
1 
 

 28/2/9311: تاریخ    35جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

خدا بعد از اینکه خداوند دو مکتب را مشخص کرد، مکتب دنيا خواهان و در مقابلش مکتب کسانی که از عذاب 

ها و فشارهای کافران دنيا طلب  در هراس هستند، بعد خدای بزرگ فرمود، شما باید مراقب باشيد، تحت تاثير مسخره

هست، ولی باید صبر کرد، باید مراقبت کرد، نباید تسليم « وَالضَّرَّاءُ»ها و  «الْبَأْسَاءُ»ها هست،  دچار لغزش نشوید، سختی

اد، گفت انفاق را در جامعه خودتان تبليغ کنيد، اما باالخره این کفار دنيا طلب کافران شد، بعد خدا یک راهکاری د

دارند،  نمی شود، این مستکبرانی که تا ما را به کفر نکشانند و از اسالم منصرف نکنند، دست بر  می شان چی   تکليف

 فرماید: می شود، اینجا خدا  می تکليف اینها چی 

که پيش آمد، ميدان خالی کردن راه حل نيست، « وَالضَّرَّاءُ الْبَأْسَاءُ»ها،  ها، مومن مسلمان« کُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِتَالُ»

کنند تا شما از اسالم پشيمان بشوید، جای خالی دادن به نفع کفار و غلتيدن در  می آنها دارند عرصه را بر شما تنگ 

ی را در جهان بر پا کنند، چون اصالً منطق عدالت وادی کفر راه حلش نيست، آنها حاضر نخواهند شد عدالت اجتماع

گویند همه برای ما، پس اینکه شما ميدان را خالی کنی به نفع کفار،  می گيرد آنها  می خواهی آنها با زیاده خواهی شکل 

ست، قتالی که اینجا قتال بر شما نوشته شده ا« کُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِتَالُ»این راهش نيست، خدایا چکار کنيم، باید بجنگيم، 

ها  اش نيست که یعنی اگر حمله کردند، جواب بدهيد، به همين چينی یفرماید، این قتال دفاعی به معنی فقه می خدا 

دهد، جواب دادن به حمله که  می ها هم حمله کنيد جواب  که هيچ دینی ندارند، یا دین بت پرستی دارند یا همين ژاپنی

شان،   یعنی برای دفع شر کافرانی که کمر بستند تا نابودی« کُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِتَالُ»فرماید:  می ه خواهد، این ک نمی « کُتِبَ»

د است که شما را از دین برگرداند، به عنوان مثال مله ای نکرده است، ولی او در صدولو االن ممکن است آن به تو ح

فتوای جنگ بدهم، سوء تفاهم نشود، من دارم آیه قرآن را  خواهم نمی کنم، االن در دنيای امروز، حاال من  می عرض 

کنند، این تحریم را هر روز تنگ تر و تنگ تر، تا جایی که  می آیند یک تحریم اقتصادی درست  می دهم  می توضيح 

م کارد ببریم، مواد اوليه تحریم، نيازهای ضروری تحریم، فردا دارو تحریم، پس فردا چی تحریم، تا جایی که دیگر مرد

شان   شان، بریزند در خيابان، بگویند بابا اسالم نخواستيم، رها کنيد، انقالب نخواستيم، آنها به خواسته  برسد به استخوان

برسند، خواسته آنها این است اسالم را از بين ببرند، موتور محرکی که با کفر و دستگاه استکبار درگير است باید 

کُتِبَ »کند باید جوابش را بدهی،  می گيرد، خب چه کار کنم من؟ فتنه  می دارد  جلوی توسعه دین خدا را خاموش شود

بجنگ با آن که از یک طرف تو را در تحریم اقتصادی  «وَالضَّرَّاءُ الْبَأْسَاءُ»قتال بر شما نوشته شده است، « عَلَيْکُمُ الْقِتَالُ

دهد،  می دبخت تر باشی، از طرف دیگر به شما مانور تفاخر خواهد تو فقير تر و ب می دارد، از یک طرف هر روز  می نگه 

خدا « ...کُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِتَالُ »دهد برای شما، ببين ما چقدر داریم،  می دهد، ببينيد ما چقدر داریم، مانور  می مانور ثروت 

برای شما ناخوشایند « کُرْهٌ لَکُمْ»ر شما واجب شده است که دانم در حالی قتال ب می من « وَهُوَ کُرْهٌ لَکُمْ»فرماید  می 

آید، هيچ کس. جنگ چيست، کشتن، کشته  می است، قتال برای چه کسی خوشایند است، چه کسی از جنگ خوشش 

هُوا وَعَسَى أَنْ تَکْرَ»جنگ ناخوشایند است. ولی « کُرْهٌ لَکُمْ»شدن، ویران شدن، ویران کردن، چه چيز جنگ خوب است، 

آید،  نمی یک چيزی را خوشتان « تَکْرَهُوا شَيْئًا»بله جنگ ناخوشایند است ولی چه بسيار که شما،  «وَهُوَ خَيْرٌ لَکُمْ شَيْئًا
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 تان است، هميشه هر چيزی که  تان، به نفع  ولی برای شما بهتر است، پسندیده تر است برایناخوشایند است برای شما 

ناخوشایند است به ضرر نيست، ای بسا یک چيزی ناخوشایند است ولی به نفع است، قتال با مستکبر همين است، قتال 

 .«وَهُوَ خَيْرٌ لَکُمْ» تان است  با ظالم همين است، ناخوشایند است، چون جنگ و درگيری است، ولی به نفع

دوست دارید، خوشتان می آید، مثالً عافيت را خوشتان و چه بسيار شما چيزی  «وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا»

« وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ»آید، نجنگيدن را خوشتان می آید، خوردن و خوابيدن را آدم خوشش می آید دیگر! خوشتان می آید  می

، ولی به نفعتان نيست، مگر هر چيزی آدم خوشش می آید به نفعش است؟ خدا دارد معيار می دهد برای خير و شر

معيار خير و شر کراهت و محبت من و شما نيست، از چه بدم می آید آن شر است و از چه خوشم می آید آن خير 

پس اینکه خدا برایتان قتال نوشته و خيال می کنيد شر است برای شما، بدانيد خير است برای شما، تحملش ، است

دانيد،  خدا می داند و شما نمی« یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَوَاللَّهُ »سخت است ولی تحملش کنيد، راه نجاتتان این است؛ 

یعنی خير و شر حقيقی علمش پيش خداست، پس اگر یک وقت خدا دستور داد به چيزی که تو خوشت نمی آید به 

ر یک وقت خدا اعتماد کن بگو او از من بيشتر می داند، درست است من خوشم نمی آید ولی خير در همين است، اگ

خدا نهی کرد تو را از چيزی که خوشت می آید بگو درست است من خوشم می آید ولی او بيشتر از من می داند، حتماً 

 «.وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» برایم شر است، اعتماد کن به خدا در بحث خير و شر، این مسئله است.

این قتال قتالِ ابتدائی است، یعنی لزوماً جواب « کُتِبَ»توجه به  خدا و گفتيم با حاال وقتی قتال را واجب کرد

حملۀ نظامی نيست، برای حذف استکبار جهانی است، برای درهم شکستن استکبار جهانی است، برای سرجا نشاندن 

قتال نمی کند با من! لذا  زیاده خواهان است، برای سرجا نشاندن آنهایی است که می خواهند ما کافر باشيم، ولو االن

 سوال می شود در ماه حرام هستند. ها برای مسلمان

بارۀ ماه حرام، می گویند آن قتالی که باال در از تو سوال می کنند « هْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِیَسْأَلُونَکَ عَنِ الشَّ»

ی واجب شد این در ماه حرام هم جایز است؟ این قتال کدام قتال است؟ این قتالی که در آیه باالی« کُتِبَ»فرمودی 

قتال کردن « قِتَالٌ فِيهِ کَبِيرٌ»بگو: « قُلْ»توانيم در ماه حرام هم حمله کنيم به کفار و مستکبرین؟ خدا می فرماید:  می

ه ابتدا به در ماه حرام گناه بزرگی است، نه خير! درست است ما داریم اجازۀ قتال کردن با کفار را به شما می دهيم، اجاز

جنگ با مستکبران را به شما می دهيم، ولکن نه در ماه حرام، در ماه حرام شما حق ندارید ابتدا به جنگ بکنيد! با 

 دآخر یک نفر می گوی« قُلْ قِتَالٌ فِيهِ کَبِيرٌ»مستکبرین و هرچه! ماه حرام است دیگر، حرام است، نکنيد این کار را؛ 

کردند در ماه حرام، یعنی به « صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»یتمان کردند، مثالً چه کار کردند؟ خدایا آمدیم و در ماه حرام اذ

یعنی در ماه حرام اگر اینها مزاحم مسجد الحرام « وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»سبيل اهلل کفر ورزیدند، یعنی چه کفر ورزیدند؟ 

گر در ماه حرام اینها راه رسيدن مردم و مومنان را به شدند، که این را قبالً هم در همين سوره فرموده بود، ا

مسجدالحرام بستند، اگر اهل مسجدالحرام را از مسجدالحرام اخراج کردند، راندند، اگر در ماه حرام همچين کاری 

درست است  این گناهی است که از گناه قتال در ماه حرام بزرگتر است،« أَکْبَرُ عِنْدَ اللَّه»خواستند انجام بدهند، این 

فرماید؟ می فرماید چون آنها  ! این گناهی است که از آن بزرگتر است، تلویحاً چه مي«أَکْبَرُ»است اما این « کَبِيرٌ»قتال 

گناه اکبری را انجام می دهند می شود آن کبير را در مقابل اینها مرتکب شد، می شود با اینها قتال کرد در ماه حرام، 

که اینجا می فرماید نه لزوماً اهل مکه باشد، « أَهْلِهِ»نع مسجدالحرام بشوند؛ دقت کنيد این در صورتی که بخواهند ما
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یعنی آنهایی که سزاوار هستند بيایند در مسجدالحرام حج بجا بياورند، یعنی مسلمين، یعنی بخواهند اخراج « أَهْلِهِ»این 

 ن در ماه حرام حج بجا بياورند.کنند مسلمين را از مسجدالحرام، نخواهند اجازه دهند مسلمانا

های حرام بودنشان تأمين امنيت حجاج است، اگر قرار باشد در ماه حرام امنيت حاجی را برای  یکی از فلسفه

حج کردن شما سلب کنيد، عمالً شما حرمت ماه حرام را شکستيد! پس تو حرمت را شکستی! حاال ما می خواهيم با 

د بيایيد حج کنيد قتال کنيم، ماه حرام هم است اشکالی دارد؟ نه خير دیگر اشکالی اینهایی که می گویند حق نداری

کار اینها مصداق فتنه است همين که اخراج اهل « قَتْلِوَالْفِتْنَۀُ أَکْبَرُ مِنَ الْ»ندارد، چون کار اینها مصداق فتنه است، 

تر است، جواب فتنه را با قتل بدهيد. بله مسجد از مسجد می کنند این فتنه است، فتنه از قتل هم گناهش باال

این توانيد در ماه حرام هم در صورت مانعيت نسبت به مسجدالحرام می توانيد جوابشان را با قتال بدهيد.  می

ست، این ناظر به حکم ا« کُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِتَالُ»ناظر به کل « لَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْوَ»جوابش اینجا تمام است، « یَسْأَلُونَکَ»

شان قتال با شماست، می دانيد به  هایی هستند که پيوسته با شما قتال می کنند، اصالً اینها سيره قتال است، اینها آدم

اینها می خواهند اگر استطاعت داشتند، « حَتَّى یَرُدُّوکُمْ عَنْ دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا»دنبال چه هستند؟ دنبال این است: 

های  در توانشان بود شما را از دینتان برگردانند، آقا سر دین با شما مسئله دارند. لذا ببينيد سورۀ ممتحنه از سورهاگر 

قرآن کریم است، در سورۀ ممتحنه خدا می فرماید: مودت با کفار مجاز نيست، چرا؟ چون منتهی می شود به والیت 

گيرند، تا تو را از دینت  ی شوند، آنها سرپرستی تو را به دست میکفار بر شما، شما به کفار دوستی کنی آنها سوارت م

حاال  برنگرداند دست نمی کشد، حاال از دین برگرداندن قدیم سخت افزاری بود می گفتند باید از دینتان کامالً بکشيد،

فی است من خودم دندان اضا 3-2ین شما می خواهد دست از دینت بکشی، در دند اصالً ناالن نرم افزاری است می گوی

آنها را برایت می کشم به هر دینی می خواهی باشی باش! یکی دندان حجاب است برایت می کشم، دندان والیت است 

 برایت می کشم، دندان جهاد است می کشم، دندان استکبار ستيزی است می کشم.

نماز می خوانی روزه می گيری، نماز این شکلی شده، کار ندارند شما « یَرُدُّوکُمْ عَنْ دِینِکُمْ»خالصه امروزه 

بخوان روزه بگير! اما دینی داشته باش که مزاحم ظلم آنها نباشد، مزاحم استکبار آنها نباشد، مزاحم زیاده خواهی آنها 

نباشد، امپراطوری کثيف آنها را در دنيا بهم نزند، امپراطوری شيطانی آنها را خراب نکند، آنها می خواهند آقای مطلق 

باشند، مثالً االن آل سعود مسلمان است؟ قرآن را اینها چاپ می کنند، خادم الحرمين هم خودشان را می دانند،  جهان

هایی هم  نماز هم در مکه و مدینه حداقل اول وقت همه جا را تعطيل می کنند نماز جماعتشان برپاست، قشنگ قاری

هایشان هم با گریه قرآن می خوانند،  ار گریه کنيد، بعضیخواند دلتان می خواهد بنشينيد و زار ز دارند که قرآن می

البته من همه را با یک چوب نمی رانم، در همين مکه و مدینه منصفينی هم هستند، اما حکومت آل سعود با دستگاه 

رد، نه گری پشت سرش را دارم می گویم، در ظواهر اسالم تا اینجا جلو آمدند، اما نه آمریکا کاری به کارشان دا وهابی

اسرائيل کاری به کارشان دارد؛ آقا هرچقدر دوست دارید تکبير بگویيد، نماز بخوانيد، حج بجا بياورید، روزه بگيرید، 

قرآن بخوانيد، جماعت برپا کنيد، مشکلی نداریم، مشکل پس چيست؟ چرا با آنها مشکلی ندارند با ما مشکل دارند؟ 

اهداف استکبار جهانی را دنبال می کنند، تأیيد می کنند، تقویت  چون آنها با آنها دستشان در یک کاسه است،

کند، بکند خودمان هم کمکش می کنيم! االن چند وقت است دارد یمن  کنند، آقا آمریکا دارد در منطقه چپاول می می

به وجود آمد، های مختلف جهانی گفتند آقا اینجا دیگر بحران قضایی به وجود آمد، بحران سالمت  را می زنند؟ سازمان

از گرسنگی مردند در یمن، هزار هزار مردند، پوستها به استخوان چسبيد و مردند، این مردم فقر را چقدر ها  بچه
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پس فقط این نيست « یَرُدُّوکُمْ عَنْ دِینِکُمْ»دین، کافر، حاال اسمت مسلمان است؛  حيثيت، بی زنيد؟ چقدر می زنيد بی می

که حتماً شما دست از ال اله اال اهلل  و محمد رسول اهلل به ظاهری برداری، نه ممکن است شما اینها را هم بگویی ولی 

دین شو،  خواهی مدل آل سعود بی دین بشو به هر شکل، می دین شدی! آنها این را می خواهند، شما بی دیگر بی

دین شو، باالخره کاری به  منطقه که اسالم الئيک درست کردند، به مدل آنها بی خواهی به مدل بعضی از کشورهای می

کار استکبار نداشته باش، همين! به کار خودت برس، ما هم هر چند وقت یک بار یک تکه گوشت جلویت می اندازیم تا 

 وقتی نفت داری، نفتت که تمام شد می دانيم با تو چه کار کنيم! 

اگر اجازه بدهيد اینها شما را از دین برگردانند، یعنی اگر شما « دِینِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌنْکُمْ عَنْ وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِ»

تسليم شدید؛ بدانيد هر کس از شما که پله پله تحت تأثير دستگاه استکبار کفر، از دینش مرتد بشود و برگردد و در 

، در حالت ارتداد بميرد، کافر بميرد، اگر اینها را رها کنيد تا بتوانند شما را بی «یَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ»این حالت ارتداد بميرد 

مان را که گرفتيم، مشکلی که نداریم،  دین کنند، چه می شود خدایا؟ چه می شود؟ نمازمان را که خواندیم، روزه

سليم شوند و مرتد بشوند تحت تأثير دستگاه کفر، راضی بشوند به آنچه که آنهایی که ت« ...مْ فَأُولَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ»

 . «فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَۀِ»آنها راضی هستند همانی را پياده کنند که آنها می خواهند، بدانند اعمالشان حبط است 

خالصه مومنين تا اینجا « صْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَفَأُولَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَۀِ وَأُولَئِکَ أَ»

 هجرت کرده بودید دستتان درد نکند، از اینجا به بعد جهاد هم رویش است. 

ی کند؟ که بفرماید را تکرار م« الَّذِینَ»چرا دوباره دارد « وَجَاهَدُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِإِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَاجَرُوا »

، آنهایی که هجرت «وَجَاهَدُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِالَّذِینَ هَاجَرُوا »می شود « الَّذِینَ آمَنُوا»این تفسير اولی است، یعنی تفسير 

د به رحمت اینها اميدوار باشن« ئِکَ یَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِأُولَ»کردند در راه خدا و جهاد کردند در راه خدا؛ می فرماید: 

 خدا غفور رحيم است.« وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»خدا؛ 

 ،«الْخَمْرِ»هایی می شویم که برای حل مسائلی داخل جامعه اسالمی است؛ «یَسْأَلُونَکَ»ان شاءاهلل فردا وارد سير 

ی دیگر؛ که ان شاءاهلل سرفصل ، مسائل مربوط به طالق، عدۀ وفات و خيلی چيزها«الْمَحِيض »، «الْيَتَامَى»، «الْمَيْسِرِ»

امثال این  این احکام چيست که اینها را دارد به هم وصل می کند و چرا این احکام آمده در سوره بقره قرار گرفته و

ها را ان شاءاهلل در جلسات آینده اشاراتی خواهيم داشت، ولی حل و فصل کاملش می ماند برای مرحله دو و سه و  بحث

 حرفها را می زنم. چهار تدبر، همۀ این


