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 22/2/9311: تاریخ    30جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

ولي شما از  «وَالْحَجِّهِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ »هاللها که : خدا فرمود هاللها، درباره)ص(  خدا پيغمبر از کردند سوال

ها. تقوا این نيست که انسان از پشت خانه وارد شود باید از درب خانه ورود پيدا  نه از پشت خانه درب خانه وارد شوید

ه با رهبر جامعه اسالمي هدر مواج بگویيد. انسان به طور کلي نباید کند. سوالتان را شفاف بپرسيد، مقصودتان را شفاف

حکم غلط داده است. شما باید  گذارید که او نميداند نعوذ باهلل،ب بنا کنایه صحبت کند. شما نبایدبه لسان تعریض و 

در راه خدا  «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ» فرماید: دهد. مي فلسفه آن را از او بپرسيد؛ او هم برایتان توضيح مي

قتال با قتال  درگویند ما بحثي  د، قتال بکنيد. فضای سخن را دیروز اشاره کردم؛ آنها ميکنن که با شما قتال مي با کساني

خواهيم  خود به خود تحریک دشمن است به قتال. ما که نمي ،گویي بروید حج که به ما مياالن کنندگان نداریم اما 

. حاال یک نفر اینجا کنند، قتال کنيد مياگر با شما قتال دستور این است خواهيم حج به جا آوریم.  قتال کنيم، ما مي

فرماید  مي آورد؛ ميبحث فتنه را  ،بگوید چرا حج برویم که آنها با ما قتال کنند که بعد ما با آنها قتال کنيم؟ آیه بعدی

م که اگر قرار است که آنها یک تدبيری بيندیشند که ما هر وقت بخواهيم برویم حج، آنها بخواهند با ما قتال کنند. ما ه

شود. این تعطيلي دین خداست. آنها  این نميگویيم قتال در ماه حرام، حرام است، پس هيچوقت دیگر حج نرویم!  مي

 ه اینکه ما مدام کوتاه بيایيم. پس خوب دقت کنيد فضای سخن چيست.نباید سایه خود را از سر خانه خدا کوتاه کنند 

. در واقع ترجمه آیه «الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ»؟ به خورد يبه کجا م «اقْتُلُوهُمْوَ» در« مهُ» ،«اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْوَ»

. آنها قتال با ما نکنند ما هم کاری به آنها نداریم. ما ميکنند، هرکجا پيدا کردید بکُشيداینست: کسانيکه با شما قتال 

کنند،  که با شما قتال مي . کساني«الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ» شوند ميرویم حج خانه خدا. کسانيکه با شما قتال ميکنند مي

 کنند. بکشيد هر جا که پيدا کردید؛ یعني چه در حرم چه خارج از حرم. به خاطر اینکه اینها دارند تجاوز مي

کنند، از آن حيثي که شما را  و اخراج کنيد آنها را از آنجایي که شما را اخراج مي «وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوکُمْ»

را برگرداندند به اخراج مسلمانها از مکه، سالها  «أَخْرَجُوکُمْ». دقت کنيد: بسياری از مترجمين و مفسرین کنند اخراج مي

همانطور که شما را اخراج کردند. این عبارت با فضای  بروید آنها را اخراج کنيد :خواهد بفرماید قبل. گویا االن خدا مي

بله ما باید آنها را اخراج  دهد. خدا دستور جهاد ابتدایي که نمي ،خواند. چرا؟ به خاطر اینکه در ایام حج آیات نميسخن 

وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ »کنيم اما چرا در ماه ذی الحجه؟ چرا در ایام حرام؟ در ماههای دیگری دستور اخراج آنها را بده. پس 

خواهند شما را از اینجا  . مياهند شما در منطقه حرم مستقرشویدخو است که اینها نميناظر به این  «حَيْثُ أَخْرَجُوکُمْ

خواهي بنشيني، ميخواهي باری بيفکني، مراسمت را انجام دهي، آنها مانع  زني، مي اخراج کنند. شما هر کجا اردو مي

منفعل در مقابل اراده آنها نشوید.  دهيد،آنها را اخراج کنيد. اجازه نکنند. شما هم  کنند، حمله مي هستند، اخراجتان مي

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ »خواهند شما حج به جا نياورید شما هم در مقابل آنها فعال باشيد و اجازه ندهيد.  ميآنها 

 جایي که شما را اخراج بکنند.کنند، اخراج کنيد از  که با شما قتال مي یعني کساني «وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوکُمْ

. یعني درست است که ما «وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ» دهي؟ چون جوابشان را بدهيد. خدایا چرا اینطوری به ما دستور مي

آنها  د.ی که اینها راه انداختناجازه قتل دادیم، اجازه اخراج دادیم در ماه حرام، اما این اجازه را دادیم در مقابل فتنه ا
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. با ما دهند مسلمين دین الهي را اجرا کنند. فتنه از قتل هم باالتر است دین خدا را منحصر در خود کردند و اجازه نمي

دهيم. هر جا  خواهند بگذارند ما مستقر شویم. ما هم جوابشان را مي خواهند اخراج کنند، نمي جنگند، ما را مي مي

خواهد بکند که  البته خداوند یک تاکيدی را مياجتان کردند، اخراجشان کنيد. ا اخرپيدایشان کردید بکشيد و از هر ج

  .ید. خوب دقت کنيد این مطلبش چيستحرمت خود مسجد الحرام را به طور ویژه نگه دار

مگر اینکه « لُوکُمْ فِيهِحَتَّى یُقَاتِ» نزد خود مسجد الحرام با آنها قتال نکنيد «وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»

 «فَإِنْ قَاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ» ؛صورت اشکالي ندارد که جوابشان را بدهيد  در آن آنها با شما نزدیک مسجد الحرام قتال کنند.

 «الْحَرَامِعِنْدَ الْمَسْجِدِ »توانيد آنها را بکشيد، مانعي از این نيست. پس  اگر در خود مسجد با شما قتال کردند، شما مي

توانيد جواب قتالشان را بدهيد. اینجا سوالي  شما با آنها قتال نکنيد مگر اینکه آنها با شما قتال کنند. در اینصورت مي

: برای اینکه متوجه شویم فرق این دو چيست، خوب دقت کنيد: فرموده بودهم قبال  آید که این شد تکرار، خدا پيش مي

اش اینست  معنيجا آورید، اگر با شما قتال کردند با آنها قتال کنيد. این شد مجوز قتال.  روید مکه حج به شما دارید مي

ولو به اینکه تک بزنيد  در مقام قتال با شما قرار گرفتند عمال دست شما به برخورد و قتال با آنها باز استوقتي آنها که 

جنگ را  ممانعت کردند، به روی ما سالح کشيدند، خواستم شوم، آنها یعني شما حمله کنيد. بله، من وارد مکه که مي

نه،  ای راه افتاده است. دیگر اینطور نيست که من منتظر باشم آنها بزنند من جواب دهم. شروع کردند. حاال یک فتنه

باشيم. اما  خواهند ما آنجا امنيت داشته زنم تا فتنه برطرف شود چون اینها فتنه کردند آنها نمي ميزنم.  االن من هم مي

 کنار مسجد نزنيد. یعني کنار مسجد تک نزنيد. حق تک نداریم، حق پاتک داریم. ،خواهيد بزنيد فرماید شما مي مي

 ند، تا وقتي است که آنها دست از قتال در مسجد بردارند، اگر دست برداشت«عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِوَلَا تُقَاتِلُوهُمْ »مجوز 

   .مال این است« انْتَهَوْا»شود،  که قتل بود متوقف ميدیگر جزای کافرین 

فتنه این است که مانع اجرای دین خدا بشوند، یعني بخواهند از عبادت مشروع شما در خانه خدا ممانعت به 

شما، در صدد  اخراجبا آنها بجنگيد تا فتنه جمع بشود. دیگر در صدد « مْ حَتَّى لَا تَکُونَ فِتْنَةٌوَقَاتِلُوهُ»عمل بياورند، و 

در این صورت ما دشمني نداریم، مگر عليه ظالماني که بخواهند هنوز « لَّا عَلَى الظَّالِمِينَفَلَا عُدْوَانَ إِ» قتل شما بر نيایند،

خواهد بگوید بروید حج  ظلم بکنند، ما در مقطعي هستيم که هنوز کعبه تحت استيالی مشرکان است، ولي اسالم مي

ا را به جا بياورید، در تاریخ هم ثبت شده است به همين شکل که یک معاهده ای بسته شد که اجازه عبادت، خانه خد

برائت آمد که بروید دستور اجازه حج باشد، یک پيمانهایي بسته شد که بعداً اینها این پيمان ها را شکستند، آن وقت 

 بعد از ر معاهده ها تمام شد، چون شما معاهده ها را شکستيدآنجا، بایستيد، رو به کعبه، بایستيد اعالم بکنيد که دیگ

لَّا إِ»در این آیه مصداق ظلم، فتنه است. کشيم شما را. که این بيانيه را علي عليه اسالم ابالغ کرد،  مي« الشَّهْرُ الْحَرَامُ»

ست، تا وقتي بخواهيد مزاحم ما م جاری ادوباره فتنه کنيد، دوباره ظلم کنيد ما باز هم هستيم، این حک «عَلَى الظَّالِمِينَ

يد، این نشان دهنده ميزان اهميت حج در فرهنگ اسالم است، اسالم نمي تواند از حج بگذرد، حاال این به عنوان باش

شود، با امام معصوم و در دوران غيبت با ولي فقيه  شود و چطور اجرای مي راهبرد است، اینکه این راهبرد کجا اجرا مي

نيست، اتفاقاً در توحيد خيلي ادعایشان  ت استيالی مشرکان، به ظاهر مشرکن درست است که خانه خدا، تحاست، اال

کنند، بجنگيد،  شود، ولي مانع از تحقق حج بر محور امامت و والیت هستند، در راه خدا با کساني که با شما قتال مي مي

ل مجوز ندارید، جواب قتال آنها را بدهيم، خدا متجاوزان را و اعتدال و تجاوز نکنيد، بيش از قتال، بيش از جواب قتا

  .است« الشَّهْرُ الْحَرَامُ»دوست ندارد، این در فضای 
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 دنبرای آنها نيست. آنها به خودشان اجازه مي ده خدا مي فرماید. ماه حرام به ماه حرام، برای ما ماه حرام است.

 حَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِالشَّهْرُ الْ». برای ما ماه حرام شد؟ ب آنها را بدهيمکه مي خواهيم جوا با ما قتال کنند. آنوقت ما

در ماه های حرام یا در مناطق حرام، اینجا منطقه حرم است. اینجا ماه حرام است. حرمات اعم از  «وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ

عنوان است. یعني در حرمات  «رُمَاتُ قِصَاصٌوَالْحُ»جای حرام یا زمان حرام است. در حرمات قصاص تعطيل نيست، 

شود به آنها  شود قاتل را بکشي، در ماه حرام با ما جنگيدند. مي قصاص جاری است. ماه حرام زدن کسي را کشتند، مي

خدا ماه حرام را درست نکرده است برای کتک خوردن ما، برای ظلم پذیری ما، لذا « وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ»جواب بدهي. 

این عبارت ببينيد چقدر  «مِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْکُمْفَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِ»ین عبارت بعدی خيلي لطيف است. ا

شما  فرماید، اگر فرماید، تجاوز کنيد به آنها، همان طور که تجاوز کردند به شما، یعني مي با قبلي فرق دارد، خدا مي

، تجاوز نيست، اگر این را هم حرام است، ولي جواب قتال را دادن خواهم حاليت کنم که آقا ماه مي، شود حاليت نمي

خواهم با تو حرف بزنم، بله، تجاوز کن بر آنها، همان طور که تجاوز کردند بر شما،  شود، با ادبيات خودت مي حاليت نمي

ا باید ملحق کني به آن حالت بيمارگونه ای که بعضي راضي شدید اینطوری، من به این هم راضي هستم، این ادبيات ر

مثل اینکه یک خارش خاصي پيدا کردند، در ماه حرام منفعل بشوند، چون ماه « یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّةِ»ها پيدا کردند، 

حرام است اصال نرویم حج، که اصال با ما نجنگند، که اصال مجبور نشویم با آنها بجنگيم، کالً درش را ببندیم، بنشينيم 

االن ماه حرام است،  کنند،  ن را توجيه مي، اعتداء حال خودشا«الْأَهِلَّةِ»با ادبيات  اینهادر خانه هایمان استراحت کنيم، 

گویي  اضي هستم، تو ميگویم ر ید من اینجا ميفرما  راضي نيست، خدا مي االن ما بخواهيم بجنگيم تجاوز است، خدا

گویي تجاوز است، ما  گویم برو، وظيفه ات را انجام بده، جنگيدند با تو، بجنگ با آنها، تو مي من مي راضي نيستم؟

یعني « وَاتَّقُوا اللَّهَ»این  ،و تقوای الهي پيشه کنيد «وَاتَّقُوا اللَّهَ....مِثْلِ مَا فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِ»خوب اعتدایي است.  گویيم مي

 ،تا برچيده شدن فتنهبلکه  ،نباشد واهيم جلو برویمخ ميتا ریشه کن کردن کامل نسلشان را اینکه  ،نباشد ،بيش از مثل

 .«نَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَأَ...»ه دعوایي فعالً با اینها نداریم، از برچيده شدن فتن ، بعدتر ما دیگر از آن طرف

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ » ،«أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِوَ»فرماید:  حاال مي ،بود «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، سرفصل این پاراگراف

کنند،  خواهيم بجنگيم در راه خدا، با کساني که فتنه مي ، اگر ما مي«أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِوَ»شود، جز با  محقق نمي «اللَّهِ

خواهيم به دین مان عمل کنيم، با ما از در قتال رو در رو  خواهند مانع از تحقق دین خدا بشوند، و هر وقت ما مي و مي

، یعني دارد ا اینها بجنگيم، این احتياج به عدوات جنگي دارد، این احتياج به قوت اقتصادیخواهيم ما ب شوند، اگر مي مي

خورد، حاال در هر زماني به تناسبش. ممکن است یک وقتي خرج  جز با تامين اقتصادی مکفي، یک جهاد منتج رقم نمي

اد، داشتن موشک های دوربرد و ممکن است یک زماني مثل امروز، الزمه جه .....و، اسب است و شمشير است جهاد

این کساني که مي بينيد، یک وقت هایي مي آیند برای فریب دادن مسلمين تيک و حتي قاره پيما و اینها هست، بالس

 کنيد؟  واهيد پول خرج مسائل نظاميخ چقدر مي خواهيد مثالً پول خرج تسليحات کنيد؟ در ميگویند، آقا چق به آنها مي

مقابله باید قتال بشود. اگر قرار است قتال بشود، باید د، باید با فتنه مقابله شود، برای ی خدا باشاگر قرار است دین برا

دهد، اگر شما  برای قتال خرج بشود، حاال حد و حدودش چقدر است، باالخره ولي امر جامعه مسلمين تشخيص مي

یا مي آیند  ،حاال این هالکت دو جور است داختي،انفاق در راه خدا نکني برای برپایي قتال، عمالً خودت را به هالکت ان

اگر هم  ،ندکش زنجير ميبه  شند تو را،ک مي ،ود هالکت دنياش مي ،اگر بخواهي دست از اسالم برندارید ،شند شما راک مي

 «إِلَى التَّهْلُکَةِ أَیْدِیکُمْوَلَا تُلْقُوا بِ»بخواهي دست از اسالمت برداری، که نکشند تو را، به هالکت آخرت گرفتار شدی، پس 
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بدانيد به هالکت مي افتيد، یا به  در هر حالت اگر دست از انفاق در راه خدا برای برپایي قتال في سبيل اهلل بردارید،

، انفاق در راه خدا در راستای تحقق قتال در راه خدا احسان «وَأَحْسِنُوا»هالکت دنيا مي افتيد یا به هالکت آخرت؛ 

، احسان هميشه آش رشته نيست، پول مي دهي سالح «أَنْفِقُوا»يک است، دارد عنوان مي گذارد روی است، این رفتار ن

گيری، این احسان  گران بایستي، جلوی به هالکت افتادن مسلمين را مي تواني در مقابل فتنه مي سازی، و با آن مي

 رد.همانا اهلل محسنان را دوست دا« ﴾۵۹۱﴿ یُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»است، 

تکليف اتمام حج و عمره برای خدا؛ حج واجب در دل خودش یک عمره هم دارد، « الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّوا»

 ،مورد خاص این استیک  .عمره برای ورود به منطقة حرم است، که شما وقتي مي خواهيد وارد بشوید احرام مي بندید

؛ خداوند مي فرماید: «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ»، چه کار باید کرد؟ شدند ، مانعتاندر حرم عمرة تمتع را بستيد آمدیداالن احرام 

قرباني است، حاجي حجش تمام نيست مگر « الْهَدْیِ»، منظور از «الْهَدْیِ»یعني باید یک « مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْیِفَ»

ست، خدا مي فرماید این قرباني سر جایش است، مقدمة حلق رأس یعني تراشيدن سر، قرباني ا وقتي که قرباني کند،

هر کس به حسب وسعش، یک نفر « مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْیِفَ»درست است نگذاشتند تو بروی و به مناسکت برسي، حاال 

راشيد، یعني از سرتان را نت« کُمْوَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَ»، د، یک نفر گاو و شتر قرباني کندممکن است گوسفند و بز قرباني کن

تا وقتي که هَدی به مَحِل خود برسد، اینجا مفسرین یک مقدار به زحمت « حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ»؛ احرام خارج نشوید

یَبْلُغَ »اید: ، یعني ما در حالت محاصره هستيم، از طرفي مي فرم«إِنْ أُحْصِرْتُمْ»افتادند، مي گویند از طرفي خدا فرموده: 

هدی باید برسد بجای خودش، اینها در ذهنشان هم این است که هدی باید برود به قربانگاه برسد،  «الْهَدْیُ مَحِلَّهُ

قربانگاه هدی منا است، یعني باید قرباني تو به منا برسد آنجا قرباني شود، گفتند آقا من وقتي محاصره هستم! قرباني 

یعني مریض شدی! داشتي با کاروان مي رفتي « أُحْصِرْتُمْ»این  ک عده از مترجمين گفتندیمن چطور مي رسد به منا؟ 

  قرباني من را هم با خودتان ببرید.شما مریض شدی! شما با کاروان نمي تواني بروی ولي به کاروان بگو 

« فَإِذَا أَمِنْتُمْ»بعد فرموده:  «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ»مي خواهم بگویم: مترجمان عزیز، مفسران گرامي، خداوند فرموده: 

امنيت رفع محاصرة نظامي است، « أَمِنْتُمْ»محاصرة نظامي است، « أُحْصِرْتُمْ»است، « أَمِنْتُمْ»در مقابل « أُحْصِرْتُمْ»پس 

. مَحِل بر وزن فرماید است، پس پای بيماری را وسط نکشيد! فقط یک حالت دارد و آن هم حصر نظامي را خدا مي

دو معنا دارد، یک معنا اسم مکان است یک معنا اسم زمان است، چرا شما اسم مکان گرفتيد؟ مَحِل یعني « مَفعِل»

تا وقتي که زمان اگر محاصره شدید ها را مي آورید باال ذبح مي کنيد،  زمان حلول قرباني، یعني وقتي که شما قرباني

هم در حصر تشریف دارید از احرام خارج نشوید! یعني شما تا وقتي که زمان  نرسيده و شما )ده ذی الحجه( قرباني

کنيد از احرام خارج شوید و بروید.  يوقت قرباني که رسيد قربانباشيد اینجا دیگر!  ،قرباني نرسيده ميدان را خالي نکنيد

دیت را وقت امنيت ایجاد شد آن وقت برو جلو هَ نمي آورد، هر« إِنْ»که شاخة بعدی را دیگر با  بخاطر همين است

 بعدی این است.« إِذَا أَمِنْتُمْ»برسان به قربانگاه و در زمان خودش قرباني کن؛ پس 

در سه روز است، هشتم و نهم از وقوف در عرفات و بعد مشعر و بعد منا، کل مراسم حج « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ»

 بجا تمتع عمرة وقت هر شما ماه سه در الحجه، ذی القعده، ذی شوال، .است الحجه ذی دهم در حج پایانو است دهم 

راه باز نشد همانجا  اگر حج، زمان تا مکه بمانيد دیگر که يشرط به است قبول حج عمرة عنوان به شما از بياورید

 م، سرت را مي تراشي و برمي گردی.ات را انجام مي دهي در روز ده قرباني


