
1 
 

 31/9/3199: تاریخ   62جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

بر شما قصاص واجب شد،  «الْقَتْلَىکُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِی » ،که ايمان آورديد ای کسانی «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»

در مقابل  و حرّ در مقابل حرّ، حرّ به معنای آزاد «الْحُرُّ بِالْحُرِّ» ،جمع قتيل است« القَتلَی»نوشته شد درباره کشتگان. 

در مقابل اگر عبدی کشته شد، عبدی « وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» ،شود عبد است؛ اگر حرّی کشته شد، حرّی مقابل آن کشته می

فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ »و زن هم در مقابل زن  «وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى» عبد قاتل، منظور است. شود. البته حرّ و آن کشته می

از قصاص از همی س يکچيزی از قصاص، از جانب برادرش برای او بخشيده شد يعنی هر قاتلی  که کس هر« شَیْءٌ

؟ چون اوليای دم متعدد «شیءُ»عنی يكی از اوليای دم مقتول( برای او بخشيده شد، چرا گفته )ي اش جانب برادر دينی

بخشد، اگر اوليای دم متعدد باشند، ممكن است يكی ببخشد. در  هستند. اگر ولی دم يک نفر باشد، به تنهايی می

بايد به نحوه « اتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِفَ» شود که احكام خودش را دارد، شود کرد و ديه جايگزين می صورت قصاص نمی اين

او هم جبران اين لطف را، جبران اين  «وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ» شايسته و شناخته شده، اين مسئله را دنبال کند. يعنی

به او اداء « إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ» در مورد آن کسی که او را بخشيدهای داشته باشد،  بزرگواری يكی يا همه اوليای دم را، نيكوکاری

کند. در فقه اسالمی گفته شده مثال ديه را به او عطا کند، احسان کند از نظر مالی و جبران کند آن خسارت را برای 

قبل از اينكه حق اوليای  خواهد بفرمايد قصاص می تخفيفی است از جانب خدا.« ذَلِکَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ»آنها به نحوی. 

سرکشی کرد هر کسی که « فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ»و اين رحمتی است از جانب خدا. « وَرَحْمَةٌ»خداست. دم باشد، حق 

يعنی چی؟ يعنی نخواهد حكم « اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ»برای او عذاب دردناکی است. « فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» بعد از اين حكم الهی

 ن اوليای دم، نخواهد بر بخشش اوليای دم وقعی بنهد و اعتباری قائل شود.قصاص را اجرا کند يا در صورت بخشيد

ای صاحب خردان، در قصاص برای شما حيات است.  «﴾۹۷۱﴿ وَلَكُمْ فِی الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»

قصاص اجرا شود، جانهای  يعنی اگردرست است ظاهر قصاص قتل است، ولی حقيقت قصاص، تضمين حيات است. 

رود، آمار آدم کشی باال  وقتی هزينه آدم کشی آمد پايين، طبيعتا نرخ آدم کشی باال میافتد،  به مخاطره نمی مومنين،

            رود.  می

 .اجب کردن قصاص برای حراست از جان مومنانوی: بند جمع

 (081تا  081) سیاق سی

خواسته، يک حكمی را واجب  دهد که گويا هر بار خدا می ها، نشان می«کُتِبَ»اول « الَّذِينَ آمَنُوايَا أَيُّهَا »اسلوب 

، خب اينجا نفرموده است. اينكه اينجا نفرموده، به ذهن «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»فرمود:  کند، در اين سياق، يک بار می

ث قصاص است، ديگر اين را يک سياق مستقل نبينيم. بعد آنچه اين آورد که بگوييم اين بحث وصيت، از ملحقات بح می

گيرد، و کسی که  خواهند قصاص کنند، در شرف مرگ قرار می کند اين است که باالخره وقتی کسی را می را تقويت می

باالخره  پرسند، يعنی يكی از بارزترين جاهايی که آدم بايد وصيت کند، گيرد، از او وصيت می در شرف مرگ قرار می
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شنوند، اين مقدار از ارتباط مفهومی که ذکر شد، يک مناسبت است فقط، يعنی يک تناسب بين اين  حرف هايش را می

 اين حكم عام است. به اين مورد نيست و حكم با حكم قبلی است، و اال اين حكم اختصاصی 

ر کرد که ديگر مرگش رسيده، واجب است وصيت کند. هر کسی که فك« ذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُکُتِبَ عَلَيْكُمْ إِ»

خواهند قصاصش کنند، خواه آدم نكشته، االن در بستر احتضار قرار گرفته است و ديگر  حاال خواه آدم کشته است، می

ال خواهد به يک کارزاری وارد بشود که احتم ظن غالب دارد به اينكه از اين بستر بر نمی خيزد، خواهد مرد. يا مثالً می

اگر از او خيری باقی ماند، يک چيزی از او باقی ماند، تطبيق « إِنْ تَرَكَ خَيْرًا»کشته شدن در آنجا خيلی باال است، 

وصيت نوشته شده بر شما، برای چه کسی؟ « کُتِبَ عَلَيْكُمْ الْوَصِيَّةُ»را بر اموال، اموالی اگر از او باقی ماند، « خَيْرًا»دادند 

وصيت شايسته بكند، معروف يعنی « بِالْمَعْرُوفِ»برای نزديكانش، « وَالْأَقْرَبِينَ»برای والدينش، پدر و مادرش، « لِلْوَالِدَيْنِ»

اين نكته جالبی است، « حَقًّا عَلَى»اين حقی است بر عهده متقين، ببينيد « حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»پسنديده عقل و شرع، 

دهيم، يک چيزی يا حق است يا  ت، ما معموال حق را در مقابل تكليف قرار میحق يک بحث است، تكليف يک بحث اس

علی هم لسان تكليفی دارد، يعنی يک « عَلَى الْمُتَّقِينَ»يعنی تكليف است، « کُتِبَ»تكليف است. از طرفی خدا فرمود 

يف شماست، اين هم يک فرمايد حقی است که تكل گذارد، تكليف است، اما از آن طرف می چيزی دارد عهده شما می

خواهد بگويد که اين اوالً يک فرصت است، يک حق است، يک امتياز است خدا دارد به شما  تعبير لطيف است، يعنی می

دهد، هر چند هم که اين فرصت را بر تو واجب کرده است از آن استفاده کنی، اين امتياز را بر تو الزم کرده است، از  می

 از کنار اين امتياز، اين فرصت، همين طوری نگذر. آن استفاده بكنی، تو هم 

وصی شخصی شد، بعد از اينكه شنيد وصيت او را، آمد تبديل کرد،  ،حاال اگر کسی« نْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُفَمَ»

بداند با خدا طرف است، اين گناه بزرگی « مٌاللَّهَ سَمِيعٌ عَلِي فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ»وصيت جعلی درست کرد، 

کند،  کنند، يعنی هر کسی که در فرايند تبديل وصيت مداخله می است و گناهش بر عهده کسانی است که تبديل می

فَمَنْ »شنود؛  نيد برای تبديل وصيت را میز داند، حرف هايی که با هم می شنود، خدا می خدا می« اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ»

گويد يک جاهايی  خواهد تبصره بزند، می يک مورد را خدا می «يْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِخَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَ

سادآفرين است، اينجا وصی، هست که آن بنده خدايی که در شرف مرگ بود، يک وصيتی کرده است، اين وصيتش ف

کند، برای اينكه مانع فساد بشود، مانع گناه  تبديلی و تغييری در وصيت اين ميت ايجاد می ، متقيانه نه نفسانی متقيانه

، اگر از موصی خوف دارد که اجرای وصيتش هو تباهی بشود. اگر خوف وصی از موصی، موصی يعنی وصيت کنند

گفت آقا وصيت « يْنَهُمْبَ»آمد اصالح کرد، « هُمْيْنَفَأَصْلَحَ بَ»موجب جنف يعنی ظلم، يعنی اجحاف، و اثم، يا گناه بشود، 

اصالح کرد، بين آن ميت و بين آن کسانی که قرار  ل اجرا نيست، چون در آن ظلم است،اين است ولكن اين وصيت قاب

خدا « مَ عَلَيْهِفَلَا إِثْ» بين اينها يک صلحی برقرار کرد،« لْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَلِ»است به وصيت او چيزی از او ببرند، 

، بشود، بر او گناهی نيست فرمايد اين را من اسمش را نمی گذارم تبديل، که بعد مستلزم گناه و مسئوليت برای او می

شود که ای  يعنی اينجا مستلزم مغفرت خدا هست، هر چه باشد، هم دارد يک تغييری ايجاد می« اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ»

را که  نيست و دستش کوتاه است، نبود اما چاره ای نيست بايد جلوی فسادی  که االن در اين دنيابسا مدنظر آن ميتی 

 می کند را گرفت.وصيت او ايجاد 
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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» صيام، برای جديدی سياق ۹۸۱ آيه از

 شما قبل که کسانی بر که همانطور شد، واجب شما بر داری روزه آورديد، ايمان که کسانی ای «﴾۹۸۱﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

أَيَّامًا »اين  است، شده واجب شما بر ای شده شمرده ايام در داری روزه اين کنيد. پيشه تقوا که باشد شد، واجب بودند،

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ »آيه،  اين از دنکن می تعبير طوری ها خيلیاست.  رمضان در ماه «مَعْدُودَاتٍ

 به تقوا را ما که است پلی داری روزه گويا يعنی برسيم، تقوا به تا شد واجب داری روزه «مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

 داری روزه اينكه از قبل اما کند. می تاييد را مطلب اين هم سياق خود و است صحيحی مطلب البته که رساند، می

نيست.  هر کسی کار خواهد. می تقوا کند، داری روزه کسی اينكه تقواست. زاييده خودش برساند، تقوا به را ما بخواهد

 يعنی کنيد. پيشه تقوا روزه درباره اميدوارم گويد می تقواست، پل روزه بدهد نشان بخواهد اينكه از قبل «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»

 در که دارد تربيتی آثار يک حاال گرفتيم، روزه متقيانه اگر که بگيريم، روزهمتقيانه ما  که کند می اميدواری اظهار خدا

 نبينيم، تقوا برای پلی عنوان به ما را روزه صرفاً يعنی تقوا جريان آن به عطف اين هم شود. می اشاره آن به سياق اين

 فرمايد:  می خواهد. می تقوا روزه، خود بلكه

 ايام آن از «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»بود،  سفر يا بود مريض کسی اگر حاال« فَمَنْ کَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ»

نگيرد.  است، روزه بوده سفر بر که را روزهايی يا روزه نگيرد، بوده است، مريض که را روزهايی آن تواند می معدودات

وَعَلَى الَّذِينَ »است.  مهربان چقدر و حكيم خدا چقدر معدودات، ايام آن غير به کند، جايگزين را ديگر روزهای از ای عده

طَعَامُ فِدْيَةٌ » چی؟ اينها بر ندارد، طاقت نيست، هم بيمار نيست، سفر ندارند، روزه گرفتن طاقت که کسانی «يُطِيقُونَهُ

 روزه نتوانست که روزی يک  آن ازای به است، مسكين طعام آن عوض فديه يعنی عوض، اينها فديه بدهند، «مِسْكِينٍ

 را طاقتش بگيرد، نتوانست که است روزه ای عوض اين بدهد. غذا مسكينی يک به بكند، را سير مسكينی يک بگيرد،

 که آنهايی مثالً آقا که است، متكفل را فقه اين ديگر چيست، «يُطِيقُونَهُوَعَلَى الَّذِينَ » تفسير اينكه در حاال نداشت.

 يعنی دارد، وجود مصاديق يک حصری در« وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ» شريفه آيه اين تبيين در هستند، ناتوان پير خيلی

فرمود مثالً بر  می کرد می ذکر خدا که بود اين اگر خب است، فرتوت پير به منحصر فقط و فقط مصاديقش در مثالً

« وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ» است داده عنوان خدا است. شده گرفته پيری خاطر به شان طاقت ديگر که کسانی معمرين،

 خاطر وقت به است، يک بودن خاطر معمر يک وقت به است ممكن ندارند طاقت اين حاال ندارند. را طاقتش که کسانی

 دارد. فقها برای دهيم ولی جای تامل فقهی نمی فتوای است. نداشتن را جسمی توان است، يعنی بودن خيلی نوسال

است؟ آنهايی که جامعه کفر مومن نبودند « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»باتوجه به « ﴾۹۸۱﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»مخاطب: 

تقوا هم برای  مومنان است، کاری به غير مومنين ندارد.خطاب به مومنان است. روزه حكم  چطور تقوا داشته باشند؟

 ....ای مومنان« ﴾۹۸۱﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» مومنان است.

شود حاصل روزه، نتيجه  برسيد به تقوا، يعنی تقوا می« لِأن تَصِلونَ إلَی التَقواکُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ »ای مومنان 

فرمايد: اميدوارم تقوا پيشه کنيد که روزه  يعنی خدا می« ﴾۹۸۱﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»گوييد  روزه. يک بار اين است که می

تواند شامل باشد و من هم مخالف نيستم ولی باز هم منوط به قاعده  هر دو را می شود زائيده تقوا. بگيريد، اينجا روزه می

نا، باتوجه به تشكيكی که در تقوا وجود دارد هم به تقوای اصولی است که پذيرفته باشيم که استعمال لفظ در اکثر از مع

عَ فَمَنْ تَطَوَّ» قبل از روزه بخورد و هم به تقوای پس از روزه بخورد، که به نظر من هم هيچ منعی از آن وجود ندارد.



4 
 

د، با ميل، با رغبت، اينطور خواهد بفرمايد من روزه را واجب کردم ولی هر کس طوعاً بپذير خدا می «خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ

فَهُوَ خَيْرٌ »يعنی قبول با رغبت، « طُوع»دوباره ماه رمضان دارد می آيد! ماه رمضان شد، با اکراه نباشد.  بگويد نباشد که

 است که احساس کراهت و جبر بكند.اين برايش بهتر است. بهتر از اين « لَهُ

. چه مقدار حرف زده شده از خيرات روزه گرفتن، از خيرات جسمی و اگر بدانيد« ﴾۹۸۱﴿ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»

هر  های بجا در اين حوزه داريم. روحی تا خيرات مادی و معنوی، تا خيرات فردی و اجتماعی و خانوادگی، چقدر صحبت

و  قدر شما در ماه رمضان بيشتر حواست به روزه داری باشد، ظرفيت روحی و معنوی شما برای دريافت بينات

 رود.  های قرآنی باالتر می هدايت

 وَمَنْ کَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ»اش را بگيرد.  روزه را ديد، هر کس ماه رمضان« مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُفَمَنْ شَهِدَ »

وَلَا  يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ»گيرد. هر کس مريض بود، سفر بود، يک تعداد از روزهای ديگر را روزه ب «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

خواهد  فرمايد مريض بودی، سفر بودی، يک تعداد روزهای ديگر را روزه بگير، چون خدا می اينكه می «يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

 خواهد بر شما سخت بگيرد.  بر شما آسان بگيرد، نمی

کند با  خواهد روزه بگيری، چرا جايگزين می مريض بودی نمیخواهد آسان بگيرد، کالً بفرماييد  حاال که خدا می

خواهم تو از دست بدهی، حاال  يک سرّی است، آن را نمی ،در آن عده روزها« وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ»فرمايد:  روزهای ديگر؟ می

م شد، آن عدة کم شد، ک ۱3اينكه در ماه رمضان تو بيمار شدی، سفر بودی، نتوانستی روزه بگيری، عيبی نيست، اما 

 اين را بايد کامل کنی! 

تكبير و « واتُكَبِّرُ»، «تَشْكُرُونَ»، «واوَلِتُكَبِّرُ»و به اين اميد که شكر بجا بياوريد. « ﴾۹۸۱﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»

 ما متوجه شكر نعمت هدايت است. کسی که ما را هدايت کرده طوری هدايت کرده که اوالً« تَشْكُرُونَ»تعظيم است. 

 شويم. شاکر او میشويم، ثانياً ما بخاطر لطفش  کبر و بزرگی و عظمت او می

کنند، معلوم است که اين سوال ها  وقتی بندگان من از تو راجع به من سوال می «بَادِی عَنِّیوَإِذَا سَأَلَکَ عِ»

دهم دعوت دعا کننده را،  جواب می« الدَّاعِ إِذَا دَعَانِدَعْوَةَ أُجِيبُ »دهد.  بيشتر خودش را در ايام روزه داری نشان می

دهم.  و مومن باشند به اينكه من جواب آنها را می« وَلْيُؤْمِنُوا بِی»پس از من طلب جواب کنند. « فَلْيَسْتَجِيبُوا لِی»

 .کنند. قرآن رشد است نگونه رشد میاي« ﴾۹۸۱﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»

آنها لباس شما هستند و شما « كُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّهُنَّ لِبَاسٌ لَ» «.امِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْلَيْلَةَ الصِّيَأُحِلَّ لَكُمْ »

لباس آنها هستيد. خدا می داند که اگر بخواهد استفاده از اين لباس را در ماه رمضان بر شما حرام کند به شكل مطلق، 

کنيد، مفتضح می شويد،  می داند که به خودتان خيانت می« تُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْاللَّهُ أَنَّكُمْ کُنْ عَلِمَ»رود.  آبرويتان می

لذا خدا برگشت بر شما، يعنی حكم اوليه اين بود که در شب هم حالل نباشد. اما برای اينكه ضعف شما « فَتَابَ عَلَيْكُمْ»

توانيد در اين  پس حاال که اينطور است، می« فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ»و بخشيد، « ا عَنْكُمْوَعَفَ»دانست تخفيف داد بر شما؛  را می

 و از آنچه خدا برای شما نوشته استفاده کنيد. « غُوا مَا کَتَبَ اللَّهُ لَكُمْوَابْتَ»ساعات مجاز با همسرانتان باشيد. 

 فرمايد:  شناسد. بعد می ها را خوب می چون خدا آدمکرده؟ « وَکُلُوا وَاشْرَبُوا»را مقدم بر  مطالب چرا اين
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وا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ»حاال بخوريد و بياشاميد. « وَکُلُوا وَاشْرَبُوا»

وا الصِّيَامَ إِلَى ثُمَّ أَتِمُّ»که آن فجر طلوع کند، يعنی اذان صبح، که رسيد بخوريد و بياشاميد تا وقتی  «الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

 رسد.  اش می تا شب روزه داری را تمام کنيد، بعدش دومرتبه آزادی «اللَّيْلِ

وَتُدْلُوا بِهَا »اموالتان را بين خودتان به باطل نخوريد و کاله شرعی هم برای خوردن اموال حرام درست نكنيد. 

وَأَنْتُمْ »يعنی کاله شرعی هم درست نكنيد برای خوردن اموال حرام.  «أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ لَى الْحُكَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِيقًا مِنْإِ

 .دانيد خودتان هم می «﴾۹۸۸﴿ تَعْلَمُونَ

يعنی اينگونه نيست که  اين تک آيه را جزء اين سياق ديدم. اوالً از اول تا االن رويكرد تربيتی ملحوظ است.

 شوند خروجی ها و آثار تربيتی روزه. اينها میسياق صرفاً بيان احكام بوده، بلكه رويكرد تربيتی از اول مورد توجه است. 

 اين اصل مطلب اين سياق است. واجب کردن روزه برای مومنان در ایام ماه رمضان و بیان احکام آن.

خواندن  -1مندی بیشتر آنان از بینات و هدایت قرآن کریم.  هظرفیت سازی برای بهر -0به منظور: 

 پرهیز از حرام خواری.  -3خدا. 

 اين سه هدف تربيتی هم بايد در اين سياق لحاظ کرد.

 


