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 21/2/1399: تاریخ    29جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

. شد حالل شما بر داری روزه شب در همسر با زناشویی ارتباط «نِسَائِكُمْ إِلَى الرَّفَثُ الصِّيَامِ لَيْلَةَ لَكُمْ أُحِلَّ»

 فقهی نظر از داری، روزه شب «مالصِّيَا لَيْلَةَ» اصطالحا نيستيد روزه که ای فاصله در یعنی است روشن جمله منطوق

 مفهومش باشد، داشته همسرش با زناشویی رابطه ،«الصِّيَامِ لَيْلَةَ» شود می صبح اذان تا عشاء و مغرب اذان ی فاصله

 کند، می مطرح خدا را حكمی یک وقتی که است اینطور معموال. است حرام داری روزه طول در رابطه آن که اینست

: دهد می خبر مسئله این از زیبا بسيار تعبيری با آیه این در. دهد می قرار توجه مورد هم را حكم پشتوانه حكم، فلسفه

 مهمترین. آنها برای هستيد لباسی هم شما و شما برای هستند لباسی شما همسران «لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ»

 عيب دیگران برای شدنش دیده انسان، بدن از که آنچه یعنی است عورت پوشاندن است، عيب پوشاندن لباس خاصيت

 مردی وقتی. است لباس همين انسان، به الهی تفضالت از یكی. پوشاند می را آن لباس است، انسان شأن خالف و است

 یكدیگر با جنسيشان نيازهای چون و شود می برطرف یكدیگر با اینها جنسی نيازهای دارد شوهری زنی دارد، همسری

 لذا. نيست جنسی نيازهای نمود شود، می دیده اینها از که نمودی دیگران، حضور در جامعه، در شود، می برطرف

 در خانواده، متن در جنسی نياز آن وقتی است؛ همين ازدواج های فلسفه از یكی. شود می حفظ جامعه در آبرویشان

 حفظ آبرویش شود، نمی آشكار دیگران برای نيازش این خانواده، محيط از بيرون انسان دیگر شد جبران همسر با رابطه

 جامعه در را او جنسی نياز و نقص. پوشاند می را او عيب که است لباسی منزله به انسان برای همسر لذا. شود می

  پوشاند. می

 تحمل و تاب شما یعنی. کردید می خيانت خودتان به خودتان شما کرد نمی حالل شما برای اگر دانست می

 زناشویی رابطه به اقدام بودن حرام رغم به یعنی .نداشتيد رمضان ماه طول در را زناشویی روابط مطلق حرمت

 شبهای رمضان، ماه شبهای در خدا تخفيف اگر: کنيد دقت. کرد توبه شما بر خدا لذا «عَلَيْكُمْ فَتَابَ». کردید می

 نداشتيم را حكم آن تحمل ما. شد می حرام آنها بين زناشویی رابطه رمضان ماه در مطلق طور به وقت آن نبود داری روزه

 تخفيف خدا که االن پس «فَالْآنَ» داد اجازه یعنی شما درباره کرد عفو و «عَنْكُمْ وَعَفَا». کردیم می خيانت خودمان به و

 از صبح اذان تا مغرب اذان فاصله در رمضان ماه شبهای در توانيد می االن «بَاشِرُوهُنَّ» شما از کرد عفو خدا که االن داد،

 کنيد بهره طلب «لَكُمْ اللَّهُ کَتَبَ مَا وَابْتَغُوا». کنيد برقرار رابطه همسرانتان با و باشيد داشته مناسبی استفاده فرصت آن

 که ندادم تخفيف اینطوری. دادم بزرگوارانه تخفيف بفرماید خواهد می «وابْتَغُوا». کرد مقرر برایتان خدا که حكمی این از

 وَابْتَغُوا» خير شوم، ناراحت او از باشد، کرده استفاده تخفيف این از کس هر ببينم کنم نگاه هم بعد و باشم داده تخفيف

 لَيْلَةَ» در: کند بيان را دیگری حكم خواهد می هم دوم قسمت. شد بيان مشخص حكمِ یک اینجا تا. «لَكُمْ اللَّهُ کَتَبَ مَا

 در هم نوشيدن است، مجاز «الصِّيَامِ لَيْلَةَ» در هم خوردن «وَاشْرَبُوا وَکُلُوا» نه است؟ مجاز زناشویی رابطه فقط «الصِّيَامِ

 داری روزه طول در که اینست است مجاز نوشيدن و خوردن داری روزه شب در اینكه مفهوم. است مجاز «الصِّيَامِ لَيْلَةَ»

 کی؟ تا. است کرده واگذار مفهوم به را مجازها غير و است کرده بيان را مجازها حكمت کمال با خدا فقط. نيست مجاز

 مجاز کی تا «الرَّفَثُ» طبيعتا و نوشيدن و خوردن این «الْفَجْرِ مِنَ الْأَسْوَدِ الْخَيْطِ مِنَ الْأَبْيَضُ الْخَيْطُ لَكُمُ یَتَبَيَّنَ حَتَّى»
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 مِنَ». سياه خط «الْأَسْوَدِ الْخَيْطِ» از شما برای شود تفكيک شود، آشكار سفيد خط «الْأَبْيَضُ الْخَيْطُ» که وقتی تا است؟

 فجری یک خودش صبح اذان. است آفتاب طلوع از قبل ای خورده و ساعت یک صبح اذان. صبح اذان تا یعنی «الْفَجْرِ

 بياشاميد و بخورید توانيد می موقع آن تا. نيست خورشيد طلوع هنوز این ولی زند، می آسمان شرق در نوری یک است،

 ثُمَّ» کرد، پيدا تبيين سياه خط از سفيد خط آن شد، صبح اذان وقتی اما «ثُمَّ». باشيد داشته رابطه همسرانتان با و

 سه به توجه با کن، معنی را داری روزه دیگر شما حاال. بكنيد تمام شب تا را داری روزه وقت آن «اللَّيْلِ إِلَى الصِّيَامَ أَتِمُّوا

 از بكشيد، دست باید زناشویی رابطه از دیگر پس یعنی «اللَّيْلِ إِلَى الصِّيَامَ أَتِمُّوا ثُمَّ» کن، تعریف را داری روزه عنصر

 دقایقی شود می که عشاء، و مغرب اذان گویيم می ما همان که شب، تا بكشيد، دست نوشيدن از بكشيد، دست خوردن

 این در کند، بيان تبصره یک خواهد می حاال شب، تا اصطالحاً مغرب که آفتاب، غروب از بعد دقيقه 02 حدود مثالً یا

 ارتباط «بَاشِرُوهُنَّ» کرد، مجاز را همسر با جنسی، ارتباط زناشویی، ارتباط یعنی «بَاشِرُوهُنَّ فَالْآنَ» فرمود، خدا که اولی

 عَاکِفُونَ وَأَنْتُمْ تُبَاشِرُوهُنَّ وَلَا» باشيد «الْمَسَاجِدِ فِی عَاکِفُونَ» شما، که است این استثناء کرد، جایز را همسران با جنسی

 خدا نگویيد یعنی هستيد، مساجد در معتكف که حالی در باشيد، نداشته جنسی رابطه همسرانتان با «الْمَسَاجِدِ فِی

 رفتيم ای خانواده هستيم، معتكف ما است، رمضان ماه آخر دهه هم االن ندارد، اشكال شب رمضان ماه است، گفته

 گفته اگر پس. است ممنوع این اعتكاف، حالت در مسجد در نه،. است حالل دیگر مسجدی، یک در شدیم معتكف

 فِی عَاکِفُونَ» شما که است شرطی به بودنش مجاز این است، مجاز رمضان ماه شب در زنان با مباشرت که شود می

 اهلل حدود شد، بيان که  احكامی این «اللَّهِ حُدُودُ تِلْکَ»: فرماید می. شد بيان تكمله یک هم این پس نباشيد، «الْمَسَاجِدِ

 با الهی، مرزهای به شدن نزدیک ببينيد، شما حاال نشوید، نزدیک خدا مرزهای به «تَقْرَبُوهَا فَلَا» خداست، مرزهای است،

 مردم، برای را خودش آیات کند، می تبيين خدا گونه این شود، می مصادیقش شد، ذکر آیه این در که  احكامی به توجه

 . کنند پيشه تقوا الهی حدود درباره اهلل، آیات درباره مردم که باشد «یَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ»

 فرمود خدا که «وَاشْرَبُوا وَکُلُوا» آن زند؟ می حرف اینجا «تَأْکُلُوا وَلَا» از چرا «بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْکُلُوا وَلَا»

 استفاده آن از مفهومش یک ما «تَأْکُلُوا وَلَا» بگوید، خواست می یعنی که بود، داری روزه احكام از که قبلی، آیه در

 روزه طول در که فهميدیم قبل آیه «وَکُلُوا» آن از «تَأْکُلُوا وَلَا» داری، روزه طول در یعنی بود؟ چی مفهوم آن کردیم،

 اش همه «أَزْوَاجِكُمْ تُبَاشِرُو لَا»  ،«تشْرَبُوا لَا» ،«تَأْکُلُوا لَا» حاال بخورید، نباید اینكه به «تَأْکُلُوا لَا» به هستيم مكلف داری،

 ما بدهد، توضيح خواهد می خدا را هایش فلسفه از یكی چيست؟ ها«لَا» این دارد؛ «لَا» همه اینها نهی، تا سه یعنی است،

 برای واقع در تربيتی مانور یک «أَزْوَاجِكُمْ تُبَاشِرُو لَا»  ،«تشْرَبُوا لَا» داری، روزه ایام دررا  «تَأْکُلُوا لَا» شمابرای  داریم توقع

 بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْکُلُوا وَلَا» است، ثمراتش از یكی این دارد، ثمراتی یک برکاتی، یک تربيت مانور این است، زده رقم ما

 بين را خودتان اموال: فرماید می بگيرد، خروجی یک خواهد می بشود، سوره بعدی های بحث وارد اینكه از قبل «بِالْبَاطِلِ

 حالل که مالی از کشيدن دست برای است تمرینی یک داری، روزه طول در نخوردن یعنی نخورید، باطل به خودتان

 فقط نبرید، بهره مالی از نكنيد، تصرف مالی در شرعی، حجت بدون یعنی «بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْکُلُوا وَلَا» نيست،

 آن اکل کند، می غصب زمين کسی است ممكن نيست، خوردن فقط است، انتفاع برجسته نماد، اکل نيست، خوردن

 را مالی شود نمی سرقت با دارد، وسيعی دایره یک این است، اکل به محدود اینكه نه است، مادی انتفاعات بارز مصداق

 غير به خورد، شود نمی کلک و دوز با خورد، شود نمی قمار با خورد، شود نمی رشوه با خورد، شود نمی ربا با خورد،

 حقوقی کنم، کار جایی یک خواهم می .خورد و کرد تصرف را مالی شود نمی باشد، کرده تایيد را آن شرع که حجتی
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 کنم، توليد جنسی یک خواهم می باشم، داشته شرع تایيد مورد صورت باید باشم، داشته شرعی قرارداد یک باید بگيرم

 «بِالْبَاطِلِ أْکُلُ» از مصداقی یک دارد «الْحُكَّامِ إِلَى بِهَا وَتُدْلُوا» االن ببينيد باشم، داشته شرعی صورت یک باید بفروشم،

 مِنْ فَرِیقًا لِتَأْکُلُوا الْحُكَّامِ إِلَى بِهَا وَتُدْلُوا» است، شده درست شرعی کاله با اصطالحاً مصداق این که کند، می مطرح را

 با خورم، می را حرام مال این من بگویی صراحت، با بخوری، حرام آیی نمی تو فرماید، می خدا یعنی «بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالِ

 حكام، سمت به اندازی می را آن از بخشی یک «دلو» مثل خودت، خيال در را آن از بخشی یک آیی، می نه، صراحت،

 اند، کرده اشاره رشوه به تفاسير در گویند، می پولشویی امروز آن به. اش بقيه حليت به گيری، می حكم آنها از بعد

 نيست، او به متعلق که مالی یک در تصرف برای گيرد می جواز حكم او از دهد، می ای رشوه یک حاکمی یک به آید می

 یعنی کند، نمی فرق رسد، نمی او به و نيست، او مال که  وامی گرفتن برای یا نيست، او مال که نوبتی یک خوردن برای

 که است این همه، مشترک قدر آن ولی است، فراوان و متكثر مصادیق ها، شرعی کاله به است کرده اشاره خدا ببيند

 «الْحُكَّامِ إِلَى» بكنی، مصرف جایی یک را، مال از بخشی یک است، دلو «وَتُدْلُوا» دلو، یعنی «بِهَا وَتُدْلُوا» را مال از بخشی

 که کنند حكم «بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالِ مِنْ فَرِیقًا لِتَأْکُلُوا» شما اینكه به کنند حكم آنها کنند، می حكم که کسانی برای یعنی

 .گيرد می بر در را ها پولشویی اموال تا رشوه از این بخورید، را مردم اموال بقيه گناهكارانه بتوانيد شما

 چه که دانند می خودشان انسانها یعنی کنيد، می چكار دارید دانيد می هم خودتان «تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ»: فرماید می

 یعنی است، تر عجيب خيلی و کنند،حالل  خودشان بر را حرامی مال یک که، کند می درست کالهی یک دارند طوری

 نيست، او در است، حرام خوردن ترک که «لِاتَأْکُلُوا» تربيتی خروجی کمترین ولی کند، می اجرا را «لِتَأْکُلُوا» مانور دارد

. کند می افطار مردم نان با شد، مغرب اذان اینكه محض به اما غروب تا خورم نمی صبح از بله گرفته، را «لِاتَأْکُلُوا» فقط

 .کنم می افطار آن با من دارم حرام، با است شده قاطی باالخره، یا است مخلوط یا نيست، من مال که نانی با

 مفهوم حاکميت بشود، سنجيده جوانبش تمام باید چون اش، موردی و فقهی تطبيق بحث به نبر را بحث

 تو است، خائن نشستند، حاکم عنوان به خائنينی ها، شاخه سر در جاهایی، یک حاکميت است، ممكن نيست، بسيطی

 ما االن که فشلی بانكداری همين باشد، هم سيستماتيک دهد، می تو به را مجوز این دارد خيانت به او که دانی می هم

 را گيرد نمی تعلق تو به که  وامی کن، رعایت را تقوا تو آقا الاقل نيست، چيز هيچ است، اسالمی نه است، غربی نه داریم،

 هزاری حاال کنی؟ می استفاده آن از چرا است، رانت دانی می که امتيازی ميدهی، انجام را کار این چرا گيری، می چرا

 شما است، رانت دانی می که تو آقا خب دادند، بدهند، رانت من به خواستم نمی که من ،است امتياز این آقا بگویی که

 مشكل حاال سيستم. کند می حل را مشكل کلی ما، خود تقوای زنی، می جيب به پول آن با کنی؟ می استفاده آن از چرا

 ماند می هم مشكالت از سری یک حاال شود، اصالح تا کشد می طول سيستم حال شود، اصالح باید سيستم باشد دارد،

 یک به دارد احتياج که است مسائلی دیگر آنها باشيم، داشته را آنها حل توقع توانيم نمی ما نشود، اصالح سيستم تا

 فقط خواهد نمی هست، مدنظرش هم این بقره سوره حتماً و برود، سمتش به جامعه که راهبردی، علمی، اجتماعی، عزم

 کنيم، رحم خودمان به خودمان آقا. اهلل بسم است، حل قابل که اش فردی مورد همان اما بكند، حل را فردی مورد

 .نشویم خودمان بين «بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْکُلُوا وَلَا» به راضی خودمان

 ولی کند، می سوال «الْأَهِلَّةِ» از دارد او نيست، «الْأَهِلَّةِ» حقيقت در کننده، سوال مقصود «الْأَهِلَّةِ عَنِ یَسْأَلُونَکَ»

 بفهم، بعدی آیه از چيست؟ بفهمم، کجا از را تعریضش زند، می دارد تعریض یک است، منظورش دیگر چيز یک
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 که است این مسئله چيست؟ مسئله یعنی ،«قِصَاصٌ وَالْحُرُمَاتُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامُ الشَّهْرُ» ببين را بعد آیه «وَقَاتِلُوا»

 «قَاتِلُوا» دستور حرام ماه در حرام، ماه ظرف در شده؟ واقع ظرفی چه در «قَاتِلُوا» دستور این آمده، «قَاتِلُوا» دستور یک

 پرسيدند می اینطور اگر که شد، صادر قتال فرمان حرام ماه در چرا اهلل رسول یا بگویند پيامبر به روند نمی اینها آمده،

 هالل: فرمایند می هم ایشان چيست؟ هالل اهلل رسول یا گویند می پرسند، می سوال تعریضی اینها بود، درستش این

 گویيد می دارید و دانيد می را این است، حرام ماه است، حج ایام االن که دانيد می پس ،«وَالْحَجِّ لِلنَّاسِ مَوَاقِيتُ»

 که همانی سوالت! نيست نيكوکاری اصول این فرماید می خدا پيامبر؛ از گونه تعریض گونه، طعنه پرسيدن این! ؟«قَاتِلُوا»

 الْبُيُوتَ تَأْتُوا بِأَنْ الْبِرُّ وَلَيْسَ»: فرماید می لذا است؛ دیگر چيز یک مشكلت ؟«الْأَهِلَّةِ عَنِ» که چه یعنی! کن سوال هست

 است این برّ «اتَّقَى مَنِ الْبِرَّ وَلَكِنَّ» شوید؛ ها خانه داخل ها خانه پشت از شما که نيست این نيكوکاری و برّ «ظُهُورِهَا مِنْ

 و درست بشوید، ها خانه وارد ها خانه درب از که دهم می دستور و «أَبْوَابِهَا مِنْ الْبُيُوتَ وَأْتُوا» کند؛ پيشه تقوا کسی که

 شود می این تطبيقش اینجا حاال است، تطبيق قابل هم دیگر جاهای خيلی مثل این البته کنيد، مطرح را سوالتان شفاف

 به کنيد، پيشه الهی تقوای. شوید رستگار که باشد کنيد پيشه الهی تقوای و« تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهَ وَاتَّقُوا». کردم عرض که

  ؟«قَاتِلُوا»: فرمود خدا چرا چيست، اش فلسفه بفهميد دهيد، جان گوش اهلل حكم

 با دارد او کنند، می قتال شما با دارند آنها آنهاست، قتال جواب دهيم می را دستورش داریم ما که قتالی این

 اگر یعنی ،«یُقَاتِلُونَكُمْ الَّذِینَ» غير به نكنيد تجاوز و...«  اللَّهِ سَبِيلِ فِی وَقَاتِلُوا» بدهيد؛ را جوابش باید کند می قتال شما

 و کند می قتال شما با که کنيد قتال کسی با گویيم می ما کنيد، قتال او با گویيم نمی ما کند نمی قتال شما با کسی

 بجنگيد آنهایی با آقا نه! بجنگيد هم آنها با بروید ندارند قتال شما با که کسانی از غير به مقاتلين، غير به نكنيد تجاوز

 یُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ» آیات؛ همين در آید می بعداً که ندهيد ادامه کردند بس آتش اگر یا د،جنگن می شما با دارند که

 .ندارد دوست را متجاوزین خدا «﴾۰۹2﴿ الْمُعْتَدِینَ

 که تو است، مشرکان استيالی تحت خدا خانة االن که دانی می حج، بروید گویی می که تو گویند می اینها

 کسی چه عمالً شود، می جنگ ؛ بعدکنند می ممانعت آنها که است طبيعی ،حج برویم که ما حج، بروید گویی می

 به آنها ولی حج، رفتيم ما جنگ، نرفتيم ما است درست کردیم، جنگ به تحریک را آنها ما عمالً انداخته؟ راه را جنگ

 بياوریم، جا به آنجا را حجمان هم باید و حج رویم می ما می فرماید: بعدی آیة در که اینجاست خدا! برآمدند جنگ

 در و بياوریم جا به را حجمان اینكه از شوند ما مانع خواهند می آنها وقتی اما نيست، بحثی باشند نداشته ما به کاری

 منطقة آمدند آنها کردند، فتنه آنها خداست برای دین! جنگ کنندۀ آغاز شدند آنها یعنی گيرند، می سالح ما مقابل

 .کردند تصاحب را حرم

 آیاتش حاال است، مان دینی وظيفة بياوریم، بجا را حج برویم شوید بلند فرماید می پيامبر که است این مسئله

 برویم خرآ گویند می اینها حج؛ برویم االن باید است، موسمش رسيده، وقتش است، «مَعْدُودَاتٍ أَیَّامٍ» که آمد خواهد

 نشویم مجبور ما که نزنند، آنها که نرویم حج ما است، حرام ماه اینكه نه. زنيم می زدند،: فرماید می! زنند می حج

 .نيست ها حرف این انفعال، یعنی این بزنيم،


