْلِكَ»
نماید .پیغمبر اکرم نظر او را پسندید و مطابق رأى او  استغفارِ پیامبر درباره امّتش ،به دستور خداست.
تفسير نمونه ،ج  ،3ص  943پس مورد قبول نیز هست« .وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ»
عمل کرد.
 مشورت کردن ،منافاتى با حاکميّت واحد و
 گرچه کلمه «االمر» در «شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» مفهوم قاطعيّت ندارد« .وَ شاوِرْهُمْ  ...فَإِذا عَزَمْتَ»
وسیعى دارد و همه کارها را شامل مىشود ولى مُسلّم  خطاکارانِ پشیمان و گنهکاران شرمنده را بپذیرید
است که پيامبر هرگز در احكام الهى با مردم و جذب کنید« .فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ»
مشورت نمىکرد ،بلكه در آنها صرفا تابع وحى بود  .ابتدا مشورت و سپس توکّل ،راه چاره
تفسير نمونه ،ج  ،3ص  943کارهاست .خواه به نتيجه برسيم يا نرسيم.
«شاوِرْهُمْ  ...فَتَوَکَّلْ  ...إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ»
معناى توکل این نیست که انسان از وسائل و اسباب  ظلمى را که به تو کردند ،عفو کن« :فَاعْفُ عَنْهُمْ»
پیروزى که خداوند در جهان ماده در اختیار او گذاشته براى گناهى که نسبت به خدا مرتکب شدند ،طلب
است ،صرفنظر کند  ...بلکه منظور این است که انسان در آمرزش کن« :وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ» در مسائل سیاسى
چهار دیوار عالم ماده و محدوده قدرت و توانایى خود اجتماعى ،آنان را طرف مشورت خود قرار ده « :وَ
محاصره نگردد و چشم خود را به حمایت و لطف شاوِرْهُمْ»
خالصه مطالب برگرفته از تفسير نور ،ج  ،9ص  636و ( 632با اندک
پروردگار بدوزد .این توجه مخصوص ،آرامش و اطمینان و
جا به جايی در چينش جمالت)

درس  :011نماز جماعت (قسمت ششم)

* ادامه مباحث اقتدا به امام جماعت
ج) رکعت سوم
 .1در بین حمد یا تسبیحات  :چنانچه میداند که اگر اقتدا کند برای خواندن
حمد و سوره یا حمد تنها وقت دارد ،میتواند اقتدا کند و باید حمد و سوره یا
حمد را بخواند و اگر می داند فرصت ندارد ،بنابر احتیاط واجب باید صبر کند تا
امام جماعت به رکوع رود ،سپس به او اقتدا کند.
 .2در رکوع  :چنانچه در رکوع اقتدا کند ،رکوع را با امام جماعت به جا میآورد و
حمد و سوره برای آن رکعت ساقط است و بقیه نماز را همانگونه که قبال بیان
شد به جا میآورد.
د) رکعت چهارم
 .1در بین حمد یا تسبیحات  :حکم اقتدا در رکعت سوم را دارد و آن گاه که امام

جماعت در رکعت آخر نماز برای تشهد و سالم مینشیند مأموم میتواند برخیزد
و نمازش را به تنهایی ادامه دهد و میتواند نیم خیز بنشیند تا تشهد و سالم امام
جماعت تمام شود و سپس برخیزد.
 .2در رکوع  :رکوع و سجدهها را با امام به جا میآورد (اکنون رکعت چهارم امام و
رکعت اول مأموم است) و بقیه نماز را همانگونه که گذشت انجام میدهد.
* وظيفه مأموم در نماز جماعت
 مأ موم نباید تکبیره االحرام را پیش از امام بگوید ،بلکه بنابر احتیاط واجب تا
تکبیر امام تمام نشده ،نباید تکبیر بگوید.
 مأموم باید غیر از حمد و سوره ،همه چیز نماز را خودش بخواند .ولی اگر
رکعت اول یا دوم او و رکعت سوم یا چهارم امام باشد ،باید حمد و سوره را بخواند
و چنانچه فرصت نکند باید حمد را بخواند و سوره را نمیخواند.

 .1سوره مبارکه آل عمران؛ آيه شريفه  :151پس به [برکتِ] رحمت الهى ،با آنان نرمخو [و پُر مِهر] شدى و اگر تندخو و سخت دل بودى قطعاً از پيرامون تو پراکنده مىشدند .پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و
در کار[ها] با آنان مشورت کن و چون تصميم گرفتى بر خدا توکل کن .زيرا خداوند توکل کنندگان را دوست مىدارد.
* سايت هيأت رهروان سيدالشهداwww.mahfelezekr.ir : 
* سايت مؤسسه قرآني عصر ظهورwww.asre-zohur.ir :
* پست الکترونيکي مدير مؤسسه (مدرس کالس تفسير) asrezohur@chmail.ir :

طرح آيه هاي فراموش شده کاري از مؤسسه قرآني عصر ظهور اراک
درسنامه معارف اسالمي  -دوره قديم ( - )152/291دوره جديد  :جلسه صدم – جمعه 2991/21/25

پرسش  :011سید حسنی و تقدم و تأخر قیامها در عصر ظهور

* سيد حسني
 از جمله عالئم ظهور حضرت ولی عصر خروج «سيد حسنی» در روايات ذکر شده است.
 روايات ،او را سيدی خوش سيما و خوش منظر و اصالتاً ايرانی معرفی کردهاند.
 آن چه از روايات استفاده میشود اين است که او از شيعيان خالص اهل بيت و در صدد دفاع از حريم اهل بيت است.
 در زمانی که مردم در شرايط سختی هستند و ظلم و جور بيداد میکند ،او قيام میکند و مردم هم از قيام او استقبال میکنند و مناطقی را فتح میکند تا به کوفه میرسد و سرانجام با اصحابش
به امام زمان ملحق میشوند.
* تقدم و تأخر قيامها در عصر ظهور
از ميان قيامهای يمانی ،خراسانی و سفيانی کدام يک مقدم است ؟
 قيام يمانی و قيام خراسانی از محتويات می باشد ،لکن در روايات به قيام خراسانی اشاره شده است که آن قيام نيز با دو قيام يمانی و سفيانی همزمان میباشد و از نظر زمانی هر سه قيام در
يک سال و يک ماه و يک روز واحد صورت میپذيرد.
 رسول اکرم فرمودند :خروج سه پرچم سفيانی ،خراسانی و يمانی در يک سال واحد و يک ماه واحد و يک روز واحد خواهد بود و در ميان آن سه پرچم هيچ پرچمی پرهدايتتر از پرچم
يمانی نيست .زيرا يمانی به حق دعوت میکند.
 در روايات ديگری از امام باقر همان مضامين نقل گرديده که حضرت فرمودند که پرچم يمانی ،اهدی از ساير پرچمهاست و تعليل آوردهاند به اين جمله  :النَّهُ يَدعوکُم اِلی صاحِبِکُم . ...


درس چهارم :لطفا نمکگیر نشوید! 
 در اسالم به مصرف متعادل نمك ،سفارش شده است.
 نمك ،غذا را خوشمزه و مطبوع میسازد و به آن خاصیت میدهد.
 در اسالم مخصوصا سفارش شده که هنگام شروع و پس از پایان غذا نمك مصرف
شود.
 رسول اکرم به امیرمؤمنان فرمودند« :غذایت را با نمك شروع کن و با نمك
پایان ده .زیرا کسی که این دستور را مراعات کند از امراض گوناگونی مصون خواهد
ماند که بعضی از آنها دیوانگی ،جذام و برص است».
* فوائد نمک
 سوخت و ساز مواد غذایی در بدن
 انتقال پیامهای عصبی
 دفع اوره و آمیدها و بعضی مواد دیگر از راه کلیهها
* عوارض استفاده از نمک زياد و غذاهای شور
 آسم
 فشار خون  سکته قلبی  پوکی استخوان  سرطان معده

آقايان مسؤول
مراقب «موريانه»هايي باشيد
که «پايه های انقالب  »57را ...

* توصيهها
 حداکثر میزان نمکی که از طُرق مختلف به بدن میرسد نباید بیش از  5گرم
باشد.
 طبق دستور اسالم  ،نمك خوردن قبل و بعد از غذا بایستی به مقدار کم انجام
شود ،یعنی به خیال خاصیت بیشتر نباید نمك زیاد را بر بدن تحمیل نمود ،زیرا در
خود غذاها مقداری نمك موجود است.
 برای مزهدار کردن غذا تنها از نمك استفاده نکنید و به جای آن از ادویهها و
چاشنیها (لیموترش ،نارنج و  ) ...بهره ببرید.
 از خرید نمكهایی که روی بسته بندی آنها کلمه «صنعتی» درج شده است جدا
خودداری نمایید.
 نمك را دور از نور خورشید و حتی االمکان در ظروف چوبی و سفالی نگهداری
کنید.

* شهید آیت اهلل مدنی در نطقی که در جمع خبرگان ملت
داشتند آن هم در سالهای اول انقالب ،هشدار تکان دهندهای
به شخصیتهای مطرح و انقالبیون آن زمان دادند که امروز
عمق آن را بیشتر درک میکنیم.
* شهید مدنی با اشاره به ماجرای «یوسف و زلیخا» در قرآن
کریم به آن قسمت داستان اشاره کرد که وقتی زلیخا از
عیبگیری زنان مصر باخبر شد ،آنان را به ضیافتی دعوت کرد و
به دست آنان کارد و ترنجی داد و در میان مهمانی به
یوسف دستور داد که وارد ضیافت شود .آمدن یوسف
همان و بریده شدن دست زنانی که مالمتگر زلیخا بودند
همان.
* شهید آیت اهلل مدنی با گریه دردناک در پشت تریبون ادامه
داد « :آقایان! نکند در محشر و قیامت محمدرضا [پهلوی] جلو
ما را بگیرد و بگوید :دیدید شما هم وقتی دستتان ترنج
دادند ،دستتان را بریدید و مثل من ،کاخ نشین و طاغوتی
شدید؟
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