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 24/11/98دوم جلسه 

  بخش سوم

 

  (41تا  25)آیات  سوره مبارکه حج 

اعتنای بیشتری داشته باشند. نوعا  فریضه حجها نسبت به خداوند سوره حج را قرار داده است برای اینکه انسان

ما همراه با مشکالتی  رایحج در ذهن ما خیلی پررنگ نیست و دلیلش هم این است که حج رفتن ب، در واجبات

ای بوده است و شرط هپرهزینفریضه [ حج برای ما به بیان دیگر،]زینه زیادی صرف کرد. باید هآن و برای  بوده

 استطاعت برای وجوب آن است.  ؛استطاعت برای آن قرار گرفته

گویند که حج قبول حجشان قبول نیست. این را از این جهت می ،رض بیفتندقکنند اگر به سختی و برخی فکر می

توفیقی ه نکنند. یک مدل بیمگر به استطاعت. این به این معنا نیست که افراد خود را برای حج آماد ،شودنمی

است و خیلی چیزها را  شاخصحج به عنوان یک  ،است که کسی حج نرود یا حجش را دیر برود. در روایات

چون وضع خاصی در  ؛شودگویند. حج یک شاخص میبا تعداد حج می ،خواهند بگویند چقدر ثواب داردکه می

 مورد آن وجود دارد. 

حج را قصدی گویند که  .شودخیلی مرتبط می حجتو این واژه با واژه ی است مواژه مه «حج»واژه  ،نآدر قر

 مالزم حرکت و عمل است.

ما را نسبت به حج تغییر دهد. تغییر این  رویکرددر مورد حج است و خواندن آن باید  ،خوانیمآیاتی که امروز می

حتما دلیلی  ،حج نصیب ایشان شود کنند هر سالاز آرزوهای ما شود. اینکه امام معصوم دعا می ،رویکرد یعنی حج

شود حج چیزی میدر حج حضور دارند.  ،به طور قطع علیه السالمامام زمان  ،یا اینکه ما اعتقاد داریم هر سالدارد 

صی دارد و هم شخهم روزهای م ،ولی حج ؛شبش مشخص نیست ،. با این تفاوت که شب قدرشب قدرشبیه به 

همین  ؛آن سرزمین حضور دارد در علیه السالمان و مشخص هم هست که حتما امام زم باشدمیمناسک آن مشخص 

در ایام اعمال و  علیه السالمجایی هست در این عالم که حضرت بقیه اهلل  آرزوی حج رفتن.کافی است برای  مقدار

 ویژه در صحرای عرفات و مشعر حضور فیزیکی دارند. ه ب

 شود. می جهاد شود و گویی حج مقدمهجهد با حج مرتبط می
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خوانیم و در ذهنمان حج وجود غیر از اینکه آیات را می ،کندنمیایجاد  تفاوتریزی ما نظام برنامهاین موضوع در 

 ریزی مرتبط کنیم.آنها را به برنامه ،خواهیم از اولدارد و نمی

 اكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ وَ مَنْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْع

 ( 25يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ )

را برای همه مردم  کنند. مسجد الحرامی که خدا آنها را از طی سبیل خدا منع میانسان ،کسانی که کفر دارند

اراده را  ظلم و الحاد ت. هر کسی بخواهدیکسان قرار داده است. این حالت سواء بودن در مکه خیلی واضح اس

و در  وند مسجد الحرام را قرار دادهبنابراین خدا ؛است و این تکلیف مشخص است« نذقه من عذاب اليم» ،کند

 مادی است یا معنوی. یا  ،این صداین است که ایجاد صد کنند که  ارشانک «الذين كفروا»آنجا 

  َ(26الْبَيْتِ أَنْ ال تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ )وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكان 

محلی را آماده کرد و از او پیمان گرفتیم که با محتوای  ،نام ابراهیم را که در جای خانهه یاد کن مردی ب !ای پیامبر

 کنندگان و ...ام را برای طوافهشریک برای من قرار نده و خان « وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَأَنْ ال تُشْرِكْ بِي شَيْئاً »کلی 

 پاک قرار بده. 

 کند برای کسانی که دارای خصوصیاتی هستند. دهد و آنجا را پاک مینمادی را برای خود قرار می ،خداوند

  َ(27كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) رِجاالً وَ عَلىوَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوك 

پیاده یا سواره بر هر شتر باریک اندامی  ؛تا به هر شکلی که هست خواهد که مردم را دعوت کندحج میبرای  ،بعد

 .های دور بیاینداز راه

 َما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا  يَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلىلِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أ

 (28الْبائِسَ الْفَقِيرَ )

نام خدا را در روزهای  ؛را در ایام مشخصی یادآور شوند و اسم خدا یند تا منافع خود را مشاهده کنندباید بیا

کنند و برخی را هم به افراد یو استفاده م ذبح ،برخی را خود ؛کنند دامهای خود ذکر و بر مشخصی بیاورند

 کنند. دست اعطاء مییته



4 

 

 ( ِ29ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق) 

 و بر بیت عتیق طواف کنند.  کنند. نذرهای خود را اداطرف میهایی که دارند را برآلودگی ،سپس

 ست.و نماد همه انبیا ز همان ابتدای هبوط ایجاد شدهیعنی اینکه بیت و خانه ا بیت عتیق

را  آن ،بنا بود اسماعیل باشد و خداوند ،این فدا کردن .های توحیدیفدا کردن چیزی است برای ارزش ،قربانی

 ،ولی برای مهر زدن به این گفته ؛«بی انت و امی و اهلیأب»ویید گمثل این است که در بیعت با امام می ؛برداشت

شود که باید همه وقت و عمر خود را در اختیار نماد این میقربانی کردن  ،کنید. در واقعگوسفند را قربانی می

 . ولی اهلل قرار دهیم

تواند حج را در ذهن نداشته باشد. در حج باید برای بیعت حج باید در نظام فکری انسان باشد. هیچ مسلمانی نمی

  با امام رفت و برای این بیعت باید قربانی داد تا نشان داد که سر حرفمان هستیم.  

  َعَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ  رَبِّهِ وَ أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إِالَّ ما يُتْلىذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْد

 (30الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ )

 آنچه در مناسک گذاشته شده است.  :«ذلك»

آموزش  ،شودم بسته میاز همان اول که احرا .محل حرمات است [حج. ]های الهی را تعظیم کنیدشما باید حرمت

ی بهتر در نزد پروردگارش خواهد یافت. رخی ،ها را تعظیم کندشود و هر کسی که این حرمتها آغاز میحرمت

رپایان خیلی حضور چها انسان داند. در زندگیند را هم مینکبا او زندگی میکه هایی قدر حیوان[ ،چنین شخصی]

 . مهم است

 شود. دو امر به او می ،بعد از همه این موارد

شود. دور میخدا کند و از هر چیزی است که انسان به آن گرایش پیدا می ،ولی در واقع ؛به معنای بت است« وثن»

گویند که در  را آن چیزی ،«وثن». دهدانسان را تغییر می محور توجهاالن پول و قدرت است و هر آنچه  «اوثان»

دهند ر میچیزی را قرا؛ تهمین دلیل به بت اطالق شده اس به ؛رد و از خود اختیاری نداردگیجایی ساکن قرار می

 کنند. را بزرگ می و آن
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هایی مجموعه آلودگی ،«رجس» [،همچنین] هر گونه آلودگی است که در نتیجه نداشتن معیار ایجاد شود. ،«رجس» 

برای « اوثان»آید و می« اوثان»از ناحیه  «رجس» گیرد.و عدم رجوع به عقل شکل میاست که به واسطه عدم تعقل 

 کند. فرد آلودگی ایجاد می

چیزی که نیست را بگویی هست. در روایات از  [یعنی؛ ]حرف زور مثل فارسی است ؛«قول زور» اجتناب کنید از

گویند با هم هیچ هماهنگی ندارند. حرام است. نوعا آنچه می ی«قول زور»آن است. هر  «قول زور» ،ادله حرمت غنا

 کند. یک فضای توهمی در ذهن ایجاد می یعنی« قول زور»

را به همراه  «اجتناب از رجس»و  «اجتناب از قول زور»خودش  باید با ،اگر کسی رفت حج و برگشتبنابراین 

حجکم »شود نداشته باشد و عقل هم در سر جای خود باشد. این میرجس  ؛یعنی باید قول فرد صدق شود ؛بیاورد

 هم از او برداشته شود.  «رجس»ای را قرار داده است که قول انسان صدق شود و چنین فریضه[ خداوند،]. «مقبول

 :چرا که ویژگی ایشان این است ؛باشد علیهم السالم همراه با اهل بیتتواند نمی ،ن برداشته نشوداز انسا «رجس»اگر 

باید رجس نداشته باشی تا بتوانی همراه امام شوی.  .«عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا انما يريد اهلل ليذهب»

 .  ضد امام است، رجسو  قول زور

 ْهِ الرِّيحُ فِي مَكانٍ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِ حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَ مَن

 (31)سَحِيقٍ

 عجیبی است و باید قدر این سوره را خیلی دانست.  آیات[ آیات این سوره،]

شوند افراط دچار مینه به  ،های مختلفمیداندر کسانی هستند که  «حنفاء»گرا هستند و اهل اعتدال. حق «حنفاء»

 زند. او را زمین نمی ،ولی غمش ،غم دارد ؛کندولی فرح نمی ،شاد است ؛تفریطبه و نه 

رباید. یا پرنده شکاری او را می است که از آسمان سقوط کرده گویا چنین ،بورزد «شرک» هر کسی که به خدا

حباء » ؛شودار محو میبلعیده شدن است و از روزگ ،فقط سقوط نیست ؛مثل سقوط ؛خطر است ،«شرك»

  شود. وصل می ابیبه همه ان ،اگر اخالص داشته باشد[ در مقابل،] .ست«منثورا
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 ( ِلَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى32ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب )  ِأَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْت

 ( 33الْعَتِيقِ )

 زیادی گذاشته است.  منافع ،کند برای حجا در این سوره اعالم میخد

آورد. خداوند دست نمیه ب[ علم] ،نشود یعنی اگر با چیزی مواجه ؛آورددر مواجهه بدست میعلمش را  ،انسان

 گرایی انسان را جهت دهد. خواهد حسبا حج می

  ِمُوا وَ بَشِّرِ ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَلَهُ أَسْلِ عَلىوَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّه

 (34)الْمُخْبِتِينَ

 ؛شودعبادت امت است. ساحت زندگی انسان از همین جا دو بخش می ،شما تک هستید و امت هم دارید. حج

 کند و یک ساحت امتی.یک ساحت فردی پیدا می

 شناس باشد. تواند امامنمی ،اگر کسی ساحت امتی خود را نشناسد .ساحت امت است ،ساحت امام

جامعه  ،یعنی شما باید کاری کنید که جامعه شما ؛دیگر فرد نیست ،خطاب ،در اینجا ؛!ای امت[ :گفته شده است]

توانی فقط برای خودت اسالم مسلمان شود. شما در یک امت قرار دارید و امت باید اسالم داشته باشد. نمی

 بخواهی. 

داشته باشد و ممکن است شما جزو آن افراد  «مخبت»ن خیلی واژه عجیبی است. امت باید افراد آدر قر« مخبتین»

  باشید.  «مخبت»

 (35نْفِقُونَ )ما أَصابَهُمْ وَ الْمُقِيمِي الصَّالةِ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ الصَّابِرِينَ عَلى 

او را از مسیر  ،هامشکالت و مصیبت ؛شودحالش دگرگون می ،«خدا»گویند کسی است که وقتی می «مخبت»

او وارد  گونه نیست که اگر مصیبت بهاین ؛است و در انجام کار پیوستگی دارد «صابر» ؛کندهایش دور نمیبرنامه

 کنند. می «انفاق»هستند و از رزقشان  «ةمقيم صال» [،«ينمخبت»]. شد، کارهایش را رها کند

هایش را محکم بر روی زمین کسی که قدم :خیلی جالب است ،دارند «مخبت»تعریفی که عالمه مصطفوی از 

وصف شهید قاسم  «مخبت». او را رهبر قرار داد توانتوان به او اتکاء کرد و میمی ؛گذارد و اهل یقین استمی
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 خدا دهنده خاطر ولیّتسلیتواند داد. انسان میخوب انجام میکارش را  ،رفتدر هر میدانی می ؛سلیمانی است

وسیله او ه یعنی اطمینان ب ؛نگران او نباشد علیه السالم دیگر امام زمان ،شودباشد و وقتی به او مسئولیتی سپرده می

 شود. حاصل می

وصف وسیع  «اخبات»وصف عمومی است و  «متقین» ؛کندوصف اختصاصی پیدا می «متقین»ه نسبت ب «مخبت»

 است. 

دانند و . منسک اربعین هم البته وجود دارد. اربعین را معادل صد حج میتوان فهمیدمفهوم امت را بدون حج نمی

شود. را متوجه میبودن اربعین  ،صد برابربرود، حج ولی کسی که  ؛شودمت بودن در اربعین هم فهم میوجه ا

منسک بودنش  ،[دیگر] منسک بودنش کم است و از جهتی ،اربعین از این جهت که حرمات به شکل حج ندارد

یک تن انجام شده است و تو به مشاهده او  ،زیاد است و آن هم این است که تمام آن حرمات توسط یک نفر

 روی. می

 ُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَك

 (36وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )

 تاکید زیادی بر قربانی دارد. 

 ما هَداكُمْ وَ  مِنْكُمْ كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى وَ ال دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها

 (37بَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ )

 رسد.دهند و خون و گوشت آن به خدا میرا به خدا می کنند آنفکر می ،کنندوقتی قربانی می ،هاآدم

 شود. تمام می آیات حج ،در اینجا

 ( ٍ38إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُور) 

 شود. خدا مدافعت می ،. تو مومن بشوکنددفاع می ،از کسی که ایمان داردخدا 

  َ(39نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) عَلىأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّه 

 هم مربوط به کسی است که وارد جهاد شده است.  38از حج وارد جهاد شد. آیه 
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الکی  ،کنداو را حمایت می ،یک حریم دفاعی دارد و جریانی از غیب ،کنیدکسی است که شما حس می «مخبت»

 زند.حرف نمی

 ٍّإِالَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَق 

 (40عَزِيزٌ )هَ لَقَوِيٌّ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّ

 خدا او را یاری خواهد کرد.  ،حتما هر کسی خدا را یاری کند

  ِالْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَن

(41) 

 اید. ولی در این بستر نخوانده ؛ایدخوانده این آیه را خیلی

یا غیر مومن بودند و سبک زندگی خاص مومن  که آیاتی بود در مورد کسانیهم یک حج گفته شد. قبل از آن 

 محورقیامتگونه است که شان اینخود را داشتند که قبال بحثش انجام شد. بعد گفته شد که مومنین سبک زندگی

 ست. اان غایت در ذهنشان هستند و آخرت به عنو

 اصل ماجراست.  ،در حج منافعی وجود دارد که رویت منافع ؛منسک امتقسمت دوم هم شد حج به عنوان 

یعنی در جایی است که حاکمیت دینی نیست و فرد را بیرون  ؛قیام مکی است ،این قیام ؛شودوارد قیام می ،بعد

امر به معروف  ،ایتاء زکات ،اقامه نماز» :شودحور پیدا میشود مدنی و چهار مشود و میمی« مكنا»کنند و بعد می

 های امت شدن است. که این موارد از ویژگی «و نهی از منکر

اینکه مبنا امت باشد  ؛این دو خیلی متفاوت است ؛انسان امت محور باشد یا فرد محورکند سبک زندگی فرق می

ضای مکی، قتال و کارزار دارد و جهاد. در موقع الزم هم در ف ،کند. اگر مبنا امت باشدخیلی فرق می ،یا خود فرد

 بحث امت.  یخاطر احیاه ب ،حج دارد

 محور. : یکی فردمحور و دیگری امتریزی داریماین ما دو مدل برنامهبنابر
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الهی در  جلب اعتماد و اطمینان ولیّاست یعنی  «اخبات» ،بودن برنامه به این معناست که محور امت محور

کند نماینده امام هر کسی سعی می [همچنین،] داشته باشد و کند منصبی نسبت به ولیّهر کسی سعی می ؛هاتمَسِ

 شود نماینده بود و شبیه امام کار نکرد. مگر می .کار کرد علیه السالم یعنی باید شبیه به امام زمان ؛در جایی باشد و ولیّ

بر شأن امتی خود واقف نیستند. خدا حج ها ولی همه انسان ؛هم شأن امتی هم شأن فردی دارند و ،هاهمه انسان

 را قرار داده است برای وقوف به شأن امتی خودشان. 

 

 تکلیف: 

 ،ها قرار داده شدهدر این ماه رویم و یکی از کارهایی کهشعبان و رمضان می ،های رجبکم کم به ماه

هر کسی بداند که در امت است. [ برای آن است کهو ] شأن امتی دارد اعتکافاساسا  .بحث اعتکاف است

و حضرت آقا هستیم و نشان به آن نشان که هر جایی برای انقالب  )ره( مثال االن ما در امت امام خمینی

 کنیم. سینه سپر می ،خطری ایجاد شود

برنامه  ،برای افزایش تعداد و رسیدن به نصابی[ همچنین،]برای اینکه این شأن امت بودن گسترش یابد و 

 بصیرت بیشتری بیابند ،برای اینکه عمق این امت افزایش پیدا کند و افرادی که در آن هستند. تنیاز اس

 . نیاز استبه برنامه  هم

های خود محاسبه کند که به لحاظ از دو جهت کمی و کیفی باید امت تقویت شود. هر کسی در برنامه

 تواند امت را زیاد کند. کمی و کیفی چگونه می

 ،کنم که چین با همه جمعیتی که داردگیرد. مثال آرزو میبرای امت در مرحله اول قرار می آرزوسازی

شود گرایی بوده است. سند این کار میو مصداق امت سازسلیمانی آرزو شیعه. شهید مسلمان شود از نوع

 .نامه شهید سلیمانیوصیت

آنقدر این موضوع مهم است که  ؛ستاول به صورت آرزو است و در این سوره هم به آن پرداخته ا

گوییم که ای کاش هر کدام از ما سفیر ها میکنیم و از ای کاشآرزو می ،شود. اولشیطان وارد آن می

توانی آنجا را تصاحب کنی و می ،شدیم. هر جایی را در نظر گرفتیدر فالن جا می علیه السالمامام زمان 

حزب اهلل لبنان بر اساس گونه شده است. آدم این بعدا هم بگو که از قحطی .در آنجا باشی نماینده ولیّ

 همین آرزوها تشکیل شد. 
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 هر کسی بگوید برای امت چه آرزویی دارد. آرزو هم خرجی ندارد.

بندی آرزوهایی که گام ؛شودگفته می «لمَ اَ»ن آآرزوهای الکی در قر به پردازد.و میسوره به آرز 52در آیه 

از جنس غایت  «امنیه»شود. گفته می «امنیه» دهدا در مسیر آن قرار میآرزوهایی که انسان خود ر .ندارد

 د. ماینکند و سپس به سمت آن حرکت میمیآرزو  ،اول ،غایتی که انسان ؛است

 

 


