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 26/10/98جلسه اول 

 بخش سوم

 (24 تا 14مبارکه حج )آیات سوره 

گوییم ]اگر نخواهیم[ بکند. مسائل را مخابره می ،قیامتگویی در قیامت است و از  ،دوربین ،این سوره 14از آیه 

حالت  ،24آیات تا آیه  ،خاطر همینه ب شود؛این داستان دیده می ،بگوییم از یک فضای باالتری ، بایدقیامت

گویم را انجام ولی اگر کاری که می ؛رسد نتوان از آن نکته بدست آوردنظر میه ب ،ای دارد و در نگاه اولنتیجه

 توانید از آن نکاتی را بدست آورید. می ،دهید

 َ(14فْعَلُ ما يُرِيدُ )إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ إِنَّ اللَّهَ ي 

به فعلیت  ،هستند. خداوند آنچه را اراده کرده است «الصالحات عملوا و امنوا»ینها ای هستند که اعدهمشخص است 

 رساند. می

 ْكَيْدُهُ  يُذْهِبَنَّ هَلْ فَلْيَنْظُرْ  لْيَقْطَعْ ثُمَّ السَّماءِ إِلَى بِسَبَبٍ فَلْيَمْدُدْ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيا فِي اللَّهُ  يَنْصُرَهُ لَنْ أَنْ يَظُنُّ كانَ مَن 

 (15) يَغِيظُ ما

 ،کند، ریسمانی را از آسمان آویزان کند و بعدهر کسی گمان کند که خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری نمی

دهد تقابلی در اینجا شان می]این[ نببرد.  ،تواند کیدش را که به غیظ بروز داده استببیند چیزی می قطعش کند و

وجود  ،و موارد دیگر بودند «حرف يعل عبدي من»آنهایی که  باپیامبر اعظم است   آنمّتَکه مصداق اَ «امنوا نيالذ»بین 

 دارد. 

 َالَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَّابِئِينَ وَ النَّصارى إِنَّ  (16) يُرِيدُ مَنْ يَهْدِي اللَّهَ  أَنَّ وَ بَيِّناتٍ آياتٍ أَنْزَلْناهُ كَذلِكَ و 

 ( 17ءٍ شَهِيدٌ )كُلِّ شَيْ  وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلى

خورد، آنچه به درد انسان می ،از زاد و توشه ،کنیدنگاهشان می وقتی ،اندازد. در قیامتخداوند بین آنها فاصله می

 کند. میایجاد فصل  ،ایمانایمان و عمل صالح است. 
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 باید باورهای متقن و عمل مبتنی بر  ریزیمبنای برنامه ]این است که[ شودآنچه مهم می ،ریزیدر برنامه

اندازد. ممکن است دو کار شبیه هم را ایمان است که بین رفتارها فاصله می ،ور طبیعیطه آن باشد و ب

 «أَشْرَكُوا» ،و دیگر «الْمَجُوسَ وَ النَّصارى وَ الصَّابِئِينَ وَ هادُوا» ،و یکی «آمَنُوا» ،چند نفر انجام دهند که یکی

 دهد.یک وضع قرار نمی ،باشد. خداوند بین اینها را

دهد. ه بین رفتارها تمایز میاینها از مبناهاست. ایمان است ک ؛صالح ایجاد کن باشد آفرین و عملنها باید ایمابرنامه

 ها قضاوت کنیم و ایمان آن مهم است. مشابهت توانیم بر اساسنمی

 مثل ؛کندمیبرخی مستقیما شما را با ایمان متصل ؛ ...مطالعه و ،اعمالی دارید مثل نماز ،های زندگیدر برنامه

های گردد یا عملباز می تقویت ایماندهید. اینها به اسماء و صفات خدا انجام می ،هایی که در حوزه ایمانفعالیت

 گردد. به ایمان باز می ،شودصالحی که انجام می

هایی که متعلق عملهایی که متعلق آن امور یقینی هستند و عمل، علم .علم و عمل؛ شودایمان از دو طریق زیاد می

ند. وقتی علم به حقایق تعلق پیدا نکها را زیاد میو فاصله ایمان را تقویت ،آن عمل صالح بودن است. این دو

ایمان  ،عمل است و اگر صالح باشد ؛ بلکهشودعلم محسوب نمی ،شکیاندن رشته پزمثال خو ، ]آن وقت[کندمی

به یقین است. رشته تحصیلی شما یا از جنس فن است یا مهارت و اینها از جنس  چون تعلق علم ؛کندرا زیاد می

عمل صالح یعنی هم برای خدا باشد و هم درست باشد. علم فن و مهارت است که باورزا نیست.  ؛عمل هستند

ند. کار شما باید باشمیعمل  ،در غیر اینصورت ؛علم هستند ،اگر به اعتقادات منجر شوند ،علم فیزیک و شیمی

 عمل صالح یا یقین ایجاد کند. 

در قیامت آشکار بلکه  ؛ها وجود نداردبه معنای این نیست که در دنیا این فاصله «الْقِيامَةِ يَوْمَ  بَيْنَهُمْ يَفْصِلُ اللَّهَ إِنَّ»

 ،حرص به دنیا دارد ،در دنیا «هادوا». «هادوا»برند پیش میرد و او را میولی یکی می ؛شود. همه مسلمان هستندمی

 زنیگویی و گمانهدر پیش «ئهبصا». استزیرک  «ذخیره»و  «ذُخر»برای د و های زیادی برای دنیا داربازیزرنگ

دهند یکسری کارها را به اسم معنویت انجام می ،آنهایی هستند که احساس معنویت دارند «ینصار» .زیرک هستند

و بدون حزب باد  «اشرکوا»دارند و میل به اخالق و روابط اجتماعی خیلی  «مجوس»دارند.  میل به انزواو خیلی 

 قید هستند. 

 .ل صالح که دارای اعتدال استعلم به یقین و عم ؛برنامه مؤمن بر اساس ایمان و عمل صالح است
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اش بر اساس برنامه ،«صابئه» ؛اش بر اساس منافع دنیایی استبرنامه ،«هادوا» :پنج مدل برنامه غیرمؤمنانه دارید اما

مبنای  ،«ینصار» ؛زنندشبیه به عالم می ،یکسری منافع توهمی است. ممکن است خیلی هم اهل دنیا نباشد

خیلی پرتحرک و پرجوشش با دیگران  ،«مجوس» ؛هایشان انقباضی استبرنامه ،گیری استهایشان کنارهبرنامه

 اش بستگی دارد. هم القید است و برنامه «اشرکوا» ؛است

برنامه  ،برندت. باید بر اساس ایمان و عمل صالحسر سفره او می ،ریزی تو شبیه به امیرالمومنین باشداگر برنامه

 ریخت. 

 آیه عجیبی است و خوب است که در ذهنتان باشد.  ،18آیه 

 168ساعت وقت دارد، در این  168کسی در هفته هر  ،ما باید تکلیف علم خود را مشخص کنیم. به هر حال

ورودی علم ندارد.  ،ایمان ؛تعدادی از این ساعات باید صرف اعتقادات به خدا شود و اگر چنین نشود ،ساعت

ها نیست. خیلی از کتاب خواندنمربوط به ایمان یقینی ولی کتاب و درس  ؛خوانیمگویند ما درس میای میعده

 را باید به پای عمل گذاشت نه علم. 

شان کمتر از پنج ساعت است. بخش علمی در برنامه داشت و اکثریت افراد بخش علمی ،باید در هفته ،به هر حال

تی ندارد و عملش هم نسیه است برای بعد. بینید ایمان دریافمی ،کنیدسبه میگویم. وقتی محادر مورد خودمان می

اگر انسان برای باشد. میزان شدنش به این است که نسبت علم و عمل تقریبا باید مساوی باید میزان شود. این 

 کند.میل پیدا می «شرک»و  «مجوس» ،«ينصار»، «صائبه» ،«هادوا»به سمت  و شکندایمان می ،ایمانش برنامه نریزد

ریزی علمی بکنید و عمل صالح شوند. وقتی برای ایمان برنامههمه اینها نمی ،دارد. همهبستگی افراد  شاکلهبه  این

یعنی  ؛باید در چرخه تکمیل شود]این[ شود علم. گیرد و خواب و عمل تو هم میایمان قوت می ،داشته باشید

و عمل دیگر بین علم  ؛شودبین اینها وحدت ایجاد می ،ولی به تدریج ؛علم است و عمل هم عمل است ،اول علم

 ولی در اول کار باید تمایز پیدا کند.  ؛فاصله نیست

 ریزی خود برنامهعلم ریزی بدانند که چقدر برای شود اینکه برای برنامهریزی میمبنای بعدی در برنامه

عالم است. حقایق ثابت یعنی خدا، قیامت،  حقایق ثابتدارند و علم یعنی آن چیزهایی که در مورد 

 مالئکه، وحی. 

 شود حقایق ثابت. آن هم می ،اگر فیزیک و شیمی را به اعتبار حقایق ثابتش خواندی
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 َوَ  الشَّجَرُ وَ  الْجِبالُ وَ  النُّجُومُ وَ  الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ وَ الْأَرْضِ  فِي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ لَهُ يَسْجُدُ  اللَّهَ أَنَّ تَرَ لَمْ أ 

 (18) يَشاءُ ما يَفْعَلُ اللَّهَ إِنَّ مُكْرِمٍ مِنْ لَهُ فَما اللَّهُ يُهِنِ مَنْ وَ الْعَذابُ عَلَيْهِ حَقَّ كَثِيرٌ وَ النَّاسِ مِنَ كَثِيرٌ وَ الدَّوَابُّ

دیدی که چگونه را می «من الناس ريدواب و كث ،شجر ،جبال ،نجم ،قمر ،شمس»بعد باید  ،دیدیدرا می «لَهُ  يَسْجُدُ»باید 

است. ما نوعا این موارد مربوط  رویتسازی به فعالریزی یعنی بخش مهمی از برنامه؛ کنندبرای خدا سجده می

قدر گوییم آنمی ،ایدهیم. اگر از ما بپرسند در ماه گذشته چقدر ماه و طبیعت دیدهریزی خود قرار نمیرا در برنامه

بت اکه باید بدانیم اگر طبع انسان به امور ث در حالی ؛مرومسائل سیاسی و... هست که دیگر به سراغ اینها نمی

با آمدن گونه[ ]اینو  دشودور میاز آرامش  ،کشاندو را به سمت خود میاهای روزمره تزلزل ،عالم وصل نشود

 باشد و چشم باید آنمتصل به یک جای ثابت شوند. ذهن باید ریزی خارج میافراد از مدار برنامه ،ایهر هجمه

شما نماز شب  ،به هر حال. داشته باشد به وجه عالم تواند انسان سیاسی باشد که رویت ثابتیرا ببیند. کسی می

بینید. سجده یعنی اینکه در کمترین امر هم از امر را می ...شمس و ،بینید و سجده قمرخوانید، آسمان را میمی

 شود. میمنجر به متالشی شدنشان اینها  چون کوچکترین تخطی ؛کنندخدا تخطی نمی

یعنی مثل ساعت که سر یک  ؛ای استهایشان ثانیهکند، دقتپیدا می دقت رود ومی ایمانهایی که به سمت نظام

خوب است انسان زود به این نظم و انسجام درونی برسد. در این نظم شود. ساعت دقیق از خواب بیدار می

ریزاننده است. مه ریزد. خیلی چیزها در زندگی بههم نمیه قدر این فرد ثبات دارد که چیزی او را ب آن ،درونی

 دقیق بودن را باید از طلوع صبح آموخت. 

 رود.شود. طبع فرد به ثبات میو وجود فرد از آن نظم متأثر مینظمی حاکم است  ،در این نظام

 دهنده ثبات انتقال اینها یتؤر . ...و رویت صبح، ستاره ؛رویت امور ثابت را در زندگی خود قرار دهید

ای تخطی لحظه ؛کند. سجده او را ببینیدکند و از هیجانات به شدت کم میمی محاالت انسان را آرا ،است

 در حال سجده است. در نهایت خضوع و خشوع در برابر امر الهی است.  ،ندارد و در هر حالتی

ولی چون انسان بین اتفاقات مختلف مذبذب  ؛خواهد کسی را خوار کندخدا نمی «مُكْرِمٍ مِنْ  لَهُ فَما اللَّهُ يُهِنِ  مَنْ وَ »

 کند که خوار شده است. احساس می ،است
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کسی ما را خوار  ؛«ما رایت اال جمیال»فرماید به ثباتی رسیده است که در آن شرایط می هایعل اهللسالمحضرت زینب 

شأن سجده [ بلکه] ،اکرام و اهانت نیست ،موضع در آنجاایم. نکرد و به هیچ وجه از حالت سجده خارج نشده

 است. 

 ِ(19) الْحَمِيمُ رُؤُسِهِمُ فَوْقِ  مِنْ يُصَبُّ نارٍ مِنْ ثِيابٌ لَهُمْ قُطِّعَتْ كَفَرُوا فَالَّذِينَ رَبِّهِمْ فِي اخْتَصَمُوا خَصْمانِ هذان 

لباسی از آتش به قامتشان . «امنوا ريغ» دیگری،و  «امنوا» ،یکی :در اینجا دو گروه شدند ،هایی که گفته شدگروه

 یعنی چه؟  ؛شود. آیات عجیبی استریخته می آب داغ هم ،و از باالی سرشان دوخته شده

های عملشان در دنیا برگردانید. هر جایی که آیه عذاب باید به موقعیتخواندن آیات عذاب سبک خاصی دارد. 

هایی است که لباس ،«ابیث»کند. باطن عمل را مطرح می ،در واقع ؛است است باید دید که در دنیا چه کار کرده

شود پوشیده می «عنوان» ر اساسهایی که بلباس ؛است «ابيث» ،شود. لباس مسئولیتبه عنوان تشخص پوشیده می

 «نار» کنند و جنس تشخصشانها برای خودشان تشخص درست مییعنی انسان ؛دهدو به فرد تشخص خاصی می

؛ ریزدکند که از باال آب جوشی بر سرش میکاری مییعنی  ؛استاز باال گیری هم مرکز تصمیم «رأس»است. 

 یعنی خود به ؛ریز داغی استهمه ی است و خود ب«نار»فردی که دارای تشخص  .وحشتناک زنِمه بهخودحال

 ریزاننده است تا خود را بسوزاند.مه

گونه این ،حسادت ؛کنندحال خود را خراب می ،کنندواسطه افکاری که برای خود جور میه هستند که بای عده

 است و حسود چنین حالی دارد. 

  ُ(20) الْجُلُودُ وَ بُطُونِهِمْ فِي ما بِهِ يُصْهَر 

 سوزاند. ه در درونشان هست را هم میآنچ ،آتشاین 

 َ(21) حَدِيدٍ  مِنْ مَقامِعُ  لَهُمْ و 

 کند. همراه می «ديحد»کند و او را با گرزی از فقط به این بسنده نمی

شود. خروج از وضعیت ایمان یعنی ورود به محل ناامن می امنمحل ناوقتی انسان از مدار ایمان خارج شود، وارد 

 خود فرد است.  ،رسانداولین شخصی که به فرد ضرر می ،که در آن محل
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پس  ؛افزا نیست و فاقد امنیت استبنابراین برنامه ایمان ؛نباشد افزاایمانبرنامه اگر بر مدار ایمان تنظیم نشود و 

خود فرد  ،هر اتفاقی در آن احتمال وقوع دارد. قبل از آنکه اتفاق از جایی به فرد برسد ،وقتی فاقد امنیت است

 کند. خودش را بیچاره می

کنند و خودشان از ترس سکته می ،ترسندکسانی که می ؛قبل از اینکه دشمن بزند ،جنگمثل این است که در 

 میرند. می

 ( 22أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيها وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ ) كُلَّما 

 ،کند. راهش این است که زمانیایمانی اضافه میایمانی، بیبی ؛قرار گیرد های معیوبچرخهتواند در انسان می

 همین است.  ،کندایمانی میتا مادامی که بی ؛بس کند و ایمان بیاورد. خدا نکند انسان دچار بیماری شود

 َّذَهَبٍ  مِنْ أَساوِرَ مِنْ فِيها يُحَلَّوْنَ لْأَنْهارُا تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِي جَنَّاتٍ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِينَ يُدْخِلُ اللَّهَ إِن 

 (23) حَرِيرٌ فِيها لِباسُهُمْ وَ لُؤْلُؤاً وَ

است. این  «ريحر» دارند و لباسشان هم از «ذهب»از  بندیدست ،در بهشت ،افرادی که ایمان و عمل صالح دارند

بدون آسیب و مالیم است. آنچه که آنها را  ،به معنای جنس نرم «ريحر»پوشش است و  «لباس» ،یعنی در دنیا

از  ؛زمخت نباشد ؛و ظرافت داشته باشد باشد «ريحر» ،بایستی جنس عمللطیف است.  ،کندپوشاند و حفظ میمی

لباس نداریم. عادت به عمل ظریف ت زننده نباشد. جنس عمل انسان باید لطیف باشد. نوعا ما جنس آتش و حرار

ت نباشد و خمز ،باید پوشاننده عیوب باشد ،رودعمل که به سمت صالح شدن میپوشاند و تشخص ندارد. می

 دارای ظرافت باشد.

 ،زندیعنی به این راحتی زنگ نمی «ذهب»درخشش و زیبایی است.  ،به معنای شفافیت «ؤلؤل» و به معنای بقا «ذهب»

 به معنای شفاف بودن است.  «ؤلؤل»رود و دوام دارد. رنگش نمی

 مکهدر  السالم هیعل در آن سالی که امام زمان ،اش را اصالح کردهر کسی به برکت این جلسه برنامهان شاء اهلل 

ای باشد که امام مکه ،ثمره این جلسه ،یعنی از همین امشب قرار بگذارید ؛در مکه باشد ،گیردظهورشان شکل می

کنند و البته ما به ایشان کمک کنیم و سربار نباشیم. جوری باشد که بودمان به درد در مکه ظهور می علیه السالمزمان 

حضرت بخورد یا صحنه باشکوهی باشد که باعث ایمانمان شود. از همین االن باید دعای آن را کرد. اگر کسی 
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شأن خاصی قائل هستند.  ،نبرای قرآ السالمعلیهماجابتش قطعی است. اهل بیت  ،دعا کند و دعایش عملی باشد

کنید برای یعنی سوره حج را واسطه میهستند؛  السالمعلیهم برای شفقت اهل بیتهای خوبی ن محرکآهای قرسوره

 وساطت خودتان. 

 توان برای آنها دعاهای خاصی هم کرد. اعتقاد دارم که می ،شودهای خاصی تشکیل میدر جلساتی که با انگیزه

 


