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 29/2/9399: تاریخ    36جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

کنند،  دیروز بحث آیات قتال را با هم خواندیم، که خداوند فرمود، اگر شما نخواهيد قتال کنيد، آنها قتال می

کنند تا بی دین تان کنند، باالخره مجبور هستيد از خودتان در این زمينه دفاع کنيد، حقيقت  اینقدر با شما قتال می

قتال و جهاد ابتدایی در اسالم دفاعی است، چون اگر شما نخواهيد جهاد کنيد، بدان او تا بی دینت نکند، رهایت 

 کند، پس باالخره جنگی هست. نمی

بگو « قُلْ»کنند درباره خمر و ميسر، جوابی که خدا فرمود  از تو سوال می« ونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِیَسْأَلُ»

يست، خالی از منفعت هم ن« وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ»، یعنی در شراب و قمار گناه بزرگی است، در این دو تا« فِيهِمَا إِثْمٌ کَبِيرٌ»

باالخره یك منفعتی هم برای خمر اجماالً قابل تصور است، یك منفعتی هم برای ميسر اجماالً قابل تصور است، حاال 

ولی مسئله اینجاست که « فِيهِمَا إِثْمٌ کَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ»هایی هم دارد،  شود گفت، مطلقاً، ضرر دارد، یك منفعت نمی

گناهی که در این دو تا هست، از نفع این دو تا بزرگ تر است و بيشتر است، گناهش از « مِنْ نَفْعِهِمَاوَإِثْمُهُمَا أَکْبَرُ »

شود دیگر. حاال خدا دارد یك محاسبه  فایده اش بيشتر است، یك چيزی اگر گناهش از فایده اش بيشتر بود، ترک می

هم دارد، گناهی هم دارد، گناهش اگر بزرگ تر  می دهد، اگر یك چيزی نفعی هم دارد، ولی بغلش یك اث ای یاد ما می

شود با قاعده صدر صفحه هم بر  است، نفعش را رها کن، نفعش ارزش ندارد که تو خودت را به گناه بيندازی. این می

گویی منافع، خوشت  شاید تو می« کُمْوَعَسَى أَنْ تَکْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَکُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَ»گرداند، 

داند، خب، تا اینجا روشن. حاال بعضی گفتند این آیه، آیا آیه تحریم بوده است؟ نه لسان  آید ولی ضررش را خدا می می

گوید  کند، می آیه تحریم نيست، لسان آیه هنوز صریح در تحریم نيست، بيشتر دارد مردم را دعوت به نوعی مقایسه می

ت مقایسه کن، این گناه دارد، گناهش بزرگ تر از منفعتش است، خودت فکر کن، ببين واقعاً باید استفاده ببين خود

کند دیگر، خمر و ميسر را رها کنيد، گناهش بزرگتر از نفعش  کنی، باید مبتال باشی، یا رها کنی، عاقل رهایش می

کنند که چی انفاق کنند، خمر و ميسر بود، یك دفعه انفاق کنند؟ از  و از تو سوال می« وَیَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ»است، 

انفاق « قُلِ الْعَفْوَ»فرماید:  خدا می« وَیَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ»شود نتيجه را پيدا کرد. در جواب  دهد می جوابی که خدا می

خمر و ميسر، انفاق، آن هم انفاق عفو، اینها کنيد، عفو یعنی بخشش، عفو انفاق کنيد، مگر عفو هم انفاق کردنی است، 

، جواب این 19، سوره مبارکه مائده، آیه رد باید به خود قرآن مراجعه کنيمبه هم دیگر چه ربطی دارند؟ در این موا

 .خدا آنجا یك نکته ای فرموده استبينيم  دانستند، می دهد،مردم آن موقع جواب را می سوال را می

فِی »خواهد، واقع کند بين شما دشمنی و کينه را، چطوری؟  همانا شيطان می« ...الشََّيْطَانُ أَنْ إِنََّمَا یُرِیدُ »

به وسيله شراب و قمار، یعنی اصالً اینکه خدا با شراب و قمار در افتاده است، فلسفه اصلی  ( 19)مائده/ «الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

کند، فلسفه اصلی که خدا با شراب و قمار، دارد زاویه پيدا  خواهيم بگویيم تنها علتش، فلسفه با علت فرق می اش نمی

خواهد به وسيله شراب و قمار  چون شيطان می خواهد کم کم ما را ببرد به سمت حرام کردن شراب و قمار، کند، می می

دشمنی درست کند، پس اگر شما دست از شراب و قمار بر داری، عمالً به « وَالْبَغْضَاءَأَنْ یُوقِعَ بَيْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ »بين شما 
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اینجا عفو منظور صرف نظر « وَیَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ»دهی، پس  جای دشمنی، عفو را در جامعه ترویج می

های شما این است، که از شراب و قماری  روز یکی از انفاقخواهی، انفاق کنی، ام کردن از شراب و قمار، آقا اگر شما می

کند، دست بکشيد، این در حقيقت انفاق کردن عفو است،  که در جامعه تان، عداوت و بغضا، دشمنی و کينه ایجاد می

این در جامعه رواج دادن گذشت است، جامعه ای خوب است که مردم در آن جامعه سر خمر و ميسر، سر مسائل هيچ 

خدا « کَذَلِكَ یُبَيِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ»وچ با هم درگير نباشند. دعوت به عفو، یکی از ثمراتش ترک شراب و قمار است. و پ

آورد، انفاق کن، یعنی  کند، ببين شراب و قمار خوب نيست ، چون دشمنی می اینجوری آیات را برای تان تبيين می

بينی، بگذر از این، بگذار  که در شراب و قمار می  نيست؟ بگذر از این منافع کمی بگذر از منفعت، انفاق مگر ترک منفعت

 .«لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ ...»عفو در جامعه توسعه پيدا کند، این خوب است و این برازنده است، این پسندیده است، 

کند، تا شما درباره دنيا و آخرت، و نسبت این دو  آیات را برای شما تبيين میخدا اینطوری « خِرَةِفِی الدُّنْيَا وَالْآ»

خواهد بگوید درک این مطلب که عفو چه ربطی دارد  یك کد است، می« لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ»تا با همدیگر تفکر کنيد، خود 

د، یك خرده فکر کن، در دنيا نفعی دارد ولی چون بغضا و عداوت خواه به شراب و قمار، و حرمت شراب و قمار، فکر می

. حاال راجع به این «تَتَفَکَّرُونَ فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»رود که آخرت شما را ضایع کند.  دهد، این می را در جامعه توسعه می

« تَتَفَکَّرُونَ»است، ولی به لحاظ ادبی متعلق به  222مال اول آیه « فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»نکته هم مطلبی بگویم، عبارت 

حاال یك نکته ای، وقتی فهميدیم که صرف نظر کردن از خمر و ميسر، « لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»است، 

در جامعه ما  نتيجه اش عفو است، در حقيقت صرف نظر کردن از خمر و ميسر یعنی شراب و قمار، عفو و گذشت را

کردیم،  دهد، به جای عداوت و بغضا، حاال شما بگویيد این بحث به قتالی که ما قبالً راجع به آن صحبت می ترویج می

گيرد، یعنی تا جلوی جنگ داخلی گرفته نشود، قتال که جنگ با  کند؟ جلوی جنگ داخلی را می چه ربطی پيدا می

مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ وَالَّذینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى »قرآنی داریم، سوره محمد)ص(، گيرد، برای آن شاهد  ها است، پا نمی دشمن

در جامعه « رُحَماءُ بَينَهُم»است، تا « رُحَماءُ بَينَهُم»جفت « أَشِدّاءُ عَلَى الکُفَّارِ»اصالً  (21فتح/) «الکُفَّارِ رُحَماءُ بَينَهُم

ها  شود، آدم های داخلی می گيرد، جامعه ای که درگير جنگ آن طور که باید پا نمی« فَّارِأَشِدّاءُ عَلَى الکُ»ایمانی پا نگيرد، 

کنند که  پيدا نمی  ها درگير هستند، مردم با هم دیگر درگير هستند، اینجا دیگر عزم جزمی با هم درگير هستند، خانواده

عداوت چيزی است که اگر در جامعه باشد، زنند، بغضا و  با مستکبرین درگير بشوند، خودشان در سر و کله هم می

گوید  زنند دیگر، لذا می های داخلی، مردم در سر هم می خودش مانع دشمنی با کفار است، یعنی جنگ داخلی، درگيری

خواهی بکنی، همه را جمع کن با  خواهی بزنی، هر دعوایی می هر چه فریاد دارید، بر سر آمریکا بکشيد، هر مشتی می

فرماید:  ا کن. در قرآن کریم یك آیه ای داریم، تعبيرش جالب است، چون شاهد مطلب است، میدشمن خدا دعو

« فَتَفْشَلُواْ»، از خدا و پيامبر اطاعت کنيد، با هم درگير نشوید، (64)انفال/ «وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ واَلَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ»

شوید، جامعه ای که در خودش همه با  پنچر می« وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ»شوید  آمد میشوید، خودتان ناکار خودتان فشل می

، یکی خمر و ميسر است، فار بایستد؟ لذا از اینجا به بعدخواهد جلوی ک هم درگير است، پنچر است دیگر، این جامعه می

چيزهایی که ممکن است جامعه را به یکی ایتام، یکی مسائل خانواده است، یکی طالق است، یکی ایال است، تمام آن 

لحاظ داخلی، گرفتار نزاع بکند، مردم با هم در نزاع هستند، این با آن سر مستی در نزاع است، مست کردند در نزاع 

هستند، این با آن سر قمار، این همه زندگی او را در قمار برده است، اینجوری در نزاع هستند، آنجا رفته درباره یتيم 

کند، در  ك کار بکند، بين خودش با آنها نزاع درست شده است، آنجا آمده است با همسرش دارد زندگی میخواهد ی می
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خواهد یك مشکل را  شود، می خواهد بدهد، نزاع درست می های عادی زندگی نزاع درست شده است، طالق می پيشامد

، «تصْلَحٌوا»آیات بعدی، عمدتاً این کد را دارند،  شود، لذا نگاه کنيد تمام کند، نزاع درست می با زنش حل کند، ایال می

که ما با آن روبرو هستيم، همه احکام اصالحی هستند، که ما با هم دست به یقه  اصالح، همه این آیات بعدی احکامی 

رُحَماءُ »ونی کند. را قان« رُحَماءُ بَينَهُم»خواهد  می« أَشِدّاءُ عَلَى الکُفَّارِ»خواهد بعد از آن  نشویم، این در حقيقت می

نباید به دليل واهی، جنگ راه بيفتد، باید جلوی اینها گرفته بشود، اصالح  باید قانونی بشود، در جامعه اسالمی  «بَينَهُم

گيرد، عفو هم همان رحمت است، این  بين ناس باید اتفاق بيفتد. این نشود، هيچ قتالی با جریان دنيا گرایی شکل نمی

کنند، صحبت از  راجع به یتاما از تو سوال می« وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى»ينه و عداوت و دشمنی است، هم در مقابله با ک

است که خودش صالحيت تسلط بر اموالش را ندارد، باید یك کسی باالخره قيم او بشود، به یك نحوی تا زمانی  یتيمی 

زمان باید باالخره به جای او درباره اموال او تصميم بگيرد،  که او به سن قانونی برسد، به رشد و بلوغ برسد، تا آن

ببينيد « قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ»اموالش را پس انداز کنم، با اموالش زمين بخرم، اموالش را بدهم به خودش، درباره ایتام، 

امی رفتار کن که از درونش اختالف، اصالح، یعنی رویکردتان، رویکرد اصالحی، اختالف در نياید؛ شما با روشی دربارة یت

ناراحتی، جنگ، درگيری، نزاع در نياید، صالح امر او را در نظر بگير از درونش صلح در می آید، صالح است که به صلح 

 یعنی مصلحت امر آنها را در نظر بگيرید.« إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ»می رسد، 

با مادر آنها ازدواج کردید، عمالً این ایتام در حجر شما قرار گرفتند،  شما ،یعنی مثالً ایتامی بودند« تُخَالِطُوهُمْ»

اینها را « فَإِخْوَانُکُمْ»یك نسبت فاميلی بين شما و آنها برقرار کردید، در این صورت:  ،مثل فرزند خوانده شما شدند

خيلی حرف است، اینها را برادران خودتان ببينيد یعنی اوالً خودتان را  «إِخْوَانُکُمْ»برادران خودتان ببينيد. در این 

باشيد.  ثانياً آدم با برادرش دربارة اموالش چطوری است؟ با آنها تعامل برادرانه داشتهصاحب اختيار اموالشان ندانيد، 

 از فقها بپرسيد. را حکم فقهی  ،دهم راهبرد قرآنی را توضيح میدهم،  بنده اینجا حکم فقهی نمی

شناسم سر  بعد خدا می فرماید اما حواستان باشد در این جریان اصالح که من گفتم، من مفسد و مصلح را می

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ »خدا مفسد را از مصلح می شناسد، « وَاللَّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ»من نمی توانيد کاله بگذارید، 

اگر خدا خواسته بود شما را به زحمت انداخته بود، یعنی خدا می فرماید این حکمی که من اینجا گفتم آسان  «عْنَتَکُمْلَأَ

واینطوری با قضيه برخورد کردم، این آسان شدة « إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ»، اینکه گفتم «إِخْوَانُکُمْ»شده است، اینکه گفتم 

نينداختيم شما هم آقایی کنيد دست از پا خطا نکنيد، حواستان به مال ایتام باشد؛  قضيه است، اگر ما شما را به رنج

 همانا خدا شکست ناپذیر است، حکيم است.« إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِيمٌ»

ممکن است اصالح، بخاطر اینکه یکی دیگر از مواضع اختالفی که ؟ سوال و جواب از ایتام را چرا اینجا آورد

جامعه روش صحيح مواجهه با ایتام را بلد صلح، در جامعه مخدوش شود، مسئلۀ مواجهه جامعه با ایتام است، که اگر 

باشد، یك امنيتی است در جامعه، بلد نباشد یك جور حق خوری و حق کشی و فردا نزاع و اختالف و مسائل بعدی 

قرار می گيرد، ممکن است این حکم را به یك مناسبتی سياق احکام گویی  درقرآن وقتی به طور کلی همه می آید. 

با جوانبش مطرح می کند، حاال محدود به آن مناسبت نمی شود، حکم را  ،مطرح کند ولی دیگر در مطرح کردن حکم

خودش را محدود به آن مناسبت نمی دیگر  ،تأمين امنيت روانی در جامعه بودچون مناسبتش مثالً بحث قتال بود یا 

 کند، حکم را اینجا می خواهد بفرماید؛ این سياق احکام گویی است، چون در احکام گویی مالحضات خاص وجود دارد.
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تکرار نشد، دوباره در آیه « یَسْأَلُونَكَ»نجا در ایاوالً این نکته حائز اهميت است که « ...وَلَا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ »

« یَتَامَى»دارد، آیه قبل که حکم « یَسْأَلُونَكَ»است « مَحِيضِ»می آید، آیه بعد که حکم « وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ»بعد 

وَلَا تَنْکِحُوا »، یعنی ندارد؟ چون ادامۀ بحث قبل است« یَسْأَلُونَكَ»دارد، چرا این آیه « یَسْأَلُونَكَ»است آن هم 

با  «تُخَالِطُوهُمْ»این « وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ»است، خدا آنجا فرمود: « وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى»از ملحقات بحث « ...الْمُشْرِکَاتِ

است، شاهد قرآنی در سوره  نکاح است با مادر ایتام ازدواج می کند نکاح است، با خواهر ایتام ازدواج می کند نکاح

می فرماید:  3مبارکه نساء، وقتی خدا می خواهد بحث ایتام را مطرح کند در یك آیه متصل می کند به نکاح، در آیه 

لَاحٌ إِصْ»و اگر ترسيدید که دربارة ایتام قسط را  نتوانيد برپا کنيد، یعنی نتوانيد « وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْيَتَامَی»

ای که برایتان مجوز دارد می توانيد نکاح  آن وقت تا اندازه« فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ»انجام دهيد عادالنه،  «لَهُمْ

می شود « إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ»کنيد، یك نسبت فاميلی می توانيد بين خودتان و او ایجاد کنيد که در آن صورت آن 

تر می کند، حاال  ، یعنی یك قيد برادری هم می آید به آن متصل می شود، یك مقدار کار را بر شما آسان«کُمْفَإِخْوَانُ»

، یك راه «فَإِخْوَانُکُمْ»شود، می شود مثل  یك لقمه آمد این طرف، یك لقمه آمد آن طرف دیگر خيلی سخت نمی

خواهد یك توضيحی بدهد، بفرماید  ، فقط می«تُخَالِطُوهُمْ إِنْ»فرمود: « الْيَتَامَی»پيشنهادی خداست. اینجا ذیل بحث 

وَلَا تَنْکِحُوا »-9حاال که می خواهيد اقدام به ازدواج کنيد احتماالً برای حمایت از ایتام، حواستان به چند مسئله باشد: 

مطلقاً می فرماید نکاح با زن مشرک  با زنان مشرکه ازدواج نکنيد تا وقتی که مومن شوند، آیه «الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ

فرماید اگر احياناً این ایتامی که می خواهيد مخالطه کنيد،  مجاز نيست تا وقتی که ایمان بياورد، اما در سياق می

وَلَا تَنْکِحُوا »مادرشان مشرکه بود، نه! نگویيد من دارم از ایتام سرپرستی می کنم! ازدواج با مشرکات نکنيد، 

وَلَأَمَۀٌ مُؤْمِنَۀٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِکَۀٍ وَلَوْ »تا وقتی که ایمان بياورند. و بدانيد در فرهنگ قرآن این است « ...اتِالْمُشْرِکَ

یعنی کنيز، یك کنيز مومن بهتر است از یك زنی که کنيز نيست « أَمَۀٌ»-9فرهنگ قرآن این را می فرماید: « أَعْجَبَتْکُمْ

اش  تر است، رتبۀ اجتماعی اش از حُر، از کسی که کنيز نيست پایين ت، اگر طرف کنيز باشد که کنيز رتبهاما مشرک اس

هر « وَلَوْ أَعْجَبَتْکُمْ»کنيز مومن بهتر است از آدمی که کنيز نيست اما مشرک است،  پایين تر است، اگر کسی کنيز باشد،

فضل و کماالت و ظاهر و وضعيتی دارد که کامالً تو را جذب چند این زن مشرکه شما را به شگفتی وا داشته، یعنی 

 خيالش باش! در این آیه حرف خيلی زیاد است. خيالش باشی، بی کرده، باشد، همين مشرک بودن کافی است که بی

بْدٌ وَلَعَ»تا وقتی که مومن شوند، « حَتَّى یُؤْمِنُوا»مرد هم مشرک باشد نمی شود او را به نکاح زن مومن درآورد. 

از آدمی که « خَيْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ»همان قاعده را اینجا هم پياده می کند، قطعاً یك عبد مومن، یك بردة مومن « مُؤْمِنٌ

بطور کلی می فرماید  هزاری که که شما خوشتان بياید از او،« وَلَوْ أَعْجَبَکُمْ»برده نيست ولی مشرک است بهتر است، 

، «أُولَئِكَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ»تر است حتی اگر آنها عبد و أمه نباشند. می فرماید: چون أمۀ مومن، عبد مومن از مشرک به

من نمی خواهم شما با کسانی وارد زندگی بشوید که شما را دعوت به آتش می کنند، مشرک یعنی کسی که دعوت به 

وَاللَّهُ »یعنی اگر ایمان را قبول کرد که هيچ، « نَّحَتَّى یُؤْمِ»آتش می کند، کسی که حاضر نشده ایمان را قبول کند، این 

خدا با اذن خودش به وسيلۀ پيامبر مردم را به جنت و مغفرت دعوت می کند، پس « یَدْعُو إِلَى الْجَنَّۀِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ

خدا آیات خودش را برای مردم تبيين می کند باشد که  «وَیُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ»حرف خدا را گوش کنيد؛ 

 متذکر بشوند.


