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 22/2/9311: تاریخ    28جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 کتمان تا دو از قبله بحث ذیل و بود قبله به مربوط بحث روزه، و قصاص بحث به ورود از قبل بحثها آخرین

 به و قبله مباحث از یکی به مربوط شد می کتمانی حقيقت در که بود مروه و صفا به مربوط کتمان یک. کرد صحبت

 کتمان بفرماید ما به خواست خدا و بود مأکوالت احکام به مربوط که فرمود مطرح خدا را دیگری کتمان مناسبت همين

 با کتمان گاهی است انداد سخن به سپردن گوش با کتمان گاهی. دارد هم دیگری نوع کتمان نيست، مدل یک فقط

 کتاب، اهل کفار همان مصداقی نظر از یعنی باشد انداد به اعتماد با کتمان چه حاال. است آباء فرهنگ به سپردن گوش

 را آنها...« الْبِرَّ لَيْسَ» آیه با. قبول قابل غير دو هر و است باطل دو هر باشد، آبائی فرهنگ به اعتماد کتمان چه

 کننده تامين و بازدارنده حالت قصاص بحث ماهيت. شد قصاص به مربوط بحثهای وارد 871 آیه در و کرد بندی جمع

 جان به تعرض اجازه خود به سادگی به افراد و شود حفظ انسانها جان که است این برای قصاص حکم. دارد امنيت

. است مردم مال از حراست و رضعِ از حراست و جان از حراست حاکميت، های فلسفه مهمترین از یکی. ندهند را آدمها

 مورد امت ریزی پایه از بعد که مهمی اولویت االن است، گرفته شکل اسالمی نوپای امت تاریخی، فضای نظر از که االن

 که مردم جان از حراست و حفاظت برای تدافعی دفاعی، است حکمی قصاص، حکم. است جان حفظ است، توجه

 خدا آن از بعد بالفاصله. دارد تدافعی و سلبی حالت قصاص. دهد انجام باره این در را خود مهم نقش بتواند حاکميت

 و ساختن حوزه در. بود قصاص بحث اسطردادیِ بحث بود، قصاص بحث تبعات از وصيت. روزه مسئله به کند می اشاره

 ساز هویت حکم یک حفاظتی، و حراستی و دفاعی حکم یک از بعد بالفاصله اسالمی نوپای امت فرهنگ پرداختن

 ماه همان شود می معلوم 811 آیه در که «مَعْدُودَاتٍ ایَّامًا»َ: فرماید می خدا روزه حکم درباره. کندمی  مطرح را اثباتی

 به دادن شکل در چقدر. کند می طراحی عبادت ماه و دعا ماه داری، روزه ماه عنوان به را رمضان ماه. است رمضان

. است قصاص شبيه قتال. شود می قتال بحث وارد رمضان ماه از بعد. است مهم این، اسالمی امت یک در دینی فرهنگ

 قتال آیات در. هستند هم با قتال و قصاص. حج قتال، روزه، قصاص،: کنيد دقت را ترتيب. ميشود حج وارد قتال از بعد

 شده اجتماعی و یافته تکامل قتال، فرهنگ خود یعنی «قِصَاصٌ وَالْحُرُمَاتُ»: فرماید می خداوند همانجا دید خواهيد

 محاذات به قتال پس. است اجتماعی قتل برای قتال است، فردی قتل برای دارد، فردی حالت قصاص یعنی است قصاص

 حکم یک دوباره خدا قتال از بعد بالفاصله. رمضان ماه مثل «مَعْدُودَاتٍ أَیَّامًا»: فرماید می هم حج به راجع است، قصاص

 . اثباتی یک و سلبی یک. هستند اثباتی حج و روزه و هستند سلبی قتال و قصاص. کند می مطرح را دیگر ساز هویت

 توقع بود، شده مقرر گذشتگان بر که همانطور شده واجب و مقرر شما بر داری روزه آوردید ایمان که کسانی ای

. کنيد رفتار تقوا با آن به نسبت و بشمارید مهم را حکمی را روزه رود می توقع. کنيد پيشه تقوا باره این در رود می

 لَکُمْ خَيْرٌ تَصُومُوا وَأَنْ»: بدانيد اگر شماست خود به خير رساندن داری روزه از هدف. فرمود مطرح را استثنائات  خداوند

 .«تَعْلَمُونَ کُنْتُمْ إِنْ
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 فِيهِ أُنْزِلَ الَّذِی» است؟ ماهی چطور. است مقدر «هو» ،«رَمَضَانَ شَهْرُ هو» است، «مَعْدُودَاتٍ أَیَّامًا» تفسير این

 چرا. کند پياده را مشخصی زمان در عبادی فرهنگ یک خواهد می اسالمی امت. شد نازل آن در قرآن که ماهی «الْقُرْآنُ

 باید ما جا همين از. است شده نازل آن در قرآن که است ماهی چون ؟کردیم انتخاب داری روزه برای را رمضان ماه

. بدارد نگه آماده را ما همه جدّی عبادی مراسم یک با قرآن نزول ماه در خواهد می خدا یعنی شویم؛ مطلب متوجه

 زمانی ظرف یک باید پس. است قرآن اساسش است، قرآن گاهش تکيه اسالمی امت. باشد آماده ما افکار ما، های روحيه

 تدارک را این داری روزه با خداوند. کند توجه و اعتنا قرآن به دیگر زمانهای از بيش اسالمی امت که باشد داشته وجود

 کرده نازل داری روزه ماه در را قرآن اینکه نه است داده قرار قرآن نزول ماه در را داری روزه حقيقت در. است فرموده

. است فرموده واجب خدا قرآن نزول ماه برای را داری روزه «الْقرآن فِيهِ أُنْزِلَ» چون شد انتخاب رمضان ماه اما. است

 قطع این. بکند فراهم را کریم قرآن با امت، تر وثيق ارتباط زمينه خواهد می داری روزه این یعنی کنيد، دقت یعنی

 ما در را معنویات دریافت و را ما معنوی ظرفيت شود، می ایجاد رمضان ماه در موقت شکل به دنيا و ما بين که تعلقی

 قرآن بهار رمضان ماه همين برای. کریم قرآن با ما وثيق ارتباط به کند می کمک داری روزه همين برای برد، می باالتر

 از بيّناتی است، بيّنات از پر و مردم، برای است هدایت که قرآنی ماه، آن در شد نازل قرآن که ماهی. ما روایات در است،

 .شود می قرآن با باطل، و حق کردن جدا یعنی فرقان. فرقان جنس از بيّناتی هدایت، جنس

 که نيست الزم شد، شاهد دید، را رمضان ماه است، رمضان ماه اینجا «الشَّهْرَ» را رمضان ماه که شما از کس هر

 درک شما از کسی هر است، رمضان ماه کردن درک «الشَّهْرَ مِنْکُمُ شَهِدَ» از منظور باشی، دیده را ماه هالل حتماً شما

 در داری روزه یعنی هنگام، آن بدارد روزه باید پس «فَلْيَصُمْهُ» رسيد، رمضان ماه و بود زنده یعنی را، رمضان ماه کرد

 «مَرِیضًا کَانَ وَمَنْ» را، آن بدارد روزه باید پس «فَلْيَصُمْهُ» است، ایجابی نيست، اختياری مستحب امر یک رمضان ماه

 گفتن بار یک با ما است ممکن که است جاهایی برای تاکيد است، تاکيد بود، فرموده هم قبالً چون است، تاکيد این

 کنی، جبران دیگر روزهای در باید بودی، سفر یا بودی، مریض است ممکن بدهد، ما به قلب آرامش نکند، کفایتمان

 به کنيم عدول ،«مَعْدُودَاتٍ أَیَّامًا» از داد اجازه خدا شد چطور «أُخَرَ أَیَّامٍ مِنْ فَعِدَّةٌ» بکنی، جبران باید. همينطور هم سفر

 کند، می اراده یسر شما برای خدا «الْيُسْرَ بِکُمُ اللَّهُ یُرِیدُ» چون سفر، صورت در و مریض صورت در «أُخَرَ أَیَّامٍ مِنْ فَعِدَّةٌ»

 سهل است، تساهل دین اسالم گویند می ها بعضی کند، نمی اراده سختی و عسر شما برای و «الْعُسْرَ بِکُمُ یُرِیدُ وَلَا»

 الْيُسْرَ بِکُمُ اللَّهُ یُرِیدُ» آیات  این به کنند می اشاره یا نيست، اسالم در سختگيری گيرد، می آسان است، تسامح گيرد، می

 گفته است درست ،خدا :گویند می که است این غلط نتيجه آن گيرند، می غلط نتيجه یک آن از بعد «الْعُسْرَ بِکُمُ یُرِیدُ وَلَا

 نخواندی وقت یک حاال نيست، گير سخت که خدا ولی بگير، روزه است گفته است درست یا بخوان، نماز مثالً است،

 که حدی آن از اگر هم کم یک حاال حجاب، گفته خدا است درست نگرفتی، هم، نگرفتی روزه وقت یک نخواندی، هم،

 که است تخفيفاتی در دین، بودن سهل و دین بودن آسان نيست، طوری هم داشتی، نگاه حجاب کمتر است، گفته خدا

 خدا یعنی بدهی، تخفيف خودت به خودت شما که نيست این دین، بودن آسان از منظور است، داده ما به خدا خود

 داده را تخفيفات حجاب، در است، داده تخفيف شما به کافی اندازه به باشد، آسان شما بر امر است، خواسته می چون

 مانع هم نداشت، چادر مثالً او اگر خب نداشت، ازدواج اميد دیگر گذشت، او از سنی کسی یک اگر است گفته است،

 اینطوری جسمی های گرفتاری بود، لنگ بود، مریض کسی اگر است، فرموده کند، پيشه عفت است، بهتر باز ندارد،
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 بود، سفر بود، مریض اگر است، فرموده روزه مسئله در دارد، تخفيف او بر مسئله مقدار یک حاال بود، کور داشت،

  .«الْعُسْرَ بِکُمُ یُرِیدُ وَلَا» «الْيُسْرَ بِکُمُ اللَّهُ یُرِیدُ» خداست، تخفيفات اینها بگيرد، روزه دیگری روزهای

 برای عده اکمال ،«الْعِدَّةَ وَلِتُکْمِلُوا». را روزه عده ،«مَعْدُودَاتٍ أَیَّامًا» کنی کامل تا است، اکمال از «تُکْمِلُوا»

 هدایت بگویيد من به شما حاال. هدایت نعمت بر خداست، شمردن بزرگ برای «هَدَاکُمْ مَا عَلَى اللَّهَ وَلِتُکَبِّرُوا» ؟چيست

 شمردن بزرگ یعنی تکبير روزه، های فلسفه از یکی یعنی «لِلنَّاسِ هُدًى الْقرآن فِيهِ أُنْزِلَ» بود این هدایت بود؟ کجا

 رمضان ماه است، تکبير ابتدایش نماز اگر. است تکبير کلش رمضان، ماه شد معلوم پس. قرآن نعمت خاطر به خداست

 شود، می انجام تکبير این چطور. قرآن هدایت نعمت بر خداست تکبير است، «هَدَاکُمْ مَا عَلَى» تکبير است، تکبير کلش

 شهر است، قرآن ماه دارد، ثواب بخوانيم، هم قرآن رمضان ماه تو اینکه نه است، قرآن ماه رمضان، ماه اصالً. داری روزه با

 قرآن ماه اگر رمضان ماه کنم، اشاره یک خواهم می حاال. «وَالْفُرْقَانِ الْهُدَى مِنَ ...أُنْزِلَ الَّذِی»: است این صفتش رمضان،

 اش گری هدایت صفت با یعنی «هُدًى» ،«هَدَاکُمْ» ،«وَالْفُرْقَانِ الْهُدَى مِنَ وَبَيِّنَاتٍ» ،«لِلنَّاسِ هُدًى» صفت با قرآن است،

 با شما حاال. است قرآنی های هدایت از استفاده و قرآنی های هدایت درک است، فرصت بهترین یعنی. است شده معرفی

 بی را، قرآن با شدن هدایت را، قرآن درک را، قرآن فهميدن رمضان ماه در که کسی کنيد، ارزیابی آیه این با توجه

 و عهْدک نشرْت إنّی أللّهمّ ...» :فرماید می( ع)صادق امام است؛ کاسبی ماه کند، می خيال فقط است، شده خيال

 کن، کاری یک خدا «عبادة فيه نظری فاجعل» را، تو کتاب کردم باز را، تو عهد کردم باز بينی، می خدایا «کتابک

 «اعْتبارا فيه فکری و» و بده، قرار فکر را کتاب این در من قرائت خدا «فکرا فيه قرائتی» باشد، عبادت کنم می نگاهش

 های موعظه که بده قرار کسانی از را من «فيه مواعظک ببيان اتعظ ممّن اجْعلْنی و» بده، قرار گرفتن عبرت را من فکر

 از که بده قرار کسانی از را من «معاصيک اجْتنب و» پذیرد، می و فهمد می یعنی پذیرد، می موعظه خواند، می اینجا را تو

 نکند« سمْعی علی قرائتی عنْد تطْبعْ ال و» کند، می اجتناب است، شده نوشته کتاب این در که گناهانی تو، گناهان

 بصری علی تجْعلْ ال و» خوانم، می چی دارم شنوم نمی اصالً فهمم، نمی خوانم، می باشد، کر گوشم خواندم، قرآن موقع

 و عاری خواندن قرآن را، من خواندن قرآن خدا «فيها تدبّر ال قراة قرائتی تجْعلْ ال و» نبينم، بخوانم، قرآن نکند «غشاوة

 ندارد، قرآن فهميدن به راهی کسی اگر بله است، معرفت و فهم کتاب شود، فهميده باید قرآن ...نده قرار تدبر از خالی

 را قرآن فهم امکان خدا که وقتی تا باشد، مانوس قرآن با باید کنار، بگذارد ببندد، را قرآن قرآن، فهميدن روز تا نباید

 ماه رویکردها، از یکی یعنی. را هدایت شکر بياوری، جای به را شکرش که باشد و «تَشْکُرُونَ وَلَعَلَّکُمْ». کند فراهم او برای

 . داری روزه وسيله به هدایت، شکر هدایت، بر تکبير. است شکر رنگ رنگش یک است، تکبير رنگ رنگش، یک رمضان

 نزدیک من همانا «قَرِیبٌ فَإِنِّی» من، درباره کردند سوال تو از من، بندگان وقتی «عَنِّی عِبَادِی سَأَلَکَ وَإِذَا»

 پيوند بتواند، کسی اگر قرآن؟ و رمضان آیات سياق در رمضان، ماه آیات در است آمده اینجا مطلب این چرا ولی. هستم

 از بيش این بدهد، انجام را کار این بتواند، کسی اگر بکند، تحکيم و تثبيت هدایتگر، قرآن با رمضان ماه در را، خودش

 خواهد رمضان ماه غير از بيش کرد، خواهد حضور درک رمضان، ماه غير از بيش است، مستجاب دعایش رمضان ماه غير

 را من که وقتی آن را، دعاکننده دعای من خداست، با ما ارتباط برای هم قرآن خود یعنی بکند، مناجات خدا با توانست

 خدا من از شان کردن دعا با باید یعنی بطلبند، جواب من از باید پس «لِی فَلْيَسْتَجِيبُوا» کنم، می اجابت خواند، می

 با خواستن خدا از جواب خواستن، خدا از این «یَرْشُدُونَ لَعَلَّهُمْ بِی وَلْيُؤْمِنُوا». است دادن جواب ماه کنند، طلب جواب

 ساز هویت عبادت یک ببينيد، پس کند، می فراهم را انسان رشد زمينه کردن، مسئلت خدا از و کردن دعا یقين، و ایمان
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 قصاص با مردم جان است، اسالمی امت قرمزهای خط مراقب خدا اگر. داد قرار اسالمی امت برای خدا را آفرین رشد

 ،«یَرْشُدُونَ لَعَلَّهُمْ» کند، پيدا رشد اسالمی امت فرهنگ که هست هم اسالمی امت برندة پيش موتور مراقب شود، حفظ

 .کند پيدا تکامل کند، پيدا تعالی کند، پيدا رشد است، رشد برای یکی است حراست برای یکی

 را آن تواند می انسان که است امری یک است، اکتسابی امر یک ایمان کنم، عرض سؤال جواب در خواهم می

 هستيد اینجا نفر پنج شما االن ببينيد .است یاختيار هم این ،است معرفت ایمان، کسب راه چطوری؟ بياورد؛ دست به

 که پذیریم می شویم، می جور و جمع نفرمان سه است، معرفت این هستن، آقا حضرت در این پشت که گویند می

 ما، پوشش بياورند، تشریف ایشان است ممکن لحظه هر کنيم، رعایت اینجا باید ما هستند در پشت آقا حضرت وقتی

 ایمان این بگذاریم، را احترام این که کنيم می قبول کنيم، رعایت باید را ادبی ما، صدای نتُ ما، صحبت ما، نشست

 امر یک است، اختياری امر یک ایمان د،نکن قبول دنخواه نمی هست، که هست آقا گویند می هم نفرمان دو است؛

 است، استجابت دربارة «بِی وَلْيُؤْمِنُوا» این ،«بِی وَلْيُؤْمِنُوا لِی فَلْيَسْتَجِيبُوا»: فرماید می اینجا. است تحصيلی و اکتسابی

 من که باشند داشته ایمان باید و بخواهند جواب من از کردن دعا با کردن، دعا با بخواهند جواب من از فرماید می

 او کند می صحبت او با و زند می صدا را خدا وقتی که باشد نداشته باور اگر کسی دهم، می جواب من و شنوم، می

 ،«بِی وَلْيُؤْمِنُوا لِی فَلْيَسْتَجِيبُوا» داری، باور وقتی کند، نمی جزم خواستن در را عزمش این دهد، می جواب و شنود می

 .است آفرین رشد  این وقت آن دهم، می را جوابشان که من بهباشند  داشته ایمان

 چيست؟ من تکليف دهد می جواب خدا اینکه به ندارم یقين من االن: سؤال

 قلب ایمان است، ذهن معرفت ،عمل بعد ایمان، بعد است، معرفت اول کنيد، کار معرفتتان در باید شما پس

 هم ایمان، شود می پذیرش این پذیرم، می فهميدم اینکه از بعد فهمم، می را چيز یک اول. است جوارح عمل است،

 در پشت آقا فهميم می مان همه گفتم اینکه مثل نپذیرم، هم توانم می پذیرم، می است، اراده با پذیرش همو  فهميدن

 است،  مرحله سه یعنی شود، می درست هم عملش پذیرد می که آن پذیریم، نمی عده یک پذیریم، می عده یک است،

 وعدة ایمان بخاطر قرآن در همه این نباشد اختياری ایمان اگر اصالً است، اختياری هم تا سه هر عمل، و پذیرش و فهم

 ما اختيار در که است معلوم! دهد؟ می جنت من به خدا نيست من اختيار در که کاری یک به یعنی چيست؟ جنت

 دارد، یقين یعنی( 81/نمل) «أَنْفُسُهُمْ وَاسْتَيْقَنَتْهَا بِهَا وَجَحَدُوا»: فرماید می دارد را تعبير این کریم قرآن لذا هست،

 شود می این کند، می مقاومت کند، می انکارش پذیرد، نمی کند، می برخورد آن با ولی یقين، حد در را مطلب فهميده

 ایمان! کفر شود می این داند، می که چيزی بر گذارد می سرپوش عامداً عالماً یعنی کفر، شود می این پوشاند، می کفر،

 کنی. قبولش نگذاری، سرپوش که است آن


