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 27/9/9399: تاریخ   64جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (701 تا 791) سهسیاق سی و 

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ »به بعد دقت کنيد:  791اگر در آیه 

 جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ ﴾791﴿ أُولِي الْأَلْبَابِ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ یَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ یَا

وهُ کَمَا هَدَاکُمْ وَإِنْ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ بْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْکُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْکُرُتَ أَنْ

فضای ناامني و حصر و « ﴾799﴿ رُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌوَاسْتَغْفِ النَّاسُ أَفَاضَ حَيْثُ مِنْ أَفِيضُوا ثُمَّ ﴾79۱﴿ لَمِنَ الضَّالِّينَ

کند؛ حج چيست، تكاليف شما در ایام  ها درباره حج صحبت مي جنگ نيست. در یک فضای کامال فارغ از این دغدغه

آورند و هم  ميکند که هم مومنان دارند حج به جا  حج چيست. حتي اگر دقت کنيد خدا حج را در فضایي ترسيم مي

فضای آیات قبلي که قتل و ناامني و جنگ بود تمام شد و  «أفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ» غير مومنان )یعني مشرکان(

الْحَجُّ أَشْهُرٌ »کنم اینست که آیه عطف ندارد:  سرآغاز سيری در بيان حج است. دليل دومي که ذکر مي 791آیه 

لت استيناف را به خود گرفته که شما کامال متوجه این مطلب شوید که فضای بحث، فضای خود آیه حا «مَعْلُومَاتٌ

درست است بحث تازه با بحث قبلي ارتباط تنگاتنگي دارد. بحث قبلي مانند مدخلي بود برای این بحث.  ،جدیدی هست

یک مدخلي بود که وارد  ...نگه دارید و بحث قبلي که اگر ناامني بود باید با آنها بجنگيد یا در محاصره بودید احرامتان را

شویم که آنقدر از نظر خدا حائز اهميت  این است که متوجه شویم وارد بحثي ميفایده آن مدخل   بحث حج شویم.

است که حتي اگر در ماه حرام بخواهند مانع شما شوند، خدایي که راضي به جنگ در ماههای حرام نيست، مجوز جنگ 

 کند. مطلب مهمي است. جنگ را صادر مي را صادر ميكند، دستور

ظاهرا بحث حج نيست:  020و  027درباره حج است: بحث آیه  022تا  791رود؟ آیه  بحث تا کجا پيش مي

لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا کَسَبُوا وَاللَّهُ  أُولَئِکَ ﴾027﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»

شود. پس  مي 022در آیه « مِنَ النَّاسِ»عطف به « وَمِنْهُمْ»بله حج نيست اما اگر دقت کنيد  «﴾020﴿ سَرِیعُ الْحِسَابِ

ء فا با« فَمِنَ النَّاسِ»شده آن « مِنَ النَّاسِ»مستقيم بحث حج نيست ولي عطف به  020و  027درست است که آیه 

« مِنَ النَّاسِ»قرار گرفته است. پس هم « فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَذِکْرِکُمْ آبَاءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْرًا»ی  مجموعهزیر

تعریف « آبَاءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْرًا إِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَذِکْرِکُمْ»که به آن عطف شده ذیل « وَمِنْهُمْ»و هم 

وَاذْکُرُوا اللَّهَ فِي أَیَّامٍ »: 022ادامه دارد که شاهد قویترش آیه  020و  027شوند. بنابراین بحث حج همچنان در آیه  مي

را یاد کنيد همانطور که فرموده بود وقتي مناسک تمام شد خدا  قبلي« اذْکُرُوا اللَّهَوَ»که یک بياني است برای  «مَعْدُودَاتٍ

ای  کنيد. یعني چي خدا را یاد کنيم؟ تا چه مدت خدا را یاد کنيم؟ مراسمي است؟ یک برنامه که پدرانتان را یاد مي

وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ وَاذْکُرُوا اللَّهَ فِي أَیَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي یَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ »فرماید:  است؟ یک آیيني است؟ مي

 هم روشن است. 022پس اتصال آیه « ﴾022﴿ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ



2 
 

وَمِنَ »گروه از مردم  کدیگر بحث حج نيست؛ ی و کرده است معرفيکه دو گروه از مردم را  021تا  022آیات 

در چرا را  «مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ»و یک گروه دیگر از مردم ...« النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اال یک اسلوب گيرند و جزء آیات حج هستند. ح قرار مي «اذْکُرُوا اللَّهَوَ»ذیل « مِنَ النَّاسِ»این سياق قرار دادید؟ این دو 

که پایان بخش مراسم حج است، دو گروه را معرفي کرد با دو بيان. « اذْکُرُوا اللَّهَوَ»دستمان آمد؛ متوجه شدیم خدا ذیل 

فَمِنَ » 022کند با این دنياگرایان آیه  دقيقا تطبيق مي...« وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» اگر نگاه کنيد

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی »دومي یعني  «وَمِنَ النَّاسِ» و «النَّاسِ مَنْ یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

تطبيق « يَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِوَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْ»با  «نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

 کند. تر را استخراج مي تعریف کرده، دو رویكرد کلي «اذْکُرُوا اللَّهَوَ»که ذیل  «وَمِنَ النَّاسِ» گویا دارد از آن دو کند. مي

دو جور آدم داریم، دو تا نگاه داریم، دو تا د بفرماید مسئله فقط مسئله حج و پس از ایام حج نيست. اصال هخوا مي

 .گيرد مكتب داریم. یكجور خروجي از آن مي

 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ»را نگاه کنيد:  02۱اگر آیه 

. یک سرآغاز جدیدی و یک گيرد پایاني هم قرار نمي «وَمِنَ النَّاسِ»یات حج و حتي ذیل دو تا ذیل آ «﴾02۱﴿ مُبِينٌ

 سياق جدیدی است. 

فرماید حج، ماههای معلومي  خدا مي را خوب فهميده باشيد، بندی یک سياق باید معنای آیات در مقام جمع

خواهد حج انجام  از ماه شوال نيت کند که مي الحجه. القعده و ذی ذیسه تاست: شوال، «. الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ»دارد: 

 دهد و به مكه برود و عمره واجبش را انجام دهد. همان جا بماند وقتي ایام حج رسيد، حجش را انجام دهد و برگردد. 

 حرام حج در« جِدَالَ»، «فُسُوقَ»، «رَفَثَ»، «وقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّفَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُ»

 هم باز دهند، مي انجام عمره دارند که هم  ایامي در هستند، محرِمُ است، چون حرام حتماً که حج است، در ایام خود

 باید همچنان که هر چند شود، مي حالل برایشان چيزها یكسری احرام حالت غير در و هستند محرم است، چون حرام

 گویيم، نمي را فقهي ما احكام ل بشوند، اینجوری نيست، لذامبط که این دیگر اما بكشند، فسوق و از جدال دست از

 زناشویي، رابطه رفث، یعني حج را که کردی، نيت حجت، ایام در فرماید مي خدا گویيم، مي را مشي خط آن داریم

 اثبات برای کردن دو به یكي جدال یعني گویي،شود دروغ  مي بارزش مصادیق از یكي که فسق ورزیدن یعني فسوق

 هر «مِنْ خَيْرٍ یَعْلَمْهُ اللَّهُ وَمَا تَفْعَلُوا» نيست جایز مقابل طرف کردن استناد کردن، برای ساکت چيزی هر به خود حرف

 کنيد جمع «دُواوَتَزَوَّ»پر کردن زاد و راحله تان،  است، برای فرصتي خوب داند. مي خدا بدهيد انجام که هم خيری کار

 برگيرید توشه و زاد است، که فرصت بهترین رفتي و کردی حج نيت حج، که شما های ماه حج، است، ایام خوبي وقت

 باشد، توشه چي این بگيرید، توشه آقا است، که این بار یک تقوا، ببينيد برداریم؟ توشه چه آقا «نَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىفَإِ»

 اینها همه اما خود، جای همه اینها بخوانيد، نماز بيشتر چه هر بگویيد، ذکر بيشتر چه هر بخوانيد، قرآن بيشتر چه هر

 خدا غضب معرض در که کنيد تمرین داشتن، نگه امان در خدا غضب از را خود پرهيز، است، تقوا، چيزی یک برای

 کند، مي ما کمک مستحبات تقواست. اگر گيرد، مي قرار انسان توشه و زاد که مطلبي ترین مهم ندهيد. قرار را خودتان

 یک خودش مستحبات اگر اما خوب است، بارک اهلل بيشتر، تقوای برای ای بگيریم توشه مستحبات از توانستيم ما اگر

 نماز اینقدر گویم، مي ذکر همه این دهم، مي انجام عبادت همه این دارم حاال من کرد خيال کسي شد، حجابي
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 بگيریم توشه هم تقواست، از مستحبات مطلب است. اصل مشكل این شل شد، او تقوایش برای نكرده، خدایي خوانم، مي

 ،یعني انسان خود را در معرض غضب خدا قرار ندهدتقوا  تقوا، برای گيریم مي توشه هم واجبات از اینكه چه تقوا، برای

 خط ،باالخره خدای عالم برای این عالم برنامه ریزی کرده است ،دستورات الهي را نقض نكند ،حریم خدا را نشكند

 نگذارد، پا نيست مجاز که آنجا بردارد، است، قدم مجاز راهي که در کشي خط این داخل در است، انسان کرده کشي

 حرفي هر باشد، مراقب گوش درباره یعني نيست، کردني نگاه چيزی هر باشد، در نگاهش مراقب انسان یعني تقوا

 مراقب شكم درباره زد، حرف شود نمي طوری هر نيست، گفتني سخني هر باشد، مراقب زبان درباره نيست، شنيدني

 انسان فرج درباره نيست، دادني انجام کاری هر باشد، مراقب انسان دست درباره نيست، خوردني ای لقمه هر باشد،

 مراقبت انسان یعني نيست، رفتني کند، هر جایي مي مراقبت انسان قدم درباره نيست، حالل را هر لذتي باشد، مراقب

 دهد. و توان تقوا مي مراقبه توان انسان به است، که موتوری یک مستحبات «یَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَاتَّقُونِ» خودش. از بكند

ابتغای  نيست، جایز جدال وسوق فث و فر اینكه حج ایام در «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ»

 .ندارد اشكالي حالل روزی فضل یعني کسب

دهد که اولين مرحله حج وقوف در عرفات است، حاجي ها اولين  نشان مياین آیه  «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ»

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ » مشعر سمت به حرکت بكننداز عرفات  باید بعدوقوف در عرفات، است، کنند در حج،  کاری که مي

 خدا «وَاذْکُرُوهُ کَمَا هَدَاکُمْ وَإِنْ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ» کنيد، یاد الحرام مشعر در را خدا «الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ..... عَرَفَاتٍ

 داد. نجاتتان ضاللت از که خدایي همان کنيد یاد را

 اینجا شوند، مي روانه مردم که سمتي بشوید از همان روانه هم مشعر از «مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُثُمَّ أَفِيضُوا »

اسالم آمده است، احيای حج ابراهيمي  کردند، هر چند االن مي اجرا حج را هم قبالً که هستند مشرکاني همان مردم،

« فَاذْکُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ»هاست،  «ذْکُرُوا اللَّهَا» همان در است، تفاوت مشترکات قسمتها این کند، در دارد مي 

دهد،  مي توضيح خدا را «مِنْ النَّاسُ» دو تا اینكه االن است و «وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» نكته همان در تفاوت

 دهد: دو تا رویكرد را توضيح مي

فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَذِکْرِکُمْ » ،«کثيرا فَاذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْرِ» بگوید توانست مي گفت، چرا «اللَّهَ کَذِکْرِکُمْ آبَاءَکُمْفَاذْکُرُوا »

 کند، مي یاد را پدرش وقتي انسان آقا خود، جای به این انگيزد، برمي را اینها و حنانت و عاطفه جهت گفتيم یک «آبَاءَکُمْ

 بگوید خواهد مي خدا دارد، پدر به خاصي تعلق حس یک است، انسان بوده ما وجود وسيله است، که انهم پدر باالخره

 خدا است، من بوده شما خلق است، واسطه بوده وجودتان واسطه پدرتان اگر ولي نيستم، شما پدر که است، من درست

 نشان خودش از پدرش به انسان که خاطری تعلق همان باشيد، داشته من به نسبت ذکری یک هستم، شما خالق

 .«أَوْ أَشَدَّ ذِکْرًا فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَذِکْرِکُمْ آبَاءَکُمْ» فرماید: مي لذا بدهيد، نشان من به آن جوری خاطر تعلق یک دهد، مي

ای  کنيد، یاد خدایي رویكرد با را رانتانپد کنيد، یاد هم را خدا کنيد، مي یاد را پدرانتان چطور بگوید خواهد مي

 ءذکر آبا روی ضربدر یک بار یک خواهد مي خدا که، فهمم مي طوری این بنده کنيد، یاد پدرتان از بيشتر هم را بسا خدا

 بودند، اینطور ما پدرش را یاد کند، اینجا نقطه پدر نيست، پدران کند مي بيجا کسي شد، تمام که حج :رمایدبف بكشد،

 انجام مناسک پایان از بعد که آبایي ذکر آن به خواهد مي است، که این یكبار کنيد. یاد را خدا بودند، آنطور ما پدران
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 باشد، باید هم خدا ذکر هست، ءآبا ذکر اگر آقا بگوید خواهد مي کند، مدیریت را آن خواهد مي بدهد، جهت شود مي

 باشد، خود نباید ذکر خدا عرض که در ءآبا ذکر دیگر آمد، ميان در خدا وقتي ذکر باشد، شدیدتر باید ءذکر آبا از بلكه

 باشد، داشته الهي جهت که کند مي پيدا مجوز آبایي ذکر پس گيرد. مي قرار ذکراهلل ذیل آید، مي ءذکر آبا خود به

 با که است، هر اینجا جایش معنوی های مفاخرت نه، اینطوری، آن و داریم را این ما دانم، نمي و مادی های مفاخرت

 ذکراهلل این ذیل باشد. الهي جهت با که آبایي است، ذکر خوب این بيشتر، به اسالم خدمت در اش سابقه که هر  تر،تقوا

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي » هستند گروهي یک فرماید: مي دهد، را توضيح مي «مِنَ النَّاسِ» دو تا مناسک بعد

 شده حج تمام« وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ»دنيا  دنيا، است، دنيا، این حرفشان فقط که هستند ای عده یک «الدُّنْيَا

 شان است، حج همين شان حج ها این اصالً است، یعني مادی منافع دنبال هم فقط کنند، مي یاد را است، باباهایشان

 بعد بكنند، مطرح را شان اجدادی یا پدر های مناسک، مفاخرت این انتهای بدهند، انجام را مناسكي یک است، که این

 بكن، زیاد را مان های باغ آب نهرهای مان را پر کن، ميوه کردن، طلب دنيای شان برای خدا از کنند شروع

 دنيا، اصالً در دنيا، و دنيا فقط بده، ما به بيشتر سالمتي بكن، بيشتر را های مان بچه بكن، حاصل پر را مان های عتزرا

حج که  که هستند هم دیگری گروه یک« وَمِنْهُمْ» ولي شان. مادی نظام تامين است، برای مناسكي یک حج آنها نگاه

 ،مي خواهد برکت پر اوالد صالح، باران اگر رزق حالل، بده، صالح اوالد خدایا رزق حالل بده،، مي گویند: شده است تمام

 برای خواهد، بعد  مي حسنه دنيا، از خواهد چه که ميهر  بده، خودت اطاعتمسير  در را عزت با عمر طول و سالمتي

دنيا و  در هر چه خدا «وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» بده به ما حسنه هم آخرت در« وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً» خواهد مي هم آخرتش،

 را حسنه چون قيد،است این  تاکيدی باشد، آن در خواهيم نمي آتش عذاب دارد، قيد یک بدهي، ما به خواهي مي آخرت

  .«وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» که این بر کند مي تاکيد نيست، احترازی قيد این گفته،

 خدا برند، کسب کردند، نصيب مي که آنچه از اینها «﴾020﴿أُولَئِکَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا کَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِیعُ الْحِسَابِ »

 مطلق خداوند شد ، تكليف«اذْکُرُوا اللَّهَ» شد مناسک که تمام مناسک، نپایا سریع الحساب است و غيره. پس در هم

 مقيد ولي گذاشت، ءآبا یک صحه ای هم بر ذکر یعني «فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَذِکْرِکُمْ آبَاءَکُمْ» فرمود تنها،« اذْکُرُوا اللَّهَ» نفرمود:

 وقت یک نكند فهميدیم رویكرد توضيح از و داد توضيح را رویكرد تا دو بعد اهلل، ذکر بودن شدیدتر و بلكه اهلل ذکر به

آنها در آخرت  هستند دنيا فكر به فقط که آنهایي باشيد، حج، حاال که وقت استجابت دعاست، فقط به فكر دنيا پایان

قيد به اینكه خواهند و هم برای آخرت؛ و م شما جزء کساني باشيد که هم برای دنياشان چيزی مي ای ندارند. هيچ بهره

 گرفتار عذاب نشوند. اینها غایت آمالشان این است که گرفتار عذاب الهي نشوند.

لَّهَ فِي وَاذْکُرُوا ال»دهد.  را توضيح مي« اللَّهَ کَذِکْرِکُمْ آبَاءَکُمْاذْکُرُوا »این دارد آن « لَّهَ فِي أَیَّامٍ مَعْدُودَاتٍوَاذْکُرُوا ال»

خدا گویند. حج که تمام شد سه روز حاجيان باید بمانند در مكه و  سه روز است، به آن  ایام تشریق مي« أَیَّامٍ مَعْدُودَاتٍ

 .را یاد کنند. مثل اعتكاف است

کسي  فرماید: ایام معدودات یعني سه روز؛ مي« فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي یَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»

عجله نداشت، تا پایان سه روز را ایستاد، این هم « وَمَنْ تَأَخَّرَ»عجله داشت این سه روز را کرد دو روز، اشكال ندارد. 

 .مثل اعتكاف است «فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»اشكال ندارد، 
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ک سطح فراتر از اینكه صرفاً قبلي است ولي در ی« وَمِنَ النَّاسِ»دقت کنيد، اینجا دومرتبه همان « وَمِنَ النَّاسِ»

« وَمِنَ النَّاسِ»تر است، از این دو  گویند، چه دعایي دارند، نه یک مقدار بحث جدی اینها بعد از مناسک حج چه مي

رسد. بوی یارکشي از جانب دنياگرایان مشرک و روحيه شهادت طلبي از ناحيه مومنان،  آخری بوی جنگ به مشام مي

 ي.دو رویكرد کامالً تقابل

کنند، یعني  را اینگونه معنا مي« یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»ها این  اگر یادتان باشد در دور اول گفتيم بعضي

گوید: خدا  کني، بعد مي کند که تو تعجب مي خواهيم! یک مدلي راجع به دنيا صحبت مي گویند: ما دنيا نمي اینها مي

، خيلي لجوج و «أَلَدُّ الْخِصَامِ»فرماید: اما اینها  خورد؟ خدا شاهد است. بعد هم خدا مي ما ميشاهد است، دنيا به چه درد 

مِنَ »ها خيال کردند بحث منافقين است. این برداشت از  عنود و لدود و بدترین نوع دشمنان هستند. یعني بعضي

 آید.  با سياق جور در نمي «النَّاسِ

ليدرهای همان جریاني هستند « مِنَ النَّاسِ»قبلي است. این « مِنَ النَّاسِ»آن دوتا روی « مِنَ النَّاسِ»این دوتا 

؟ «لُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَایُعْجِبُکَ قَوْ»خب پس چرا « ﴾022﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ»گفتند:  که مي

زند  خوب دقت کنيد: یک کسي آمده علناً از دنياطلبي خودش و دنيا خواهي خودش بلند فریاد مي. «یُشْهِدُ اللَّهَ»بخاطر 

دهد.  کند؛ و بعد برای این رویكرد خودش خدا را شاهد قرار مي کند و بيش از آن را طلب مي و به آنچه دارد تفاخر مي

است دیگر! دین همين است، حج همين است! گوید خدا همين  دهد. مي یعني دارد به این رویكرد خود جلوه خدایي مي

گوید این رویكرد  گيرد بر آنچه که در قلبش است، دارد مي خدا را شاهد مي« مَا فِي قَلْبِهِ .......وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُکَ »

د ندارد. دان داند و نمي بایي از اینكه بگوید خدا ميهم شاهد این مطلب است. یعني هيچ اِقلبي من است و خدا 

سَعَى »اگر کار دستش بيفتد، « إِذَا تَوَلَّى» هاست، کسي است که: ترین دشمن این لجوج «وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ»فرماید:  مي

 .«﴾02۲﴿ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الْفَسَادَ

شود باید تقوا داشته باشي، اینكه یكسره دنيا را  وقتي به او گفته مي« خَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِقِ اللَّهَ أَوَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّ»

گيرد بر اثر گنه کاری که  عزت او را مي« خَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِأَ»بالي این درست نيست.  گرفتي و به دنياگرایي خودت مي

دهد! برو آقا پي کارت! جمع کن بساطت را!  عوت به تقوا از خودش نفوذ ناپذیری نشان ميدارد، یعني در مقابل د

 جهنم برایش کافي است، چه بد جایگاهي است جهنم.« فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ»

مقابل کساني هستند که دنيا که بماند، نقطه « هُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِوَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَ» نقطه مقابل:

ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ »جان را به خدا فروخته، جان برای خداست، مال که بماند! ، جانش را در معرض اشتری خدا قرار داده

 «.﴾021﴿ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ»تا رضایت خدا را به دست بياورد.  «اللَّهِ

آتِنَا فِي »قبلي است ولي با نگاه تقابلي، آنجا فقط « مِنَ النَّاسِ»بيان دیگری از همان  پایاني« مِنَ النَّاسِ»این دو 

 همين. ، «﴾027﴿ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، و دیگری «الدُّنْيَا

کند تا بفهماند: درست است که با هم یک  ابلي مطرح ميقبلي را با رویكرد جریاني و تق« مِنَ النَّاسِ»پس دو 

است، ليدرهای « ﴾022﴿ أَلَدُّ الْخِصَامِ»حج بجا آوردیم، ولي در همين یک حج یک رویكردی وجود دارد مشرکانه، که 

نه که یک رویكرد دیگری وجود دارد: خداگرایااما ها.  ترین دشمن ها، لجوج سازهای اینها بدترین دشمن اینها، جریان
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. حاال بين این «هُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِیَشْرِی نَفْسَ»آخرش ميل به جانفشاني در راه خداست. ميل به اهداء جان به خداست 

 شود. دو رویكرد تفاوت از زمين تا آسمان است. در حالي که هر دو در یک قالب پياده مي

ساختمان حج چيست.  -0رمات و مباهات حج چيست. مح -7پس ما کالً سه عنصر اصلي در این سياق داریم: 

آن رویكرد اصلي بحث اینجاست، ها روح «وَمِنَ النَّاسِ»در قسمت  -2. شود: ترسيم مناسک حج که این دو با هم مي

 مدنظر الهي احياء حج ابراهيمي و توحيدی است.

اول که دو عنصر  )قسمت بیان شاکله مناسک حج از محرمات و مباهات و ساختمان حجبندی:  جمع

)بله شاکله مناسک حج این  و ایجاد تمایز بین دو رویکرد آخرت طلبانه و دنیاگرایانه در مقوله حجداشت.( 

 است، اما این دو رویكرد دنياگرایانه و آخرت طلبانه را از هم فرق بگذارید.(

 فلسفه حقیقی حج ذکر جمعی خدا برای رسیدن به تقواست.  توضيح:

: این نشان «سْتَغْفِرُوا اللَّهَا»، «اذْکُرُوا اللَّهَ»، «اذْکُرُوا اللَّهَ»، «اذْکُرُوا اللَّهَ»، «اذْکُرُوا اللَّهَ»خدا؟ چرا ذکر جمعي 

 دهد که فلسفه حج ذکر اهلل است. مي

و بر همین اساس با اینکه شاکله فلسفه حقیقی حج ذکر جمعی خدا برای رسیدن به تقواست. 

حج را از اصل و  ،حج رایج مشرکان اشتراکاتی دارد؛ اما رویکرد دنیاگرایانه مشرکانمناسکی حج اسالم، با 

و تقوا جور در « اذْکُرُوا اللَّهَ»و شد غایت حج، این دیگر با فلسفه  ،وقتي دنياگرایي آمد در حج اساسش دور ساخته.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي ») انگیزی بدل کردهو به عاملی برای فساد  آید. این حج را از اصل و اساسش دور ساخته نمي

و اسالم درصدد خواهد قدرت بگيرد برای فساد انگيزی!(  یعني در آخر مي «یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَالْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَ

 بود.( )که خروجي آن فداکاری و جانفشاني در راه خدا خواهدبرای تحقق تقواست.  احیای حج ناب الهی


