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 11/11/1311: تاریخ   66جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 :33 بندی سياق تا سياق سی و سوم را بررسی کردیم. عنوان جمع

 (661تا  612سیاق سی و پنج )آیات 

بحث قتال سرآغاز سياق جدیدی است. آخرین شود.  آغاز می« کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ»سياق سی و پنج با تعبير 

بوده است. اما اینجا رسما  تر از آن هم تالش کافران دنياگرا برای لغزاندن مومنان آیه سياق قبل درباره انفاق بود و قبل

درست است که قتال برای شما ناخوشآیند است ولی هر آنچه ناخوشآیند است لزوما شرّ شود.  وارد حوزه قتال می

يست. ای بسا چيزی برای شما ناخوشآیند باشد ولی خيرتان باشد یا برعكس برایتان خوشآیند باشد ولی شرّتان باشد. ن

داند. خداست که واقف و عالم است به خير و شرّ ما. خوشآیند و ناخوشآیند بودن برای ما، معيار خير و  این را خدا می

 شرّ نيست.

رَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ کَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَکُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَ»

……..﴿۷۱۲﴾» 

 ،فرماید قتال در ماه حرام گناه بزرگی است اما بزرگتر از این گناه خدا می .قتال در شهر حرامکنند از سوال می

الحرام بورزد، اهل مسجد الحرام را   ا را صدّ کند، کسی که بخواهد کفر به خدا و مسجداینست که کسی بخواهد راه خد

و در کل گناه فتنه در نزد خدا، گناهش از قتل باالتر است. آنها  . گناه اینها پيش خدا بزرگتر استبخواهد اخراج کند

وَمَنْ »کنند.  یعنی تمام تالش خود را می «ااسْتَطَاعُوإِنِ ». کنند تا شما را از دینتان برگردانند شما قتال میپيوسته با 

اگر آنها به نتيجه برسند و موفق شوند  «یَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اینها جهنمی  «وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ» رود! نيا و آخرت از بين میشوید! اعمالتان در د شما را کافر کنند، بيچاره می

 ،م زدند در ماه حرامای که کافران رق ای نيست. درست است ماه حرام است ولی در مقابل فتنه . پس چارهشوند می

اوت ابدی و بدبختی شما شق تفاوت بود. نتيجه آن فتنه، ارتداد شماست و ارتداد شود بی شود ساکت نشست، نمی نمی

شود.  . پس اینجا حرمت قتال در ماه حرام به خاطر وضعيتی که اینها ایجاد کردند، مرتفع میهميشگی شماست

 قتال کنيد و شرّ فتنه را کم کنيد. اتصال آیه به قبل روشن است. توانيد می

 «رحيمٌلَّهِ أُولَئِكَ یَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِی سَبِيلِ ال»

 کند، عنوان دیگری از قتال دو آیه قبل است. یعنی جهادی که مطرح می اتصال آیه به قبل کامال روشن است.

إِثْمٌ کَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا »کنند:  در آیه بعد سوالی مطرح می

وَیَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ کَذَلِكَ یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ » کنند: و سوال دیگری در همين آیه مطرح می «أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ »کنند:  . باز در آیه بعدی سوال دیگری مطرح می«ا وَالْآخِرَةِالدُّنْيَ فِی ﴾۷۱۲﴿ الْآیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
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. پس سه تا «﴾۷۷۱﴿ وَیُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ.......الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ 

 داریم که اتصال درون سياقی سومی نياز به بحث دارد.« یَسْأَلُونَكَ»

طلب کلی را از سياق قبل یاد گرفتيم و آن اینكه الزم نيست موضوع و محتوای یك م« یَسْأَلُونَكَ»اوال راجع به 

دیم؛ این اسلوب را در سياق قبل آموزش دی .سير مفهومی مباحث قبلش، لزوما یكی باشد با موضوع و« یَسْأَلُونَكَ»ذیل 

خدا فرمود قتال باید کنيد. بعد  خواهيم ببينيم سياق شروع شده یا یك استفتائی ذیل همين سياق کنونی است. می

ها است و  نيست چون این قتال برای دفع فتنهمود حتی ماه حرام مانع این قتال بحث قتال را آنقدر جدی گرفت که فر

هر کس ميخواهد به رحمت و مغفرت  ،شود کوتاه آمد ینجا نمیجلوگيری از تالش کافران برای مرتد کردن شماست. ا

آید، اصال  ای به وجود می خدا برسد، باید اهل جهاد باشد. ما را رساند به فرهنگ جهاد. حاال در جامعه اسالمی دغدغه

یم از فهمند؛ اگر قرار است ما اهل ميدانهای نبرد باشيم، این وضعيتی که ما دار عقال خودشان یك چيزی را می

آید! یعنی این تناقض و اختالف بين برخی مظاهر فرهنگ موجود با  بينيم، جور در نمی ميگساری و قماربازی می

کنند. فرهنگ جهاد، فرهنگ ایستادن است، فرهنگ حضور در ميدانهای سخت است،  فرهنگ جهاد را احساس می

گری و فرهنگ تخدیر و قماربازی و مشغوليتهای لغو و های نبرد دادن است. این فرهنگ با الابالی  فرهنگ تن به جبهه

یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ »کنند:  ، باید یك فكری دیگری کنيم. لذا خودشان سوال میخواند لهو و لعب و امثال اینها نمی

یادتان باشد قرآن  . در دور اول هم این مطلب را گفتيم اتفاقا یك جنبه دیگری هم در این مسئله هست: اگر«وَالْمَيْسِرِ

إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّيْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِی الْخَمْرِ »کریم در بحث خمر و ميسر مطلبی را فرموده است: 

جامعه یعنی شيطان به وسيله ميگساری و شراب خواری و قمار بازی به دنبال اختالف افكنی در متن  «وَالْمَيْسِرِ

کند، فرهنگش با  رسند خمر و ميسر هم به خاطر الابالی گری که ایجاد می عقالی جامعه به این نتيجه میشماست. 

 فرهنگ قتال همخوانی ندارد، با فرهنگ جهاد همخوانی ندارد. 

یك نكته ظریف دیگری هم یك لطيفی گفت: یك جنبه دیگری در دل این سوال هست )من هم قبول دارم 

بينيم قتال برای مومنان سخت است،  بعد می ،فرماید فرهنگ قتال ببينم(: وقتی خدا می ردیف دوتای اول نمیولی در 

هيل ها که این سختيها را با یك سری تفریحاتی برای خود تس قهرا گویا یك گرایشی در جامعه درست شده برای بعضی

گ و جبهه و ... باشيم بد نيست از این فرصتهایی که کنند. یعنی حاال که باید فرهنگ قتالی باشد و ما هميشه در جن

)به تصور خودشان( از جامعه  هنوز تحریم نشده استفاده کنيم؛ شراب و قمار و... مشغوليتی است تا آن فشار روانی

  برداشته شود.

دوباره  «وَالْآخِرَةِ الدُّنْيَا فِی ﴾۷۱۲﴿ تِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَوَیَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ کَذَلِكَ یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیَا»

رسم به اینكه چرا این سوال  کنم بعد می آید. از جواب به این سوال اتصال را برقرار می یك سوال دیگر برایشان پيش می

 بخشش. از گناه و تقصير بقيه بگذری.عفو یعنی چی؟ گذشت،  «لِ الْعَفْوَقُ»فرماید:  پيش آمد. خدا در پاسخ سوالشان می

در فرهنگ دینی یك علم اجمالی وجود دارد، در ارتكاز جامعه دینی، علم اجمالی وجود دارد که اگر جایی یك آسيبی، 

یك اشتباهی را کسی انجام داد که آثار وضعی دارد، برای حل آن آثار وضعی راه حل چيست؟ انفاق است. لذا وقتی خدا 

گناه بزرگی دارد، منافعی هم دارد ولی گناهش از منافعش بيشتر  فرماید قبلی آنها از خمر و ميسر میدر جواب سوال 
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گذارد،  است که می ای دهد منظور از اثم همان آثار وضعی آورد نشان می می« مَنَافِعُ»را کنار « اثْمٌ»است. همين که 

 خواهد برای شما داشته باشد.  مختصر منافعی است که میکند خيلی بدتر و بيشتر از  تبعات و آثار وضعی که ایجاد می

سِدَ مِنَ الْمُصْلِِِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ الْمُفْ»

شود. یكی از آن  هایی، در فضای جامعه پر رنگ تر می معموالً بحث از یتاما، در یك برهه« حَكِيمٌ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ

بينيم که این همه مثالً شهدای راه خدا داشتيم، کسانی بودند که از دنيا  ها، برهه جنگ است. در وادی قتال، می برهه

چكار کنيم؟ اگر با آنها مخالطه داشته باشيد، برادرانتان شان مانده اند،   رفتند در راه قتال فی سبيل اهلل، بچه های

شود آدم با مادر  . چطور می«إِخْوَانُكُمْ»ِشوند  شان، آن وقت این ایتام می  هستند، مخالطه با ایتام یعنی ازدواج با مادران

رماید، ف سوره احزاب میدر  شود؟ چون گوید این پسرتان می چرا اینجا نمی« إِخْوَان»یتيم ازدواج بكند، این یتيم بشود 

گوید، آن حق برادر دینی را باید درباره او رعایت بكنی، نباید  می« فَإِخْوَانُكُمْ فِی الدِّینِ» پسر خوانده، پسر که نيست.

حس کنی، والیت پدرانه بر او داری، و او هم تحت والیت پدرانه تو است، به شكل کامل و تمام احكام پدری را بخواهی 

شود، یعنی  مسئله تسهيل میافتد، یك مقدار  شود، وقتی مخالطه اتفاق می ار کنی، نه احكام پدری همه بار نمیاینجا ب

اگر خواسته بودم، اینجا هم « وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ»بيندازم،  سختی بهخواهم شما را  فرماید که نمی می خداوند

خدا یك مقدار اینجا تخفيف های خاص را اینجا حاکم کنم، وليكن دیگر  دقتتوانستم شما را به سختی بيندازم، یك  می

  دهد. می

كِحُوا الْمُشْرِکِينَ حَتَّى یُؤْمِنُوا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْ»

غْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَیُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ ؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ یَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَوَلَعَبْدٌ مُ

مان این  ی شرك و ایمان قاطی نشود. ما بنایبه بهانه ازدواج با مادران ایتام، دو مرتبه مرزها «﴾۷۷۱﴿لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ 

توانيد با آنها نكاح بكنيد، حاال این یك وجه از ارتباط بحث نكاح با  نيست، صبر کنيد، ایمان اگر آوردند اشكال ندارد، می

ل ها و امثا یكی از تبعات جنگ، باالخره فتوحات و اسير گرفتن . یك وجه دیگر هم استقالالً است،مقوله ایتام است

نشان « حَتَّى یُؤْمِنَّ»این تعبير « حَتَّى یُؤْمِنَّ»اینهاست. آیا این مخالطه این ازدواج، با اینها جایز است؟ چه طوری است؟ 

 ت.شود انتظار کشيد که اینها، ایمان بياورند. تا ایمان نياورده، مجاز نيس دهد که یعنی می می

درست است این آیه یك مناسبتی با « يضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَوَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِ»اما آیه بعدی که 

شود برای سلسله مباحث مربوط به حوزه خانواده، بحث  این آیه مقدمه ای میتواند داشته باشد، اما  ث نكاح میبح

ن مطلقه یا زنان بيوه از ارث محيض، بحث ایالء، بحث طالق، بحث عده طالق، عده وفات، بحث هدایایی که باید به زنا

 شود، دو مرتبه به ادامه بحث قتال.  در نظر گرفت، و بعدش هم دیگر منتقل می

شد به بحث قتال، یكی خمر و ميسر بود، یكی  را ما در قتال دیدیم، هر سه تایش مربوط می« یَسْأَلُونَكَ»سه تا 

« یَسْأَلُونَكَ»شد به شكل مستقيم، یكی یتاما بود.  میسوال ذیل خمر و ميسر بود، که باز هم به بحث قتال مربوط 

رود در  می، شود کند، خيلی ارتباطش دور دست می چهارمی داشتيم، که چون ارتباط مستقيمی به بحث قتال پيدا نمی

 ها ادامه دارد.  بينيم از آن جنس بحث های خانواده، بعد هم می سلسله بحث

 بندی: جمع
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كُمْ وَاللَّهُ تَالُ وَهُوَ کُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَکُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِ»

 «﴾۷۱۲﴿ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

قتال است، هرچند قتال با اینكه بر شما سخت است و ناخوشایند است، ولی واجب است. خير شما در 

خوشایندتان نباشد. جامعه اسالمی اگر قتال را از لوح وظایف خودش پاك کند، یعنی سازش جانشين قتال شود، 

كبران را جانشين بحث قتال بخواهد بكند، این یكی از اصول و ارکان خودش را تآميز با مس پذیرش همزیستی مسالمت

 از دست می دهد. 

 «﴾۷۱۲﴿ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ....نَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ یَسْأَلُو»فرماید:  بعد می

گویيم  خواهد غایت ایجاب قتال را بفهماند، بفرماید این قتالی که ما می می« ونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِیَسْأَلُ»این 

های حرام هستم، خودم راضی  عِ حرمت قتال در ماهواجب است تا کجا واجب است؟ تا جایی که منِ خدا که خودم واض

گویم در ماه حرام هم  های حرام نيستم، اصالً ماه حرام را درست کردم که در آن قتال نشود، منِ خدا می به قتال در ماه

 الزم شد قتال کنيد، با اینها قتال کنيد. 

بگو قتال گناه بزرگی است در این ماه؛ « هِ کَبِيرٌقُلْ قِتَالٌ فِي»کنند از قتال در این ماه،  فرماید: سوال می می

بندند و مانع رسيدن شما به  قتال گناه است، صد عن سبيل اهلل گناه نيست؟ راه خانة خدا را می« وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»

مسجدالحرام که خانه  کفر به خدا گناه نيست؟ قتال گناه است کفر به« وَکُفْرٌ بِهِ»شوند این گناه نيست؟  خانه خدا می

آنهایی « وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ»کده خودت این گناه نيست؟  خداست، آنجا را کردید جایگاهی برای دنياگرایی خودت و بت

که واقعاً اهل مسجدالحرام هستند، یعنی مسلمانان و موحدان، موحدان از مسجدالحرام که کانون توحيد است، کانون 

، اینها از قتال در این ماه گناهش بزرگتر «أَکْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ»اخراج کردید این گناه نيست؟ اینها زندگی موحدان است، 

شود. وقتی  است نزد خدا، درست است آن کبير است، این اکبر است. پس اینجا دیگر آن کبير ذیل این اکبر مجاز می

ی شما که بخواهيد جلوی این گناه بزرگتر را بگيرید. به یك گناه بزرگتری دارد اتفاق می افتد دیگر آن گناه نيست برا

، در ماه حرام قتل حرام است، بيشتر از قتل فتنه حرام است. حاال فتنه چيست؟ «تْنَةُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِوَالْفِ»یك بيان کلی 

شوند فتنه؛ فتنه از خود قتل  است، اینها می« جُ أَهْلِهِ مِنْهُامِ وَإِخْرَاصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَکُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَ»فتنه 

 گناهش باالتر است. 

های حرام؟ آنها کسانی هستند که  دهيم با آنها قتال کنيد حتی در ماه اینها چه کسانی هستند که ما مجوز می

شما دست از قتال بكشيد ولی خودشان تحت هيچ  اینها شاید االن ماه حرام را بهانه کنند که« قَاتِلُونَكُمْوَلَا یَزَالُونَ یُ»

اینها کالً « قَاتِلُونَكُمْوَلَا یَزَالُونَ یُ»کند.  کشند، االن هم اگر شما بخواهيد بروید با شما قتال می شرایطی دست از قتال نمی

دنبال چه هستند؟ شان قتال با شماست.  شان، استراتژی شان، مكتب شان، مبانی در مقام مقاتله با شما هستند. مقام

اینها غایت و هدف خود را این قرار دادند که شما را از دینتان برگردانند. « إِنِ اسْتَطَاعُوا ى یَرُدُّوکُمْ عَنْ دِینِكُمْحَتَّ»

یادتان هست چرا باید برگردانند؟ دنبال چه هستند؟ در سياق قبل که بحث مقاومت بود فرمود، بخاطر اینكه شما دین 

خواهند این جنگ در بگيرد.  خواهيد بجنگيد، نمی خواهيد با استكبار و استعمار و استثمار می عمالً می داشته باشيد
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دانند، هر کسی هم که دین را پذیرفته باشد برای آنها  اینها منفعت طلبانی هستند که مصلحت را در مخالفت با دین می

 برگردانند.د که شما را از دینتان شود. دنبال این هستن خطر محسوب می

 این برگرداندن شما از دینتان لزوماً به این نيست که شما بگویيد دیگر ما مسلمان نيستيم. 

غایت و حد و حدود وجوب قتال. آیه بعد فرهنگ سازی برای قتال است.  ۷۱۲وجوب قتال، آیه  ۷۱۲پس آیه 

 خواهد این را به یك فرهنگ تبدیل کند، آن هم به این بيان: یعنی می

ایمان یك وقت راهبردش جهاد است، یك  «﴾۷۱۲﴿ ......وَجَاهَدُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِالَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَاجَرُوا  إِنَّ»

بار راهبردش هجرت است. اگر کسی گفته من مؤمن هستم، راهبرد دین هجرت بود باید پایه باشد؛ راهبرد دین جهاد 

انفعالی است، خروج از وضعيت شرك و کفر برای حفظ دین است، جهاد راهبرد فعال بود باید پایه باشد. هجرت راهبرد 

خواهند ما را در جای جدید هم راحت نگذارند و اجازه گسترش اسالم را ندهند.  است، برخورد با کافرانی است که می

 «.﴾۷۱۲﴿ هُ غَفُورٌ رَحِيمٌأُولَئِكَ یَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّ»هرچه راهبرد دین بود باید همراهی کند. 

 آید؟ آید، اگر قرار است ما فرهنگ هجرت و جهاد را بپذیریم آیا با خمر و ميسر جور در می حاال سوال پيش می

عِهِمَا وَیَسْأَلُونَكَ مَاذَا یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ کَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَکْبَرُ مِنْ نَفْ»

 «﴾۷۱۲﴿ یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ کَذَلِكَ یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

بله در آن گناه « نْ نَفْعِهِمَاأَکْبَرُ مِیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ کَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا »

گویم ندارد، باالخره یك تسكين آالم موقتی دارد، یك  بزرگی است، آثار مخرب و بزرگی دارد، منافعی هم دارد نمی

هایتان شاید خيال  هایتان شاید فكر کنيد درمان دارد، یك وقتی برای بعضی از فراغت وقتی برای بعضی از مرض

کنند. شاید منافعی هم  ای می شوند و با آن کاسبی می ها خيلی حرفه ت کردید، یا بعضیکنيد یك مشغوليتی درس می

سْأَلُونَكَ مَاذَا وَیَ»، پس سراغش نروید. «أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَاإِثْمُهُمَا »برایتان دارد اما آثار مخربش خيلی بيشتر است، 

گذشت بگو عفو؛ عفو و بخشش و« قُلِ الْعَفْوَ» ؟ئله ما حل شودچطور جبران کنيم؟ چطور انفاق کنيم این مس «یُنْفِقُونَ

  .را

رساند  کند نسبت به آیاتش، این تبيين با تفكر شما را  می تفكر در دنيا و آخرت، یعنی آن تبيينی که خدا می

ا بيان ای ر آید یك مقوله به یك سری نتایجی در حوزه دنياتان، و به یك سری نتایجی در حوزه آخرتتان. خدا می

کنند چه انفاق کنند، به آنها بگو  فرماید: خمر و ميسر منافعی دارد، اثمی دارد، اثمش اکبر است. سوال می کند، می می

ها معلوماتی است که اگر روی آنها فكر  ارهاینجا برای شما مطرح کرد. این گز ارهانفاق کنيد. و یك جورهایی چند گز عفو

آورد، چون تفكر در معنای لغت و اصطالح یعنی از معلومات به مجهوالت  ه دست میکنيد، یك نتایجی برای دنياتان ب

شود تفكر. یك سری نتایج هم  گذاریم به یك نتایجی که نداشتيم می رسيم، می رسيدن. چندتا معلوم را کنار هم می

ندیشيد. بحثی که مطرح يیعنی فقط به جنبه مادی و دنيوی نيندیشيد، فقط به جنبه اخروی هم نبرای آخرتتان دارد. 

گيری است، هم در حوزه مسائل اخروی قابل پيگيری   کنيم هم در حوزه مسائل عادی و مادی قابل پيگيری و نتيجه می

 گيری است.  و نتيجه
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  :بندی جمع

شود. تا رسيدن  بحث اصلی وجوب قتال، وجوب قتال تا چه حدی؟ تا آنجایی که ماه حرام هم باشد مرتفع نمی

گویم این سه سوال ملتزم ساختن مؤمنان به قتال  به فرهنگ جهاد. سه سوال ذیل این بحث است که من می مؤمنين

خواهيد: گسترش عفو؛  خواهيد: ترك خمر و ميسر؛ فرهنگ قتال و جهاد می فرماید فرهنگ قتال و جهاد می است. می

 ه سوال التزام است. التزام پایبندی است.خواهيد: مسئوليت پذیری در قبال ایتام. این س فرهنگ قتال و جهاد می

 .واجب کردن قتال بر مؤمنان، و ملتزم ساختن آنان به امر قتال

خواری باید جای خود را  وجوب قتال حتی در ماه حرام در صورت بروز فتنه منتفی نيست. و قماربازی و شراب

معه دینی استحكام یابد. یكی از مصادیق مهم به انفاق عفو و گذشت و مسئوليت پذیری بدهد، تا پایه امر قتال در جا

 مسئوليت پذیری مومنان در فرهنگ قتال رعایت رویكرد اصالح و پرهيز از افساد در امر ایتام است.

 


