
1 
 

 22/3/1311: تاریخ    41جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

آمدیم. بحث در آیات پایانی قتال بود.   فسطاط مبارکه سوره 532الحمدهلل خدا توفيق داد در ماه رمضان تا آیه 

تا پرداخت خداوند به خمر و ميسر پرداخت که اشاره کردیم به بحث خمر و ميسر  «کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ»بحث قتال  ذیل

کند؟  ، عفو در جامعه حاکم شود نه جنگ و دعوا سر خمر و ميسر. عفو را چرا دنبال میجامعه به آرامش روانی برسد

شود. بعد از آنجا منتقل شد به بحث  هم الزم است. اگر نباشد، نمی« رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ»است « أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ»اگر  چون

ایتام و بحث زنان و رسيد به بحث طالق و عده و بحثهایی که ما در آن هستيم. قانونهای حقوقی مربوط به حوزه زندگی 

، کجاها ممكن است در جامعه   کند بسترهای رحمت فی ما بين مومنين را قانونمند میمال کند. ع خانوادگی را مطرح می

. هر   کند که جامعه جایگاه قشون کشی و جنگ و دعوا نشود ، آن اختالفات را کنترل می  اختالف درست شود اسالمی 

. حاال ما در همين   جامعه تامين شود ، طبق قانون الهی اش رفتار شود و آرامش و امنيت در  چيزی قانونی داشته باشد

 .  532، رسيدیم به آیه   راستای احكام طالق هستيم

مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ »اگر زنان را طالق بدهيد « إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ»،   هيچ گناهی بر شما نيست «...مْ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُ»

، برای آنها مهر   هر واجب است، فریضه اینجا منظور مَ  که با آنها رابطه زناشویی نداشتيد  مادامی «وْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةًأَ

، هنوز رابطه زناشویی با او   کسی با کسی ازدواج کرده است،   این است، سوال   ، یک سوال و جواب  واجبی را تعيين نكردید

، هنوز مهریه برای او تعيين نكرده   کسی با کسی ازدواج کرده بله؛؟   ، جایزاست  خواهد طالقش بدهد ی، م  نداشته است

. هنوز قبل از اینكه   ، جایز است؟ بله جایز است  ، آیا اگر بخواهد طالقش بدهد  ، فقط صيغه بدون مهریه خوانده شده  است

آنها را « وَمَتِّعُوهُنَّ»،   ق کشيد، کار به طال  ن کنيد، هنوز قبل از اینكه مهریه تعيي  زیر یک سقف بروید کار به طالق کشيد

،   ، نگذارید دست خالی از این زندگی بيرون برود  ، هدیه ای به آنها بدهيد  ، متاعی به آنها بدهيد  برخوردار کنيد

، موسع یعنی   گر کسی وسع دارد، ا  هر کس به اندازه توانش «وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ»، چقدر   «وَمَتِّعُوهُنَّ»

،   ، مقتر یعنی دست تنگ  ، فقير دست تنگ است  ، یعنی ناتوان مالی است  ، اگر کسی مقتر است  ، به قدر وسعش  وسع دارد

،   ، بعد از طالق به آن خانم بدهد  ، هر کس باالخره به حسب وضع خودش یک متاعی را  به اندازه دست تنگی اش« قَدَرُهُ»

 «قًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَحَ»،   که خالف عرف نباشد، یعنی یک چيزی   این متاع باید باالخره معروف باشد« تَاعًا بِالْمَعْرُوفِمَ»

، انسان با کسی ازدواج کرده است   ، یعنی این از مصادیق احسان  ، تعيين شده است بر نيكوکاران  این یک حقی است

، باالخره یک متاعی به او   ، از او جدا شده است  زناشویی، قبل اینكه برای او مهریه تعيين بكنداست، اگر قبل از زندگی 

 .  «قًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَحَ»،   ، بالمعروف  بدهد

لَهُنَّ دْ فَرَضْتُمْ وَقَ»ولی  «أَنْ تَمَسُّوهُنَّمِنْ قَبْلِ »،   اما یک حالت دیگر این است که زندگی زناشویی شروع نشده

،   کنيم ازدواج کامالً متصل می ، مهریه را به  نطوری است، که االن در عرف ما معموالً ای  مهریه تعيين شده است «فَرِیضَةً

، طالق   ، زندگی زناشویی شروع نشده  سكه 41،   ، مثالً مهریه بسته اند  نصف مهریه را به آنها بدهيد« فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»

های مطلقه  مگر آنكه آن خانم« إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ. »  «فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»،   سكه را باید داد 7،   خانم را طالق داد ، آقا  شد
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مگر آنكه آن « إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ»،   ، شما هم گير نده به گرفتن نصف مهریه  حاال نشد دیگر،   دهد ، خدا دارد کد می  دببخشن

،   ، یعنی ولی  ، ببخشد  یا کسی که عقد نكاح به دست او بوده است« ی بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِأَوْ یَعْفُوَ الَّذِ»،   بخشدخانم مطلقه ب

« فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»،   ، اما نبخشيد  ، او بخشيد که بخشيد  ، نكاح دست او بودهکه، یا آنكه ولی   ها بخشيدند ، خانم  اگر اینها

خدا « تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىوَأَنْ »، خدایا ببخشيم یا نبخشيم؟   ، حاال چكار کنيم  ، نصف مهریه را باید بدهی  اید بدهیرا ب

، چطور؟ چون این مهریه در ازای یک بهره ای است که آن آدم باید از   فرماید باالخره ببخشيد به تقوا نزدیک تر است می

، نصفش را باید   ، درست است معامله را به هم زده است  ، خب او که بهره ای نداشته است  استداشته  زندگی زناشویی می

،   ، زندگی زناشویی آغاز نشده است  ، این زندگی سر نگرفته است  ، بهتراست  ، ولی دیگر شما هم این پول را نخوری  بدهد

لْفَضْلَ وَلَا تَنْسَوُا ا»فرماید:  ، خدا می  روی همين حساب،   ، به تقوا نزدیک تر است  دیگر شما هم این مهریه را ببخشی

 .  کنيد خدا به آنچه عمل می« بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌإِنَّ اللَّهَ »،   ، فراموش نكنيد  ، بزرگواری را  بين خودتان فضل را «بَيْنَكُمْ

،   تان های ، نماز  تان های محافظت کنيد بر نماز« حَافِظُوا»،   ، جمع صالت استصلوات «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ»

و بر « وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى»،   تان محافظت کنيد  های ، بر نماز  ، عشاءتان  ، مغرب تان  ، عصرتان  ، ظهرتان  یعنی نمازهای صبح تان

، قنوت   ، قانت از قتوت است  و قانتانه« لِلَّهِ قَانِتِينَومُوا وَقُ»،   زنم ، راجع به آن حرف می  صالت وسطی هم محافظت کنيد

ومُوا وَقُ»،   ، نماد عبودیت است  ، فرمانبرداری  ، یعنی نماز تجلی قنوت  ، فرمانبردارانه برای خدا قيام کنيد  یعنی فرمانبرداری

گوید را انجام  ، خاشع بشوید هر چه او می  ، خاضعانه  يدیعنی به عنوان نماد عبودیت برای خدا قيام کن «لِلَّهِ قَانِتِينَ

،   ، نماز تجلی فرمانبرداری است  فلسفه نماز است« ومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَوَقُ»،   است  ، که حاال این هم خيلی مسئله مهمی  بدهيد

،   ، نماز برای مناجات است  خوانم نماز نمی ،  کنم ، خب من خدا را شكر می  گوید آقا نماز برای شكر است لذا اگر کسی می

، یا برای هر چيز دیگری   ، برای مناجات باشد  ، نه نماز قبل از اینكه برای شكر باشد  خوانم ، نماز نمی  کنم من مناجات می

توانی  . نمی  کنم ی، شكر م  خوانم توانی بگویی من نماز نمی . پس نمی  ، برای نشان دادن عبودیت و فرمانبرداری است  باشد

، باید حتماً خدا را با نماز خواندن شكر کنی که مصداق فرمانبرداری   کنم خوانم خدا را شكر می بگویی من نماز نمی

،   ، چه در غضبش  ، چه در مهربانی اش  ، چه در انفاقش  گوید را اجرا کنی ، مسئله این است که تو بتوانی آنكه خدا می  بشود

 و،   هاست ها گفتند این صلوات همه نماز خيلی« وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى».   ، بله مفهوم عبودیت و بندگی  در همه مسائلش

، و توضيح   شود ، وسط روز انجام می  ، نماز ظهر  . حاال عمدتاً گفته اند  یكی از مجموعه نمازهاست« وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى»

ها و کارهایی  ها و فعاليت ، ای بسا به خاطر مشغله  شود های روزانه ما واقع می يتاند که نماز ظهر چون در وسط فعال داده

،   تان است  خواهد تاکيد بكند که این نماز که وسط معاش شود و خدا می که داریم مورد غفلت و بی توجهی واقع می

، یک قول قاطع قطعی   ازها اختالف نظر است. در تمام نم  ، به این نماز باید اعتنا بكنيد  تان است  های کاری وسط فعاليت

، ما در این سوره سابقه   تان خواهم این طوری عرض کنم خدمت . من می  ، نيست  سطی یعنی فالن نمازکه گفته بشود وُ

امتی که از افراط  ،  رامت معيا ،  امت تراز ،  معيار ،  از، تر  وسط یعنی ،  (413)بقره/ «أُمَّةً وَسَطًا»، کجا داشتيم؟   وسطی را داریم

، این   تان محافظت کنيد  یعنی اینكه بر نمازهای« حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ» .  همانی است که باید باشد ،  و تفریط به دور است

حَافِظُوا »، اما   تان را باید به جای بياورید  ، تمام نمازهای واجب  ، یعنی هيچ نمازی را نباید فوت بدهی  است  محافظت کمی

،   ، نماز خواندن تراز  ، یعنی محافظت کنيد از نماز خواندن معيار  اینجا صالت معنی مصدری دارد «الصَّلَاةِ الْوُسْطَىعَلَى َ

یک « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ»،   ، نماز تراز و معيار است  ، اما نمازی که در اسالم مطرح است  ها بوده است نماز در همه امت

، از   ، طبق آن نماز بخوانيد  ، آن نحوه را به شكل تراز و معيار خدا برای شما تعریف کرده است  يفيت و نحوه ای داردک
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، همانی که به شما دستور داده اند را   ، و در آن تغيير ایجاد نكنيد  خودتان به نماز چيزی اضافه و یا از نماز کم نكنيد

،   ، من امروز اینقدر رکعت  از خودت چيزی نباف« ومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَوَقُ»،   ر است باشيد دیگر. چرا؟ چون قانت قرا  اجرا بكنيد

، هم   ، قانون دارد  ، معيار دارد  خواهد بگوید نماز خواندن تراز دارد ، می  . قانون دارد  ، نه اینطوری نيست  فردا فالن رکعت

، وسطی   . صالت چون معنای مصدری دارد  ها محافظت کنيم نماز  هم بر کيفيت، کنيممان محافظت  های ر اصل نمازباید ب

، بگوید نماز   های یوميه ندارد بيایيد سراغ یكی از نماز ، پس لزومی   چون در این سوره سابقه دارد به معنای تراز و معيار

در اصل نماز و کيفيت نماز قانت و « قَانِتِينَ ومُوا لِلَّهِقُوَ»گوید  ، می  ، یا نماز عشاء  ، یا نماز مغرب  ، یا نماز عصر  ظهر

 .  فرمانبردار باشيد

، ممكن است بسته به   . اما در یک حالتی  باید طبق همان دستورالعمل اجرا بشود« تُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُکْبَانًافَإِنْ خِفْ»

، خوف یعنی شما در   ، چه جوری؟ در حالت خوف  كند، بش  ، از حالت وسطی خارج بشود  شرایطی که در آن واقع شدی

یعنی ایستاده روی « فَرِجَالًا»،   تان ، به اندازه توان  شود ، دیگر نماز وسطی از شما برداشته می  ، در حالت خوف  جنگ هستی

، روی اسب   چه سوار« رُکْبَانًاأَوْ »،   رفتن، چه در حال راه   چه ایستاده« فَرِجَالًا»،   ، چه راه بروی  ، حاال چه ایستاده باشی  پا

، خوف   وقتی امنيت حاصل شد« فَإِذَا أَمِنْتُمْ» ؛  شود در ماشين بخوانی ، نماز وسطی را نمی  ، در نفربر سواری    سواری

را. « مْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَمَا لَ»،   داد ، همان طور که یادتان  آن وقت خدا را یاد کنيد« رُوا اللَّهَ کَمَا عَلَّمَكُمْفَاذْکُ»،   برطرف شد

رُوا اللَّهَ فَاذْکُ»،   «الصَّلَاةِ الْوُسْطَى کَمَا عَلَّمَكُمْ»، یعنی   نشسته است« الصَّلَاةِ الْوُسْطَى»به جای « مْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَمَا لَ»اینجا 

، آنچه را که بلد   ، همان طوری که خدا یادتان داده است  عنی اگر خوف برطرف شدی «مْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَمَا لَ کَمَا عَلَّمَكُمْ

، نمازتان را آن وقت   ، طبق اصولی که خدا یادتان داده است  شدید ، بلد نمی  ، اگر خودتان بودید و خودتان  شدید نمی

  .  بخوانيد

، که شما یک وقت   گویند ، معترضه به بحثی می  ، فقط اینجا نيست  ما در قرآن موارد معترضه دیگری هم داریم

، یک موضوع دیگر را اشاره   کنی ، یک پرانتزی باز می  ، بنا بر یک حكمت و دليلی  کنی وسط یک موضوعی داری بحث می

طی ، یعنی موضوع بحث معترضه با قبل و بعدش رب  دهی ، باز به بحث قبلی خودت ادامه می  بندی ، پرانتز را می  کنی می

، اگر   االن من باید تذکر بدهم ، ولی  ، با اینكه موضوعش مرتبط نيست  ، این بحث  ، یعنی من تشخيص دادم که اینجا  ندارد

،   کنممی ، دیگر این فایده ای را که اینجا به آن اشاره   برای بعد از تمام شدن سخنی که در آن بودم ماین را بگذار

،   چه فایده ای« وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ »، بحث   سوال این است .  ، معترضه  مگویي به این می .  نخواهد داشت

 ؟چيست ، آن غرض  کند های قبل و بعد خودش ربط پيدا می ، که به بحث  چه غرضی در آن نهفته است

ی یک مناسک عبادی دارد، یک تمرینی دارد، این فرمانبردارباید فرمانبردار باشيد، در رابطه با احكام خانواده 

ها اگر جلوی خدا راضی به خم و راست شدن و عبودیت در قالب نماز نباشند دیگر تن  این تمرین اگر انجام نشود، آدم

به فرمان خدا دیگر تن هایش  ل خانواده، آن هم در بحرانخدا آن هم در عرصة مشكلی مث به احكام و دستورات دیگرِ

است که با نماز تحقق « قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ»ای که از این دو آیه دارد به قبل و بعد کمک می کند  آن نكته ،دنخواهد دا

پيدا می کند، انسان می شود فرمانبردار، انسانِ اهل نماز که فرمانبرداری را تمرین کرده و تمرین می کند، آن انسان 

  .كل معترضه بحث را بيان می فرمایدخانواده باالتر است، لذا خدا اینجا به شاش به احكام خدا در حوزة  پایبندی
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تا آنجایی که در بحبوحة جنگ هم نمازشان از دستشان نرود، تا این اندازه پایبندی! باید پایبند به نماز باشند، 

باشد، خدا که هست! من هم برد، می گوید اختالف هست  آن وقت در بحبوحة اختالفات خانوادگی هم خدا را از یاد نمی

کنم؛ آن وقت ببينيد چه می شود، چقدر فضای زندگی فرق خواهد  که عبد هستم، خدا دستور داده من هم اطاعت می

های  خانواده های آرام، امنيت اخالقی، خانواده دارای ای اگر می خواهيد کرد؟ اینجا خدا کد می دهد، می فرماید جامعه

های هستند که نماز در آنها جایگاه داشته باشد، نماز در آنها جدی باشد، مسئلة مهم  خانواده تابع حقوق و تكاليف الهی،

 ه مراتب به آرامش نزدیكتر هستند.به حساب بياید، اینها ب

« رُونَ أَزْوَاجًاوَیَذَ»عزیزانی از بين شما توفی می کنند، وفات می یابند، « مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًاوَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ »

وَصِيَّةً »در حالی وفات می یابند که ازواجی از خود باقی می گذارند، این کسانی که می ميرند و خانمشان می ماند، 

توصيه می کند به  از مرگ که نمی شود وصيت کرد!برای ازواجشان خوب است وصيت داشته باشند، آقا بعد  «زْوَاجِهِمْلِأَ

مَتَاعًا » ها بود، یادتان باشد اول این بحث ت کنيد برای ازواجتان یک وصيتی بكنيد، وصيت اگراینكه قبل از اینكه وفا

بگویند آقا تا یک سال خرج و مخارج این خانم از اموال من داده شود، درست است که من از دنيا رفتم،  «إِلَى الْحَوْلِ

بدون اخراج، یعنی از خانه هم « غَيْرَ إِخْرَاجٍ»اده شود، باالخره از ما یک چيزی باقيمانده، خرج و مخارج این همسر ما د

های با معرفت با مادر این  اخراج نشود که ما می خواهيم تقسيم ارث کنيم شما بفرمایيد بيرون! حاال ممكن است آدم

خواست برود،  اگر خودش« فَإِنْ خَرَجْنَ»کار را نكنند، اما یک وقت ممكن است این آقا خانمش مادر وراث دیگر نيست، 

که آنها راجع به خودشان  ای پسندیده تصميمشما دربارة « ی أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍفَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِی مَا فَعَلْنَ فِ»

 و خدا شكست ناپذیرِ حكيم است. « وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِيمٌ»گيرند، گناهی بر شما نيست، شما مسئول نيستيد  می

متاعی که حسب « حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»، «بِالْمَعْرُوفِ»شود  هی زنان مطلقه هم متاعی باید در نظر گرفتو برا

عرف، عرف شرعی باشد و این حقی بر متقين است. یعنی حقی است برای مطلقات بر گردن متقين؛ متقين باید حق را 

 ادا کنند. یک متاعی بالمعروف به زن مطلقه بدهند.

مطلق دیدند، در حالی که بحث مطلقات االن نبود، بحث زنانی بود که همسرشان  ها همينطور این آیه را بعضی

هستند، یک وقت « یَذَرُونَ أَزْوَاجًا»فوت می کند، صحبت سر این است می فرماید: کسانی که فوت می کنند یک وقت 

دارد، درست است این مطلقه مهرش به وقتش داده شده  ای ای دارد، خانم مطلقه هم هست این آدم فوت کرده و مطلقه

و رفته، ولكن این آقا آمده در وصيتش گفته به هرحال این خانم یک مدتی خانم ما بوده از اموال ما یک سهمی هم 

 هم در اموال متوفی برای زن مطلقه لحاظ بشود، « مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»برای او درنظر بگيرید، یک 

« مُطَلَّقَاتٌوَ لَهُمْ « »الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ»یعنی « یُتَوَفَّوْنَ»به کجا عطف است؟ بعد از « لْمُطَلَّقَاتِوَلِ»پس این 

اینها برای مطلقاتشان وصيت کنند، آنجا فرمود: « هِمْوَصِيَّةً لِلْمُطَلَّقَاتِ»کسانی که می ميرند درحالی که مطلقاتی دارند، 

یک چيزی بالمعروف برایش وصيت کنند که به او هم یک « مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»، اینجا می فرماید: «الْحَوْلِمَتَاعًا إِلَى »

اینگونه خدا تبيين می کند برای شما آیات خود را باشد حقی است بر گردن متقين؛« حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»چيزی برسد 

 که پایبند باشيد.


