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 2/11/1399: تاریخ   69جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (646 تا 632) سیاق چهلم

 از قبلش: 632بررسی علت انفصال آیه

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ »بود:  آخرین آیه سياق قبلی مربوط به بحث خواستگاری از زنانی که همسرشان فوت کرده

مربوط به احكام عده زنانی که  632همانند  632. یعنی «خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِكُمْفِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ 

 را ببينيد:  632همسرشان فوت کرده، بود. اما 

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى  لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً»

 «﴾632﴿ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

کند  صرف اینكه یک مخاطب واحدی وجود دارد، کفایت نمیشود.  ادامه مبحث قبلش محسوب نمی 632آیه 

سرآغاز سياق  632بنابراین آیه  شود. که در اینجا احراز نمی ومی را احراز کنيمبرای اتصال سياقی. باید اتصال سير مفه

 جدید است.

نْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَ»: 632آیه 

به شكل « ﴾632﴿ مَلُونَ بَصِيرٌيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْالَّذِی بِ

است. راجع به نماز  632و  632واضحی به قبلش اتصال دارد؛ بحث طالق است و طالق قبل از مسّ و... تا برسيم به آیه 

سرآغاز  632حتما اتصال ادبی و مفهومی به آیه قبلی که راجع به طالق بود، ندارد. لذا علی القاعده باید بگویيم آیه 

همچنان آن  626و  622و  622و آن اینست که در آیه  شود میمسئله سياق جدید است ولی یک اتفاقی مانع این 

  .آن خط حقوق مالی زنان مطلقه بودشود.  بود، دارد دنبال می 632خطی که قبل از آیه 

شروع شده و  632پس ما در حقيقت با یک سياقی روبرو هستيم که از آیه  :بندی اتصال درونی سیاق جمع

بخشی از مطلب را فرموده، سپس راجع به نماز مطلبی را مطرح  632 خط حقوق مالی زنان مطلقه را آغاز کرده تا آیه

در  پایان یافته است. 626خط حقوق مالی را با همان تعبير متاع ادامه داده و در آیه  کرده در دو آیه، بعد از آن همان

معترضه یعنی به مفهوم قبل و بعد کار ندارد اما حتما یک ارتباطی با  گویيم. معترضه می 632و  632این ميان به  آیه 

 غرض داشته است که باید آن را کشف کنيم.

انفصالش کامال روشن است و تا آخر سوره « تَرَ إِلَى الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ أَلَمْ»هم مسئله  626بعد از آیه 

 دیگر از بحث طالق و مسائل مربوط به آن خارج است.

 بندی سیاق سی و نهم: جمع
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که همسری را اختيار کرده  مادامی «فَرِیضَةًلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ »

که همسری را اختيار کردی ولی هنوز برای او مهریه تعيين  باشيد ولی با او وارد زندگی زناشویی نشده باشيد یا مادامی

نكرده باشيد، طالق دادن چنين زنانی با این موقعيت گناهی ندارد، اشكالی ندارد. ممكن است کسی بگوید ازدواج شما 

که ازدواج  است مثل این ،نكردی یا مهریه تعيين نكردیوز نيمه کاره است یعنی هنوز زیر یک سقف زندگی را آغاز هن

شود طالق  ازدواجی که شروع کردی باید به کمالش برسد، سپس می ،شود طالق داد کامل نشده، در این موقعيت نمی

قبل از  طرفينممكن است  شود طالقش را جاری کرد. م میفرماید اینطوری نيست. ازدواج نيمه کاره ه داد ولی خدا می

 .خورند د که به درد هم نمیند به این نتيجه برسناینكه وارد زندگی زناشویی شو

ای، یک بخشش مالی، یک  مند کنيد. برخوردارشان کنيد از یک هبه این زنان را به لحاظ مالی بهره« وَمَتِّعُوهُنَّ»

برای کسانيكه وسعت مالی « عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ»حاال چقدر؟ طلبد.  مقدار هم جبران میانفاقی. به لحاظ مالی همين 

و بر کسی که فقير و ضعيف است، توان مالی ندارد، تنگنای « وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» دارند به اندازه وسعت مالی اش

شود بپذیرد و بای که عرف جامعه  کاالیی، پاداشی، هدیه« عْرُوفِمَتَاعًا بِالْمَ»خودش.   اقتصادی دارد، به اندازه توان مالی

خدا  . منظور عرف متشرعه است نه عرف ساختگی و بی حساب و کتاب و گزاف قطعا منظور نيست.آن گفت جبران هب

قی است بر گردن این ح« ﴾632﴿ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ»نخواسته عدد و رقم دهد، خواسته به عرف متشرعه واگذار کند. 

 نيكوکاران. نيكوکاران مومن باید به گردن بگيرند. نباید همسران مورد بی توجهی قرار بگيرند.

 یا طالق زنان قبل از تعيين مهریه «تَمَسُّوهُنَّ لَمْ مَا النِّسَاءَ طَلَّقْتُمُ إنْ» فرماید طالق زنان قبل از مسّ خدا می

 «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ»جایز است:  «فَرِیضَةً لَهُنَّ تَفْرِضُوا أَوْ»

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ »فرماید:  دو فرض مطرح شد و خدا درباره حقوق مالی زنان در موقعيت این دو فرض، می

 : حقوق مالی زنان در این صورت اینگونه خواهد بود:«قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ

 يع به حسب توان اقتصادی و عرفتتم ،حقوق گروه اول از زنان

 يع به حسب توان اقتصادی و عرفباز تمت ،حقوق گروه دوم از زنان

 «مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ»مند کردن مالی. عرف چيست؟  یعنی بهره« تمتيع»

 کند: گذارد، قيودی برای آن مشخص می اگر به آیه بعد نگاه کنيم روی اینجا تاثير می

: اگر زنان را طالق دادید قبل از مسّ در «طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةًوَإِنْ »

 حاليكه مهریه تعيين شده بود. پس شكل سومی را اینجا اضافه کرد:

زندگی زناشویی آغاز نشده  طالق زنان قبل از مسّ آنان و بعد از تعيين مهریه. مهریه تعيين شده ولی هنوز

 شود. حقوق مالی زنان نصف مهریه تعيين شده، می «فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»است در این صورت: 

تعيين شده، پس مورد اول در آیه  شود نصف مهریه حقوق مالی زنان قبل از مسّ و بعد از تعيين مهریه می

 شود برحسب توان اقتصادی و عرف. ن مهریه میشود: حقوق مالی زنان قبل از مسّ و قبل از تعيي می632
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بيان شد. درباره طالق )قبل از تعيين مهریه و بعد از تعيين مهریه( دو حالت مربوط به طالق زنان قبل مسّ 

فرمود  می« وَ»اگر «. وَ»آمده نه « أَوْ» 632دعوا سر این است که در آیه یک حالت باقی ماند:  زنان بدون تعيين مهریه

یعنی قبل و بعد آن، هر کدام یک حالت است. « أَوْ»شد یعنی قبل از مسّ و قبل از تعيين مهریه. ولی  مییک حالت 

طالق زنان قبل از تعيين مهریه نسبت به مقوله مسّ، دو حالت دارد: مسّ شده باشند یا خير. در هر دو صورت به حسب 

 کند؟  اش فرق می توان و عرف است؟ یا قصه

 عهده به گذارد نمی را این دیگر بدهيد، باید را مهریه نصف ید اگر مهریه تعيين کرده بودیدفرما اینجا خدا می

 شرایطی در خب. بدهيد باید را مهریه نصف اینها، امثال و (632) «هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ» عرف،

 اما نشده، تعيين مهریه اگر حاال. گذارد می مرد عهده به را شده تعيين مهریه نصف است، نشده انجام مسّی هنوز که

 عرف توان حسب به تمتيع حالت اینجا یعنی گيرد، می شكل اینجا المثل مهر آن القاعده علی است، شده انجام یمسّ

 این به راجع آیه است، استظهار دیگر این گویم، می که ،مسّ قبل و مهریه تعيين قبل مصداق؟ کدام به شود می مربوط

 داشته بحث در مدخليتی یک مسّ این باالخره گویيم می. کنيم می استظهار آیه از را این داریم ما است، نزده حرفی

 این اگر حاال. است شده عرف توان حسب به باشد، مسّ قبل است، شده نصف اینجا باشد، مسّ قبل که وقتی آقا است،

 عرف، توان حسب به تمتيع بگویيم راحت توانيم نمی دیگر اینجا است، شده انجام مسّ ولی نكرده، تعيين مهریه

 ها قسمت این دیگر است، المثل مهر زنان، مالی حقوق ئلهمس در است، داده مدخليت مسّ به که آیه، وایفح از استظهار

 . کنيم می مطرح استظهار با را این داریم ما و است ساکت آیه

وهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی سُّمَطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَوَإِنْ »

 «﴾632﴿بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ 

 بودید، کرده تعيين را ای مهریه و فریضه آنها برای که حالتی در ولی آنها، مسّ از قبل را زنان دادید طالق اگر

 اینها که این از قبل نرسيد، جایی به ازدواج این وليكن سكه، 22 مثالً مهریه، فرض کنيد مثالً آقا که بود شده معلوم

 باید را مهریه آن نصف «فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ» حاال. شد منجر طالق به بروند، سقف یک زیر بشوند، زندگی وارد بخواهند

 . بدهيد باید را تا 2 بود، تا 22 مهریه یعنی بدهيد،

 این وقت یک و «ی بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِأَوْ یَعْفُوَ الَّذِ» ببخشند، خودشان مطلقه زنان این اینكه مگر «إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ»

بِيَدِهِ عُقْدَةُ » کسی یک باالخره نبخشيدیم، یا بخشيدیم بگویند بخواهند که نرسيدند، رشد به هنوز خودشان زنان

 ببخشد، او سرپرستش، وليش، مثالً یا بشود، انجام نكاح این تا داد اجازه آنكه بزرگش، پدر یا پدرش، مثالً است، «النِّكَاحِ

 از قبل طالق اگر بگيرید، را مهریه نصف دارید حق بله است، نزدیكتر تقوا به ببخشيد اینكه و «ىتَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَ وَأَنْ»

 اگر اما نيست، این در اشكالی بگيرید، را مهریه نصف که دارید حق مهریه، تعيين از بعد ولی شود، می انجام دارد مسّ

  «﴾632﴿ومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُحَافِظُوا عَلَى ». است نزدیكتر تقوا به این ببخشيد

 حفاظت وسطی نماز بر و کنيم حفاظت نمازها بر فرماید می بخوانيم، را اش معنی اول است، معترضه گفتيم

 تان، واجب نمازهای است، روشن که نمازها بر کنيد، گفتيم این حفاظت قيام خدا برای بردارانه فرمان قانتانه، و کنيد

 این بكنيد، رعایت را آداب و از احكام واجبات حداقل یعنی بياورید، جا به آداب و اخالقش و احكام رعایت با را همه
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 هيچ است، صبح نماز است، عصر نماز است، ظهر نماز گفتند ها اینجا خيلی« وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى» «.حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ»

، «مغربالْوَالصَّلَاةِ »، «عصرالْوَالصَّلَاةِ »، «ظهرالْلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ حَافِظُوا عَلَى الصَّ» فرمود: می خواست می اگر نيست، اینها کدام

 نمازها بر یعنی «وسطی امه» مثل شاخص، یعنی معيار، یعنی ميانه، یعنی «الْوُسْطَى» فرماید: می وقتی «الْوُسْطَى»حاال 

  شاخص طبق بدهيد، انجام خواهيد می که را نمازها یعنی چه؟ یعنی بكنيد، مراقبت شاخص نماز بر و بكنيد مراقبت

 در خودتان از نكنيد، کم نماز از یا اضافه نماز به چيزی خودتان از بدهيد، انجام نماز دین طبق معيار بدهيد، انجام دین

 قانتانه و دارید، پا به را نماز آن است، حجت است، معيار است، شاخص که را نمازی آن نكنيد، ایجاد تغيير نماز کيفيت

 . کنيد قيام خدا برای

  «﴾632﴿مْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُکْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَ»

 دیگر اینجا گرفتيد، قرار خوف وضعيت در جنگ، شرایط در شد، جنگ یعنی رسيدید،ت اگر« فَإِنْ خِفْتُمْ» حاال

 باز یک را« الصَّلَاةِ الْوُسْطَى» آن دارد که خداست خود اینجا یعنی دهد، می شكل تغيير خدا دستور به« الصَّلَاةِ الْوُسْطَى»

 توانيد می بخوانيد، روید، می راه دارید پياده طوری همين توانيد می «فَرِجَالًا أَوْ رُکْبَانًا». کند می خوف شرایط در تعریفی

 اوالً بخوانی، نماز روی، می داری سواره اینكه یا بخوانی، نماز روی، می راه پياده اینكه بخوانيد، هستيد سواره همينجوری

 این نيست، معيار نماز این نيست، وسطی نماز این شود، نمی محسوب« الصَّلَاةِ الْوُسْطَى» این عادی شرایط در ذاتب و

آن  که ندارد بخوانيد، اشكال جوری این بشود، وسطی این گویم، می خدا من خوف، شرایط در اما نيست، مطلوب نماز

 به که وقتی اما «مِنْتُمْفَإِذَا أَ» ،«فَرِجَالًا أَوْ رُکْبَانًا»بكند،  تغيير جنگ شرایط در عادی شرایط وسطای به وسطای اصلی،

 داد، یادتان که همان جوری کنيد یاد را خدا موقع آن «رُوا اللَّهَ کَمَا عَلَّمَكُمْفَاذْکُ» شدید خارج خوف از رسيدید، امنيت

 خودتان عهده به خدا گرفتيد، اگر نمی یاد خودتان آنچه را که« مْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَمَا لَ«. »الصَّلَاةِ الْوُسْطَى»شكل  به یعنی

 اما او یادتان داده است. خب آورد، به جا نماز باید جوری چه فهميدید، چيست، نمی را« الصَّلَاةِ الْوُسْطَى» گذاشت، می

آمده است یک دفعه در بحث محافظت بر نمازها و محافظت بر وسطی بودن  است، روشن مفهومش آیه تا دو این

الصَّلَاةِ » مناسبت به خوف شرایط در اینجا در مه استثنا مورد یک نمازها، آن نماز شاخص خواندن مطرح کرده است،

 فرق جنگ، در وضعيت خوف، وضعيت کند، در می در خوف فرق« الصَّلَاةِ الْوُسْطَى»که آقا  است، کشيده پيش «الْوُسْطَى

 آمده وسط این چرا این دهد، می ادامه را مالی حقوق خط را، مالی همان حقوق بحث بينيد، می هم این از بعد کند. می

 رعایت خاص طور به و  عام شكل به زندگی در احكام رعایت حقيقت در ببينيد، دهيم، می جواب فقط تاکيداًاست؟ 

 است، تر آسان آن در الهی حدود احكام حفظ شود، نمی کشيده طالق به شرایطی که در زندگی یک یعنی طالق، احكام

 تر سخت وضعيت این در الهی حدود و احكام حفظ طبيعتاً این شود، طالق منجر به خواهد می زندگی این که وقتی تا

شود؛ احتياج به یک تقوا و یک محافظت و یک مراقبت باالتری دارد. حاال در خصوص طالق هم رعایت حقوق مالی،  می

، و آن هم «مَتِّعُوهُنَّ»، «وفِمَتَاعًا بِالْمَعْرُ»، «﴾632﴿ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ»از دوطرف، شما واقعاً با کمال ميل محسنانه، 

واقعاً متقيانه، حاضر به عفو بودنش و یا چيزهای دیگر؛ این وضعيت بخواهد بياید که آن حقوق مالی با کمال ميل و با 

هایی  اخالق و طيب خاطر و درست رعایت شود، این احتياج دارد به یک التزام و پایبندی ویژه به احكام اهلل. یعنی آدم

حوزه التزام به احكام اهلل توفيقات باال دارند آنها هستند که در رعایت این احكام، حدود خدا را در طالق رعایت که در 

آیند خدایی ناکرده با  کنند. دیگر اینجا نمی کنند، با کمال ميل هم رعایت می کنند، حقوق مالی را هم رعایت می می

رف مقابلشان بزنند و در حق او ظلمی را روا کنند. اینجا خدا پای ميل دنياگرایانه خودشان بخواهند از حقوق مالی ط
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التزام و پایبندی به  -2حفاظت بر نمازها و حفاظت بر نماز وسطی دو پيام در ذات خود دارد: « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ»

م، دقيقياً همان شكلی که خدا کني بندگی است؛ که ما واقعاً در بندگی طوری هستيم که اوالً نمازهایمان را محافظت می

آوریم، یعنی بندگی مطابق ميل او، بندگی مطابق رضایت او، نماد ما، شعار ما بندگی طبق  خواهد نماز بجا می می

خود نماز خداگرایی است، ما در بسياری از جاهای قرآن داریم که نماز و انفاق را خدا با هم جفت  -6رضایت اوست. 

نماز یعنی خداگرایی، اگر خداگرایی کسی راست است دیگر نباید دنياگرا باشد، اگر کسی کند، چرا؟ چون اصالً  می

  اش هم راست باشد.«آتُوا الزَّکَاة»اش راست است باید «أَقِيمُوا الصَّلَاة»

د به حقوق ای، همان التزام را بای داشته« لَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىالصَّ»پس االن هم باید همان التزام را که به 

 دادی و به نتيجه نرسيده از خودت نشان بدهی. دیگران در زندگی که داشتی تشكيل می

 «فِی أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِيمٌ. ....وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ»فرماید:  بعد می

گذارند، سزاوار است که وصيت کنند برای ازواجشان یک  ی میکنند ازواجی بر جا کسانی از شما که توفی می

تا یک سال، بگویند تا یک سال خوراکش، پوشاکش، نيازهایش، همه از اموال « لَى الْحَوْلِإِ»متاعی را، یک حق مالی را 

 .اش هم اخراج نشود از خانه« غَيْرَ إِخْرَاجٍ»من تأمين شود؛ 

خواستند بروند آن یک بحث دیگر است، خود خانم خواست بعد از عده ازدواج  حاال اگر خودشان« فَإِنْ خَرَجْنَ»

دهند مسئوليتی و گناهی  کند برود دیگر شما نسبت به رفتاری که آنها به شكل معروف درباره خودشان انجام می

 « ﴾622﴿ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِيمٌ»د، دیگر چيزی متوجه شما نيست. یندار

 «.﴾622﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»فرماید:  وق، بعد میتا اینجا یک تأمين حق

را متوجه نشدند که در سياق توفی است، این بحث طالق « لِلْمُطَلَّقَاتِ»، «مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»ها این  حاال بعضی

خرجشان داده « لَى الْحَوْلِإِ»ازواجش باید وصيت کند که فرماید: این متوفی برای  مستقل در عرض توفی نيست. می

هایی بودند که قبالً با او زندگی کردند و  شود، و اخراج هم نشوند. حاال این متوفی مطلقاتی هم دارد، خانمی یا خانم

المعروفی وصيت کن! این ، برای آنها هم یک متاع ب«مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»فرماید برای آنها هم وصيت کن  طالقشان داده، می

یعنی برای « لَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِوَلِلْمُطَ» ،«اجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْوَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَ»در سياق وصيت است. 

خواهيد  بدهم اما حاال دیگر میتوانستم این را  مطلقات متوفی هم متاعی بالمعروف وصيت شود. من تا خودم بودم نمی

خواهد، باید  این خيلی تقوا می« ﴾622﴿ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»اموال ما را تقسيم کنيد ایشان را هم درنظر بگيرید. ببينيد 

خواست با او زندگی کند، حاضر باشد که برای او وصيت کند، آقا  طرف آنقدر متقی باشد که زنی را که طالق داده و نمی

 برای او وصيت کن!

 .«﴾626﴿ کَذَلِکَ یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»

 کند برای شما آیاتش را، باشد که عقل و پایبندی و التزام از خودتان نشان بدهيد. گونه خدا تبيين می این
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آمده که به قبل و بعد خود دهيم، چون معترضه قرار نمی  یابی، در محور اصلی بحث معترضه را در جهت

 آمده التزام ما را به این احكام قبل و بعد باال ببرد.« حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ»خدمت کند. یعنی آن 

 یع و مهریه و وصیت مال.بندی: احکام تمت جمع

 حقوق مالی زنان با تأکيد بر شرایط طالق یا وفات همسر؛ این فضای کلی سياق است.

 و آمده روایات در اینها تمام احكامی، های تبصره احكام، جزئياتکنيم،  ات خط مشی مطرح میما در این جلس

 عملی حكم به رسد، می فتوا به قرآن با آنها بندی جمع و قرآن به آنها عرضه و روایات بررسی با رود می که است فقيه

 .رسد می

 (653تا  643سیاق چهل و یک )آیه 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ »فرماید:  می 623است. آیه  در این سياق دو جا محل بحث

با قبل متصل است یا نيست؟ « وَقَاتِلُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ». اوالً این «وَقَاتِلُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ»فرماید:  می 622، بعد آیه «الْمَوْتِ

از دیار خارج « حَذَرَ الْمَوْت»فهماند آنها که  در اینجا می« وَقَاتِلُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ»چرا؟ چون بجایی  قطعاً متصل است.

ها اگر خواندید  شدند، از ترس قتال خارج شدند؛ برای اینكه قتال نكنند شهر را خالی کردند و رفتند. لذا در شأن نزول

از ترس قتال « خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ»اند، این  ا پيچاندهاینها از ترس وبا رفتند اینها همه مطلب ر

 آورم که دلتان قرص شود.  یک شاهد لفظی می« قَاتِلُوا»فرماید:  بود، لذا خدا بعد می

. «مَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِيلَإِلَى الْ»، اینجا «مْذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِإِلَى الَّ». آنجا «رَأَلَمْ تَ»چند آیه بعد را نگاه کنيد: 

هستند که از ترس قتال فرار « مَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِيلَالْ»همين « ذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْالَّ»شود آن  یعنی مشخص می

رشان گفتند که یک فرمانده تعيين ها بعد دوباره تصميم قتال گرفتند و به پيامب کردند از شهرهایشان خارج شوند، سال

کن برویم قتال کنيم تا شهرمان را پس بگيریم. آن شهری که بخاطر ترس از کشته شدن و مرگ از آن شهر فرار کردیم 

شان کرد، با  اینكه خدا زنده« أَحْيَاهُمْ» و آنجا را به دشمن واگذار کردیم، برویم و قتال کنيم و آنجا را پس بگيریم.

کند.  معنا پيدا می 623ذیل آیه  622آیه « قَاتِلُوا»ه شدند، پس دزنده شدند، با برگشتن به فرهنگ قتال زندستور قتال 

 فرماید چطور خدا آنها را احياء کرد؟ شما هم قتال کنيد تا احياء شوید.  می

های انفاق است،  تال از شاخههم پوشش قتال است. گفتيم ق« قْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًامَنْ ذَا الَّذِی یُ» 622آیه 

 سوره حدید است. 22شاهد این مطلب هم آیه 

 شروع فرموده. 622ادامه حكایتی است که آیه  622تا آیه  622هم هنوز بحث قتال است. آیه  622آیه 

بندی دوم  هم جمع« تِلْکَ الرُّسُلُ» 623آیه  بندی این بحث است. جمع« بِالْحَقِّ... تِلْکَ آیَاتُ اللَّهِ» 626آیه 

 است. 

 


