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 آيه قبل ،بيان وظايف حاكمان بود كه بايد دادگر و
امانتدار باشند .اين آيه به وظيفه مردم در برابر خدا و
پيامبر اشاره مىكند .با وجود سه مرجع «خدا»،
«پيامبر» و «اولى االمر» هرگز مردم در بنبست قرار
تفسير نور ،ج  ،2ص 90
نمىگيرند.
 يكى از ويژگيهاى جامعه اسالمى اين است كه در
اين جامعه ،تنها اراده الهى حكومت مىكند و اگر كسانى
چون پيامبر و پيشوايان دينى هم حاكميت دارند،
حاكميت آنها در طول حاكميت خداست و در عرض آن و
مقابل آن نيست.
 اطاعت از خدا عمل به احكامى است كه در قرآن و يا
سنت پيامبر آمده است و در مورد شريعت و احكام،
اطاعت از پيامبر همان اطاعت از خداست و آن
حضرت بيان كننده احكام مجملى است كه تفصيل آن
در قرآن نيامده :مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ (نساء)80/
وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (نحل)44/
 اطاعت از پيامبر و اولى االمر كه با نوع اطاعت از
خدا فرق دارد ،مربوط به امور اجتماعى و مسايل
حكومتى است و پيامبر و اولى االمر جامعه را در
موضوعاتى مانند جنگ و صلح ،قضاوت ،گرفتن حقوق
مالى ،ايجاد نظم و ساير شئون حكومتى رهبرى مىكنند
و آنها زمامداران جامعه هستند.
 با فرمانى كه در اين آيه آمده اطاعت از آنان
مشروعيت پيدا كرده و واجب شده است و هر مسلمانى
وظيفه دارد كه از پيامبر اسالم و اولى االمر اطاعت
تفسير كوثر ،ج  ،2ص  467و 468
كند.
 دانشمند اهل تسنن ابوبكربن مؤمن الشيرازى در
رساله اعتقاد (طبق نقل مناقب كاشى) از ابن عباس نقل
مىكند كه آيه فوق درباره على نازل شد ،هنگامى كه
پيامبر او را (در غزوه تبوك) در مدينه به جاى خود
گذارد ،على عرض كرد :اى پيامبر! آيا مرا همانند زنان
و كودكان در شهر قرار مىدهى؟ پيامبر فرمود :آيا
دوست ندارى نسبت به من همانند هارون (برادر موسى)
نسبت به موسى بوده باشى ،آن زمانى كه موسى
به او گفت :در ميان بنى اسرائيل جانشين من باش و
تفسير نمونه ،ج  ،3ص 443
اصالح كن.
 شيعه اماميه گفتهاند :خداوند ،اطاعت اولوا االمر را
بدون هرگونه قيدى بر اطاعت رسول با «واو» عطف كرده
است و كلمه «واو» مشاركت در حكم را اقتضا دارد و
معناى اين آن است كه اطاعت اولوا االمر ،همان اطاعت
رسول و امر آنها ،امر اوست .ترديدى نيست كه اين
مرتبت واال تنها از آن كسى خواهد بود كه شايستگى اين
اطاعت را داشته باشد و اين شايستگى را جز معصوم
كسى ندارد .چراكه تنها عصمت است كه اطاعت معصوم
و اطاعت پيامبر را در يك رديف قرار مىدهد.
ترجمه تفسير كاشف ،ج  ،2ص 566

اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ َفإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا َّ
1
سنُ َت ْأوِيالً.
اللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذِلكَ خَيْرٌ وَ أَحْ َ
ن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِ َّ
اللهِ وَ الرَّسُولِ إِ ْ
فَرُدُّوهُ إِلَى َّ

 حضرت على :هر حاكمى كه به غير از نظر
 اگر گفته شود كه ائمه معصومين در زمان نزول اين اهلبيت معصوم پيامبر قضاوت كند ،طاغوت است.
تفسير نور ،ج  ،2ص 91
آيه نبودهاند چگونه خداوند اطاعت آنها را بر مسلمانان آن
عصر واجب مىكند؟ مىگوييم :اين آيه مربوط به زمان  در كافى از ابى بصير روايت كرده گفت سؤال نمودم
پيامبر نيست بلكه تكليف مسلمانان را در طول تاريخ از حضرت صادق معنى آيه أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا
بيان مىكند و اساساً با وجود و حضور پيامبر ،اولى االمرى الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ را .فرمود مراد از اولى االمر،
در كار نبوده و حتى اگر اولى االمر را به معناى حاكمان اميرالمؤمنين و فرزندانش ميباشد و در حق آنان
جامعه هم بگيريم آنها هم در عهد پيامبر نبودند و در اين آيه نازل شده .عرض كردم مردم ميگويند چنانچه
آيه در حق آن بزرگواران نازل شده ،پس چرا خداوند
واقع در زمان پيامبر ،خود او مصداق اولى االمر بود.
تفسير كوثر ،ج  ،2ص  469آنها را به نام در قرآن بيان نفرموده؟ فرمود به مردم بگو
خداوند در قرآن ،آيه أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ را نازل
كرده و بيان نفرموده چگونگى نماز و تعداد ركعات او را
 چرا خداوند در هنگام نزاع ،رجوع به خدا و رسول و همچنين بيان نكرده مقدار زكوة را و پيغمبر اكرم
را واجب قرار داده ،نه رجوع به اولوا االمر را .با اينكه تفسير نموده نماز و زكوة را براى مردم و حج را نازل
اطاعت از هر سه را واجب كرده است؟ به اين دليل كه نموده و بيان نكرده تعداد طواف و كيفيت حج را تمام
نزاع ،گاهى در تعيين خود اولوا االمر واقع مىشود؛ آنها را پيغمبر تفسير كرده براى مردم .اين آيه را
چنانكه اين نزاع عمال واقع شده است .زيرا اهل سنّت هم نازل كرده در حق اميرالمؤمنين و فرزندانش و
مىگويند :اولوا االمر ،اهل حلّ و عقد هستند و شيعه پيغمبر بيان تفسير او را نموده و فرموده اي مردم
مىگويد :اولوا االمر ،اهل بيت مىباشند .بنابراين ،در بدانيد من هر كه را موال و آقايم ،على نيز موال و
اين نزاع واجب است كه به كتاب خدا و سنّت رسول آقاى اوست . ...
تفسير جامع ،ج  ،2ص  82و 83
رجوع شود و بر همين اساس است كه شيعه براى اثبات
مدّعاى خود ،مبنى بر اينكه مراد از اولوا االمر ،اهل
استدالل  دين كامل بايد براى همه اختالفها ،راه حل داشته
بيت هستند ،به آيه تطهير و حديث ثقلين
ترجمه تفسير كاشف ،ج  ،2ص  570باشد.
كرده است.
 پذيرش فرمان از حكومتهاى غير الهى و طاغوت،
حرام است.
 خداى تعالى طاعت مردم از اولى االمر را بر مؤمنين  سلسله مراتب در اطاعت بايد حفظ شود :اللَّهَ،
واجب فرموده ،اگر احيانا ولى امرى بر خالف كتاب و رسُولَ ،أُولِي الْأَمْر.
سنت دستورى داد ،مردم نبايد اطاعتش كنند و حكم اين  يكى از وظايف حكومت اسالمى ،ايجاد وحدت و
چنين او نافذ نيست ،براى اين كه رسول خدا قاعدهاى حلّ تنازعات است.
كلى به دست عموم مسلمين داده ،و فرموده« :ال طاعة  اطاعت از حاكمى واجب است كه مؤمن و از خود
لمخلوق فى معصية الخالق» (هيچ مخلوقى در فرمانى كه مردم با ايمان باشد.
به معصيت خدا مىدهد نبايد اطاعت شود) و اين دستور  مخالفان با احكام خدا و رسول و رهبران الهى ،بايد
را شيعه و سنى روايت كردهاند ...
ترجمه .تفسير الميزان ،ج  ،4ص  621در ايمان خود شك كنند.
 مردم بايد نظام اسالمى را بپذيرند و از رهبران الهى
 از جابربنعبداهلل انصارى روايت شده كه گفت :وقتى آن در قول و عمل پشتيبانى كنند.
[اين] آيه بر پيامبر نازل شد ،گفتم :يا رسول اهلل خدا و  اگر همه فرقهها ،قرآن و سنّت را مَرجع بدانند،
اختالفها حل شده ،وحدت و يكپارچگى حاكم
پيامبر را شناختيم .اين اولى االمر چه كسانى هستند كه مىشود.
اطاعت از آنها در رديف اطاعت از خدا آمده؟ فرمود :اى  اولىاالمر بايد همچون پيامبر معصوم باشند تا
جابر آنان جانشينان من و پيشوايان مسلمانان پس از من مانند پيامبر اطاعت از آنان ،الزم و بىچون و چرا باشد.
هستند .اول آنها علىبنابىطالب است سپس  نشانه ايمان واقعى ،مراجعه به خدا و رسول ،هنگام
حسن سپس حسين سپس علىبنالحسين تنازع و باال گرفتن درگيرىهاست و اطاعت در شرايط
سپس محمدبنعلى كه در تورات معروف به باقر است عادّى كار مهمّى نيست.
و به زودى او را مالقات مىكنى .پس سالم مرا به او  اسالم مكتبى است كه عقايد و سياستش به هم
برسان .سپس صادق جعفر بن محمد سپس موسى آميخته است .اطاعت از رسول و ولىاالمر كه امرى
بن جعفر سپس على بنموسى سپس محمدبن سياسى است ،به ايمان به خدا و قيامت كه امرى
على سپس علىبنمحمد سپس حسنبنعلى اعتقادى است ،آميخته است.
سپس هم نام من محمد و هم كنيه من حجت خدا بر
خالصه مطالب برگرفته از تفسير نور ،ج  ،2ص  91و ( 92با اندک
جابجایی در چينش مطالب)
زمين ...
تفسير كوثر ،ج  ،2ص 470

درس  :124احکام قضا و کفاره روزه 
 الزم نيست قضاي روزه را فوري به جا آورد ،ولي بنابر احتياط واجب بايد تا ماه
رمضان سال بعد انجام دهد.
 اگر از چند ماه رمضان ،روزه قضا دارد ،هر كدام را اول بگيرد اشكال ندارد .ولي
اگر وقت قضاي روزه آخرين ماه رمضان ،تنگ است مثال ده روز از ماه رمضان آخر،
قضا دارد و ده روز به ماه رمضان بعد مانده است ،بايد اول قضاي آن را بگيرد( .به
فتواي برخي از فقها ،در فرض دوم نيز احتياط مستحب است اول قضاي ماه
رمضان آخر را به جا آورد).
 انسان نبايد در انجام كفاره كوتاهي كند ،ولي الزم نيست فوري آن را انجام
دهد.

 اگر كفاره بر انسان واجب شود و به جا نياورد و چند سال بر آن بگذرد چيزي
بر آن اضافه نميشود.
 اگر روزه خود را با كار حرامي باطل كند بنابر احتياط واجب ،كفاره جمع الزم
مي شود .يعني ب ايد يك برده آزاد كند و دو ماه روزه بگيرد و به شصت فقير طعام
بدهد .اگر هر سه برايش ممكن نيست ،هركدام از آنها را كه ميتواند بايد انجام
دهد( .به فتواي برخي از فقها ،كفاره جمع واجب نيست لكن احتياط مستحب
است).
 كسي كه قضاي روزه ماه رمضان را گرفته ،اگر بعدازظهر عمداً آن را باطل
كند ،بايد به ده فقير ،هر كدام يك مدّ طعام بدهد و اگر نميتواند طعام بدهد،
بنابر احتياط واجب بايد سه روز پي در پي روزه بگيرد.

 .1سوره مبارکه نسا؛ آيه شريفه  :59اى کسانى که ايمان آورده ايد ،خدا را اطاعت کنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت کنيد؛ پس هر گاه در امرى [دينى] اختال ف نرر ياتتيد ،اگر هه خدا و رو ها پسين ايمان داريد،
آن را هه [کتاب] خدا و [سنت] پيامبر [او] عرضه هداريد ،اين ههتر و نيكترجامتر 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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پرسش درس  - 124در روز ظهور ،حضرت مهدی چگونه خود را معرّفی می کند؟

 در روز ظهور ،حضرت مهدي پشت به كعبه ميدهد و ميگويد هر كس مي خواهد نظر كند به آدم و شيث و نوح و سام و ابراهيم و اسماعيل و موسي و يوشع و عيسي و
شمعون پس نگاه كند به من كه علم و كمال همه آنها با من است!
 هر كس كه مي خواهد نظر كند به محمد و علي و حسن و حسين و ائمه از ذريه حسين پس نگاه كند به من و آن چه خواهد از من سؤال كند كه علم همه نزد من
است .آن چه آنها مصلحت ندانستند و خبر ندادند من خبر ميدهم.
 هر كسي كتب آسماني و صحف پيغمبر را مي خواهد بيايد از من بشنود  ...بعد بخواند صحف نوح و صحف ابراهيم و تورات موسي و انجيل عيسي و زبور داود را .سپس
علماي آن ملّتها همه شهادت دهند كه اين است آن كتاب ها به نحوي كه از آسمان نازل شده بود و تغيير نيافته است و آن چه از ما فوت شده بود و به ما نرسيده بود ،همه را
بر ما خواند.
 پس بخواند قرآن را به نحوي كه حق تعالي بر حضرت رسول نازل ساخته بي آن كه تغيير (در تقدّم و تأخّر آيات و شأن نزول) يافته و تبديل يافته باشد.


درس  :13لواشک (قسمت دوم)
خالصه مطالب جلسه گذشته
 لواشك ها در واقع ميوه هاي پخته و خشك شده اي هستند كه به دليل دارا بودن فيبر فراوان ،براي
افرادي كه با مشكالت گوارشي و روده اي مواجه اند ،مفيدند.
 آنتي اكسيدان موجود در همه انواع ميوه هاي خشك از جمله لواشك ها باعث دفع سموم و راديكال
هاي مضر از بدن مي گردد.
 امروزه و در ايران ،لواشك يكي از تنقالت خوشمزه و مورد پسند است كه حتي به ميزهاي پذيرايي در
مهماني ها نيز راه پيدا كرده.
 لواشك هاي خانگي به دليل اين كه پايه توليد آن ها ميوه مي باشد ،از خواص تغذيه اي و درماني
برخوردارند.
 بايد دقت داشت محيطي كه در هنگام خشك كردن ،لواشك در آن قرار مي گيرد ،عاري از حشرات
موذي و ديگر آلودگي ها باشد.
 اينك ادامه مباحث را پي مي گيريم.

* لواشک های صنعتي استاندارد
 معموال در كارخانهها و يا كارگاههاي توليد لواشك ،از تركيب دو يا چند نوع ميوه با
درجه رسيدگي نسبي كه عطر ،طعم ،رنگ و خواص تغذيهاي و درماني آنها ظاهر شده،
استفاده ميشود.

 انواع آلوها ،سيب ،گالبي ،زرشك ،ليمو ،زغال اخته و انار از جمله ميوههايي
هستند كه بر اثر تركيب آنها با هم ،رنگ و طعم لواشك ايجاد ميشود.
 در لواشكهاي صنعتي عالوه بر ميوه از نوعي ژالتين گياهي براي ايجاد قوام
استفاده ميشود.
 بنابراين همه ماده اوليه لواشك را ميوه تشكيل نميدهد.
 بنا بر نام و طعم ميوه اي كه بر روي بسته بندي درج شده از اسيد سيتريك ،اسيد
ماليك و اسيد تارتاريك براي طعم دهندگي بيشتر استفاده ميشود.
 از نمك براي ايجاد طعم شوري و افزايش ماندگاري و از گلوكز و ساكارز براي
تعديل طعم و ترش و شيرين شدن آن استفاده ميشود.
 در برخي لواشكها كه از ميوههاي خشك تهيه ميشوند ،آب و دي اكسيدگوگرد
نيز مورد استفاده قرار ميگيرد .البته با وجود استاندارد بودن اين محصوالت ،درصد
به كارگيري انواع اسيد و دي اكسيد گوگرد و حتي نمك در آنها بسيار اهميت دارد.

* «صاحبدلی» را دیدند که در کناری نشسته و اشک میریزد .اطرافیان با دیدن این
اوضاع نگران و علت را جویا شدند و پاسخ شنیدند« :فردی الابالی به من گفت فالنی!
من همانی هستم که همه در مورد من میگویند.
آیا تو هم همانی هستی که دیگران دربارهات فکر میکنند ...؟!»

ضم ع
عم
تط
ن مل هب رفیضه «نهی از منکر» ن گاهی یق هم هب « هیر» ردون خود داشته باشیم ...
به تأسی از بزرگان دین ،برخی «آداب خواب» را رعایت میکنیم:
* باوضو بودن
* ذکر تشهد نماز
*  3مرتبه سوره توحيد
* ذکر تسبيحات حضرت زهرا
* تالوت آيه شريفه  110سوره مبارکه کهف
* سايت هيأت رهروان سيدالشهداwww.mahfelezekr.ir : 
* سايت مؤسسه قرآني عصر ظهورwww.asre-zohur.ir :
* پست الکترونيکي مدير مؤسسه (مدرس کالس تفسير) asrezohur@chmail.ir :

