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 02/9/9399: تاریخ   63جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (911 تا 981سیاق سی و دو )

قُلْ هِیَ مَوَاقِيتُ » است )اهله جمع هالل که هالل ماه منظور است(، جوابی که داده شده: سوال از اهله 981آیه 

برای حج. از جواب معلوم که برای مردم در نظر گرفته شده  های زمانيست دهنده ميقاتها و وعده نشان« لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

وَقَاتِلُوا فِی »بعدی بحث قتال را مشخص کرده است: شود سوال به فضای حج مربوط است. این در حالی است که آیه  می

 وجه اتصال این دو آیه چيست؟«. یُقَاتِلُونَكُمْ ..سَبِيلِ اللَّهِ

دهی؟ برای  بينی ماه حرام است که دستور قتال می زنند؛ نمی گویا به پيامبر صلی اهلل عليه و آله تعریض می

 «بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَلَيْسَ الْبِرُّ»فرماید:  همين است که خدا می

برند بلكه از پيامبر صلی  کنندگان. قتال را مستقيم زیر سوال نمی جوابی است به سوال تعریض 981این بيان خدا در آیه 

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى »درست نيست که خانه ها را از پشت وارد شوید،  خدا می فرماید: پرسند. اهلل عليه و آله از اهله می

؟ کنيد سوال می یعنی هر سوالی را از در خودش وارد شوید و بپرسيد. شما چرا از ماهای حرام «وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

قُلْ هِیَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ »دهد:  یک جواب اجمالی میخدا از ماههای حرام است؟ ناآگاه  پيامبر صلی اهلل عليه و آلهمگر 

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ »دهد که  و یک جواب تادیبی هم می «وَالْحَجِّ

خواهد بفرماید قتال در راه خدا با کسانی  برد به قتال و می و بعد بحث اصلی را میدهد  ن کار را انجام میای «مِنْ أَبْوَابِهَا

ای است برای بحث جدید که آیات قتال است.  مقدمه 981، اشكال ندارد؛ پس آیه کنند قتال میدر ایام حج که با شما 

باز اینجا یک بحثی داریم؛ تا اینجا بحث « وَأَنْفِقُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ»بحث قتال است تا برسيم به  911تا آیه  911از آیه 

؛ در فرهنگ قرآن بحث قتال به «وَأَنْفِقُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»قتال بود حاال بحث انفاق چيست؟ 

که به خدا ایمان بياورند  فرماید کسانی سوره مبارکه حدید است. می متصل شده است. شاهدشبحث انفاق بارها و بارها 

رساند: انفاق و قتال یک  را به بحث قتال می« أَنْفِقُوا»و  «آمِنُوا»بعد  ،«آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا»و در راه او انفاق کنند: 

 شود به دو دليل: نمی جفت توام هستند. علتش هم اینست که قتال بدون انفاق برپا

 های انفاق فی سبيل اهلل است. گذشتن از جان در راه خدا یكی از شاخه -9

 . مستل م توان اقتصادی استل اهللاینكه قتال فی سبي -2

امر  سرخط« وَقَاتِلُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ» 911. در آیه «وَقَاتِلُوا»دانيم؛ عطف به  را با این بيان متصل می« أَنْفِقُوا»پس 

 ملحق به بحث قتال است.« وَأَنْفِقُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ»قتال بود اینجا هم 

 را بيشتر باید توضيح دهم: 911اما علت اتصال آیه 



2 
 

به اینكه دیگر بحث حج است، چرا این را « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ«. »وَأَتِمُّوا»، «وَأَنْفِقُوا»، «وَقَاتِلُوا»سه تا دستور 

بحثی که « یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ»دانيد؟ اگر یادتان باشد همان اول سياق  قبل متصل می

ماههای حرام بود. این ماهها چيست؟ خدا خواست بفرماید اگر فتنه کردند و دارند با ما قتال ، سوال از آغاز شد

پس تا اینجای بحث این بود وقتی کسانی دارند  ب اینها را بدهيم؟ باید دست روی دست بگذاریم؟کنند، نباید جوا می

مقصود از دین اجرای « وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ لِلَّهِ»شوند؛  کنند و مانع تحقق دین خدا می فتنه می

خواهند توسط مسلمين انجام شود. قتال در شرایطی بود که مومنين  یمناسک حج است. آنها مانع آن هستند و نم

کردند چون ماه حرام است نباید دستور به قتال صادر شود و خدا هم خواست بفرماید تا وقتی فتنه برطرف  خيال می

مقابل او کشيم. هر کسی بخواهد مانعيت ایجاد کند در  نشود و دین متعلق به خدا نباشد، ما از این حكم دست نمی

فرماید حج و عمره را باید برای او  خدا می «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» :شود پایان بخش این سياق میحاال ایستيم.  می

، یعنی امكان قتال هم فراهم نشد و حصر را و نتوانستيد اصال بروید تمام کنيد. حاال اگر احصار یعنی محاصره شدید

يد، یک حكمی دارد و اگر محاصره برطرف شد و به امنيت رسيدید یک حكم دیگری دارد که در این نتوانستيد بشكن

کند.  کند و معنا پيدا می است که جا پيدا می« وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ»شود. آیات قبلی در دل همين  آیه بيان می

  محاصره نظامی است. خروج از« أَمِنْتُمْ»محاصره نظامی است و « اُحْصِرْتُمْ»

جواب اینست: تا کی « وَقَاتِلُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ»پس دستور 

کنند و در ماه  می قرار است ما بنشينيم و آنها مانع حج باشند و ما هم حج نرویم چرا؟ چون اگر حج برویم با ما قتال

دین )پاسخ(: افتد!  حرام مجبوریم جوابشان را بدهيم، خون و خونری ی در ماههای حرام و در مناطق حرام اتفاق می

، ما نباید جواب اینها برای کيست؟ دین مال خداست. قرار است که اینها فتنه گری کنند و مانع تحقق دین الهی شوند

دین الهی را اجرا کنيم. اینكه آنها مانع تحقق دین خدا می خواهيم  می رویم،ما برای اجرای مناسک را بدهيم؟ 

دهيم قتال دفاعی است و در ماه حرام اشكالی  شوند، این خودش نوعی اقدام به قتال است و جوابی که ما به آنها می می

 نيست. 

ا را، چه کسانی را؟ کسانی را که با شما قتال شان کردید، بكشيد آنه هر جا پيدای« لُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْوَاقْتُ»

کنند را، هر جا پيدا کردید،  اینهایی که با شما قتال می« هِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْوَقَاتِلُوا فِی سَبِيلِ اللَّ»کنند. یعنی این ذیل  می

هم شما اخراج شان کنيد، با آنها درگير بشوید تان شدند، از همان جا   مانع« وهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوکُمْوَأَخْرِجُ»بكشيد 

« فِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِوَالْ»چرا اینكار را بكنيم؟ چون « وهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوکُمْوَأَخْرِجُ» تان کنند،  د بيروناجازه ندهي

، اینها کاری کردند شما نتوانيد در اینها فتنه به راه انداختند، درست است شما رفتيد ولی اینها فتنه به راه انداختند

وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ » تر است، جواب فتنه را باید داد، دین خدا را به جای بياورید. و فتنه از قتل هم سنگين ،امنيت

مسجدالحرام شما با اینها نجنگيد، اینها  فرماید کنار خود می« الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى یُقَاتِلُوکُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ

را نكشيد، مگر اینكه اینها بخواهند با شما آنجا بجنگند، که اگر با شما جنگيدند، همان جا آنها را بكشيد، ولو کنار 

دهيم، معنی اش این است که  یک سوال، ما که داریم جواب آنها را می .د است باشد، ولو در صحن مسجد استمسج

؟ یا نه وقتی دیگر جنگ شروع شد، ما د منتظر باشيم که آنها حمله کنندضد حمله ب نيم؟ یعنی هميشه بای هميشه باید

است، بله اصل جنگ را ما شروع نكردیم، آنها شروع کردند، این تمام. اما   حق حمله هم داریم؟ کدامش است؟ دومی

ممكن است یک جایی داریم ضد حمله   عمليات نظامیحاال که جنگ شروع شده است و ما در جنگ هستيم، ما از باب 
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خصوص مسجدالحرام، حق تک و حمله مستقيم را شما کنيم.  حمله میدهيم، یک جای دیگر  اب حمله میکنيم، جو می

 .جواب بدهيد، اینجا فقط ضد حمله توانيد ندارید، اگر آنها حمله کردند، اینجا می

در آن « اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِنَّ»کنار مسجدالحرام، در همان  ،ز جنگ با شماکشيدند ااگر دست « فَإِنِ انْتَهَوْا»

نكنند هر بار راه ما را  قتال تا وقتی که فتنه تمام بشود، یعنی دیگر جراتاما شان کنيد، رهایتوانيد اینها را  ورت میص

 .ببندند

مانع برداشته بشود، حج آزاد بشود، یعنی  در این سياق فتنه مانعيت از اجرای حج است، رفع فتنه چيست؟

چيست؟ حج است، یعنی مصداق دین « وَیَكُونَ الدِّینُ لِلَّهِ»دیگر برای اجرای حج، خطر جانی مسلمين را تهدید نكند 

مْ وَقَاتِلُوهُ»خواهد، فراهم بشود.  آن طوری که خدا می  اینجا این است که حج مال خدا باشد، امكان اجرای حج ابراهيمی

دیگر  برداشتند حاال اگر دست از فتنه« انَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَفَلَا عُدْوَ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا

با تان نشدند هيچ جوره اذیت نكردند، آن وقت دیگر، ما در واقع ج  به کسانی که به شكل موردی ظلم بكنند،   مانع

 کليت جریان دیگر کاری فعالً نداریم.

حاال که است در واقع یک جورایی، « ونَکَ عَنِ الْأَهِلَّةِیَسْأَلُ»حاال جمع بندی « بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ الشَّهْرُ الْحَرَامُ»

داری مجوز  چيست و منظورتان این بود که هالل ماه حرام است چرا ها الل، این هچيست ها بله این ماه ،پرسيدید می

کنند، ما  آنها در شهر حرام با ما قتال می« بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ الشَّهْرُ الْحَرَامُ» يدی ماجرا چيست؟فهمحاال  ،دهيد میجنگ 

رویم آنها هم  دهيم، نه ما نرویم که آنها با ما قتال نكنند، این راهش نيست، ما می هم در شهر حرام جوابشان را می

در « وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ»جنگيم، تا وقتی که دیگر جرات مانعيت حج را پيدا نكنند.  وند، با آنها میبخواهند مانع بش

هر کس به شما تجاوزی « مِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْفَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ»های حرام قصاص در جریان است  ماه

  .«نَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَوَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَ»درباره شما داشته جواب او را بدهيد، کرد، به مثل تجاوزی که 

حاال برای این قتال، اینكه بتوانيم برویم با آنها درگير « أَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِوَلَا تُلْقُوا بِ أَنْفِقُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِوَ»

الزم داریم، دست به جيب بشوید این در راه خداست، به هيچ عنوان خيال نكنيد که این انفاق این  بشویم، ساز و برگ

أَیْدِیكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِ» های حرام است، ی خونری ی در ماهپول خرج کردن برای این مسئله هدر است و پول خرج کردن برا

اندازی.  ماند که خودت را داری به هالکت می اه خدا، عمالً مثل این مییعنی اگر شما انفاق نكنيد در ر «إِلَى التَّهْلُكَةِ

عمالً چون انفاق نشده،  شوی، این است: شما آماده جنگ نمیکند در این فضای ما. یكی اش  چند جور مصداق پيدا می

را در معرض  ماند، خب خودت رفتی خودت ندارید، مثل رفتن در دهان شير می  آمادگی ندارید، ساز و برگ نظامی

هالکت قرار دادی، این چه کاری است؟ با آمادگی بروید، با انفاق فی سبيل اهلل بروید در صحنه قرار بگيرید، که اگر 

رویم، نه آمادگی  کنيم، نه می جنگی هم در گرفت، امكان دفاع و مقابله را داشته باشيد. شما بگویيد آقا ما نه انفاق می

رویم که الزم بشود آنجا قتال کنيم، باز هم یک جور دیگر خودت را به هالکت  ه اصالً میکنيم برای قتال، ن ایجاد می

انداختی، یعنی دین الهی که بر شما واجب است و باید محقق بشود، شما تعطيلش کردی، و عمالً خودت را به هالکت 

 «. حِبُّ الْمُحْسِنِينَوَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُ»گيرد،  تان را می  معنوی، هم جلوی هالکت آخرت
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حج عمره را برای خدا تمام کنيد. شما وارد فرآیند حج عمره شدید، یک اتفاقاتی « الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّوا»

كان شكستن حصر هم خواستيد بجنگيد، ولی محاصره شدید و ام بيفتد، حتی ساز و برگ نظامی هم جمع کردید، می

 با حج است، این عمره برای حج است. اصل به وجود نيامد.

روید عمره بجا آورید و بعد هم بمانيد  شما حج را رفتيد، مثالً در شجره محرم شدید، دارید می« فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ»

تا حج را بجا بياورید؛ وسط راه آمدند و اردوگاه شما را محاصره کردند، امكان تحرک به شما ندادند و نتوانستيد حصار را 

قربانی سر جایش است، هر کس به « مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْیِفَ»فرماید:  . حاال چه کار کنيد؟ می«أُحْصِرْتُمْ»شكنيد، شد ب

اینكه از  «لْهَدْیُ مَحِلَّهُوَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى یَبْلُغَ ا»اش را انجام بدهد. فقط  هر مي انی که در توانش است باید قربانی

اسم « مَحِلَّ»حرام خارج نشوید، سرتان را نتراشيد، تا وقتی که هَدی به مَحِلش برسد. یعنی تا وقتی زمان قربانی برسد، ا

زمان است. تا وقتی زمان قربانی برسد از احرام خارج نشوید. یعنی فرض کنيد شما در ماه شوال یا ذی القعده یا 

ای که  انده تا ایام حج، محاصره شدید، قربانی هم دارید، به اندازهروزهای اول ذی الحجه رفتيد و هنوز چند روز م

تا زمان قربانی برسد، زمان بمانيد خواستيد قربانی کنيد گوسفند و گاو و شتر با خودتان آوردید؛ حاال در احرام  می

 توانيد قربانی را انجام بدهيد و از احرام خارج شوید.  قربانی که رسيد می

توانيد  یعنی اینكه وقتی قربانی وقتش رسيد دیگر می« لْهَدْیُ مَحِلَّهُحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى یَبْلُغَ اوَلَا تَ»فرمود: 

تواند سرش را  اگر کسی نمی« ا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِفَمَنْ کَانَ مِنْكُمْ مَرِیضً»سرها را بتراشيد و از احرام خارج شوید؛ اما 

تواند  بجای تراشيدن سر می« فَفِدْیَةٌ»د، دردی در سرش دارد که مانع تراشيدن سرش است؛ بتراشد، یک مریضی دار

ای  مشخص شده یا باید یک تعداد روزه بگيرد، یا یک صدقه« يَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍمِنْ صِ»یک عوضی در نظر بگيرد؛ 

انی مستقلی کردند، یک گوسفندی بكشد بجای تراشيدن را تعبير به یک قرب« نُسُکٍ»بدهد، یا بعضی گفتند یک قربانی، 

 سرش الاقل یک کاری کرده باشد، که این بشود مصداق خروج او از احرام.

شرطيه  «إِنْ»ظرفيه است، « إِذَا»، «إِذَا أَمِنْتُمْ»، «إِنْ أُحْصِرْتُمْ»حاال آمدیم و امنيت به وجود آمد؛ « فَإِذَا أَمِنْتُمْ»

یک مقطع زمانی امنيت حاصل شد و توانستيد بروید؛ درست است شما در محاصره بودید، ولی  است. یعنی آمدیم و در

طبق آیات قبلی مكلف به جنگ هم بودید، آمدیم و جنگ جواب داد، آمدیم و شرایط مهيا شد، ساز و کارتان جمع شد 

يلی دست از محاصره برداشتند. باالخره و توانستيد اردو را نجات بدهيد، توانستيد محاصره را بشكنيد، یا آنها به هر دل

فَمَنْ »فرماید:  امنيت در مقابل احصار است، یعنی این جریان محاصره شكست و آزاد شدید. حاال چه کار کنيد؟ می

 «.مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْیِتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَ

مندی، اصالً  تمتع یعنی بهره، «عَتَمَتَّ»یعنی اگر محاصره شكست، هر کسی که « الْحَجِّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى فَمَنْ تَمَتَّ»

ها:  را که بجا آورد، مانند همه حاجی حاال حجش« عَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّفَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّ»عمره مفرده قربانی ندارد. 

ت ، حاال اگر کسی نداشدهد اش را در پایان حج در روز عيد قربان انجام می وقت قربانیآن  «مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْیِفَ»

 .قربانی کند

اگر دوره محاصره طوالنی شد و ما هرچه داشتيم مجبور شدیم بخوریم، االن چي ی نداریم، « فَمَنْ لَمْ یَجِدْ»

پيدا نكرد « لَمْ یَجِدْ»؛ به هر دليلی اگر کسی شود، مشكل پيش آمده پولمان خرج شد؛ یا ما پول داریم حيوان پيدا نمی
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سه روز در خود حج روزه بگيرد، آن سه روز خود حج را به غير « ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّفَصِيَامُ »چي ی برای قربانی کردن؛ 

شد  فهميده می« رَجَعْتُمْ»همين  وقتی برگشتيد؛ از« إِذَا رَجَعْتُمْ»و هفت روز هم، « وَسَبْعَةٍ»از عيد قربان روزه بگيرد؛ 

به هر « تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ»کل این احكامی که فرمود برای کسانی است که اصالً ساکن مسجد الحرام یا مكه نيستند. 

 حال ده روز روزه باید کامل شود برای آن کسی که قربانی نداشته که انجام دهد. 

تا « تِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَوَأَ»حكمی که گفته شد )از ابتدای « اضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِحَذَلِکَ لِمَنْ لَمْ یَكُنْ أَهْلُهُ »

اینجا( برای کسانی است که حاضر مسجد نيستند، ساکن مسجد الحرام نيستند، زار و زندگی و اهل و عيالشان در 

برای ساکنين حرم عمره واجبه . فراد و حج قِران داردکند. اما اگر کسی ساکن مكه باشد حج اِ مسجد الحرام زندگی نمی

برای حجشان وجود ندارد. چون ساکن حرم هستند دیگر ورود به حرم و من االن محرم شدم باید بروم عمره اجرا کنم 

حاال شود حج اِفراد، و آنها حج مفرده بجا می آورند.  و اینها را ندارد. عمره در حقيقت جواز ورود به حرم است این می

قِران چيست؟ حج قرِان قربانی دارد، یعنی درست است ساکن هستی، حج باید بجا بياوری و بعد هم مانند تمام 

ها قربانی بكنی. اِفراد هم مانند حج قران است، فقط برای اینكه قربانی از گردن طرف برداشته شود، باید به  حاجی

ز سرحدات حرم دوباره به سمت کعبه بياید. در فضای خودش زحمت بدهد و خودش را تا سرحدات حرم برساند، ا

جنگند بجنگيد،  امنی از اجرای حج؛ اوالً خدا فرمود: وظيفه شما این است برای رفع فتنه با کسانی که با شما مینا

اخراجتان می کنند اخراجشان کنيد؛ درست است شما نباید بكشيد اما اینكه کنار مسجد خواستند شما را بكشند شما 

ق دارید آنجا هم جواب آنها را بدهيد. اینها همه در جای خود اما چون فضای ناامنی است احتمال احصار وجود دارد. ح

اگر احصار پيش آمد چه کار کنيم؟ اگر نتوانستيم جواب جنگ آنها را بدهيم، محاصره شدیم، در جای خود ماندیم، آن 

قربانی در احرام بمانيد، بعد قربانی انجام بدهيد و سرتان را  وقت باید چه کار کنيم؟ آن وقت باید تا رسيدن زمان

بتراشيد، از احرام خارج شوید. در این فاصله اگر حصر شكست و توانستيم برویم عمره انجام بدهيم و به تمتع برسيم 

جبهه  های دیگر ایمانی آمدند و چه؟ نوش جانتان؛ حصر را شكستيد یا حصر شكسته شده بنا به هر دليلی، گروه

روید عمره  مشرکين تضعيف شد و حصر شما برداشته شد، یا باالخره مشرکين کوتاه آمدند؛ هرچه که شد آن وقت می

 آورید. د و مانند دیگر حاجيان حجتان را بجا میيمان  یرسيد، منتظر ایام حج م دهيد، به تمتع می انجام می

 بندی سیاق:  جمع

« الْأَهِلَّةِ»شروع کردند و الّا مسئله اصلی « الْأَهِلَّةِ»صلی نبود. آنها با سوال از اول مقدمه بود، بحث ا« یَسْأَلُونَکَ»

 نبود.

خواست تازه اینجا تأسيس حكم قتال  بندی دستور به قتال این شد: خدا نمی بعد که دستور به قتال بود. جمع

بخواهند مانع حج شما بشوند. یعنی  های حرام، در صورتی که خواست بفرماید قتال واجب است حتی در ماه کند، می

شما فكر نكنيد اگر آنها مانع حج شدند شما نگاه کنيد! شما بروید حج بجا بياورید، قتال کردند، جواب قتال آنها هم 

ام قتال بندی بند دوم است. یعنی در ماه حر جمع« حَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِالشَّهْرُ الْ»واجب است باید جواب آنها را بدهيد. 

 شوند  جای  است، برای جایی که مانع می

 هم یكی از مؤخرات بحث است. یعنی آماده قتال هم باید باشيد.« أَنْفِقُوا»
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این تازه به موضوع بحث پرداخت. یعنی آن قتال را ما برای چه واجب کردیم؟ بخاطر « الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ أَتِمُّوا»

؛ تا جایی پای «الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ أَتِمُّوا»، «یَكُونَ الدِّینُ لِلَّهِ»ی که باید برای خدا اجرا شود. ا اصالت داشتن حج و عمره

تان ادامه دهيد.  ایستيم که اگر شما را هم محاصره کردند باید تا خود روز قربانی به مقاومت می« الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ أَتِمُّوا»

آورید.  روید عمره و بعد حج بجا می اید صبر داشته باشيد، بایستيد بلكه حصر شكست، حصر شكست میتا جای ممكن ب

گردید. دیگر  شوید و برمی دهيد و از احرام خارج می تان را انجام می حصر هم نشكست اشكالی ندارد، همانجا قربانی

 کردید. رفتيد و اجرا می که بروید و الّا می چي ی به گردن شما نيست مثل اینكه حج را بجا آورید، آنها نگذاشتند

به چه منظور این قتال  حرام؛ های ماهایجاب قتال و ابهام زدایی از وجوب قتال دفاعی در بحث اصلی 

)یعنی برپایی  به منظور تحقق دین خداهای حرام؟  شود از وجوب قتال دفاعی در ماه شود و ابهام زدایی می واجب می

 .فتنهو از بین رفتن حج( 

آنچه من فهميدم از سوره مبارکه فسطاط و مواضع دیگر در قرآن کریم، این است که حج نماز امت است. ما 

شود از آن گذشت، تأکيد بر  یک نماز فرد داریم، فرد باید در طول شبانه روز پنج وعده نماز بجا بياورد، هيچ مدلی نمی

شود که کسی بتواند راحت از خير نمازش بگذرد که حاال نشد دیگر! نه از  این میو امثال اینها مانع از « أَقِيمُوا الصَّلَاةَ»

تواند از حج بگذرد. حج یک قامتی است  تواند از نماز بگذرد، امت هم نمی شود گذشت. همانطور که فرد نمی نماز نمی

ی به قتال برای تحقق حج بندد. شما ببينيد اگر یک چي  معمولی، متوسط، درجه دو و سه بود، خدا راض که امت می

های حرام را خدا قرار داده برای حفظ  های حرام که خدا هيچ طوری راضی به قتال نيست. ماه شد، آن هم در ماه نمی

اش دو برابر است،  ها، حفظ حرمت همه، ماه حرام است؛ شما در ماه حرام اگر قتل خطئی انجام دهيد دیه حرمت جان

 وز ما نباید به سادگی از کنار بحث حج بگذریم.فهماند که امر همه اینها می


