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اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما َأنْفَقُوا ِمنْ أَمْوالِهِ ْ
م
َضلَ َّ
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما ف َّ
هجُرُوهُنَّ
اللهُ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُو َزهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ ا ْ
فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَ ِفظَ َّ
1
اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً.
جعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ َفإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَال تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ َّ
فِي الْمَضا ِ

 سپردن اين وظيفه به مردان نه دليل باالتر بودن
شخصيت انسانى آنهاست و نه سبب امتياز آنها در جهان
ديگر .زيرا آن صرفا بستگى به تقوى و پرهيزگارى دارد.
همان طور كه شخصيت انسانى يك معاون از يك رئيس
ممكن است در جنبههاى مختلفى بيشتر باشد اما رئيس
براى سرپرستى كارى كه به او محول شده از معاون خود
تفسير نمونه ،ج  ،3ص 371
شايستهتر است.

 مردان هم درست همانند زنان در صورت تخلف از
وظائف ،مجازات مىگردند حتى مجازات بدنى .منتها چون
اين كار غالبا از عهده زنان خارج است ،حاكم شرع موظف
است كه مردان متخلف را از طرق مختلف و حتى از
طريق تعزير (مجازات بدنى) به وظائف خود آشنا سازد.
تفسير نمونه ،ج  ،3ص 373

 مراد از جمله «بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ» آن
زيادتهايى است كه خداى تعالى به مردان داده ،به
حسب طاقتى كه بر اعمال دشوار و امثال آن دارند ،چون
زندگى زنان يك زندگى احساسى و عاطفى است كه
اساس و سرمايهاش رقت و لطافت است.

 اين موقعيت به خاطر وجود خصوصياتى در مرد است.
مانند ترجيح قدرت تفكر او بر نيروى عاطفه و احساسات
(به عكس زن كه از نيروى سرشار عواطف بيشترى
بهره مند است) و ديگرى داشتن بنيه و نيروى جسمى
بيشتر كه با اولى بتواند بينديشد و نقشه طرح كند و با
ترجمه تفسير الميزان ،ج  ،4ص 543
دومى بتواند از حريم خانواده خود دفاع نمايد .به عالوه
تعهد او در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداختن
هزينههاى زندگى و پرداخت مهر و تامين زندگى  هيچ بعيد نيست كه اسالم امورى را تعظيم كند و ما
آبرومندانه همسر و فرزند ،اين حق را به او مىدهد كه مسلمانانى كه در محيط ماديت و غربزدگى بار آمدهايم
وظيفه سرپرستى به عهده او باشد .تفسير نمونه ،ج  ،3ص  370آن را حقير بشماريم يا اسالم امورى را حقير بشمارد كه
در چشم و درك ما بسيار عظيم باشد و بر سر آنها سر و
 ا وال آيه ،مسأله تنبيه بدنى را در مورد افراد دست بشكنيم و ظرف در صدر اسالم ،ظرف تقوا و ايثار
وظيفهنشناسى مجاز شمرده كه هيچ وسيله ديگرى آخرت بر دنيا بود ،نه ظرفى كه فعال ما داريم.
ترجمه تفسير الميزان ،ج  ، 4ص 558
درباره آنان مفيد واقع نشود و اتفاقا اين موضوع تازهاى
نيست كه منحصر به اسالم باشد .در تمام قوانين دنيا  بيهقى از اسما بنت يزيد انصارى روايت كرده كه نزد
هنگامى كه طرق مسالمتآميز براى وادار كردن افراد به رسول خدا وارد شده در حالى كه آن جناب در بين
انجام وظيفه ،مؤثر واقع نشود ،متوسل به خشونت اصحابش قرار داشت .اسما عرضه داشت :پدر و مادرم
مىشوند ،نه تنها از طريق ضرب بلكه گاهى در موارد فدايت باد .من از طرف زنان خدمت شما آمدهام .يا رسول
خاصى مجازاتهايى شديدتر از آن نيز قائل مىشوند كه اللَّه جانم به فدايت بدان كه هيچ زنى در شرق و غرب از
تا سرحد اعدام پيش مىرود.
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برترىهايى بر ما يافتهايد .شما به نمازهاى جمعه و
جنبه آرام بخشى دارد و يك نوع درمان روانى است.
جماعت و به عيادت بيماران و به تشييع جنازه مىرويد.
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جهاد كنيد و چون شما به سوى حج و يا عمره و يا به
تفسير نمونه ،ج  ،3ص 373

درس  :120روزه قضا (قسمت دوم) 
خالصه مطالب جلسه گذشته
 اگر كسی روزه را در وقت آن نگيرد ،بايد روز ديگري به جاي آن روزه بگيرد .پس روزهاي كه بعد از
وقت آن به جا آورده میشود «روزه قضا» نام دارد.
 اگر عمداً روزه ماه رمضان را نگيرد يا عمداً آن را باطل كند« ،قضا و كفاره» واجب میشود.
 كفاره ،همان جريمه اي است كه براي باطل كردن روزه معين شده :آزاد كردن يك بَرده  -دو ماه
روزه گرفتن  -طعام دادن به  60فقير.
 كسی كه كفّاره بر او واجب شود ،بايد يكی از اين سه را انجام دهد .چون امروزه برده به معناي
فقهیِ آن يافت نمیشود ،مورد دوم يا سوم را انجام میدهد.
 اگر هيچ يك از اينها برايش مقدور نيست ،هر مقدار كه میتواند بايد به فقير طعام بدهد و اگر
اصالً نتواند طعام بدهد ،بايد استغفار كند.
 كسی كه میخواهد دو ماه كفاره روزه ماه رمضان را بگيرد ،بايد ابتدا  31روز آن را پی در پی بگيرد
و اگر بقيه آن پی در پی نباشد ،اشكال ندارد.
 اينك ادامه مباحث را پی میگيريم.

سوى جهاد مىرويد اموال شما را حفظ مىكنيم و
براى شما پارچه مىبافيم تا لباس برايتان بدوزيم و
اموال شما را تر و خشك مىكنيم (در نسخهاى ديگر
آمده اوالدتان را تربيت مىكنيم) پس آيا در اجر و
ثواب با شما شريك نيستيم؟ حضرت با همه رخسارش
روى به اصحاب خود كرد و سپس فرمود :آيا سخن
هيچ زنى بهتر از سؤال اين زن درباره امر دينش
شنيدهايد؟ عرضه داشتند :يا رسول اللَّه ،هيچ احتمال
نمىداديم زنى به چنين مطالبى راه پيدا كند .آن گاه
رسول خدا متوجه آن زن شد و سپس به وى
فرمود :اى زن برگرد و به همه زنانى كه اين سؤال را
دارند ،اعالم كن كه همين كه شما به خوبى شوهردارى
كنيد ،خشنودى او را به دست آوريد و تابع موافقت او
باشيد ،اجر همه اينها معادل است با اجر همه آنهايى
كه براى مردان شمردى .زن برگشت در حالى كه از
شدت خوشحالى مكرر مىگفت« :ال اله اال اللَّه ،اللَّه
ترجمه تفسير الميزان ،ج  ،4ص  553و 554
اكبر».
 حكم روى به اصطالح «اعم اغلب» رفته است،
يعنى اگر نوع زنان و مردان را در نظر بگيريم ،برترى
جسمانى و عقالنى مرد بر زن را به خوبى مالحظه
مىكنيم .ولى ممكن است زنانى پيدا شوند كه به
مراتب از شوهران خود قوىتر باشند و عقل و درايت
بيشترى داشته باشند يا حتى نانآور خانواده باشند .در
مقام قانون گذارى ،نمونههاى نادر را در نظر نمىگيرند
بلكه نمونههاى غالب را مالحظه مىكنند.
 برخورد با منكرات بايد گام به گام و مرحله به
مرحله باشد .موعظه ،قهر ،تنبيه.
 عالج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد .پيش از آنكه
زن ،ناشزه شود ،چارهاى بينديشيد.
 اطاعت زن از شوهر و حفظ حقوق وى ،مشروط به
تأمين زندگى او از سوى مرد است.
 قانونگذار بايد در وضع قانون ،به تفاوتهاى طبيعىِ
زن و مرد در آفرينش ،توجه داشته باشد.
 تا موعظه مؤثر باشد ،قهر و خشونت ممنوع و تا قهر
و جدايى موقت اثر كند ،تنبيه بدنى ممنوع است.
 نظام حقوقى اسالم با نظام تكوين و آفرينش
هماهنگ است .حقّ مديريّت مرد ،به خاطر ساختار
جسمى و روحى اوست.
 سه مرحله موعظه ،ترك همخوابى و تنبيه ،براى
مطيع كردن زن است .پس اگر از راه ديگرى زن مطيع
مىشود ،مرد حقّ برخورد ندارد.
تفسير نور ،ج  ،2ص  62و ( 63با اندک جابجایی در چينش جمالت)

* در اين موارد ،بهجا آوردن قضای روزه «واجب» است ،ولي کفاره ندارد:
 روزه دار عمداً قی كند.
 در ماه رمضان ،غسل جنابت را فراموش كند و با حال جنابت ،يك يا چند روز،
روزه بگيرد.
 در ماه رمضان ،بدون اين كه تحقيق كند صبح شده يا نه ،كاري كند كه روزه را
باطل میكند( .مثال آب بخورد و بعداً معلوم شود صبح بوده است).
 كسی بگويد صبح نشده و روزهدار با اعتماد به گفته او ،كاري كند كه روزه را
باطل میكند و بعداً معلوم شود صبح بوده است.
(به فتواي برخی از فقها ،در بعضی از اين موارد كفاره هم واجب میشود).
 روزههايی كه به سبب سفر ،باطل شده است.
 روزههاي ايام حيض و نفاس بانوان.
 بر اثر ندانستن مسأله ،مبطلی انجام داده ولی نمیتوانسته مسأله را ياد بگيرد يا
اصالً متوجه نبوده.
 به سبب بيماري ،روزه نگيرد و بيماريش پس از ماه رمضان برطرف شود.

 .1سوره مبارکه نسا؛ آيه شريفه  :34مردان ،سرپرست زنانند ،به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و [نيز] به دليل آنكه از اموالشان خرج مىکنند .پس ،زنانِ درستكار ،فرمانبردارند [و] به پاس آنچه خدا
[براى آنان] حفظ کرده ،اسرار [شوهرانِ خود] را حفظ مى کنند .و زنانى را که از نافرمانى آنان بيم داريد [نخست] پندشان دهيد و [بعد] در خوابگاهها از ايشان دورى کنيد و [اگر تاثير نكرد] آنان را بزنيد؛ پس اگر شما را
اطاعت کردند [ديگر] بر آنها هيچ راهى [براى سرزنش] مجوييد ،که خدا واالى بزرگ است.
* 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  – 120کیفیت ظهور امام زمان را بیان کنید.

 چند ماه قبل از قيام اصالحی حضرت مهدي خروجی[از طرف شام] صورت میگيرد كه فرماندهی آن را شخصی به نام سفيانی به عهده دارد.
 اين شخص ،دامنه تصرفات لشكر خود را به عراق و مقداري از تركيه گسترش میدهد .با اين خروج ،افرادي به مقابله با وي برمیخيزند.
 در همين ايام فردي نيز به نام «يمانی» به دفاع از حق به پا میخيزد  ...اوضاع غيرعادي میگردد.
 در اين هنگام نداي آسمانی (كه گويا در ماه رمضان است) «ظهور» را نويد میدهد.
 سفيانی ،لشكري را به طرف مدينه و مكه گسيل میدارد كه با حضرت مبارزه كنند.
 اينان در بيابانی بين مدينه و مكّه به نام «بيداء» به قدرت الهی به زمين فرو میروند و فقط دو نفر از ايشان نجات میيابند.
 يكی [از آن دو] به سوي مكه میآيد و يكی به سوي عراق تا خبر اين واقعه را به گوش حضرت مهدي در مكه و سفيانی در عراق برساند.
 در همين ايام گروهی از ياوران (حدود  40نفر) به مكه وارد شده و پس از مالقات با نماينده امام به ديدار حضرت نايل شده و در كنار آن حضرت قرار میگيرند.
 وقتی ياوران اوليه ( 313نفر) كامل شدند ،ظهور حضرت تحقّق میپذيرد و حضرت با ياران به مسجد الحرام وارد شده و سخنان خودش را به گوش مردم میرساند و
از آنان بيعت میخواهد.
 به فرمان خداوند جبرئيل و تعدادي از مالئكه نيز به ياري حضرت میشتابند.
 اولين كسی كه با آن حضرت ،بيعت میكند جبرائيل و مالئكهاند و بعد ياوران ،بيعت تازهاي با حضرت میبندند.
 در اين هنگام ،حضرت لباس پيامبر را به تن نموده و پرچمی را به نام پرچم فتح به دست دارند.
 گفته شده اين پرچم هنگامی كه باز میشود ،نصرت و پيروزي را به همراه دارد.
 حضرت در مكه میمانند تا مقدار ياوران به 10000و يا  15000نفر میرسد.
 سپس قيام صورت میگيرد و حضرت ،مكه را فتح میكنند.
این بحث مهم ادامه دارد ...


درس  :12شکالت (قسمت دوم)
خالصه مطالب جلسه گذشته
 شكالت ،محصولی است كه در تهيه آن از پودر و كره كاكائو استفاده میشود .كاكائو به طور طبيعی تلخ
و بدمزه است.
 دانههاي كاكائو را چند روزي تخمير كرده و سپس براي نگهداري ،خشك میكنند و در انتها آنها را بو
میدهند.
 با بو دادن ،عطر آن آزاد شده و دانههاي كاكائو از داخل پوسته خارج میشوند.كره كاكائو ،روغن دانه
كاكائو است كه روغنی گياهی و مفيد محسوب میشود.
 رنگ تيره كاكائو به علت فالونوئيدهاي آن است كه به آن خاصيت آنتی اكسيدانی قوي میدهد كه با
فرايندهاي صنعتی ،خاصيت آنتی اكسيدانی آن كم میشود.
 شكالت تلخ ،بيشترين خاصيت آنتی اكسيدانی را داشته و ميزان شكر در اين محصول ،كمتر و براي
افراد چاق و ديابتی مناسبتر است.
 مصرف بیرويه شكالت تلخ ،حتی اگر بهترين نوع آن باشد میتواند موجب تحريك اعصاب ،كم اشتهايی
و الغري شود.
 شكالت شيري :در تركيب اين نوع شكالت ،شيرخشك ،به كار رفته و هر چه ميزان كره كاكائو و شير
خشك بيشتر باشد ،رنگ شكالت سفيدتر میشود.
 اينك ادامه مباحث را پی میگيريم.

 .3شکالت سفيد
 تنها از كره كاكائو تهيه شده و به همين دليل ،كالري بااليی دارد و استفاده مداوم از
آن باعث چاقی میشود.
 .4شکالت مغزدار
 مغزهاي مختلف از جمله فندق ،گردو ،بادام يا پسته ،سرشار از انواع آنتی اكسيدانها
و چربیهاي امگا  6 ،3و  ۹هستند.
 اگر مقداري مغز هم داخل شكالت وجود داشته باشد ،ارزش تغذيهاي آن به مراتب
باالتر میرود البته به شرطی كه در مصرف آن افراط نشود.
 .5تافي
 در حقيقت همان كارامل است ،يعنی با حرارت دادن و كارامل كردن شكر و افزودن
كمی رنگ خوراكی مجاز و اسانس به آن ،تافی را تهيه میكنند .البته ممكن است از
كره و طعم دهندههاي مناسب ديگر هم در تهيه برخی از آنها استفاده شود.

* دوستش که «تماس گرفت» ،بی معطلی راه افتاد« .تا خود صبح» ،بازی کردن و گفتن و خندیدن و . ...
* فردا «امتحان» داشت« .تا خود صبح» درس خوند ،اما نمرهای هم که انتظارش رو داشت ،نگرفت ! ...
* اگه دوستاش میپرسیدن «کجا بودی» ،چه جوابی داشت؟ پس «تا خود صبح» با اونا پیامک بازی کرد . ...
* به نظرش کار «مسخرهای» میاومد .بنابراین «تا خود صبح» توی اینترنت چرخید و . ...
* دوستش که «تماس گرفت» ،بی معطلی راه افتاد« .تا خود صبح» ،توی مسجد موند و احیا گرفت . ...
* فردا «امتحان» داشت .توی روز نخوابید و بیشتر درس خوند« .تا خود صبح» مشغول دعا و مناجات بود . ...
* هیچ وقت براش مهم نبود که دیگران «چی میگن»« .تا خود صبح» اشک ریخت و با خدا عشقبازی کرد . ...
* به نظرش بهترین فرصت برای «آشتی با خدا» بود .بنابراین «تا خود صبح» قرآن خوند و نماز و . ...

نع
یکی از مهمرتین ازبار رست گاری« ،دوست خوب» است.کاش ارطافمان رپ از این « مت الهی» باشد !

به منظور شرکت در راهپيمايی

روز جهانی قدس

مقابل محل قديم مؤسسه
در ابتدای خيابان محسنی گرد هم می آييم.
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* سايت هيأت رهروان سيدالشهداwww.mahfelezekr.ir : 
* سايت مؤسسه قرآني عصر ظهورwww.asre-zohur.ir :
* پست الکترونيکي مدير مؤسسه (مدرس کالس تفسير) asrezohur@chmail.ir :

