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 17/2/1311: تاریخ    26جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

کرد. این ه آورد، کتمان کرد بعد این کتمان انواع دیگر پيدا هبحث کردید، جدل کردید، یکی شبجریان قبله  در

های خود را به  هکه شما چهر برّ این نيستولی  «وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ قِبَلَ وُجُوهَکُمْ تُوَلُّوا أَنْ الْبِرَّ لَيْسَ» کارها را کردید

جالب  «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ» :اینست ولکن برّ و نيکوکاری «وَلَکِنَّ الْبِرَّ». سمت مشرق بگردانيد و به سمت مغرب بگردانيد

آورد برّ است. یعنی به این بيندیشيد که خودتان برّ  فرماید آن کسی که ایمان می گوید ایمان است بلکه می است نمی

و  «وَالْمَلَائِکَةِ» و به روز قيامت «وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» برّ کسی است که ایمان بياورد به اهللباشيد، خودتان نيکوکاری باشيد. 

یعنی مالئکه مثالی و نمادی از ایمان به غيب است. به مالئکه ایمان بياورد و در ایمان به مالئکه ایمان بياورد به غيب 

به جنس کتاب آسمانی ایمان داشته باشد. هر چه که از جانب خدا  «وَالْکِتَابِ»فرقی بين جبرئيل و ميکائيل و... نگذارد 

 . اینست برّ. و به تمام انبياء ایمان داشته باشد «وَالنَّبِيِّينَ»د. نازل شده، به آن ایمان داشته باش

 دانم، فرماید من این حبّ را می خدا می کند. ذکر می انفاق در را مهمترین الزمه ایمان «وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ»

اول نزدیکان است. برادر  «ذَوِی الْقُرْبَى»مال را. به چه کسی بدهد؟  ،به رغم این حبّی که انسان به مال دارد «عَلَى حُبِّهِ»

چطور مسلمانی  شود که من داشته باشم و نزدیکانم ندار باشند؟ این مومن، خواهر مومن، مسلمان روزه دار چه می

ن است، خدا اولين نبييّشود؟ اگر ایمان به اهلل است، اگر ایمان به یوم االخر است، اگر ایمان به مالئکه و کتاب و  می

داند و در انفاق اولين مورد را  داند، انفاق می می «وَآتَى الْمَالَ»داند، اولين ثمره عملی آن را  می« آتَى الْمَالَ»نمادش را 

این اولویت ذوی القربی در همه عنوانهای  و فرزندت ندارد و تو تحمل بکنی؟پدر داری  داند. چطور تو می« ذوی القربی»

حاال یتيم در ذوی القربی ندارم باشد یتيم از غير ذوی  قدم هستند.مدر ذوی القربایت یتيمان  کند. صدق میبعدی 

. مسکين یعنی آدم مساکين جمع مسکين است «وَالْمَسَاکِينَ». توجه فرمودید. در ذوی القربایت بعد از یتيمان، القربی

تواند امر سکونت خود را  ر مشکل است. فقيری که حتی نمیبه خاک افتاده، آدمی که حتی از نظر منزلت و سکونت دچا

شود مسکين. این مسکين را دریاب. ممکن است مسکين یتيم باشد در اولویت باالتری است. اگر یتيم  می ،مدیریت کند

شود.  شود. ممکن است یتيم از ذوی القربی باشد اولویتش یک می نبود در اولویت بعدی. پس اولویتهای قبلی حفظ می

یکبار ابن سبيل اینست که االن معروف است کسی که سفری کرده « وَابْنَ السَّبِيلِ» شود. از غير ذوی القربی است دو می

کرده اینجا آنقدر  به شهری و اموالش ربوده شده یا مریض شده و اموالش خرج شده یا مشکلی برایش رخ داده فکر نمی

کنی: آدمهایی که کال هجرت  یکبار هم ابن سبيل را اینطور تعریف می .است هزینه داشته باشد و دستش خالی شده

کردند اما آواره ماندند. در این شهر جدید نتوانستند مستقر و مقامی پيدا کنند، خيلی وقتها هجرت، وظيفه شرعی 

هجرت کنی کنی که حفظ ایمان در آن شهر، در آن منطقه مشکل شده است. اگر  شما در جایی زندگی میآدمها است. 

 . اینجا یک پدیده شرعی است. در شهر دیگری ای بسا بهتر بتوانی حفظ ایمان کنی

از نظر اصطالح یعنی برده ها، اما « وَفِی الرِّقَابِ»گوید من نياز دارم، احتياج دارم،  به شما میفرد  «وَالسَّائِلِينَ»

وَفِی »د امروز چون برده در جامعه نيست پس نداریم، معنایش وسيع تر از برده است، فکر نکني« فِی الرِّقَابِ»کلمه 
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دانی گرفتار است،  یعنی آدم گرفتار، شاید سائل هم نيست، شاید نمی آید مسئلت از شما بکند مالی را، ولی می «الرِّقَابِ

ده به دانی یک مغازه داشته، خور دانی یک بيمار داشته، رفته خرج عملش کرده است، کلی عقب افتاده است، می می

کرونا کلی اجاره از آن گرفته اند که هيچ چيز درآمد نداشته است، یا کلی خرج زندگی اش بوده است، دیگر هيچ 

دادن  کمک هميشه به پول رفتار است، باید کمکش کنيد دیگر،است، این گ« وَفِی الرِّقَابِ»درآمدی نداشته است، این 

ایمان به  ...بيمار باشد، بدهکار باشد حاالحل مشکل است، « رِّقَابِوَفِی ال»مشکلش را حل کن، بالعوض هم نيست، برو 

خواهی به نيکی  اگر تو می کرده است برای قبله، خدا فرمود، اهلل داری، بيا اینجاها مسابقه بگذار، چی رگ گردنت باد

خرج کن برای ایمانت، ثابت بيا که، کتاب، نبيين، دست کن در جيبت، نيکوکار باشی، ایمان به خدا، قيامت، مالئ برسی،

گوید، ما  گوید، ما را که نمی گویند الحمداهلل حاج آقا دارد اینها را می کن ایمانت را، یک نکته را هم بگویم بعضی ها می

، انفاق مخصوص دارایان نيست. خواهم بگویم این جوری نيست گوید، می که نداریم، خب ما نيستيم، این به داراها می

گی داریم، یکی از راه های گشایش در رزق و روزی انفاق است. آقا شما که ندار هستی، اگر دل بسوزانی چقدر دین قشن

گوید بارک اهلل به تو، آفرین به  کند، هم به تو، می ، خدا هم به او رحم مییبرای یک ندار دیگری، دنبال کار او را بگير

ریختند  چه آوردند، جمع کردند،وردند، خرما، پارچه و چه و دادند، مردم هم آ امبر اکرم)ص(تو، یک فراخوان انفاق پي

هيچ چيز ندارد، رفت خانه شان، گفت ما هيچی نداریم، یک خرما پيدا کردند، آقا از یک نفری دید وسط مسجد، 

، شان یک خرما کهنه ای پيدا کردند که آن را ببرند انفاق کنند، یعنی تنها چيزی که می توانستند ببرند بيرون خانه

م کرد، آمد همين با خجالت خرما را در آستينش قای شود ببرم تحویل پيامبر خدا بدهم، گفت من این را رویم نمی

کردند، خود ش را گم کرد و یواشکی، روی تل خرما ها این یک دانه را هم  جوری در البالی جمعيتی که کمک می

می ترسيد آبرویش برود، یک دانه خرما. بعد یک  رفت، انداخت، و رفت. رفت که شناخته هم نشود، چون آبرویش می

گوید من آمدم که سالم خدا را به  وقت دم غروب یا بعد از ظهر دیدند که در خانه را ميزنند، پيامبر خدا آمده است، می

تو برسانم. یک دانه خرما در راه خدا داده است، از هر کس به حسب آنچه که دارد، لذا ندار هم نگوید من انفاق 

گویند ما خمس  ها می کنم، باشد انفاق کن، تو هم اسم خودت را در ليست انفاق کنندگان ثبت کن، بعضی مین

گيرد، کالً مثالً یک حقوق کارمندی داریم، آن هم با کسورات قانونی اش، مثالً  خمس به ما تعلق نمیدهيم، چون  نمی

ای خودت تعيين کنی، سر سال خمسی بيایی نگاه کنی، تو اگر یک سال خمسی براما همين رسد،  کالً به دو تومان می

کند، نگو خمس تعلق  ببينی چی داری، یک پنجم را در راه خدا بدهی، آن وقت خواهی دید خدا با تو چطور معامله می

گيرد چون من درآمدم کم است، شاید شما در سال خمسی یک برنج اضافی در خانه داشتی، شاید شما در سال  نمی

یک ده تومان پولی ته جيبت داشتی، درست است، چقدر زیبا و پسندیده است، که شما اسمت را در ليست خمسی ات، 

خمس دهندگان ثبت کنی، ولو به هزار تومان خمس به تو تعلق گرفته، باشد، آن هزار تومان خمسی که تو می بری، 

آتَى »واقع دو تا رکن بنيادین برّ است. ایمان،  در« آتَى الْمَالَ»دهی، آن ارزشش به آن خلوص نيت تو است، ایمان و  می

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ »شود  خواهد این دو تا رکن بنيادین برّ و نيکوکاری را کاناليزه کند، مدون کند، می ، حاال خدا می«الْمَالَ

ضامن « وَآتَى الزَّکَاةَ»، «آخِرِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِيِّينَبِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْ»ضامن ایمان است به  «وَأَقَامَ الصَّلَاةَ»، «وَآتَى الزَّکَاةَ

وَآتَى »و « آمَنَ بِاللَّهِ»، این هم ضامن این است، اینها ضامن های مدون کردن و منضبط کردن «وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ»

وَآتَى »شود، وقتی خدا اول فرمود:  م از این نکته میاست، فقط یک چيز توجه داشته باشيد، این استفاده ه «الْمَالَ

، یعنی تا قبل از مرحله اقامه صالت و ایتای زکات تو یک ایتای مال «وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ»بعد فرموده است:  «الْمَالَ

 مَا أَدْرَاکَ وَمَا ﴾۱۱﴿ الْعَقَبَةَ اقْتَحَمَ افَلَ»داری، این کدام ایتای مال است، این ایتای مال سوره بلد است، این ایتای مال 
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 کَانَ ثُمَّ ﴾۱۱﴿ مَتْرَبَةٍ ذَا مِسْکِينًا أَوْ ﴾۱۱﴿ مَقْرَبَةٍ ذَا یَتِيمًا ﴾۱۱﴿ مَسْغَبَةٍ ذِی یَوْمٍ فِی إِطْعَامٌ أَوْ ﴾۱۱﴿ رَقَبَةٍ فَکُّ ﴾۱۱﴿ الْعَقَبَةُ

( است، یعنی شما اول یک انفاق باید داشته ۱۱تا  ۱۱)بلد/ آیه  «﴾۱۱﴿ بِالْمَرْحَمَةِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا آمَنُوا الَّذِینَ مِنَ

زکات یعنی انفاق واجب مالی، لذا خمس هم جزو زکات است، البته  شته باشد. سوال، آیا قبل از زکات؟باشی، انفاق دا

ق مالی است، واجب اولش است و مستحب بعد آن است، آیا قبل شود، زکات انفا انفاق مستحب مالی هم زکات گفته می

، من گوید که ، یک بار هست، یک کسی میاز زکات هم انفاقی را ميشود تصور کرد، که انسان اولویت به آن بدهد، بله

یک کنم و سر سال خمسی می بينم چقدر اضافه آمده است، آن که اضافه آمده،  گيرم، خرج زندگی ام می پولم را می

کارد،  کارد، جو می . یا مثالً مشمول زکات است چون گندم میشود زکات واجب مالی من م، این میده پنجمش را می

دهم، خب، یک بار یک کسی قبل از اینکه نوبت زکات  کشمش دارد، مثالً طال و نقره دارد، زکاتم را من سال به سال می

  (۱۱و۱۱)معارج/ «لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»، «الَّذِینَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَق ّ مَعْلُومٌوَ»کند، آن زکات جدا،  برسد، سهم فقرا را جدا می

گوید آقا شما هرچقدر درآمد داری، حداقل  دهد، برای این روایت داریم، می یعنی این را مستقيم به سائل و محروم می

، دو و نيم درصد. یک چهلم، یعنی اگر یک ميليون دو و نيم درصد درآمدت را، این را در راه خدا بده به نيازمندان

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى »هم داریم، درست است که « وَآتَى الزَّکَاةَ»قبل از « وَآتَى الْمَالَ»هزار تومان،  ۱۱حقوقت است، 

، هم «قَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَوَأَ» را منضبط کند، ولی یادمان نرود، قبل از« وَآتَى الْمَالَ»خواهد ایمان و  ، می«الزَّکَاةَ

اگر داریم. حاال اینها را داشتيم، تمام است، یک چيز دیگر هم اضافه کنيد به آن « وَآتَى الْمَالَ»داریم، هم « آمَنَ»

کند، به  عهد میفرماید برّ کسی است که وقتی  ، می«وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا»، خواهيد برّتان کامل بشود می

کند، خيلی ما در این مسئله نقطه ضعف داریم، خواهران برادران، خيلی نقطه ضعف داریم، بی تعهدی  عهدش وفا می

تها کنيم، تعهد اصالً برای ما خيلی ارزان شده است، امضا می زنيم، خيلی وق ، الکی تعهد میدرد بزرگی شده است در ما

گيریم، امضا می زنيم، مثالً آنجا نوشته است که آقا این وام برای  داریم از بانک میوام  کار نداریم چی را امضا زدیم،

دانم  ، هر جور صالح می«وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ»دانم امضای چی زدم،  نمی شود، فالن مصرف به شما داده می

گوید فالن کار  گيرد، می می آید از من قول می شود، گيرم، امضا می زنم، شاهد می کنم، یا پول می خورم، مصرف می می

گویم خيالت  دهم، تا فالن تاریخ به من تحویل بده، می خواهم انجام بدهی برای من، اینقدر هم هزینه به تو می را می

انسان است و عهدش، مومن است  د کردی، قول دادی، هيچی به هيچی،کنی، عه تو بيجا می اما عمل نمی کنم،راحت، 

آقا عهد بستی باید وفا کنی به  «وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا»گوید  ، می«وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ»ببين  و عهدش،

عهدت، وفای به عهد شرط ایمان است، رکن ایمان است، بعد فردای قيامت چقدر بدهکار هستيم، فقط برای عهد و قول 

کنيم، این دیگر  دهيم و عمل نمی ریم از قول هایی که به خدا میعمل نکردیم. حاال بگذدم دادیم و هایی که به مر

وَالْمُوفُونَ »شکنيم، با همين  واویال، بخواهد برای آنها خدا ما را بگيرد، که بيچاره هستيم، مدام عهد می بندیم با خدا می

صبر هم داشته باشيد، شاید این صبر هم « ابِرِینَوَالصَّ»شود، یک چيز دیگر هم است،  جامعه بهشت می «بِعَهْدِهِمْ

« وَالصَّابِرِینَ»بی صبری نکنيد، یک خورده تحمل تان را بيشتر کنيد، کنند،  این است که اگر بدعهدی می مناسبتش

ا، یک وقت آدم ضرر در ضرره« فِی الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ»در گرفتاری ها، در فشارها، « فِی الْبَأْسَاءِ»صابر باشيد، در چی؟ 

و موقع جنگ، جنگ هم ممکن است پيش بياید، کم کم سوره دارد زمينه « وَحِينَ الْبَأْسِ» خواهد، کند، صبر می می

رسيم، صبر  اینها داریم می« قاتلوهم»رسيم به  کند برای جنگ های بعدی، احتماالتی که پيش رو داریم، می چينی می

شود که مطلق با جنگ مشکل پيدا  م ها در جنگ و درباره جنگ، باعث میخواهد. خيلی وقت ها بی صبری آد می

أُولَئِکَ الَّذِینَ »ایستی، شما جنگ طلب نيستی، شما ظلم ستيز هستی،  کنند، وقتی شما داری در مقابل ظلم می می
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« وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ» ؛گوید برّ برای ماست راست می گویداگر کسی اینها را دارد و می  ،گویند اینها راست می «صَدَقُوا

 .«﴾۱﴿ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ»و غير از این نيست که اینها همان متقين هستند، همان چيزی که قرآن از اول دنبال همين بود 

نوشته شد بر شما، واجب « ی الْقَتْلَىکُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِصَاصُ فِ»ای کسانی که ایمان آوردید؛ « آمَنُوا یَا أَیُّهَا الَّذِینَ»

قصاص کردن، یعنی مثالً عوض یک ظلمی را که منجر به قتل یا جرح شده به مثل خود آن « الْقِصَاصُ»شد بر شما، 

بزنی آن قاتل را بکشی، این می شود قصاص، یا کسی زده دست کسی را قطع درآوردن، کسی زده کسی را کشته، 

جمع مقتول است، دربارة مقتولين « الْقَتْلَى»دربارة مقتولين، « ی الْقَتْلَىفِ»ید: کرده، بزنی دستش را قطع کنی، می فرما

یک مقتولی از احرار، حُر در مقابل عبد است، یعنی کسی که برده نيست آزاد « الْحُرُّ بِالْحُرِّ»قصاص بر شما واجب شده؛ 

ند و می کشند، یک کسی عبد است، زده است، یک کسی آزاد است کشته شده، قاتل او را هم که آزاد است می گير

یک عبد دیگر را کشته، این عبد را قصاص می کنند، کشته می شود، یک زنی زده یک زنی را کشته، این زن قاتل را 

ها، کسی عمداً زد کسی را کشت اولياء  کنند، کشته می شود، پس قصاص بر شما واجب شد دربارة مقتول هم قصاص می

خون در  ه قاتل را تحت نظر حکومت و قانون، حاکم شرع به قتل برسانند، قصاص بکنند، یکدَم مقتول حق دارند ک

 مقابل یک خون ریخته شود.

« مَنْ»یک چيزی، این پس کسی که بخشيده شود برای او از طرف برادرش « عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَیْءٌفَمَنْ »

باید قصاص شود، باید کشته شود، آن برادرش که برادر ایمانی شود قاتل، یعنی آن قاتلی که قصاص واجب شده  می

اوست، ولی دَم مقتول است، می گوید آقا ما از حق قصاص کردن خودمان نسبت به قاتل صرف نظر کردیم، می شود: 

او بخشيده شده خوب است که  آن وقت این فردی که قصاص دربارة «فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»؛ «عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَیْءٌفَمَنْ »

 فرماید می بسته سر خدا« وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ»این عفو را با معروف دنبال کند، یعنی جواب این عفو را به معروف بدهد، 

 هکرد عفو را تو که دمی ولیّ آن به چيزی یک بيا ولی ،عفو به نفرموده توصيه اینجا البته بهتر، چه کردی عفو تو اگر که

 از روی احسان به او مالی بدهد، حاال من نمی گویم دیه بدهد. ببخش،

یک تخفيف و رحمتی « أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ»تا « عُفِیَفَمَنْ »یعنی این جملة « فِيفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَرَحْمَة ذَلِکَ تَخْ»

احسان را اینجا ببندد، بفرماید آقا قصاص که قصاص، است از جانب پروردگار شما، یعنی خدا می توانست اصالً راه عفو و 

تمام! ولی خدا یک تخفيفی در قصاص داده، می فرماید اگر این عفو کرد راهش باز است، آن هم می تواند در عوض عفو 

پس « ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌذَلِکَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَرَحْمَة  فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ »او احسان کند، دیگر کار به قصاص نکشد، 

کسی که تجاوز کند بعد از این حکم، یعنی کسی بخواهد از چارچوب حکم قصاص و یا عفو و احسانی که ما ذیل 

 بداند که عذاب دردناکی برای او هست. « لَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌفَ»قصاص به عنوان تبصره آوردیم، بخواهد خارج شود 

بينيد که یک کسی را در ازای کسی  ص حيات است، شما درست است ظاهر قضيه را میبرای شما در قصا

به  قتل در جامعهکشتيد، ولی قدرت بازدارندگی که در حکم قصاص وجود دارد باعث می شود که جرأت ارتکاب به 

 حداقل ممکن برسد.


