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 اساساً هر پیامبرى که از جانب خدا فرستاده شده باید
از او اطاعت شود و این یک فرمان الهى است و به همین
جهت اطاعت از پیامبر اطاعت از خداوند است.
 پیامبران باید معصوم باشند و هرگز دچار خطا و
اشتباه و گناه و معصیت نشوند .چون اطاعت آنها به
طور مطلق واجب شده و مُسلّم است كه اطاعت از
فرد خطاكار از نظر عقلى درست نيست و نمىتواند
مورد نظر خداوند باشد و خداوند هرگز بندگان خود را
به اطاعت از فرد خطاکار فرمان نمىدهد.
 این آیه به روشنى داللت دارد بر اینكه شفاعت
خواهى از پیامبر کار مطلوبى است و مسلمانان طبق
تعلیم این آیه پیش پیامبر مىرفتند و از او شفاعت
خواهى مىکردند و حتى پس از مرگ پیامبر هم در
طول تاریخ ،مسلمانان آگاه وقتى به زیارت قبر پیامبر
مىروند با الهام از این آیه از آن حضرت تقاضاى شفاعت
مىکنند و از او مىخواهند که براى آنها از خدا طلب
آمرزش نماید.
 این یک سنتى است که دانشمندان و علماى اسالمى
به آن عمل مىکردند و در زیارتنامههاى پیامبر هم
این مطلب را قرار دادهاند و حتى متن این آیه را هم
آوردهاند.
 بنابراین کسانى که شفاعت خواهى از پیامبر را شرك
قلمداد مىکنند ،با مضمون این آیه و نیز با سیره مستمر
مسلمانان مخالفت مىورزند و آنها را این خسارت بس که
خود را از این خیر و برکت محروم کردهاند.
تفسير كوثر ،ج  ،2ص  474و 475

 از حسن بصرى روایت شده که این آیه درباره دوازده
مرد یهودى آمد که با هم بر نفاق با پیغمبر اتفاق
کرده بودند .خداى تعالى به رسولش خبر داد ،پس
حضرت رسول مجلسى تعیین نمود و آنها را حاضر
[گرداند] و فرمود از شما آن دوازده نفر که اتفاق کرده
بودید اگر برخیزید و استغفار کنید من براى شما شفاعت
میکنم .هرچند رسول این مطلب را اعاده مینمود هیچ
کس ب رنخواست .پس حضرت هر یک از آنها را به نام و
نسب ،اسم برد و آنها را میان مردم رسوا گردانید .آن
وقت گفتند یا رسول اللّه براى ما استغفار کن .حق تعالى
این آیه را فرستاد .حضرت فرمود اگر اول استغفار کرده
بودید از شما پذیرفته میشد ،لكن چون [استغفار] نكردید
اکنون دیگر شما را به سوى خدا و رسول راهى نیست و
از شما قبول نمیگردد و امر فرمود آنها را از مجلس
بیرون کردند .تفسير مخزن العرفان در علوم قرآن ،ج  ،4ص 102
 دعاى پيامبر در حقّ مؤمنان مستجاب است.
«اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ» دعاى نیكان و
فرشتگان نیز در حقّ آنان اثر دارد .در یک جا استغفار
فرشتگان براى مردم مطرح است «وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِی
الْأَرْضِ» (شوری )5/و در جاى دیگر براى مؤمنان« .وَ
تفسير نور ،ج  ،2ص 97
یَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنُوا» (غافر)7/

اللهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظََلمُوا َأنْفُسَهُمْ جاؤُكَ
وَ ما أَرْسَلْنا ِمنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ َّ
1
اللهَ َو اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً.
فَاسْتَغْفَرُوا َّ

نمىدهد و از جمله این سنّتها آن است که احكام
 إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ  ...اشاره به این که فایده اطاعت خود را از طریق پیامبرى از میان بندگانش به آنان
ترجمه تفسير كاشف ،ج  ،2ص 581
فرمان خدا و پیامبر متوجه خود شما مىشود و مىرساند.
مخالفت با آن در واقع یک نوع ستم به خویشتن است.
زیرا زندگى مادى شما را به هم مىریزد و از نظر معنوى  اگر بندگان خدا تسلیم حكم رسول شدند و از
مایه عقبگرد شماست.
تفسير نمونه ،ج  ،3ص  451هیچ حكم آن جناب در باطن دلشان ناراحت نگشتند،
آن وقت است که مسلمان واقعى شدهاند و در این
 هدف از فرستادن پیامبران ،اطاعت و فرمانبردارى صورت است که مىتوان گفت به طور قطع تسلیم
کردن همه مردم بوده است .حال اگر بعضى از مردم از حكم خدایند و حتى در برابر حكم تكوینى خدا نیز
ترجمه تفسير الميزان ،ج  ،4ص 647
آزادى خود سوءاستفاده كردند و اطاعت ننمودند ،تسلیماند.
تقصير متوجه خود آنهاست .بنابراین آیه فوق عقیده
جبریون را که مىگویند بعضى از مردم از آغاز موظف به  سیماى یک جامعه و مدیریّت سالم ،آن است که
اطاعت و بعضى محكوم به عصیان و مخالفت هستند ،نفى مردمش با ايمان ،رهبرش آسمانى ،فرمانبرى و
مىکند.
تفسير نمونه ،ج  ،3ص  450اطاعت مردم قوى ،منحرفانش پشيمان و اهل
استغفار و رهبرش پذيرا و مهربان باشد.
 از این آیه ضمنا پاسخ کسانى که توسل جستن به
تفسير نور ،ج  ،2ص 97
پیامبر و یا امام را یک نوع شرك مىپندارند ،روشن
مىشود .زیرا این آیه صریحا مىگوید که آمدن به سراغ  توبه ترك رهبر ،بازگشت به [سوی] رهبر است.
پیامبر و او را بر درگاه خدا شفیع قرار دادن و وساطت  اگر خطاكاران را بخشيديد به آنان محبّت نيز
و استغفار او براى گنهكاران مؤثر است و موجب پذیرش بكنيد.
توبه ،و رحمت الهى
است .استغفار و شفاعت خواستن از  پیامبـر بخشنده گنـاه نیست ،واسطـه عفو الهى
 اگر وساطت و دعا و
پیامبر شرك بود ،چگونه ممكن بود که قرآن چنین است.
دستورى را به گنهكاران بدهد! منتها افراد خطاکار باید  راه بازگشت و توبه براى خطاكاران و حتّى
نخست خود توبه کنند و از راه خطا برگردند ،سپس براى منافقان باز است.
 رها کردن انبیا و رجوع به طاغوت ،ظلم به مقام
قبول توبه خود از استغفار پیامبر نیز استفاده کنند.
 بدیهى است پيامبر آمرزنده گناه نيست .او تنها انسانى خود است.
مىتواند از خدا طلب آمرزش كند و اين آيه ،پاسخ  هدف از فــرستادن انبیا ،هدایت مردم از طریق
دندانشكنى است به آنها كه اين گونه وساطت را اطاعت از آنان است.
تفسير نمونه ،ج  ،3ص   451اقرار و اعتراف به گناه و استغفار در محضر اولیاى
انكار مىكنند.
خدا وسیله و زمینه عفو الهى است.
 این آیه داللت دارد بر اینكه شخصى که مرتكب گناه زيارت رهبران آسمانى و استمداد و توسل از
کبیره شده ،باید استغفار کند .زیرا خداوند توبه او را طـريق آن عــزيزان ،مورد تأييد قرآن است.
مىپذیرد و نیز داللت دارد بر این که مجرد استغفار  اطاعت ،مخصوص خداست .حتّى اطاعت از پیامبران
كافى نيست ،بلكه بايد اصرار و تصميمى براى تكرار باید با اذن خدا باشد ،وگرنه شرك است.
معصيت نداشته باشد .زیرا پیامبر براى آن گروه  گناهكاران نباید مأیوس شوند .استغفار ،توبه و
بدون اینكه آنان توبه کنند ،استغفار نمىکرد .پس سزاوار زیارت اولیاى خدا ،وسیله بازسازى روحى آنان است.
است که انسان توبه کند و نادم شود و تصمیم بگیرد که  گناه ،حجابى میان انسان و رحمت الهى است و
هرگز آن گناه را تكرار نكند ،آن گاه در پیشگاه خداوند ،همین که آن حجاب برطرف شد ،رحمت دریافت
مىشود.
استغفار کند تا توبهاش را بپذیرد.
ترجمه تفسير مجمع البيان ،ج  ،5ص   215پیوند همه مردم با رسولاللّه باید محكم باشد.
چه مؤمن ،چه فاسق .مؤمن براى کسب فیض و فاسق
 هدف [از فرازهای نخست آیه] اتمام حجّت بر براى درك شفاعت.
منافقانى است که پیامبر را نافرمانى کردند و داورى او  خطاکار ،ابتدا باید پشیمان شود و به سوى حقّ
را نپذیرفتند؛ بدین ترتیب که خداوند در این آیه براى برگردد .سپس براى استحكام رابطه با خداوند ،از مقام
منافقان و دیگران بیان داشته است که نافرمانى پیامبر رسالت کمک بگیرد.
خالصه مطالب برگرفته از تفسير نور ،ج  ،2ص  97و ( 98با اندک
تنها نافرمانى خود او نیست ،بلكه معصیت خداست.
جابجايی در چينش جمالت)
چراکه خداوند امور را جز بر طبق سنتهای متعارف انجام

درس  :125تتمه مباحث روزه 
* در اين موارد نه قضا واجب است و نه کفّاره:
 روزههای ایّام کفر برای تازه مسلمان؛ یعنی اگر کافری مسلمان شود قضای
روزههای گذشته واجب نیست.
 کسی که به سبب پیری نمیتواند روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان هم نمیتواند
قضای آن را انجام دهد .ولی اگر روزه گرفتن برایش دشوار است ،باید برای هر روز
یک مُدّ طعام به فقیر بدهد.
 روزه قضای پدر و مادر
 پس از مرگ پدر ،پسر بزرگ او باید نمازها و روزههای قضا شده او را به جا
آورد و احتیاط مستحب است قضای نماز و روزههای مادر را هم به جا آورد( .به
فتوای برخی از فقها نمازها و روزههای قضای مادر نیز بر او واجب است).

* ساير مسائل
 مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر ،دو رکعت بخواند ،نباید در
آن سفر روزه بگیرد ولی باید قضای آن را به جا آورد و مسافری که نمازش را تمام
میخواند مثل کسی که شغل او سفر است ،باید در سفر روزه بگیرد.
 مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد ،ولی اگر برای فرار از روزه باشد مكروه
است.
 روزی را که انسان نمیداند آخر ماه رمضان است یا اول شوال ،باید روزه بگیرد.
ولی اگر پیش از مغرب بفهمد که اول شوال است باید افطار کند.
 اگر حاکم شرع حكم کند که اول ماه است ،کسی هم که از او تقلید نمیکند
باید به حكم او عمل کند.

 .1سوره مبارکه نسا؛ آيه شريفه  :64و ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر آنكه به توفيق الهى از او اطاعت کنند .و اگر آنان وقتى به خود ستم کرده بودند ،پيش تو مىآمدند و از خدا آمرزش مىخواستند و پيامبر [نيز] براى
آنان طلب آمرزش مىکرد ،قطعاً خدا را توبهپذيرِ مهربان مىيافتند.
* 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  - 125آیا هنگامی که امام زمان ظهور میکنند تجهیزات امروزی به همین شکل باقی میمانند؟ (قسمت اول)

 پرسش اول) وقتی حضرت ظهور میفرمایند چگونه بر دشمنانی که دارای پیشرفتهترین امكانات نظامی و غیره میباشند پیروز میشوند که ما این بحث را «ظهور و امكانات
پیشرفته» مینامیم.
 پرسش دوم) پس از تشكیل حكومت و از بین رفتن ظالمین ،چگونه با این امكانات رفتار میکنند که ما آن را تحت عنوان «حكومت جهانی حضرت مهدی و امكانات
پیشرفته» از آن یاد میکنیم .چون آنچه که از سؤال برمیآید مربوط به جهت دوم است ،ما به آن میپردازیم:
 وقتی که حضرت ظهور کرد ند و با ظالمین جنگیدند و زمین را از وجودِ ناپاك آنان ،پاك کردند و حكومتی بر مبنای عدل تشكيل دادند ديگر در جهان جنگی
وجود ندارد و تجاوز هم از بين خواهد رفت و همه دنيا را صلح و امنيّت فرا میگيرد .لذا آن دسته از تجهيزاتی كه مربوط به امور نظامی میباشند ،خود به
خود از صحنه كنار میرود چرا كه احتياجی به آنها نيست.
 اسالم ،دین صلح و آرامش است ،اما دسته دیگر از امكانات و پیشرفتها و تجهیزات بشری که مربوط به امور صنعتی و کشاورزی و بهداشتی و غیره میباشند نه تنها باقی
میمانند و بیش از آنها استفاده بهینه میکنند بلكه آن چه که از روایات برمیآید آن است که به برکت وجود حضرتش این گونه امكانات ،گسترش هم مییابد.
 اساساً باید گفت که اسالم ،دین تكامل و پیشرفت در همه زمینههای مادی و معنوی ،دنیوی و اخروی میباشد و در مورد تكامل امور دنیوی ،آیات و روایات فراوانی داریم از
ادامه دارد ...
جمله این که خداوند در قرآن کریم میفرماید« :خَلَقَ لَكُم ما فِی األرضِ جَمِیعاً» و ما به بعضی از این پیشرفتها در زمان حضرتش اشاره میکنیم.


درس  :13لواشک (قسمت سوم)
خالصه مطالب  2جلسه گذشته
 لواشکها در واقع میوههای پخته و خشک شدهای هستند که به دلیل دارا بودن فیبر فراوان ،برای
افرادی که با مشكالت گوارشی و روده ای مواجهاند ،مفیدند.
 آنتی اکسیدان موجود در همه انواع میوههای خشک از جمله لواشکها باعث دفع سموم و رادیكالهای
مضر از بدن میگردد.
 امروزه و در ایران ،لواشک یكی از تنقالت خوشمزه و مورد پسند است که حتی به میزهای پذیرایی در
مهمانیها نیز راه پیدا کرده.
 لواشکهای خانگی به دلیل این که پایه تولید آنها میوه میباشد ،از خواص تغذیهای و درمانی
برخوردارند.
 باید دقت داشت محیطی که در هنگام خشک کردن ،لواشک در آن قرار میگیرد ،عاری از حشرات
موذی و دیگر آلودگیها باشد.
 معموال در کارخانهها و یا کارگاههای تولید لواشک ،از ترکیب دو یا چند نوع میوه با درجه رسیدگی
نسبی که عطر ،طعم ،رنگ و خواص تغذیهای و درمانی آنها ظاهر شده ،استفاده میشود.
 انواع آلوها ،سیب ،گالبی ،زرشک ،لیمو ،زغال اخته و انار از جمله میوههایی هستند که بر اثر ترکیب آنها
با هم ،رنگ و طعم لواشک ایجاد میشود.
 بنا بر نام و طعم میوهای که بر روی بسته بندی درج شده از اسید سیتریک ،اسید مالیک و اسید
تارتاریک برای طعم دهندگی بشتر استفاده میشود.
 از نمک برای ایجاد طعم شوری و افزایش ماندگاری و از گلوکز و ساکارز برای تعدیل طعم و ترش و
شیرین شدن آن استفاده میشود.
 اینک ادامه مباحث را پی میگیریم.

* لواشکهای غير استاندارد
 باید حواستان به لواشکهای فله ای و بی نام و نشانی که در بازار موجود است
باشد.
 لواشکها و ترشیهایی که طعمهای غیرواقعی و رنگهای جذاب دارند.
 خوب است بدانید که در بسیاری از این محصوالت ،پایه اصلی تولید« ،میوه»
نیست و طعم و رنگی که شما میبینید ،غیرطبیعی است!
 این لواشکها حاوی طعم دهندهها و رنگهای شیمیایی غیرمجاز ،با دوز مصرف
باال هستند.
 اکثر حجم این محصوالت را آرد ،نشاسته ،اسید و مواد رنگی تشكیل میدهد.
 در صورت استفاده از میوه در برخی از آنها ،این میوهها معموال نامرغوب ،له شده
و کپک زده هستند.
 این محصوالت ،ظاهری سالم و خوش آب و رنگ دارند و اغلب مصرف کنندگان
آن ،کودکان و دانش آموزان هستند.
 متاسفانه افزودنیهای غیرمجاز این نوع محصوالت ،شیمیایی و سمی است و مقدار
اندکی از آن میتواند به بروز مسمومیتها و حساسیتهای شدید به خصوص در
کودکان در حال رشد منجر شود.

* سر ﻇﻬر ﺗﻮﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﯼ ﺑﯿرﻭﻥ ﺷﻬر ،چﻮپﺎنﯽ رﻭ ﺩﯾدم که مشغﻮل نمﺎﺯ ﺧﻮندﻥ ﺑﻮﺩ.
* ﺍﺯ ﺩﯾدﻥ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﻨه ﻟﺬﺕ ﺑرﺩم ،نزﺩﯾکﺗر رفتم ﻭ ﺍﺯ چﻮپﺎﻥ پرسﯿدم :چﯽ ﺑﺎعث ﺷدﻩ نمﺎﺯﺕ رﻭ ﺍﻭل ﻭقت ﺑخﻮنﯽ؟
* چﻮپﺎﻥ گفت :مﻦ ﻭقتﯽ ﺑرﺍﯼ گﻮسفﻨدﺍم «نِﯽ» مﯽﺯنم ﺍﻭنﺎ ﺩﻭر مﻦ ﺟمع مﯽﺷﻦ .ﺑﯽ ﺍنصﺎفﯿه ﻭقتﯽ ﺧدﺍ ﺑﺎ ﺻدﺍﯼ ﺍذﻭﻥ ،مﻨﻮ ﺻدﺍ مﯽﺯنه« ،ﺑﯽ مﺤلّﯽ»
کﻨم !...
* ﺍگه ﺩر حضﻮر ﺷمﺎ کسﯽ پسرش رﻭ  6ﺑﺎر ﺻدﺍ ﺑزنه ﻭﻟﯽ ﺟﻮﺍﺑﯽ نشﻨﻮﻩ ،ﺷمﺎ ﺩرﺑﺎرﻩ ﺍﻭﻥ پسر چﯽ فﮑر مﯽکﻨﯿد؟
* ﺍطرﺍف مﺎ ﻫستﻦ ﺍفرﺍﺩﯼ که  6ﺑﺎر ﺍﺯ ﺟﺎﻫﺎﯼ مختلف مﯽﺷﻨﻮﻥ:
(حﯽ علﯽ ﺍﻟصالﻩ)
 عجله کﻦ ﺑرﺍﯼ نمﺎﺯ
(حﯽ علﯽ ﺍﻟفالح)
 عجله کﻦ ﺑرﺍﯼ رستگﺎرﯼ
ﺍمﺎ ﺍنگﺎر نه ﺍنگﺎر ،ﺧدﺍ ﺩﺍرﻩ ﺻدﺍﺷﻮﻥ مﯽﺯنه . ...
 عجله کﻦ ﺑرﺍﯼ ﺑﻬترﯾﻦ کﺎر (حﯽ علﯽ ﺧﯿرﺍﻟعمل)

«ااقهم نماز اول وقت» ا ز نشاهن اهی ارفاد « با انصاف و قدرشناس» است ...
با عنايت به خاموشیهای اخیر
میکوشیم در منزل ،محیط کار،
مؤسسه و هرجا که حضور داريم

در مصرف «برق»
صرفهجويی 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 :

