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 23/2/1311: تاریخ    31جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 اشاره مثال برای «... لِتَأْكُلُوا الْحُكَّامِ إِلَى بِهَا وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا» 111 آیه ذیل: 1سوال

 به حكمی یک تا كنند می كاری كنند، می شویی پول مثال كنند، می درست ها بعضی كه هایی شرعی كاله مثال كردم،

 این به تا كنند می باز خيریه موسسه یک مثال گفتيم را شویی پول مصادیق از یكی. بگيرند نامشروع اموال برای حليت

 ظاهر با نامشروع اموال از استفاده به اقدام و كنند توجيه خود برای را رانتها از برخی و نامشروع معامالت از برخی بهانه

 است، شرعی كاله خيریه موسسه كلی طور به كه اینست ما منظور كه آمده پيش سوال ها بعضی برای. كنند مشروع

 تحت كنند، استفاده سوء بخواهند خيریه موسسه از ها بعضی گفتيم دادیم؛ توضيح باره این در روشن خيلی ما خير،

 شود تطهير تا كنند واریز خيریه حساب به را پولی یک كنند، توجيه را خود نامشروع معامالت خيریه، موسسات پوشش

 سودجویان برخی استفاده سوء به مربوط این. اینها امثال و كنند استفاده خودشان مصارف برای كنند خارج آنجا از بعد

 و زنيم نمی و نزدیم حرفی چنين ما. است شویی پول كال خيریه مركز بگویيم اینكه نه است خيریه مركز مقدس عنوان از

 .است شویی پول مصداق حتما كند استفاده سوء خيریه مركز از كسی ولی. نيست شرعی كاله خيریه مركز مسلما

 .دهيد توضيح بيشتر «دَعَانِ إِذَا» به راجع 111 آیه ذیل: 2سوال

 كردی دعا شما وقتی كن دعا شما یعنی «دَعَانِ إِذَا». بدهد جواب ا ر او دعای خداوند تا كند دعا نفر یک باید

 كه كسی. بخواند مرا «دعانی: »است شده متكلم یاء جایگزین هم نون كسره. بدهد را شما دعای جواب داده وعده خدا

 .كند می اجابت را او هم خدا بخواند، را خدا

 .رسيدیم حج به حاال و قتال به روزه از و رسيدیم روزه به قصاص بحث از بعد

 چرا دادیم توضيح. برسانيد اتمام به خدا برای را عمره و حج «لِلَّهِ وَالْعُمْرَةَ الْحَجَّ وَأَتِمُّوا»: فرماید می 191 آیه در

 كه كسی تمتع، عمره گویند می اصطالحا كه دارد هم واجب عمره واجب، حج چون. است آورده هم با را عمره و حج

 فاصله. كند می حج آن از بعد دهد می انجام را آن كند، می نيت واجب عمره یک اول آورد جا به واجب حج خواهد می

 همسرش با تواند می شود، می خارج احرام از چون باشد مادی نعمتهای از برخوردار و متمتع تواند می را حج تا عمره

 بروی دهند نمی اجازه و بستند را راه بستی، را عمره احرام االن كه شما «أُحْصِرْتُمْ فَإِنْ». دیگر كارهای و كند صيد باشد،

 «الْهَدْیِ مِنَ اسْتَيْسَرَ فَمَا». هست گردنت به قربانی یک شد، تمام بستند را راهت كه حاال نكن فكر آوری، جا به حج و

 برای. است ميسر برایت هرچه وسعت، حسب به. قربانی یعنی اینجا و هدیه یعنی «هدی» هدی، از است ميسر آنچه هر

 را ای نكته یک ولی قربانی، عنوان به است مجاز كه چيزهایی آن بين در .شتر و گاو یكی برای و است بز و گوسفند یكی

 آورید، جا به را خود عمره و حج بروید توانيد نمی و شدید محاصره كه كسانی ای «رُءُوسَكُمْ تَحْلِقُوا وَلَا» كرد اضافه خدا

 یعنی دادم توضيح. برسد خود لّمحِ به قربانی كه وقتی تا «مَحِلَّهُ الْهَدْیُ یَبْلُغَ حَتَّى» نتراشيد را خود سرهای فرماید می

 چند در شاید را شما. كردن قربانی به نكن اقدام نرسيده قربانی وقت تا. برسد قربانی وقت تا كنيد صبر باید شما
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 كه دهم روز در. دهم روز تا كنيد صبر باید هستيد احرام حالت در. بروید جلو گذارند نمی و داشتند نگه حرم فرسخی

 تفاسير و ترجمه در. «مَحِلَّهُ الْهَدْیُ یَبْلُغَ حَتَّى» شود می این. دهی انجام را ات قربانی توانی می كنند، می قربانی حجاج

 در این بتراشی را سرت شما بعد كنند، قربانی رسيدند آنجا ببرند، خود با كاروانيانت هم بدهی باید را ات قربانی یا آمده

 است میانظ حصر از صحبت. «احْصِرْتُمْ» مقابل در است امنتم بحث .باشد بيماری «احْصِرْتُمْ» معنای كه است صورتی

 قربانی كه دشمن یا رود قربانگاهش به تواند نمی كه قربانی خود صورت این در. برویم ما گذارند نمی و شدند ما مانع كه

 امنيتی حصر حصر، كه صورتی در گفتند لذا ندارد صورتی اینها! كند ذبح من از نيابت به و برد نمی قربانگاه به را من

 روز تا كن صبر یعنی كن، قربانی همانجا گوید می آیه اینكه نزدند حرفی دیگر ولی. كنيد قربانی همانجا باید شما است،

 عرض را این خواهيم می ما ولی. ندیدم باره این در حرفی تفاسير در. برگرد كن قربانی همانجا یا كن قربانی آنجا قربانی،

 برسد، حلولش زمان به باید هدی «مَحِلَّهُ الْهَدْیُ یَبْلُغَ حَتَّى»: فرماید می آیه. ندارد قربانی مكان به كاری آیه كه كنيم

 . شوی خارج احرام از و كنی قربانی توانی می موقع آن برسد قربانی آوردن باال وقت هدی، كردن رو وقت یعنی

 قربانی تا فرماید می وقتی دهد توضيح را «تَحْلِقُوا وَلَا» خواهد می «رَأْسِهِ مِنْ أَذًى بِهِ أَوْ مَرِیضًا مِنْكُمْ كَانَ فَمَنْ»

 سر تراشيدن این. بتراشی را سرت باید دادی انجام را قربانی وقتی كه اینست مفهومش نتراش را سرت نرسيده وقتش

 یا بتراشد را سرش نباید ،است مضر برایش سر تراشيدن به طوری كه باشد مریض شما از كسی اگر: دارد تبصره یک

 شما از كسی اگر. اذیت یا بيماری یا پس ؛است دردآور برایش سر تراشيدن كه دارد سرش در ناراحتی یا دردی یک

 بدهد. جایگزین سر تراشيدن و حلق جای به باید «فَفِدْیَةٌ» باشد داشته اذیت و درد سرش ناحيه در یا باشد مریض

داشته باشد اما قربانی  بنا به هر دليلی، پول هم كسی اطالق دارد، ممكن است« لَمْ یَجِدْ» ،«فَمَنْ لَمْ یَجِدْ»

شود،  می ایام حج، حج او با روزه داری همراه  در« فِی الْحَجِّ»او باید سه روز، روزه بگيرد، « ثَلَاثَةِ أَیَّامٍفَصِيَامُ » نياید گيرش

روزه  به جای  تا ده روز« تِلْکَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ»ه بگيرد، به خانه روز وز هم وقتی كه برگشتهفت ر« عَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْوَسَبْ»

 «إِذَا أَمِنْتُمْ»اش، چه در شاخه  «إِنْ أُحْصِرْتُمْ»چه در شاخه « تِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَوَأَ»كه بيان شد از می  احكا. باشدقربانی 

كه اهل او، ساكنان مسجدالحرام نيستند، بيرون از « لَمْ یَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»برای كسی است كه  اش،

حج افراد یعنی حجی كه ، او یا حج افراد است یا حج قِران تكليفكسی كه ساكن در حرم باشد كند،  می حرم زندگی 

نوان عمره كه گفتيم، شوال است و ذی القعده و ذی الحجه، یک عمره ای به ع الزم نيست شما در همان ایام حج دیگر

ود از بيرون حرم وارد بشود، قِران یعنی مقرون به قربانی است، اگر قربانی نخواهد بدهد، باید بر واجب انجام داده باشی،

به عنوان قربانی معين بكند،  انی را،باید یک حيو از خانه اش بلند شود، برود حج اش را انجام بدهد، اگر قربانی می دهد

یک قلّاده گردن آن بيندازد، بگوید این قربانی من، این عوض بيرون رفتن و احرام بستن اش است. تقوای الهی پيشه 

يان شد، كه ب می  و بدانيد عقاب او سخت است، یعنی اگر شما نسبت به این احكا« ابِوَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَ»كنيد، 

هایش آنقدر در اسالم  طرف هستی، ببينيد احكام بعضی« ابِشَدِیدُ الْعِقَ»بی توجه ای و بی تقوایی كنی، بدان با اهلل 

  زند. می حرفی بزند، از عقاب حرف  خواهد راجع به این احكام می راهبردی هستند كه وقتی خدا 

 ذی یا القعده ذی شوال،ی معلوم ها هر كس در این ماه« يهِنَّ الْحَجَّفَمَنْ فَرَضَ فِ»، «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ»

در حجش نباید مرتكب این سه تا بشود. یعنی زناشویی « دَالَ فِی الْحَجِّفَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِ»نيت حج بكند،  الحجه،

اعم از كذب و غير كذب، ولی كذب را به عنوان  فسق ورزیدن، گناه كردن،« لَا فُسُوقَ»، «لَا رَفَثَ»با همسر ممنوع، 
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منظور جدال احسن  كه شده،ه هر روشی، غيرمنطقی هم بيان كردند، جدال یعنی اغنای طرف مقابل ب فسق مصداق

ت كنی، نه من منطقی خواهی حرف خودت را اثبا می خواهم حرف خودم را اثبات كنم، تو  می من در جدال قطعاً نيست، 

طبيق مصداقی شود جدال. بعد هم در روایات گفته اند، باهلل، تاهلل، واهلل و این حرفها را گفتن، ت می ین ادارم، نه تو، 

بطل كنيم، اینها مُ می ارچوب كلی قرآنی اش را بحث چاحكام باید با تبيين روایات كامل بشود، ما  اش را گفته اند؛ فقهی

 بين عمره و حج مشكلی ندارد.ع وسطش، تمتّ كند حجت را. اما در این فاصله  می است، خراب 

داند، یعنی  می خدا كار خير شما را « یَعْلَمْهُ اللَّهُ»بدانيد هر كار خيری كه انجام بدهيد، « وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ»

ا گم های حج، اینها كار خير است و پيش خد آورید، در ماه می كنيد، این حجی كه به جای  می هایی كه  این خودداری

نَّ فَإِ وَتَزَوَّدُوا»و بهترین فرصت است در ایام حج، برای توشه برگرفتن، توشه برگيرید، « وَتَزَوَّدُوا یَعْلَمْهُ اللَّهُ»شود،  نمی

ای صاحب « ...وَاتَّقُونِ»توانيد برگيرید، توشه تقواست، تقوا پيشه كنيد،  می بهترین توشه ای كه شما  «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

 خردان، ای عاقالن تقوای من خدا را در نظر بگيرید، یعنی خودتان را در معرض غضب خدا، قرار ندهيد. 

نب پروردگارتان ابتغای كه از جا «بْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْأَنْ تَ»بر شما گناهی نيست كه « ...لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ »

این ناظر به آیه قبل است، در آیه قبلی یک چيزهایی را ممنوع كرد، فرمود، رفث و فسوق و جدال ممنوع  فضل كنيد.

است، ممكن است كسی بخواهد طبق همين سياق برود جلو، بگوید هر نوع خرید و فروش مثالً انتفاع مادی خرید و 

در دوران احرام، ابتغای فضلی از پروردگارتان اعم از  ،خواهد بفرماید، نه می دارد، این آیه فروش و معامالت همه مشكل 

اینكه خرید و فروش بكنيد، كرایه به هم بدهيد و از هم كرایه بگيرید، اجاره به هم بدهيد و از هم اجاره بگيرید، اشكالی 

« ...ضْتُمْ فَإِذَا أَفَ»اما عموماً ابتغای فضل، حاال ه است، اشكال دارد و آنها ذكر شد ندارد، بله، صيد اشكال دارد، شكار

ها  حاجیشود،  می قوف در عرفات آغاز خواهيم حج به جا بياوریم، حج با و می خواهد مناسک حج را توضيح بدهد،  می 

وف اولين واجب حج است، باید وقوفی داشته باشند، این وق رفات به هنگام زوال ظهر،در صحرای ع روز نهم ذی الحجه،

آن وقت  «عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ»به سوی مشعرالحرام، وقتی از عرفات راهی شدید « ضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍفَإِذَا أَفَ»

خدا را یاد كنيد، « مَا هَدَاكُمْوَاذْكُرُوهُ كَ ...»باید خدا را نزد مشعرالحرام یاد كنيد، شب عيد قربان باید در مشعر باشند، 

نكند بگویيد حاال ما یک « كَمَا هَدَاكُمْ»تان كرد، یعنی موحدانه، طبق آیين پيامبر، بر اساس قرآن، آن جوری كه هدایت

آورند، یک وقت شما سبكتان مثل آنها نباشد،  می مشركانی هم حج به جا كنيم، چون همراه اینها  می اجرا  حجی داریم

و حتماً شما قبل از هدایت خدا در جمع گمراهان بودید، پس باید « لِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَوَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْ ...» ،«كُرُوا اللَّهَفَاذْ»

بعد از « ثُمَّ أَفِيضُوا» كردید، این طوری خدا را یاد كنيد.به اقتضای هدایتی كه شدید، و از گمراهی نجات پيدا 

شوند، ببينيد این هم ارجاعات  می همان جایی كه مردم روانه به « مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ»نه بشوید، مشعرالحرام باید روا

ایش یكی است، یعنی وقتی شما در دهد، اینج می است، یعنی یک حجی وجود دارد، خدا فقط دارد اصالحاتش را انجام 

مومنين هستند، هنوز مكه تحت استيالی مشركان روند، این مردم غير می مردم كجا ر وقوف كردی، فردا ببين عشم

عجيب است، خدا امت مسلمان را از امت یهود و نصارا تفكيک كرده است، عمالً اینجا ما را با مشركان قاطی  ،هست

شود، خيال نكنيد، شما هم مثل آنها هستيد  می انجام  تان با مشركان خواهد مراقبت كند، اینكه حج می كرده است، فقط 

ب كند، آنها انحرافی اش هستند، شما ناب و خالصش هستيد، شما آیين نا می دارید، با آنها فرق « كَمَا هَدَاكُمْ»شما یک 

دی اش معلوم های راهبر كند، حاال خواهيم رسيد در آیات جلوتر، بحث می هستيد، این را مدام خدا مواظبت  ابراهيم)ع(

شوند به سمت  می دهيم، مردم روانه  می شود چيست، عمالً یک مناسكی را مشترک ساالنه داریم ما با مشركان انجام  می 
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و از خدا طلب مغفرت كنيد در این مقطع از « وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ»منا. شما هم همان طوری روانه بشوید به سمت منا، 

 .وقت استجابت دعا و وقت توبه استهمانا خدا غفور رحيم است، اینجا  «ورٌ رَحِيمٌاللَّهَ غَفُ إِنَّ»تان  حج

یاد كنيد،  خدا را« فَاذْكُرُوا اللَّهَ» وقتی رسيدید به منا و مناسک پایان یافت با قربانی« إِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْفَ»

نيست  می  عمو« فَاذْكُرُوا اللَّهَ»كند كه احكامش چيست، این  می یک بخشی از احكام است، حاال بعداً بيان « فَاذْكُرُوا اللَّهَ»

« أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًامْ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُ»را یاد كنيد، مناسک كه تمام شد، خدا را یاد كنيد. چطوری خدا را یاد كنيم:  فقط، خدا

ذكر آبائتان حس تعلق و وابستگی به آباء دارید؟ در  در یعنی چطورتر از آن، تان را، یا شدید كردن شما پدران مانند یاد

ذكر منِ اهلل هم همينطوری باشيد! خب اگر اینها پدران شما هستند من خالق شما هستم، وجود شما وابسته به من 

را دوست دارند خب من هم شما را دوست دارم، من خلقتان كردم! اگر شما پدرانتان را دوست است، اگر پدران شما 

اش، هم جهت عاطفه و  دارید خب من را هم دوست داشته باشيد، من خالقتان هستم! یعنی هم جهت تعلق و وابستگی

اهد بفرماید دیگر من را پدر فرض خو یچرا خدا را غریبه یاد می كنيد؟ م؛ باشد اش باید دربارة خدا كشش غيرتمندانه

 ؛«أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا»نكنيد ولی ذكرتان دربارة من به مانند ذكرتان دربارة پدرانتان باشد؛ حاال آنهایی كه معرفت بيشتر دارید 

چون دیگر خالقيت كجا؟ پدر كجا؟ عشق به پدر كجا؟ عشق به خالق كجا؟ شدیدتر از آنچه كه انسان پدرش را یاد می 

ای كه انسان به پدرانش دارد باید به خالقش داشته باشد، شدیدتر از آن  د باید خدا را یاد كند، شدیدتر از آن عاطفهكن

  .شد. حاال این یک گریز اخالقی استغيرتی كه انسان روی پدرانش دارد باید روی خالقش داشته با

وم است كه بعد از پایان مناسک حج اش چيست؟ خدا دارد حج را اصالح می كند، معل اما نكتة فضای سخنی

ها، مفاخرت به آباء؛ بله ما فالن قبيله هستيم،  مشركان یک ذكر آبائی دارند، یعنی تازه آنجا شروع ميكنند به مفاخرت

ها هستند، این تفاخرهای مشركانه بعد از پایان حج تازه پا می گيرد. خدا می خواهد  جد ما فالنی است، اجداد ما فالنی

اخرت به آباء را وصل كند به مفاخرت به اهلل، اگر این مفاخرت به آباء وصل شد به مفاخرت به اهلل دیگر این مف

های مادی و اینها نيست، دیگر اگر مفاخرتی هم هست به بندگی خدا هست، به تقوا  كشی و فخر و فخر فروشی گردن

  .ا مسلمانان بعد حج خدا را یاد كنيدهست؛ در حقيقت خدا دارد این جریان بعد حج را مدیریت می كند، شم

این خيلی برای من مهم است، نمی فرماید شما خدا را یاد كنيد عوض ذكر آباء، گویا ذكر آباء را حفظ می كند، 

تر از آن خدا را مثل ذكر پدرانتان ذكر كنيد یا باال« آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًاكَذِكْرِكُمْ »آن سرجای خود، ولی خدا را یاد كنيد 

ذكر كنيد، درحقيقت یک چيزی را اضافه می كند، ذكر خدا را اضافه می كند به ذكر آباء، خود به خود اگر ذكر خدا 

د، های كور در می آور اضافه شد به ذكر آباء، به ذكر آباء جهت می دهد، ذكر آباء را از حالت دنيایی و مادی و مفاخرت

 .هم ذكر آباء هست هم الهی هست

جور حج دارند بجا می آورند، یک جور  یک حج بود ولی مردم دوها شروع شد،  شاخه كردن به بعد دو اینجااز 

است و بيخيال آخرت « رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا»مردمی كه نگرششان به حج یک نگرش مادی محض است، حرفشان كالً 

تند، اما یک گروه دیگری هم حج گذار هستند كه اینها از دنيا صرف نظر هس« وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ»هستند، 

نكردند ولی آخرت را هم می خواهند، لذا دنيای آنها مقيد به آخرت است، اینها از عذاب نار نگران هستند، دنيایی را 

ه بيشتر فردا توضيح خواهيم شاخه، حاال ان شاءاهلل در این بار خواهند كه آنها را گرفتار عذاب نار نكند. این شد دو می

 داد.


