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 18/2/1311: تاریخ    27جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 تدبر اول مرحله و هستيم شده ذکر آن در بقره نام که ای سوره همان فسطاط مبارکه  سوره در تدبر حال در

 871 آیه قصاص مفهوم. کردیم مرور هم با را قصاص آیات مفاهيم دیروز. کنيم می دنبال را سوره آیات فهم همان یعنی

. است شده پرداخته قصاص بحث به فسطاط مبارکه سوره در چرا نکردم اشاره من هنوز. کردیم بررسی هم با را 871 و

 از ای مجموعه. داریم را حج آیاتو  قتال آیات روزه، از بعد و داریم را روزه آیات شاءاهلل ان قصاص بحث از بعد

 چرا و روزه به چرا و شد اشاره قصاص بحث به چرا که شد خواهد روشن و کنيم دنبال هم با اهلل شاء إن را االحکام آیات

 . حج به چرا و قتال به

. داریم رو پيش اجتماعی چالش یک شود می صحبت قصاص از وقتی. است مطرح قصاص ذیل چالشی بحث دو

 باشيد خوانده تاریخ اگر. بينيم می را آن از هایی نمونه هم امروز و داشته وجود چالش این هم آیات نزول زمان در شاید

 که بود این بر بنا و رسيد پيروزی به اسالمی انقالب وقتی دارند، بيشتری سن کسانيکه باشند داشته ذهن حضور یا

 اسالم احکام برخی با سياسی و اجتماعی جریانهای از بعضی ،شود اجرا روایات و قرآن دستور مطابق الهی احکام

 از. بيندازند راه به هم خيابانی تظاهرات که دادند حق خود به حتی نرسيد، جایی به وقتی مخالفتها این. کردند مخالفت

 فکر که چيزهایی از یکی بشر، حقوق نظام در امروز. بود قصاص حکم بود، اعتراض و انتقاد مورد که احکامی جمله

 قتل به کند می اقدام یعنی. نشود کشته ولی بکشد را کسی تواند می که اینست شود می محسوب بشر حقوق از کنند می

 به کرده اقدام کسی. است عمدی قتل نيست، سهوی قتل نيست، خطئی و خطا قتل در اصال قصاص صحبت چون عمد،

. است کشته را کسی دستش با یا است کشته را کسی و برداشته ای قتّاله عامدانه عالمانه، آگاهانه، یعنی عمد قتل

 پيشرفته کشورهای! است المللی بين قوانين برخی خالف! است بشر حقوق خالف نکنيد، قصاص را او اینجا گویند می

 این از برخی حکم با هماهنگ قرآن حکم چون و. بُرند می زندان سال 81 مثال کنند، نمی قصاص را عمد قاتلين

 زاویه حکم این با عده یک نيست، بشر ادعایی حقوق یا و امروز المللی بين قوانين برخی یا پيشرفته ظاهر به کشورهای

 قصاص حکم اجرای خدا قانون چون شود اصالح باید امروز متمدن ظاهر به قوانين بگویند اینکه جای به. کنند می پيدا

 مباحث نظر از نه و منطق و عقل نظر از نه حاليکه در. کنند می پيدا مشکل قرآن با و افتند می قرآن جان به است،

 با منافاتی قصاص حکم کنيد نگاه شما که منظری هر از. فرهنگی و اخالقی مباحث نظر از نه و سياسی و اجتماعی

 زنده بده اجازه را، کرده عمد قتل به اقدام که کسی گوید می عقلی حکم کدام. ندارد اینها از کدام هيچ مسلم اصول

 به کسی الهی، حجت و شرعی مجوز هيچ بدون است کشته گناه بی را نفر یک که کسی است، کشته آدم عمدا بماند؟

 یک جان تاوان داند؟ می چه را جان  تاوان ،عقل. بدهد پس را تاوانش باید گرفته، را کسی جان داده اجازه خودش

 کریم قرآن و است؟ داده، عمد قتل اجازه خودش به که است کسی جان جز چيزی مگر شده، گرفته عمد به که انسان

 حد در را عظيم گناه این به ارتکاب جلوی چون چرا؟ «تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ الْأَلْبَابِ أُولِی یَا حَيَاةٌ الْقِصَاصِ فِی وَلَکُمْ»: فرماید می

 به اقدام برای افراد جرأت ضریب باشد، قصاص مجازاتش عمد قتل اگر باشد، قتل مجازاتش قتل، اگر. گيرد می اعلی

 را دیگران خون داد نخواهند اجازه خودشان به افراد سادگی به جامعه آن در دیگر. تر پایين آید می خيلی دیگران کشتن
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 از حراست و حفاظت برای و است هماهنگ عقل با قصاص حکم پس. بگيرند ناحق به را دیگران جان بریزند، ناحق به

 .است آدمها بقيه جان از است، سایرین جان

 بِالْحُرِّ الْحُرُّ»: فرمود بعد چرا است، معلوم «...الْقِصَاصُ عَلَيْکُمُ کُتِبَ»: فرمود وقتی داریم هم حقوقی چالش یک

 این قصاص، فرموده خدا اگر کند تلقی حرّ با عبد حقوق تفاوت به توجه با کسی بود ممکن چون «...بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ

 حقوق جمله از قصاص بفرماید خواهد می «بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ». نيست قصاص عبد درباره دیگر است، حرّ برای فقط قصاص

 و مرد حقوق تشابه عدم خاطر به کند تلقی کسی است ممکن یا. شود می مربوط هم عبد به هست، هم عباد به مربوط

 زنان درباره قصاص حکم شاید( است تساوی عدم از غير است، عدالت عدم از غير تشابه عدم) موارد از بعضی در زن

  .است ساکت باره دراین آیه دیگر. است جاری قصاص حکم نيز زنان درباره نه، بفرماید خواهد می باشد، متفاوت

 هدی ائمه کلمات ،)ص(اسالم گرامی پيامبر سنت کریم، قرآن تبيينات در باید را آن حقوقی و فقهی جزئيات

 بتوانيم اینکه برای وجود دارد، دنکن می مطالعه حقوق و فقه های حوزه در که محققينی برای ای نکته البته. شود دنبال

 است، دماء بحث چون بطلبد، خاصی نصاب شاید بکنيم، تبيين سنتی یک و ای، سيره یک با یا روایتی با را ای آیه یک

 را تبيينی یک توضيحی، یک تقييدی، یک تخصيصی، یک بشود، روایت یک با دماء، بحث غير در است ممکن یعنی

 است، ميان در جان و خون پای است، ميان در جان که آنجایی دماء مسئله خصوص در اما. پذیرفت ای آیه یک ذیل

 . اش تبيين حوزه در باشد باالتر باید دقت ضریب و است، تر حساس مسئله که است طبيعی

بر شما نوشته شد وقتی مرگ یکی از شما « کُتِبَ عَلَيْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ»

ماند، ماتَرَك، باید  کند، معلوم است درباره آن خيری که از او باقی می رسد، اگر از او مالی بر جای می ماند، وصيّت می

شود خير.  کنی، می اینجا ماتَرَك را خير نام نهاده است، یعنی شما وقتی که با وصيّت با آن برخورد می وصيّت کند، قرآن

والدین اش، برای پدر و مادرش « نِلِلْوَالِدَیْ»وصيّت کند برای . کن است، همين شر درست کندخورد، و اال مم به درد می

وصيّت « بِالْمَعْرُوفِ»، «لِلْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ»و برای نزدیکانش، برای اینها وصيّت کند، « وَالْأَقْرَبِينَ»وصيّت کند 

حَقًّا عَلَى »ه وصيّت کند، شناخته شد« بِالْمَعْرُوفِ»کند یعنی مطابق حکم عقل و شرع و عرف و پسندیده وصيّت کند، 

این یک حقی است بر گرده متقين. یعنی متقين باید این حق را ادا کنند، باید ادای وصيّت کنند. خيلی مورد  «الْمُتَّقِينَ

تاکيد خدا است کسی که مرگش رسيده و آدم باتقوایی است وصيّت کند. ممکن است بگویيد، اگر قانون ارث داریم، 

 ميتی هر مال سوم یک در تواند می وصيّت راجع به اموال او، باید با قانون ارث رفتار بشود، خورد؟ ه درد میبه چ وصيّت

 چطور خرج شود.تو  از بعدیعنی شما می توانی راجع به یک سوم مالت، خودت نظر بدهی،  باشد، نافذ

اینکه بحث کشيد به قاتل و به ترداً للباب یعنی از باب  گویم بحث استطردادی، یعنی میبحث وصيت من به 

هایش، وصيّت است، نگویيد آقا اینکه قاتل  خواهی قصاصش کنی، یکی از بحث اینکه قاتل را باید قصاصش کرد، حاال می

شود دیگر، یعنی این گناه  است، دیگر این جهنمی است، خير، این قاتل اگر توبه کند و قصاص او هم اجرا شود، پاك می

کنيد، مرگتان نزدیک است، وصيّت کنيد، اگر فکر  اما وصيّت کردن چيز خوبی است، اگر فکر می .شود قتلش پاك می

ای است. یکی از فایده هایش این است که  کنيد، نيست هم، مستحب است که وصيّت کنيم، وصيّت رفتار پسندیده می

آن وقت انسان به خودش در  ،نندخوا میمن چند نفر این متن را  از رفتنی است، بعداینکه آدم را یاد مرگ می اندازد، 

 .ما توفيق وصيّت بدهد، ان شاءاهللخدا به همه  بدهی هایم را جبران کنم، ا زنده هستم،می آید که ت
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رسيد، وصيّت  می کسی که تبدیل کرد وصيّت یک انسان را، انسانی که داشت مرگش« فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ»

نوشت، امضا کرد، مهر و موم کرد، داد دست او. حسن آقا کنم، این وصيّت ما،  کرد، گفت، حسن آقا، بنده دارم وفات می

ت کرد، در آمد خيان یا آن خانم، خدایی نکرده مثالً خير بيشتر برسد به این آقا منفعتی دوست دارد، یکوصی است، 

کرد، تبدیل کرد،  بعد اینکه شنيد وصيّت را، از کسی که داشت به او وصيّت می« بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ»وصيّت دست برد، 

ر از این قشنگ یعنی دیگ« فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ»تغيير داد وضعيت را، به صالحدید خودش مثالً، جابجا گفت، 

دارد، ممکن است « سَمِعَهُ»باشد،  دتواند جواب همچين خيانتی را بدهد، معلوم است که شفاهی هم می توان تر خدا نمی

کند،  یک امينی را صدا می رگ انسان رسيده است، احتضار است،شما در لحظه مرگ فرصت نوشتن نکنی، یعنی م

فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى »ی افتد روی دوش این کسی که تبدیل کرد وصيّت را، کنم، یک گناه عظيم، م گوید من وصيّت می می

  .خدا شنيده است وصيّت چی بوده استخدا شنوای داناست، یعنی  «إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، «الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ

ی از احکام که منافع دیگران هم در این خواهم یک نکته ای بگویم، در جامعه اسالمی، ضامن اجرایی بسيار می

کنيم، آن دنيا  بی برویم، خوب این دنيا را رد میتقوا نباشد می توانيم زیرآ تقواست، تقوا باید داشته باشی،م هست، احکا

روی تقوا می چرخد، خيلی ها این طرف و آن طرف صحبت از اقتصاد   شود؟ این را بدانيد اقتصاد اسالمی چی می

روی گرده تقوا سوار است. جامعه ای که باتقوا نباشد، اقتصادش اسالمی  کنند، اما بدانيد اقتصاد اسالمی  میاسالمی 

اقتصاد ی، مثل اقتصاد ليبرالی، یا شود، اقتصاد اسالمی یک سيستمی نيست شما طراحی کنی در جامعه پياده کن نمی

در آیه قبلی فرمود، تبدیل  نيدبيیک تبصره بگذارد، ب خواهد برای تبدیل وصيّت کارگری، سوسياليستی، حاال خدا می

 فرماید:  خواهد یک تبصره بزند، می کردن وصيّت کسی گناه بزرگی است، و مسئوليت دارد، اما در این آیه می

خوف شد که وصيّت او بالمعروف نبوده است، در این  دچارحاال یک وصی « فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا»

افتد، حق  ، یا مثالً جوری اموالش را تقسيم کرده است که جنگ راه می، آمده یک حرفهایی زدهوصيّت خرابکاری کرده

یا نه اصالً گناه کرده است، « جَنَفًا أَوْ إِثْمًا»شود، ای بسا خدایی نکرده، کدورت ها یا حتی دعواها درست بشود،  کشی می

، در یک سوم اموالش حق داشته است وصيّت کند، ولی برای من معلوم است که او خالف حکم اهلل وصيّت کرده است

فَأَصْلَحَ  فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا»فرماید:  بيش از یک سومش وصيّت کرده است، اینجا حق داری، اینجا می

کنم بين شما، یعنی تصرف در وصيّت  صالح میارا آن وقت آمد به خودش اجازه تصرف داد، گفت این وصيّت  «بَيْنَهُمْ

إِنَّ »بر او گناهی نيست، « فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»بين وراث اصالح « فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ»کرد که جنگ راه نيفتد، که حق کشی نشود، 

تی که به او شده است، تصرفی در وصيّاو چرا بحث مغفرت را پيش کشيد، چون  خدا غفور رحيم است،« اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

 فرماید، با اینکه در امانت دست بردن است، ولی چون برای جلوگيری از فساد است، من بخشيدم بر تو. کند، خدا می می

« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»یکی از شواهد دیگری که وصيت از ملحقات قصاص است این است دربارة وصيت دیگر 

دیگر « کُتِبَ عَلَيْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ»شروع کرد، اینجا فقط فرمود: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»با تکرار نشد، قصاص را 

، این از ملحقات بحث قصاص است نه اینکه فقط در قصاص موضوع دارد، موضوعش اعم از «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»نفرمود: 

 .مناسبت مطرح شد قصاص است ولی به آن

« الصِّيَامُ»ای کسانی که ایمان آوردید برشما نوشته شد، واجب شد، « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْکُمُ الصِّيَامُ»

نوشته شده هم مانند آنکه برکسانی که قبل از شما بودند « کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ»روزه داری، روزه گرفتن، 
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بر « الصِّيَامُ»واجب می شود، پيشينيان، ادیان قبلی، متدینين ادیان قبلی هم « الصِّيَامُ»بود، یعنی اولين بار نيست که 

هایی داشته، اما اصل صيام اولين بار  آنها واجب بوده، حاال صيام آنها شاید احکامش، قوانينش، قواعدش با ما یک تفاوت

شود، نه قبالً هم بوده. چرا حاال بر شما نوشته شد؟ یا چرا بر گذشتگان نوشته شده بود؟  نبوده که در اسالم واجب

است، برای اینکه شما تقوا پيشه کنيد، باشد که تقوا پيشه کنيد، « کُتِبَ عَلَيْکُمُ»مشخصاً برای « لَعَلَّکُمْ»، «لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»

روزه را  برخورد کنيد، متقيانه با این حکم برخورد کنيد می شود چه؟ یعنی رود متقيانه با این حکم یعنی توقع می

یک معنا هم اینکه تقوا از ثمرات ، «لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»تقوا اقتضا می کند حکم خدا را اجرا کنيد، این یک معنا برای  بگيرید،

شکال ندارد، بخاطر اینکه استعمال لفظ بر بيش از یک داری است، اینکه یک عبارتی هر دو معنا را هم برساند ا خود روزه

داری نوعی تمرین خودداری است، شما در یک مقطعی از روز از یک سری اموری  معنا در قرآن مانعی ندارد، روزه

خودداری می کنيد، به لحاظ فقهی از خوردن، از نوشيدن، از مثالً بعضی از لذات دیگر خودداری می کنيد، مثالً در 

اط با همسر، از یک سری هم رذایل اخالقی هم مستحب مؤکد بلکه واجب است که خودداری کنيد، آقا مثالً بيشتر ارتب

مراقب زبانت باش، بيشتر مراقب چشمت باش، هرچند که باطل نمی شود روزه، ولی ارزشش را از بين می برد، 

این روزه در روزهایی شمرده شده است، « مًا مَعْدُودَاتٍأَیَّا»داری تمرین خودداری است، لذا مقدمه ایست برای تقوا.  روزه

ای بگيرید نيست!  هر وقت دلتان خواست، هر وقت پيش آمد روزه، صی دارد که شما باید روزه بگيریدیعنی ایام مشخ

« لَى سَفَرٍفَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضًا أَوْ عَ»مشخص است، به طور دقيق آیه بعد مشخص می کند ماه رمضان ماهش است؛ 

فَمَنْ کَانَ »ای که روزه داری برای او مقدور نبود یا برای بيماری او ضرر داشت  اگر کسی از شما مریض بود، به گونه

یا نه یک کسی از شما سفر بود، خدا می داند آدم در مسافرت به هر حال خيلی شرایط « أَوْ عَلَى سَفَرٍ»، «مِنْکُمْ مَرِیضًا

داری هم  خوردن و نوشيدن و مسائل مربوط به روزه ندارد چون فشار سفر از یک سو و فشار روزهضبط خودش را از نظر 

این می تواند از « فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ ...»داری را کم می کند برای انسان؛  می شود یک فشار مضاعفی، شاید امکان روزه

قضایش را بجا بياورد بعد از ماه مبارك  ای از ایام دیگر يرد عدهروزه نگ آن ایام معدوداتی که مریض بوده یا سفر بوده

« اِطاقَه» ،«یُطِيقُون»باب افعال است، « یُطِيقُونَهُ»و بر کسانی که طاقت ندارند روزه را، « وَعَلَى الَّذِینَ یُطِيقُونَهُ»رمضان؛ 

وَعَلَى الَّذِینَ »یعنی سلب طاقت، « اِطاقَه»باب افعال است، یکی از معانی باب افعال سلب معنای مجردش است، 

ند، مثالً فرض کنيد ریعنی بر کسانی که سلب طاقت می شوند نسبت به روزه، یعنی طاقت روزه گرفتن را ندا« یُطِيقُونَهُ

اش را می گرفته اما حاال دیگر نمی تواند، تا می خواهد  هایی که یک سنی از آنها گذشته پير شدند، تا حاال روزه انسان

اینها یک فدیه بدهند، « وَعَلَى الَّذِینَ یُطِيقُونَهُ فِدْیَةٌ»، طاقت ندارد؛ «اِطاقَه»وزه بگيرد از تنظيم در می آید این می شود ر

مسکينی را طعام بدهند، همان « طَعَامُ مِسْکِينٍ»یعنی عوض بدهند، بجای روزه گرفتن عوض بدهند، چه عوض بدهند؟ 

هر کس طوعاً، « لَهُ...فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا »؛ «فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْکِينٍ»دن غير عمد، این می شود که می گویند کفارة روزه خور

 .بت باید بپذیریم چيست؟ روزه استبا ميل و رغبت خيری را بپذیرد، که اینجا منظور از خيری که با ميل و رغ

داری را با ميل و  با ميل و رغبت بپذیرد، یعنی روزه هر کس خيری را تطوع کند، یعنی« فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا»

جعل کردیم  روزه داری راکل  در ،زنند گيرند ولی خيلی نق نق می ها روزه می دیدید بعضی« فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ»رغبت بپذیرد، 

بگيرید بهتر است برای است، و اینکه روزه « لَکُمْ»استرسش روی « وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَکُمْ»نفعش به حال خود شماست، 
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