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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 22/01/97     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ( اول   ) جلسه     عنکبوت مبارکه  سوره          
 

 .كنيد ختم تياصلو خودتان سالمتي يابر

 .ستا لسالم(ا)عليه موسيكاظم ماما شهادت شب كه هم مشبا، شويممي نزديك رجب ماه نتهايا به كمكم

 ،باشيم رجبيون ءجز هايمانكاريكم تمام باو  شويم مندهبهر رجب ماه ز بركاتو ا بفرمايد عنايتي اكه خد للهاءشانا

 .بفرماييد ختم تياصلو

*** 

 ار خود قصانو بايد نسانا باشند ومي اخد با خاص رتباطا هايماه ،رمضانو  شعبان، رجب ماه سه كه ينا به توجه با

 پيش باورها در بازنگري يعني نگرش ينا با ار جديد موضوعات ما ،كند برطرف ضحاو ربه طو ماه سه ينا در

 به نياز قدر شب درك يابر .ببريم جلو قدر« »شب رويكرد با ار جديد هايسوره رسدميبنظرم  پس ،بريممي

 .بريزيم برنامه قدر شب يابر تا كنيممي شروع مروزا زا للهاءشانا ،رداد معنويعلمي كارجدي

 به جعار از سوي ديگرو  »شب« به جعار از يك سو بايد ،نيمابد قدر شب به جعار هيمابخو گرا نيدادمي كه طورهمان

 كه ستا ينا ما موضوع فعال .شد هدانخو درك نيز قدر شب مفهوم ،نشود باز شب مفهوم گرا پس .نيمابد »قدر«

 .باشيم شتهاد ياويژه قدر شبو  كنيم درك ار قدر شب چطور

 قدر شب معادل ار فطر عيد شب مثل هاشب بعضي يا گويندمي قدر شب ،شعبان نيمه شب مثل ار هاشب بعضي اچر

 .ستا قدر شب مثل ميگويند ،بدهند بهاو  رزشا يشابر هنداخومي كه ار هرچيزي كال ؟..نندادمي

و  كنيم جاستخرا قرآن زا ار قدر هايويژگيو  شب ويژگيهاي يكي ؛دهيم نجاما نيماتومي كار دو ما ينا يابر

 .رداد هاييويژگي چه شب ينا عمالا ببينيم اين كه ديگري
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 ياتارو در .هستند »دخان«و  »روم«، »عنكبوت« سور كهاست  شده گفته ويژهبه طور  شب ينا عمالا در سوره سه

 كنيم.مي شروع عنكبوتمباركه  سوره زاما  .هستد ختصاصيا ،شده گفته سوره سه ماا هست نيز »يس« سوره

 هستند كه رومو  عنكبوت، سجده، لقمان ،ناعمر آل، بقره :شامل لمرا سور .باشدمي لمر«ا» سور ءجز عنكبوت سوره

 .هستند ما 23 شب به ويژه قدر شب باآدو  ختصاصيا هايسوره ءجزها،سوره ازيندو 

 شنهاديپ .برساند آليدها قدر شب به اما رو  كند برطرف ار ما قصانو تا شده گفته سور ينا در حقايقي چه ببينيم بايد

انجام  ميتوانيم يرييچه اصالح و تغ مينيبگذارند و بب «97شب قدر»كنند و اسم آن را  هيدفتر ته كيهمه  كنميم

 نيركمت. در سرنوشت انسان خواهد شد رييتغ نيباعث بزرگتر «رييتغ» نيكه كوچكتر ميو در نظر داشته باش ميده

شده  جاديانسان ا ياست كه در حاالت مختلف برا ييهاجادو و طلسم ور در شب قدر خروج از انواع سح رييتغ

و هرچه كه اسم آن را  يو بدشانس ياريزخم و بدب انسان را با انواع سحر و جادو و چشم ،در اجتماع يزندگ است.

كه  يمانند وقت گفت كه توانيم نگونهيدر مثال ا هيبال تشب اصالح است.به  ازيكند كه نيروبرو م ،ديگذاريم

 شود.يه اجابت متحت قبّ حتما ،ديدار ياگر حاجت نديگويم

در  كه ييهااست كه سوره نيا آن راه پس .ديشب قدر را درك كن ،ديخواهان اصالح هستتوان گفت اگر يم

قرار است  ييو اگر جا ميكن ادهيآن را در خود پ ميمفاهو  ديشب بخوان نيدر اروايات براي اين شب آمده است را 

 .ميعمل كن ،ميعمل كن

 قرآن است. بيسوره مباركه عنكبوت از سور عج

 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمبِسْمِ اللَّهِ 

 (1) الم

 «.ليتنز» ايو « قرآن» اياست  «كتاب» درباره ايبعد از آن  اتيآ ،آغاز شده «حروف مقطعه»كه با  ييهاسوره معموال

 كيدو سوره با  نيا ديگر اينكه .نكته است كي ،نيخود ا .ستين طورنيا ،سوره مباركه روم نيسوره و همچن نياما ا

 باشد كه اول آورده شده است. تياهم با اريبس ديشود و بايرخداد و استفهام شروع م
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 (2 )أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ ال يُفْتَنُونَ

 شوند؟يشوند و دچار چالش نميرها م گريد ،ميآورد مانيمردم گفتند ا يوقت ايآ

دچار  يرا دوست دارند اما وقت نياند چون نوعا مردم داستفاده كرده اريبس هيآ نياز ا اتيدر روا السالم()عليهم ائمه

فهمد چقدر يوسط كار مم اما كنيازدواج م اي كنمي ميداربچه ديگويم .كنندعرصه را خالي مي ،شونديم يمشكل

 فتنه قبول كند و سخت نباشد. يتيمسئولشود ينم ،ادعا است كيفقط  كنند..!عرصه را خالي مي و سخت است

 .شوم تا دچار فتنه نشوم.يمن ممؤ ديبگو يشود كسينم ،است ايخاص دن

 ييپول ندارد اما در جا يمثال كس ؛بالتر است ،از بال و زديريهم مه انسان را ب ياست كه زندگ ييفتنه آن بالها

راحت  تيدهد كه چگونه مشكالت برايسوره نشان م نيا .زديريهم مه پول او را ب نيشود كه نداشتن ايگرفتار م

حضرت  .مرا دچار فتنه نكن ايخدا :كرديدعا م يالبالغه آمده كه كسدر نهج د.ناصالح شو تيهاشود و مواجههمي

است كه  ييهافتنه چالش .نشوم بيها دچار آسفتنه درفرمودند نگو مرا دچار فتنه نكن بلكه بگو  (السالمهيعل)ريام

 هيآ نيدر ا .كندياحساس چاره نداشتن م يدر موقف و ودشيم چارهيرساند و فرد بميانسان را به حالت اضطرار 

كند مسلما با آن يرا بلند م عهيش ملَعَ  يكشور يوقت .فتنه هم با آن است ،آوردم مانيگفت ا يهر كس ديگويم

 شود سخت نباشد.يشود و نميمبارزه م

انسان را  اين است كه كنديكه شب قدر م يكار اند.مذمت شده ،كننديكه جهاد را رها م يافراد يبعد اتيطبق آ

مثل  نديگويها ميبعض .كنديفتنه انسان را دچار فتنه نم يكند. آماده شدن برايها آماده مبا فتنه ييارويرو يبرا

خود را در فتنه  ديگر نيا ،كسب كند و سه روز راه برود نياربع يروادهيپ يبرا يخواهد آمادگيكه م يكس

 نكند و رييتغ يزيخواهد چيم ،كنديانفاق م يوقت اياست  يتمحل سخ ايدن يكه زندگ رديبپذ دي. باستين ،انداختن

خوراك و پوشاك و ... دچار  من از زيكنم كه در همه چيانفاق م يدر صورت ديگويسخت نشود م شيبرا يزندگ

به  ستيحاضر ن .دهد يطرف از اضافه خودش م ،قرض الحسنه است بلكه ستياسمش انفاق ن ديگر نيا !نشوم يسخت

جفتش را حذف كند و به مناطق  كيخواهد اگر يدر سال دو جفت كفش م ردهمثال حساب ك اي فتدياب يسخت

 نينباشد معلوم است ا يفرد حاضر است كمك كند اما در آن از خودگذشتگ يوقت ، انفاق است.محروم كمك كند

 راسخِ راسخ باشد. مانشيخواهد ايفرد نم
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 .افتدياتفاق م نيا «آمَنَّا» تكه گف يخصوص زمانه توجه كند ب ،است زيخكه فتنه ايدن تيبه ماه ديبا زيچ نياول

-يدردسر درست م شيبرا و كلي رديگيرا برعهده م يميتي يكند مثال سرپرستيانسان خودش را دچار فتنه م يگاه

 .شود

 ﴾3﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

 است. يبيعج هيآ

منظور علم به فعل  ،«تا خدا بداند» ديگويم يوقت .دچار فتنه كرد ،آوردند مانيكه ارا هم  يافراد قبل خداوند

رحمت  ؛بر خودش رحمت را واجب كرده است يعني .شوديكه براساس آن جزا داده م يعلم يعني ؛خداست

 ياعتماد كرد و چه كس يچه كس يعني .دورغ گفت يفت و چه كسگراست  يكه بفهمد چه كس هيو رحمان هيميرح

 اعتماد كرده است. ه كهبه دروغ گفت

 كند؟ يشما را دچار فتنه م مانيا كه شودگفته ميقبل  هيدر آآيا  :سوال

 هيكه بق ييبودن در جا يانقالب ايو  دهندنميخمس  اي دنناخواز نمينم هيكه بق ييدر جا ؛بله مثال نماز خوندن -

انسان را دچار فتنه  موارد نيهمه ا و غيره. را انجام ندهند او كار چون ممكن است او را اذيت كنند، ستندين يانقالب

 .ستين نهم از آ يزيگر و كنديم

در اما  است و تحقق صفات فعل منوط به مخلوق است. «صفات فعل»و  «صفات ذات»خداوند به دو دسته  صفات

 .افتدياتفاق م ياهيعلم خداوند صفات فعل است و بعد از قض ؛مثال .ستيتحقق آن وابسته به مخلوق ن ؛صفات ذات

 ايكاذب  .دميصادق د اي كاذبچون تو را  ديگويخداوند م، يبهشت برد ايچرا من را به جهنم  ديبگو كسياگر 

 شود.يم ليبه علم تبد ،صادق بودن انسان

 (4 )أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاء مَا يَحْكُمُونَ 

  .كنديم شرفتيپ هيكم قضكم
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ها يكه بعض فتداياتفاق در حوزه انسان م كي .كنديرا مطرح م يگريگمان د مينيبيم ميريبگ «منفصل»را اگر  «اَم»

نقدر جلو آكند و يم يبد زمانيهست اما  نيزكند و منتظر عقوبت آن يم يهست كه انسان بدزماني  .كننديم يبد

 !كند خداوند را دور زده استيرود كه فكر ميم

دارد و  يبار منف يهستند و ناس هم در عرف قرآن كم «ناس»ن اهم (الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ)ظاهرا  :آقای عباسی

 كنند.يم (يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ)كه  ييهاآن ؟شونديكنند دچار فتنه نميفكر م يچه كسان ديگويم

را  به هم كينزد يباشد اما در واقع دو فضا يكيندارد كه در نظر شما  يمورد چيه .دينيبيم يكيدو را  نيشما ا -

جهاد  ،ستيفتنه ن گريكنند ديآورند و فكر ميم مانيا هستند كهگروه  كي .نيبا هم بب ديگويكند و ميم ميترس

 .ميزجر بكش گريد دينبا ،است ياقتصاد ييموقع شكوفا و ستين

گمان  چون ننديبياحزاب را م نيمنؤم يوقت ديگوياحزاب است كه م مباركه رهسو بندهشاهد مثال  :یعباس یآقا

صدق اهلل و » نديگويگفته بود و م شانيهم به ا وآله(عليهاهلل)صليامبريكه پ ديآيم ادشاني ننديبينكردند كه فتنه نم

 ..«رسوله

شود يختم م يبه بد شيبعد كارها ،شوديكند فتنه نميبعد گمان م ،آورديم مانيابتدا ا ؛دارد يجيتدر كي دينيبب -

مثال  يعني ؛فتداياتفاق نم يسوم دارد و ناگهان ،دوم ،پس اول كند.يم يروادهيز و يشرويپ شيهايو سپس در بد

احتكار  .قسمت دوم مثال كاسب است ما داشت. يبرا يچه منفعت وآله(عليهاهلل)صليامبريانقالب پ ديريفرض بگ

بگذار  ديگويم فتادياهم ن ياتفاق نديبيبعد كه م ،داشت يادهيانقالب چه فا ديگويكه م ين آدماهم .كنديم

در  اي .شوديبدتر م ،آن گرفته نشود يكند كه اگر جلويم ميانسان ترس يرا برا يريمس !كنم شترياحتكار را ب

كند و دچار  يبد اخالق ،شوديگمان باعث م نيو هم فتدياب دينبا ياتفاق چيكند هيفرد فكر م ،ياختالفات خانوادگ

 ندارد. يهم به كس يكار و آورديم يبد يبدطور همينو  كندپيشروي ميكم كم گريدشود و  ئهيس

  استفاده شده است؟ «يَسْبِقُونَا»چرا لغت  :سوال

را  ئهيس فرد اگر .خورنديزودتر لطمه آن را م ،تر باشندچه پاك خورند و هريلطمه م دهند،انجام مي يتا كار بد -

تا عقوبت  انجام بدهدتواند يم يكند كاريفكر ميعني  «يَسْبِقُونَا» شود.يم رتريلطمه د نيزمان ا ،بدهددوباره ادامه 

اگر ( و ... يبدعهد ي،بداخالق)انجام دهد  «سوء» يهركس شود.يم تفاوتبيو نسبت به عقوبت  فتديااتفاق ن شيبرا
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هم  يعيبد است كه انسان موانع طب يليدهد و خيانجام م شتريو آن كار را ب نديبيعقوبت آن را كمتر م ،توبه نكند

 كند تا خودش را به قعر چاه برساند.مي يشرويپ ينقدر در بدآنداشته باشد و 

 يدهد اما ادامه دادن بد صيتواند تشخياشتباه م لياوا ،دهد؟ بلهبربط  «ئهيس»تواند به عقوبت يرا انسان م يزيچ هر

و  زمختانسان را نسبت به عقوبت  و حجاب آور است ،ئهيس .شود يم صيدر عقوبت و عدم تشخ ريخأباعث ت

 ..وردآيشود و صبر در عقوبت ميكلفت مپوست

به وسواس  ليتبد نيا ايآ ،كند دايباشد كه عقوبت آن را پ نيدنبال ا دهد،انجام ميكه  ياگر انسان هر كار :سوال

 شود؟ ينم

 ندارد.  ياشكال ،به مراقبه و بهتر شدن بشود لياگر تبد ،ريخ -

عنوان ه را ب يزيچ را بد بداند و هر يگريد موارد ي آنجاه را بد نداند و توبه نكند و ب يواقع يبد ياگر كس :سوال

 چه كند؟ ،عقوبت به آن كار ربط دهد

 ،كند بد استيفكر نمهم كه  ييكارها يكم متوجه بدكم ،توبه كند ،كند بد استيكه فكر م يكار يبرا اگر -

 شود.يمتوجه نم نيزكه واقعا بد است را  يكار ،توبه نكرد ،كند بد استيكه فكر م يكاربراي اما اگر  .شوديم

  .است يعتيندارد و فرا شر نيهم به دربطي 

و  ميكن هيخود ته ئاتياز س لجدويك  از خودمان است. يناش ،رسديكه به ما م ييهاياز بد يليخ ميبدان ديبا پس

 .ميداريدست برمها از آنپس  ،ها عقوبت دارندنيا ميبدان

را  تيهايبد مييگويم. فتنه خداوند اياست  ئهياز عقوبت س يفتنه ناش نيا ايآ فهمديشود كه انسان نميبد م ييجا

از  ياهيم كه فتنه را هديبرس يبه خلوصم تا يكن يكار ديكدام فتنه خداوند است. پس باي كنار بگذار تا بفهم عيسر

 م.يخداوند بدان

حل  يفتنه است و به راحت ءجز ،است دهيرسبه او و اجداد  ءمثال از آبا ؛ندارد ياريكه انسان در آن اخت ييزهايچ

 شود.يم
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 شود؟يم ئهيبه س ليتبد نيز نيا ،مينكرده باش دايپ رييتغبر اما هنوز قدرت  مياگر در تالطم توبه باش :سوال

  بله -

دارد اما بعد به او  ييهايكند ناتوانيمثال احساس م ؛كنديخودش فرض م يرا برا ييزهايچ كيانسان  دينيبب

و  ديبلند شو ديتوانيكه نم دينقدر خسته هستآو شما  زنديمثال صبح ساعت زنگ م .را ندارد يناتوان نيفهمانند ايم

پس  !ديشويراه برود مثل فنر از جا بلند م شما يپا يرو ياما همان وقت اگر سوسك ديكنيساعت را خاموش م

 اليخيب نيزشود و فرد نسبت به سوسك يپر از سوسك مانه آنها خ يبعد از مدت .«توان»نه و است  «طلب»مشكل 

 .شود.يم

 (5) مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

 هيآ طور كيباشد  (سولالرَ عَمَ ) ياگر كس ؛چگونه باشد ديد هيو زاو ديچه بگوانگار مانده كه  هيدو آ نيدر مورد ا

ن احسب الناس اَ)اگر و خواند يرا م هيآ طور كي ،باشد (حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ) ءخواند اگر جزيرا م

 ، طور ديگري.باشد (تركوايَ

 يبه لقا دياست كه هر كس ام نيا هيظاهر آ ؟ديخوانيرا چطور م هيآ نيا ،ديمن باشؤم اگر؛ (اللَّهِ لَآتٍإِنَّ أَجَلَ )

مخصوص  ،رسدياجلش م ،خداوند داشته باشد يبه لقا ديهر كس ام ديگويم نكهياما ا رسديم ،خداوند داشته باشد

 ءلقا با يچون مرگ را مساو «دآيياهلل مرگت مءشاان» :نديگويم يمن باشد وقتؤانسان م يوقت سوره است. نيا

 .ببرند ضيرا خواند كه همه ف هيآ يطور ديبا .شوديم نيريش شيشود و مرگ برايخوشحال م ،دانديم

است و  ئهيآن كس كه دچار سو ببرد  ضيف طوركي ،شوديمن شده و فكر كرده دچار فتنه نمؤكه م يكس آن

كه  يآن آدم ببرد. ضيفطور كي هم هست نيز «صادق»من سوره كه ؤو م ببرد ضيف ديگري به گونه نيز، سبقت دارد

 يعيطب ياهشود اما ترسيم شتريدر طبعش شوقش ب ،شوديم كينزد شتريراستگو هست روز به روز كه به مرگش ب

انسان اگر امر به جهاد شد  نيا است. يعيترس طب نيا ،دندار ييهاترس يرعاديغ يزهاياز چ افراد همه .ندارد ياشكال

 كند.يترسد و استقبال مياز كار نم

 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA
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 (5) اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ

 ،هستيد منؤاگر شما م ديگويكه م ييشود به جايم هيدوم شبدر حالت  ؛(انَ يَرْجُو لِقَاء اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍكمَن )

 .ريخ ايخالص است  مانشيدهد فرد ايمرگ كردن نشان م يآرزو يعني ؛ديمرگ كن يپس آرزو

خدا ه ب مانيگفت تو ا افراد نيبه ا ديبا .است (امنا قولوايان  تركواياحسب الناس ان )واقع در حالت دوم مربوط به  در

در شجاعت موثر است و در  اريبس هيآ نيا سازد.يشجاع مرا آدم  اين باور پس ،ماجرا مرگ است يپس انتها ي،دار

انسان از  ديابتدا با .حرف حق نترسد زكند تا ايارتباط با همسر و خانواده انسان را شجاع م ،مسائل جامعه و جهاد

 .شوديبدهند وگرنه دچار مشكل م اديرا و غيره و حكمت  ريبعد به او تدبو مرگ نترسد 

را با  مانيا .ودشيخداوند از قلبشان خارج م ءبه لقا ديوجود ندارد و ام يرجائ گريد (ئاتيالس عملون)يگروه  يبرا

 ،وحشت از مرگ زيخود ن يدر حاالت ظاهر يروند حتيفرو م شتريخود ب ئاتيهرچه در س توان شناخت.يم ديام

 است. انيو نما دايهو

 .دعا باز شود يبرا ديبانطق انسان  يعني ؛ديآيم «ميعل عيسم»هرجا  د مخاطب و لحن است.تعدّ ،حذف جواب لتع

كند در محل يخداوند را مالقات م يدعا كند و وقت يريخه عاقبت ب يبرا ديبا .دعا كند ءبه لقا ءرجا يبرا ديانسان با

 شود. ءلقادر انسان ا ءبه لقا ءو رجا داشته باشد يعمل صالح باشد و مرگ آسان

 بنابراين؛

 بودن آن زيدعا و فتنه خ تي. شناخت ماه1

نسبت به  ،شود شتريب شيبه لقا ءچه انسان رجا هر .با مرگ ارتباط دارد يليكه خ ايدن نيداشتن در ا ءبه لقا ء.رجا2

 نهيخواره به سريمن از طفل ش نديفرمايم السالم()عليهنيمنؤرالميام يوقت يعني ؛شوديتر م«عسلالمن  يلحا»مرگ 

 خودش است. هياليدر من در منته ءبه لقا ءرجا يعني ؛ترممادر به مرگ مشتاق

 يشود كه وقتيو چه م نديبياصال خدا را چه م .نديخداوند را بدون واسطه بب رديميم يوقت ،داردانسان دوست 

كند تا  نيدر خواب تمر توانديانسان م ايها را در دننيا حجاب دارد. ،رديمينم يو وقت نديبيخداوند را م ،رديميم

است كه  نيا دنيخدا د تيخاص .نديخداوند را ببكه  شدداشته با ديشود انسان بخوابد و اميچطور م .نديرا بب خدا

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA
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 تانيدست و پا ،ديفرار كن ديخواهيهرچه مشما  و كنديدنبالتان م يكيمثال در خواب  ؛.ندياز اسباب نب ياثر چيه

كند  دايخدا دست پ تؤيتواند به ريم ،ندياز كار افتادن اسباب را بب يعنياسباب  ءاغال ايانسان در دن يوقت !گذاردينم

 .نديبيخود اراده را م امتياما در ق نديبياراده خداوند را دل اسباب م ايدر دنانسان  شود.يم نديخوشا شيو مرگ برا

 ،سازديمجاهد م يكماندو .استشدن موثر شجاع يهالفهؤزرنگ شدن و م يبرا اريسوره مباركه عنكبوت بس

رفت و آمد  ليكه با فام يمثال كسان ؛سوره را بخوانند نيا ،كسالت و ترس دارندي، كه تنبل يكسان !سازديم كيچر

 ديگويم !ندياندازن كهيكن كه ت يكار مييگويمها به آن زنند..،ميبه ما طعنه  نديگويترس دارند و م ،كنندينم

 شود.كن تا ب يكار مييگويم ،شودينم
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 29/01/97     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ( دوم   ) جلسه     عنکبوت مبارکه  سوره           
 

 بفرستيد.  يصلوات ،كنندبراي سالمتي خودتان و كساني كه در راه خدا مجاهدت مي

 خواهيم بررسي كنيم. هاي قدر ميارتباط سوره عنكبوت را با شب

رسيم. مي ،شودكم به نيمه شعبان از روزهايي كه به عنوان شب قدر مطرح ميامروز هم روز اول شعبان است و كم

 در ماه شعبان و رمضان با مفهوم شب قدر در ارتباط هستيم. 

ر مورد شب قدر هم بايد گوييم دكه بايد فرد در زندگي درك كند و آنچه را كه در مورد زندگي مي اياولين نكته

است و هزار ماه زندگي كردن است و اقتضاي شب قدر  «خير من الف شهر»چرا كه گفته شده شب قدر )درك شود 

اين است كه دركي از زندگي دنيا  تواند در يك شب بفهمد(را، ميبايد در هزار ماه بفهمد انسان اين است كه آنچه 

دركي از ايمان آوردن و اينكه دومين نكته  يك زندگي پرچالش است.زندگي دنيا داشتن مهم است. بداند كه 

ممكن حتي كند. شود و فرقي نميمي نيزحتما آزمايش  ،ادعاي ايمان داشته باشد و بداند كه هركسي به ايماني برسد

با ايمانش هركسي را متناسب با ايمانش دچار فتنه شود. در آن حال هم  است در سطح امام معصوم باشد، او را نيز

 كنند. دچار چالش مي

 پس دومين بحثي كه بايد درك كنيم اين است كه ايمان آوردن امتحان دارد. 

سومين مطلبي كه بايد درك كند اين است كه فرد بايد احساس كند اين قاعده براي قوم خاصي نيست و زمان ندارد 

 و اين قاعده هميشگي است. 

آيد اين است كه پاداش و عقاب دايرمدار صدق و كذب انسان است و خدا اصل بعدي كه از آيات اوليه بدست مي

 كند. اينكه كسي ايمان بياورد و پايداري كند يا نكند.در اين مورد قضاوت مي

 (4 )أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاء مَا يَحْكُمُونَ 

كشاند كه گويي در حال سبقت هاي ديگر ميزنجيره بدي آنقدر او را به بدي ،شودانسان وقتي به بدي گرفتار مي

ها قرار نگيرد. لذا اولين كاري كه انسان بايد انجام ها است و انسان بايد مراقب باشد در چرخه بديگرفتن در بدي
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اولويت  ترينويد كه مهمصالح كند. اگر كسي بگدهد اين است كه بايد ببيند كدام رفتارهايش بد است و آن را ا

دارد بدي كه داند كند و نميهايي كه انسان بدي ميبايد بگوييم اين است كه بدي نكند. زمان ،زندگي انسان چيست

  .كند.مي

 (5) مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

 ين آيه مطالعه كنيد. بنا شد بر روي ا

 ،بحث مرگ است. صرف نظر از اينكه خطاب در اينجا چگونه است ،اهلل عجين شده استيكي از مفاهيمي كه با لقاء

 مفهوم مرگ با لقاء خدا قرين هستند و با هم مرتبطند. 

زندگي  شدن شود و اين فقط مربوط به اجل آخر و تماماز طرفي مفهوم اجل يك بازه زماني است كه تمام مي

 توان در مفهوم اجل فهميد. اهلل را مينيست. مجردي، كودكي و ... اجل دارند. مفهوم لقاء

-ايد ميتوان در مقاطع مختلف زندگي تجربه كرد. اگر كسي گفت چقدر لقاء خدا را تجربه كردهلقاء خدا را مي

تواند لقاء ميبيشترين درك را از اجل داشته باشد بيشترين درك را از  م به اندازه دركمان از اجل. هركسگويي

شود. درك از اجل از مقوله بيشتر مينيز اش اش از لقاءدرك ،از اجلش بيشتر باشد اشدرك داشته باشد. هر كس

 كند. علم است و اين علم براي فرد روشنايي و نورانيت ايجاد مي

اي ودك دركي از اجل وجود ندارد. فهم اجل خودش يك علم است. اگر بچهبراي ك به سر آمدن دوره كودكي؛

 چنينته ما نوعا تا پايان ميانسالي هماين يعني خيلي فرد فهميده است و الب ،ام تمام شدگفت كه من فهميدم كه بچگي

-فايده ،ردتي هم كه مُ. وق.گويي انسان قسم خورده است كه تا نميرد اجل را درك نكند بينيم!دركي را در افراد نمي

  اي برايش ندارد.فايده ، كه ديگربيند اما با رويكرد ديدن اجلاي ندارد. خدايي را مي

ها حواسشان به از دست اجلي كه بعدش اجل هست و اجلي كه بعدش اجلي نيست. نوعا آدماجل دو نوع است؛ 

و اين فهمند اما از دست دادن اجل را نميها از دست دادن نعمت را بفهمند دادن اجل نيست. ممكن است انسان

-باز هم نمي اماشود كند و دردي براي او حاصل ميخيلي سنگين است. مثال گاهي انسان در زندگي اين را حس مي

هاي خوانيد كه در ساعتخوانيد و آنقدر ميسال مي مثال شما امتحان كنكور داريد، يك كه اين اجل است؛ فهمد

شايد فقط پنج دقيقه دير رسيده  .سر جلسه و درها بسته شده است درويمانيد. ميحان خواب مينزديك به جلسه امت

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA
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اي يا قبلش كم خوانده د اماشويبه هر حال در بسته شده است. يا مثال ديگر اينكه سر كنكور حاضر مي اما دباشي

اشتباه زدن به جاي تهران، فرضا شهر واسطه اين ه بيني ببعد مياي و چندتا تست را خوب نزدي، هحواس پرتي كرد

X شود. فرضا در بروي. برخي مسائل مثل ازدواج خيلي مهم مي يشهر ديگربه شوي و چهار سال بايد قبول مي

شود و سطح لياقتش را براي ازدواج با آدمي كه اهل گناه شود يا غافل ميبحبوحه زمان ازدواج فرد دچار گناهي مي

 دهد و اين ديگر يك روز و دو روز نيست و يك عمر زندگي است. ل ميتنزّ ،است

-ها كه بچهم شد. خيلي از خانوادهما نسبت به اجل واكنش سريع و فعالي نداريم. هر كاري بايد در زمان خودش انجا

خيرهاي بماند كه ساختارهاي اجتماعي زندگي، ما را به تا شدن است.دار شوند بخاطر تاخير در زمان بچهدار نمي

ها ابعاد اجتماعي و اين رسدمي 35الي  30به  18زدواج از زيادي در زندگي كشانده است. يك مرتبه در جامعه سن ا

يرد گهايي كه صورت ميبنديشود و اولويتو تبعات زيادي در جامعه خواهد داشت. بين نيازها تزاحم ايجاد مي

 شود.باعث تاخير در كارها مي

سطح ما باال  ،سال سال از عمر ما گذشت و بايد در اين يك شود. يكها ميلويتوجر به تغيير اهاي اجل منگيريدر

 نيزاي با ما هست و لقاء هاي پيش رو را داريم. اجل در هر لحظهايم و سالآمده باشد. سال قبل را از دست داده

ميرند تا اقد كمال هستند وقتي ميهمينطور. در اجل هر چيزي فقط كمال است يا فقدان كمال. حتي كساني كه ف

شان شوند باز هم متوجه مرگاند و حتي وقتي براي قيامت بيدار ميفهمند كه مردهها حتي در برزخ هم نميمدت

 هوشيارتر است.  نيزنسبت به مرگ  ،هرچه فرد هوشيارتر باشد شوند!نمي

خوان پا افتاده انجام دهيد. چون اغلب كتاباده و پيش اين است كه براي درك اجل يك كار خيلي س انپيشنهادم

بار دو سه  اي كه دارد در نظر بگيريد. يكيك كتاب را در نظر بگيريد. اين كتاب را با هر تعداد صفحه ،هستيد

صفحه را با تمركز بخوانيد و ببينيد كه براي خواندن اين چند صفحه چقدر زمان الزم دارد. بعد بر اساس آن حساب 

سهم كتاب براي خوانده شدن را بدست آوريد. بعد در برنامه  كتاب چند ساعت بايد خوانده شود ول كنيد كه ك

قيقه را براي مطالعه د 100مثال بگوييد تا آخر هفته اين ي وقت داريد كه كتاب را بخوانيد؛ خودتان ببيند چقدر و ك

بايد انسان زماني خود را توبيخ كنيد.  ،نكرديدخوانم. اگر تا آخر هفته مطالعه دهم و كتاب را ميكتاب اختصاص مي

  .خودش را تنبيه كند.
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. تمركز شويدزده ميوحشت هاي از دست رفتهاز زمان د،كنيوقتي حساب مي .ماهرا حساب كردكار اين  من زمان

ين و آسمان بهانه . و از زمرا اين را انتخاب كردي و..شود، چشوند، اختالل ايجاد ميندارم، حوصله ندارم، مزاحم مي

 شود مفهوم اجل.م. اين مينخواني تاشود جور مي

ارزش بودن وقت ، اسراف در وقت بوده است. بيبر روي كره زمين از اول خلقت تا به امروز هاترين اسرافبزرگ

، داده است تو توانش از نظر نعمت و امكانا براي انسان در حاليكه بزرگترين نعمتي كه خداوند به انسان بعد از عقل

جايي بناست به جايي برسد بايد مديريت زمانش را بداند و اساسا بحث وقت و اجل بوده است. هركسي در هر

 شود كه گوش به زنگ و در لحظه و در آن باشد. الهامات الهي به كسي مي

-ونه تنبيه مياينگ ،يعني حساب كتاب كند و بگويد مثال اگر اين كتاب را نخواندي ؛آدم بايد مشارطه داشته باشد

-توان آن را به حال خود رها كرد. نفس انسان سركش است و تمايل به خوشو نميشوي. نفس سركش است 

 گذراني دارد. 

توبه كند و  ،بعد بايد مرتب كارهايش را ارزيابي كند و مراقبه داشته باشد. بعد بايد ببينيد كجاي كارش اشكال دارد

 اصالح انجام دهد.

انيد برسيد و به خوبي انجام تومي ،ريزي داشته باشيد به هر كاري كه بخواهيدلي مهم است. اگر برنامهدرك زمان خي

ام كه اين موضوع از فهميده دّحساس باشيد. به جِ ،داريريزي و زمان. بحث اجل معجزه است. در بحث برنامهدهيد

 حداقل آن عالمه شدن است! ،آن را كشف كرد سرّ موضوعات زندگي انسان است و هركس ترينمهم

بر يادگيري خودش موضوعي است. درك كردن شب قدر از هاي ميانظرفيت يادگيري انسان بسيار باالست و راه

ها خيلي خاص هستند و يك مرتبه راه انسان را بخوانيم كه بفهميم برخي از اجلرا اين مقوله است كه سوره قدر 

 شود. يك انسان مي نوعي باعث جلو افتادن پنجاه سالِ كنند و درك شب قدر بهبسيار كوتاه مي

 اين تمرين اول را انجام دهيد تا فهم اجل برايتان جزيي و تفصيلي شود. 

بنابراين براي درك اجل از  امور در ابتدا به نظر تحميلي استاز جايي شروع كنيد كه در اختيار شماست. برخي از 

ساعت از هفته در اختيار خودتان است.  60ان است. باالخره حداقل كنيم كه در اختيار خودمجايي شروع مي

 فهمد. لقاء را مي ،هركسي توانست مفهوم اجل را بفهمد
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با آن  زمان برخورد با يك حقيقت است كه الزامي ندارد انسان در زمان برخورد ،اهللطبق آيات و روايات لقاء

از چه جهتي  ،بيندكسي دارد ميكه د. بستگي دارد ممكن است حالش هم خوب باشحقيقت حالش خوب باشد، 

 ،اند و در هرلحظه تولد و پايان زمان حمل: پدر و مادري نه ماه انتظار كشيدهكمالي ببيند يا نقصي ببيند. مثالبيند. مي

كند اين چيز ديگري است و اين حالت حس مي ،افتدمي شكشد و وقتي چشمش به فرزندمادر نفس راحتي مي

حس كمال است كه به آن  ،كنيداست. دوره قبل طي شد و كمالي ايجاد شد و حسي كه وجدان فرزند ميسرور 

كردند شد اين را در ظرفي حفظ ميگوييم و جلوه خدا در آن شادي و سرور و رضايت است. كاش ميخدا مي

اي د در اثر بي مباالتي بچهفكر كني  .كند. حس غفران است و ريختن همه گناهان.چون بعدا آن حس را فراموش مي

ام كه رود كه من چه كردههاي خودش ميدرنگ به سراغ نقصدنيا بيايد. بيه همراه با نقصي ب ،آيددنيا ميه كه ب

 اما در آن سرور نيست..افتد ام چنين شده است. لقاء اتفاق ميبچه

گردد به عقبه اجل. اين ست و اين برميبرآيندش لزوما رضايت ني امابرخورد با حقيقت كمالي است  خاصيت لقاء

انجام نشده  ،شود و كاري كه بنا بوده انجام داده شوداجل در هر لحظه وجود دارد. وقتي يك شبانه روز ما فوت مي

ميري و ممكن است بيدار نشوي و اگر داري مي ،است. هر كسي در هنگام خواب بايد فكر كند كه طبق آيات

ابير تع ،هاي نماز شبدر سجده)عليهم السالم( اند. در دعاهاي اهل بيت مر دوباره به تو دادهدوباره بيدار شوي يعني ع

 هايش مشق اجل انجام دهد. در قنوت نماز وتر. انسان بايد با خواب زيبايي در درك اجل آمده است، به ويژه

 و انواع مختلفي دارد. است « تا-از»اجل بازه زماني 

هاي انسان در ماه پخش است و بر ريزي اين است كه به مدت يك ماه رصد كنيد. فعاليتهبراي برنام پيشنهاد دوم

ايد گيرد. ما به ازاي وقتي كه صرف كردهريزي را ميتر است و خطاي برنامهبررسي و رصد اعمال دقيق ،اساس ماه

بيست  دانم چه شده است!را نمياز وقتم  بايد كار داشته باشيد و نبايد بگوييد بعد از يك ماه كه مثال سي ساعت

-هايد به تركيب برنامهنخواهها در گام اول نميها يعني يك كتاب سخت را خواندن. آدمساعت گم شده در برنامه

ريزي و كار توان برنامهرتي به راحتي ميهاي پِها از بين برود. براي وقترتي وقتدر ابتدا بايد پِ .شان دست بزنند

هايي دارد كه معلوم زمان شود كهكاري داشته باشد. بعد فرد متوجه مي بايد به ازاي هر زمان،يف كرد. پس تعر

 بيست ساعت زمان گم شده وجود دارد.  ،هاكار كرده است. اين گام اول خيلي مهم است. در بهترين آدمنيست چه 
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بايد برود سراغ  ،هارتياين پِ رتي دارد. بعد از مشخص شدنخيلي پِ ،كندوقتي انسان بدون محاسبه زندگي مي

 اش و آنها را اصالح كند. محتواي برنامه

دار كارهاي ضروري مثل غذا خوردن و كارهايي كه قابل ترك كردن نيستند. كارهاي دوم كارهاي مفيد زنجيره

 هستند. 

اهلل ريبا معادل لقاء)ره( كلمه فتح تق هاي حضرت اماممربوط به لقاء است. در كتاب ،فتح در كارها اسحساداشتن 

 گرفته شده است. 

زابل سفر كردم. با به هاي خاص در منطقه زابل را به عنوان ماموريت خود انتخاب كردم و اين هفته كشف آدمبنده 

مين شور. پيرمردي با كارد. آب شور و زآبي و خشكسالي هنوز درخت ميدار آشنا شدم كه در اين بيفردي باغ

به همين  نيزسال اول درخت كاشتم و همه خشك شد و سال دوم ت من نبايد از اينجا بروم. گفميهشت فرزند... 

ه روم و بعد الهامي شد به من كه فني را بداني كه من نميترتيب و سال سوم پاي زمين نشستم و گفتم خدايا تو مي

 شد.  بارها، شروع به كار كردم و اينكشي و كاشت درخت كنار آنكار بردم كه با زه

. است ديدي كه خدا را حس كردهنورانيت او را مي اهلل است.، اين لحظه لقاءبينداي كه برگ درختش را ميلحظه

 خواهد. رسد كه فقط خدا را ميبه حالتي از اضطرار مي« هو السميع العليم». .ديده دعا كرده و خدا را

ديگر شور نيست و اين ابداع باعث ايجاد  ،تبخير شده تواند باعث نجات سيستان شود. آباين كاري كه او كرده مي

 شود. كشاورزي در آن منطقه شده است. الهامي كه نجات يك قوم و نسل مي

در آن اجل يافت شد وگرنه  ،گردد و بهاي هر اجلي لقاء خداست. اگر خدا يافت شداجل زماني است كه باز نمي

 اي نبايد غافل شد از خدا و لقاء الهي. به لحظه برسد كه در هيچ لحظه ،كم اين زمانو بايد كم لقائي نيست

 از خداوند بخواهيم حقايق را ببينيم. 

دهد كه مفهوم اجل را فهميده باين تمرين را در هفته انجام دهيد. نيت كنيدكه خداوند در سر راه شما آدمي قرار 

 كه چنين انساني را ببينيد، براي فرد خوب است. هم ن دعايداشتن ايفهميده است.  نيزلقاء را  ،است و در هر اجلي
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 05/02/97     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ( سوم   ) جلسه     عنکبوت مبارکه  سوره           
 

 .بفرماييدختم  يخودتان صلوات يسالمت يبرا

 .دبفرماييختم  يصلوات ،ميزائر حج تمتع باش گيامسال هم نيهمبدهد تا  قياهلل خداوند توفءان شا

 ،دندهبرا به ما  )عجل اهلل تعالي فرجه الشريف( تحضرت حجّ ارتيز قيشعبان توف مهياهلل خداوند در نءشاان

 .دبفرمايي ختم ديگري صلوات

حوائج  ژهيوه بداريم،  كه مدنظر ييدعاها. ميجلسه را با دعا شروع كن ها،پايان صحبت دردعا  در عوض بهتر است

 كنيم.ختم  يآن صلوات يو برا ميرا در ذهن داشته باش )عجل اهلل تعالي فرجه الشريف( تحضرت حجّ

 .دبفرمايي ختم يتصلوا همع موضو نيا يبرا .آمرزش گناهان است يدعا برا ،خاص ماه شعبان ياز دعاها يكي

*** 

قبل از شب قدر  الزم است كه خواندن سوره مباركه عنكبوت بر اساس سوره مباركه قدر است. در رابطه با بحثم

تا شب قدر را  ميفكر كن ييزهايو به چه چ مياز خداوند طلب كن ييزهايچه چ نكهيا ،ميآن آماده كن يخودمان را برا

 كنيم.درك 

 (1) الم

 (2يُفْتَنُونَ) ال وَهُمْ  آمَنَّا يَقُولُوا أَنْ  يُتْرَكُوا أَنْ النَّاسُ أَحَسِبَ 

دچار مصائب  ،ميآورد مانيا زماني كه ميعنوان محل ابتالئات است و بدانه ب ايدن رفتنيپذ ميبدان ديكه با يزيچ نياول

 .ميشويو مشكالت م

 (3الْكَاذِبِينَ) وَلَيَعْلَمَنَّ صَدَقُوا الَّذِينَ اللَّهُ  فَلَيَعْلَمَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِينَ فَتَنَّا لَقَدْ وَ

حفظ كند  ايمانش را بايداست. بنابراين انسان  مانياستمرار اآنچه بسيار مهم است  ،آورديم مانيا انسان بعد از اينكه

 .كنديدار مرا خدشه آن ييهازيچه چتوجه داشته باشد كه و 
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 (4ونَ)يَحْكُمُ مَا سَاءَ  يَسْبِقُونَا أَنْ السَّيِّئَاتِ يَعْمَلُونَ الَّذِينَ  حَسِبَ أَمْ

 .و انذار دارند خيو هم توب قيهستند كه هم حالت تشوآياتي  4و 5آيات 

د راده خداونمقابل ادر ه كانسان بداند بنابراين الزم است  ،كننديم يبه ما بد فرادي هستند كها كندبيان مي 4آيه 

ار قر گرانيد تيو اذ تحت آزارزماني كه  آگاه باشنداست كه  نيمربوط به مومن هيآ نيا .ي وجود نداردااراده چيه

 .خدا هست، دنريبگ

رار قخداوند  بلمقا توانديكند ميكه فكر م برندپيش مي ييجا تاها او را يبد نيكند و ايم ييهايانسان بد ياز طرف

واهد انسان بخ نيايد كهز روشاءاهلل آن . اناست به مراتب بدتراز ظلم هم  يحت و استامري بسيار ناپسند  نيا .رديبگ

 ير خودكشفكد به شومي و.... يشكست عاطفانسان برخي مواقع مانند زماني كه دچار  خدا خط و نشان بكشد. يبرا

ن را آتوانم يمس پ ،است دمجان خوكه  داردميعرضه و به خداوند  ندازديرا جلو ب دخواهد اجل خويو م فتدايم

است كه  نيعلتش ا از مواقع يليخ .روماز دنيا مي ،رمياگر جانم را بگ ديگويو م« يَسْبِقُونَا أَنْ»كند يفكر م !رميبگ

 .كنديم اديپ يناتيو تزئ يغاتياست كه حالت تبل نيا يبد ايسوء  تياصال خاص ه است.شدامعه مد جدر  موارد نيا

 .رودبه خداوند از دست ن ماحسن ظن ،فتدايمان ماطرافدر كه  ينسبت به اتفاقات الزم است

 (5)عَلِيمُالْ السَّمِيعُ وَهُوَ  لَآتٍ اللَّهِ أَجَلَ فَإِنَّ  اللَّهِ لِقَاءَ يَرْجُو كَانَ مَنْ

نه ما چگو است. خداوندلقاء به و رجاء  ديام ،ميآماده شو شيقدر برا يهاشب الزم استكه  يخوببسيار موضوع 

 م؟يفعال نگه دارآن را  و ميخداوند را در خود فعال كن يبه لقا ديام ميتوانيم

 بِعِبَادَةِ  يُشْرِكْ وَلَا صَالِحًا عَمَلًا فَلْيَعْمَلْ  رَبِّهِ لِقَاءَ  يَرْجُو كَانَ مَنْ»... ديفرمايكهف كه ممباركه آخر سوره  هيآبر اساس 

به رجاء را در خود فعال كنند كه  دياعمال را بخوانند و ام يسازكتاب صالحافراد است كه  نيا شنهاديپ ،1«أَحَدًا رَبِّهِ

 .ه شده استهدف نوشتهمين با  اعمال يسازالبته كتاب صالح

 خيش «خصال»كتاب . همچنين با استفاده از است الهام گرفته «زلزال»و  «قارعه»از سوره  ي اعمالازسكتاب صالح

 يكسدر نهايت كه  مياستخراج كرد ،دنموعمل ها بر اساس آن شديو م ي داشتاتيعملجنبه را كه  ياتيروا صدوق،

                                                           
 110آيه  سوره كهف، 1
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به بركت  و است يكار جمع سازي اعمال حاصل يكصالح !ميعمل كن ميبود و نتوانست يكل كتاب كه معترض نشود

شده  ينوران اريصدوق زده است كتاب بس خيكه ش يبه بركت قلم. همچنين نوشته شده است ،2«الْجَمَاعَةِ مَعَ  اللَّهِ  يَد»

 .باشدمي معتبر و ثقه بسيارش اتيرواو  است

 و ديخوانبا ر تيوار كبه اين ترتيب كه ي بايد آن را هضم كرد.كتاب را خواند بلكه  دياست كه نبا نيثقل كتاب ا

 كيت چون از هم مهم اس اتيروا بيترتتوجه كنيد كه  .ديروب يبعدروايت سراغ  سپسو  ديعمل كنبه آن  يمدت

 .است دهيرس يعمل ريشروع شده و به س يباور ريس

 است؟ يكاف ،ميادهيبه باور رس ميكه فكر كن نيهم :سوال

  .گذاشته است نيتمر -

 ايدنبه  يكساگر » در روايتي بيان شده است كه مثال ؛ديرا بر خود ببند هاتيباب توجآنچه مهم است اين است كه 

و غم آخرت  نديآفريسكون م ايداند كه غم دنيفرد م . بنابراين3«رديگيغم دلش را م ،رغبت و تمايل پيدا كند

بوده  ايدن غمِ نيامشخص است كه  ،دوو باعث سكون ما ش ينيتز يصورت معنوه ب ياگر غم .كندميحركت ايجاد 

  است.

 ،.كتابستيبردار نهبردار و مصاحبكتاب مباحثه شود!حق آن ادا نمي ،ميهر چه بگو .هستند يبيعج اريبس اتيروا

سازي لحصاكتاب  توانديم به معناي واقعي بخوانيم، يكتاب را در طول زندگ كياگر قرار باشد  كتاب عمل است.

اه ردر  دهد پاسخ ي؟صرف كرد يرا در چه راه تيپرسند جوانياز انسان م يچه خوب است كه وقت باشد.اعمال 

 «اللَّهِ  ءَلِقَا جُويَرْ كَانَ مَنْ»پس  .شانيدستورات ا نجامو ا)عليهم السالم(  تيسخنان اهل بو  ثيزنده نگه داشتن احاد

 «.لَآتٍ اللَّهِ  أَجَلَ فَإِنَّ»عمل صالح انجام دهد كه  ،برسد شكه اجل نيقبل از ا بايد

 د؟يريگيم يزيرا معادل چه چ «اللَّه لِقَاءَ» :سوال

 باشد.ا ميوجه خد وحكم  يلقاو  اسم خدا، كالم خدا ،ذكر خدا يلقا ،«اللَّه لِقَاءَ» -

                                                           
 127خطبه  نهج البالغه، 2
 358 ص العقول، تحف 3
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ز ارا  دشياو نب دياب ،يمدهبانجام  يمخواهيرا كه م يهر حكم يعني ؛تر استحكم خدا مهم يلقا ،ما در عمل يبرا

حش خدا ف يبرا شوديمگر مبه عنوان مثال  نيست؛خدا  يبرا ،ميدهيكه انجام م ييكارهااز  يليخ .يريمخداوند بگ

 وندخدا ظلم كند. اي دهدبخدا فحش  يتواند برايكس نم چيهي(. ولبا حكم ّآن هم موارد  يفقط در بعض)البته  !داد

 خيتوب( را وسلّمآلهوعليهاهللصلي) امبريخداوند پ دييكس اجازه همز و لمز نداده است. ممكن است شما بگو چيبه ه

 امبريپ ذباهلليعني نعو ند؛ك هيفرد به دستاورد خودش تك يعنيهمز و لمز  انذار است. خيتوب نيا !كرده است

 ؛ديستا را بپرردم خدم يا ديو بگو رديرا بگ يداشته كه وحاين را  تي( فكر كند خودش قابلوسلّمآلهوعليهاهللصلي)

 .دانديخداوند م تي( همه را عناوسلّمآلهوعليهاهللصلي) امبريهمز و لمز است اما پ نيا

 ست؟ينقطه ن كو ياست  فيط كيپس  :سوال

 دميفهم .ائم الذكر باشدد ديبودم كه انسان با دهيها شنكردم و از منبرها و كتابيفكر م بنده زماني مراتب دارد. ،بله -

وضو اگر  شده كه گفته تيروادر  دميفهم . سپسخدا دانستم اديبعد نماز را هم  .شود قرآنيماز موارد ذكر  يكي

-داستان ادياگر  پي بردم بود؟ شود دائم الذكريم گونهكردم كه چ يريگيپ شود.يم يذكر در شما جار ،ديداشته باش

فرعون و  ،نميببرا  يطاغوت ايدعوا به عنوان مثال اگر  .ذكر است ،چون مربوط به قرآن است فتميب نيزقرآن  يها

-را برايم تداعي مي 4«الْحَمِيرِ لَصَوْتُ الْأَصْواتِ  أَنْكَرَ  إِنَّ» ريدزدگ يصدا ايو  آورمرا به خاطر مي)عليه السالم(  يموس

-يكه بر قرآن داللت م ييكرد و جاها دايپ رتقادر طول روز ابودن خدا  ادبه يساعات  جيتدره ببدين ترتيب  كند!

 نميبيم يحتما خوب ،ه استلّلِ مدُكنم چون الحَيم يخوب يبه كس يوقتفهميدم خدا قرار گرفت.  اديجز  نيزكردم 

 ست.ا خدا ي ازادبرايم يآن هم  ،ستين يخوب فهمميو م نميبيم يكه بد ييهر جا يحت ست.ا خدا آنجاقطعا  زيرا

 درست كنم،هم را خواب  مسئله اگر بتوانم با خودم فكر كردم .دكر يتوان طراحيمرا  يخوب اريبس يهامهارت

دست و پا نهايت تالش و  .نديگويم ءبه لقا ءرجا ،اتقلّ نيابه  .خدا را به خانه دعوت كنم توانميساعت م 7حدود 

و  كنديم دايمعنا پ يچقدر زندگدر اين صورت شود و  يجار يخداوند در تمام لحظات زندگ زدن براي اينكه

ه انسان وجود داشت يدر زندگ ياشتباه ايشود و اگر گناه يه مانصادق ،انسان ياهايرو اينگونه .خواهد شدبخش لذت

 .دهنديبه او خبر م باشد
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 تيرؤ شود.ينم ليبه صفت تبددر او شود و ياز آن حالت بد خارج م ،حواسش باشد كه انسان با خبر شود و نيهم

 .حكمت است به شكلمختلف و  يهاصورتخداوند در خواب به 

خواب هم  ريبه علم تعب يازين .ها را رصد كند و بدست آوردآن حكمت ديد باوشمي داريفرد از خواب ب يوقت

-خودم مثل عقربه يخواب را برا بنده كند.و تعبير  فيتواند خوابش را تعريخودش م طيهر كس با ذهن بس .ستين

اگر  .مكنيم شاديز ،اگر سرعتم كم بود كند بنابراينشخص ميرا م دانم كه سرعت و سوخت و...يم نيماش يها

 .خوب است با اين وجود بسيار ،خداوند است ءلقا حداقلخواب  .دهمبود، سرعتم را كاهش مي اديز

خواندن اين  مدوامت بر .سوره قدر را بخواند موقع خواب ،تواند استفاده كندياز خوابش نم كندميفكر  يكس اگر

نقدر كاربرد آسوره قدر  .شوديم ميخواب تنظ يهاتيخواب و هم موقع تيهم رؤ .كنديم ميخواب را تنظ سوره

 لبتها .نديبيفالن كس را م بخواند،چند بار گفته شده اگر فرد آن را مثال  ؛كنديهم م (برهيكالبندي )درجهدارد كه 

 كند.يدار مخواب را جهت و نيياهداف را تع قايندارم. سوره قدر دقهم  ياعتقادالبته و در اين زمينه آگاهي  بنده

، درست مانند اندرا رها كرده زيخواهند و همه چياست كه فقط خدا را م يكسان يقبل از خواب برا ديسوره توح

 اليخيبشود مي ،باشمداشته كه خدا را  !چه صد وجبو وجب  كيچه  ه ،آب از سرم گذشت نديگويكه م كساني

 ،نديچه نب و نديچه خواب بب يعني !نديخواب نب گريممكن است دبرود،  ديسوره توحمت سبه هر كس  .شد زيهمه چ

 .سوره قدر بخواندبايد  ،استفاده كند شيهاخواهد از خوابمي ياما اگر كس نكند.ي فرق

 كنم.عرض مي ييروا يهابه داللتاين را  در اصالح شب است. يبيسوره عج ،قدر سوره

جهت  ناي سوره قدر را از اما خواندن سخت است سيسوره  نكهينه ا .ميكنينم هيتوص ،سخت يبه كارها اديز ما

ام بچه ،نكرده يا كرده يبد ،ظلم كرده يكه چه كس نيا .را كنار بگذارندموارد  هيكه افراد بخوانند و بق مييگويم

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ديهمه را رها كند و بگوو... ام نكرده ايام ازدواج كرده مشكل دارد،

 زيهمه چو خدا شب قدر دارد  زيرا« شَهْرٍ أَلْفِ  مِّنْ  خَيْر   الْقَدْرِ لَيْلَةُ » ديگويرا رها كند چون م موارد هيبقسپس « الْقَدْر

سوره به  نيترهيشب .اد و جلو رفترستفصلوات  توان يكمي .صلوات است هيشب شود.يكند و درست ميرا جبران م

واقعا انسان  .خواند و پيش رفت يكشود يمي .دهنده است صلهيف و ختامه مسك يعني ؛سوره قدر است ،صلوات

كه امكانش را  يتعقل ساده بلكه با تعقل كيهر كدام نه با  .تشكر كندداند بابت كدام سوره قرآن از خداوند ينم

 ،سحر تيك،ژنبايد پس  .دهدبتواند انجام يكس نم چيكند كه هيم يكار .زنديرقم م ي رااتفاق ي،كنيفرض نم



21 
 

سحر و  امامن سوره قدر دارم  ديتواند بگويم يمگر كس .را خواندسوره قدر رفت و جلو رد، رها كرا جادو و... 

  گويم.چيزي كه ميفراتر از  ،كنديرا بلند م انسانسوره  نيا ؟!كند يجادو در من اثر م

شب  شانيدگچقدر زن، خاص است( اريحضرت بس نيا ي)زندگ كردميرا مطالعه م)عليه السالم( امام جواد  يزندگ

از  ،ميدانستيما كه نم داشتند. يهردو هم عمر كوتاه )سالم اهلل عليها(. قهيو هم حضرت صد شانيهم ا ،قدر بود

 نيا سوره قدر بخوانند. ،تباه شد ورفت  شانسال از عمر 40ـ 50 كه خورندحسرت ميكه  يكسان .ميديفهم تيروا

تواند يانسان م .دهديرا شرح م 5«لَآتٍ... اللَّهِ أَجَلَ فَإِنَّ اللَّهِ لِقَاءَ يَرْجُو كَانَ مَنْ»سوره قدر  دهد.يم ديام آنانسوره به 

شود. ياهلل بر شما نازل مءشاسوره هم ان نيلب امطا هيبق خداوند را در خودش فعال كند. يبه لقا ديدر شب قدر ام

 روزيتواند پيم يبا هر دشمنو  يدر هر احتجاج ،همراه خودش داشته باشدرا سوره قدر  يكه اگر كس است تيروا

به او  و كندبودن ميعرضه يباحساس ناتواني و  يكار ايهر موضوع در  ياگر كس ،است بيعج اريبس تيروا شود.

 مِّنْ  خَيْر  الْقَدْرِ لَيْلَةُ»زيرا  كنديداشته باشد كه خدا جبران م ديسوره قدر بخواند و ام گيرند،و اشكال مي راديا زياد

در  باركي ت.اس دهيآفر يچه وسعت و آن هم بابلكه در رحمت است  دهيافريخداوند انسان را در عذاب ن .«شَهْرٍ أَلْفِ

 نيبا ا دانديواقعا انسان نم شود.يهر سال تكرار م بلكه !شودميعمر قرار نداده كه بعد از آن هم معلوم نباشد چه 

همه  نيا ،و رحمت تيهمه امكان هدا نيبا ا !دارد ييما قرار داده است جهنم چه معنا يكه خداوند برا يهمه امكانات

 .ل استدارد كه مفصّ يليدال ودشخ يهم برا نيا البته كه !؟ستيچ يجهنم برا اتيآ

به  اريبس سالم(يه ال)عل امام جواد رهيدر س دارد. ستادنيو بلند شدن و ا ييصورت قدرت و توان پاسخگو سوره، خود

 .خواندن سوره قدر سفارش شده است

 قيتوف يجمع ياجتماع است و كارها نيتركه خانواده كوچك يياز آنجا :اجلموضوع راجع به  یعباس یآقا

فرزندان  يخانم و آقا و حت نيدر مسائل مختلف در منزل ب يعلم يهاكرد كه مباحثه هيتوان توصيم ،دارد يشتريب

در بحث  نباشد. هودهيب مورد بحث شرط كه موضوعا اين مباحثه است ببودن كنار هم  يهااز بهانه يكي برگزار شود.

 ،نديگويقدرت م فيدر تعر ست.ابشارت هم بلكه  ستيكه در اجل فقط انذار ن دينكته بنظرم رس نياجل ا

وجود  يزياصال چ ،نبود ياگر زمان .نبود يزياصال چ ،اگر اجل نبود كند.يم فياست كه قدرت را تعر تيمحدود

 ،شود لياگر حركت به سكون تبد بحث حركت است. ،و طلب ءرجا ،اجل يهاواژه نيجالب بموضوع  .نداشت
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 فَإِذا» شود حركت كه يمموضوع  نيترپس مهم ماند.ينمء باقي نه طلب و نه لقا ،نه اجلء، نه رجا ،زيچ چيه گريد

 .6«فَارْغَبْ رَبِّكَ إِلى وَ»،«فَانْصَبْ فَرَغْتَ

 ود.شحثه گذاشته مباها نوادهدر خا «اللَّهِ  لِقَاءَ يَرْجُو كَانَ مَنْ»درك  يشد كه برا نياول ا نكتهپس  اخوت: استاد

ه اگر بند مثال ؛دنسبت به آن اصالح شو كردمانيرو ،ميدهبانجام  يكار خوب ميخواهيم ياست كه وقت نيموضوع ا

 رد بحثمووضوع م ، در صورتي كهدوبار مباحثه داشته باشم يا كباري ياهفته خواهميدر منزل مطرح كنم كه م

 داشت.خواهد ن ياصال دوام ،مناسب همه نباشد

-زوج ژهيوه ب، نباشد افرادذائقه همه  مطابقسوره آن  اما ميكار كن ياراجع به سوره ميخواهيم ديياست بگو ممكن

تاب شروع ك كيبا  همخودشان مباحثه بگذارند و معموال  نيدوست دارند بو اند كه تازه ازدواج كرده يمذهب يها

ه كرا  يضوعهنوز مويرا ز !دو جلسه دينگويم مباحثه داشتيد،جلسه چند  شودسوال مي يوقت .كنند اما دوام ندارديم

 .مياهنكرد دايپ ،اشدب اعضاي خانوادههمه  مناسب

از  يعني ديآيم شيكه پ يكار هر موضوع نيا يبرا !دكنم كه انسان دائم الجلسه شويم يكار من ی:عباس یآقا

واند براي تميوضوع م نيهم ،سدينويم يذوق دارد و متن ادب ييآقا ايمثال خانم . كنميموضوعات موجود استفاده م

ما اگر ا شود. دايموضوع مشترك كمتر پممكن است خوانده و  يارشته يچون هر كس كار برود.ه ببحث در خانواده 

 .است بهتر ،از موضوعات موجود استفاده شود

 هاانوادهيست همه خنو الزم  كنديفرق م كردهايرو نيا ،ها و سطح سوادخانوادهارتباط به سطح  بسته اخوت: استاد

 براي همه موضوعات مباحثه داشته باشند.

كه نواقص انسان را  يانتظار بدست آوردن علم .انتظار فرج است ،يو مباحثه علم قيدرك عم يجستن برا بهانه

 منظور فرج امام زمانانتظار فرج  نيا شود.محسوب ميعبادت نوعي انتظار فرج است كه  برطرف كند از مقوله

انتظار  نيا ،شود روشن يشبرا يقتيحق دبخواهانسان  ياكه در هر مباحثه نيا .ستين )عجل اهلل تعالي فرجه الشريف(

 يزيچ ؟فهمديم چيزي چه يدبستان ايبچه طفل  مييكه بگونيا .است كرديرو رييفرج و عبادت است. خودش تغ

 ديدزاويه اگر با  .شوديم ليتبد ءبه لقا اميدبه علم و  ،ميداشته باش دنياما اگر شوق و ذوق فهم ،شوديحاصل نم
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تا از الهام  ييدبه من بگو يزيچ ميگويمثال م ؛دهديم ادي... به من علم ايطفل  ايبه بچه نوپا  ،ميانتظار فرج نگاه كن

 رخي اصال ب .پرسميمهمان سوال را  باز همپس فردا  ،پرسميفردا هم م .خود استفاده كنم يوجود فهيشما در صح

 ،هم «است؟ حالت چطور»سوال  نيهمبه واسطه  شود. دهيپرس اديز ديبا «است؟ حالت چطور» انندسواالت م

 ت.خوب اس بسيار موارد نيدر ا يشكنپس مهارت قالب .شوديانسان م اطالعات زيادي نصيب

 ي؟سينوب خواهيه چيزي ميگفت چ .سميبنو «پدر به دخترش يهانامه»به نام  ييهامتن مبه دخترم گفتم دوست دار

در دخترم  انتظار نياز قبل ا يعني .يسيبنو يمبرا مطالبيقرار بود  ،آن روز گفت يفردا .سمينويم مواردي راگفتم 

. ستياهلل نءلقا گريد نيا .كنند حتينصخواهند ميمامان و بابا دوباره  نكهينه ا ،شد جاديو مطالبه در او ا شكل گرفت

 ي بدهد و روي مسائلي پافشاري كند،تذكرو  نديرا بب ما يكه هر كسنيا !ستياهلل نءلقا گريكه داذيت كردن ديگران 

 .ديبگو هيو به بق سديرا بنو افراد نيا يهانفر مهارت كي مهم است. بسياراهلل ءو لقا ءن مطالبه رجايا .ستيدرست ن

 يعلم نيريش يهابحث يخانه جاكه خوب است  يليخ .دهديم رييتغ يليرا خ يزندگهم به نوبه خود مهارت  كي

حتما  ،اگر نور نباشد .است حتما غفلت ،اگر ذكر نباشد ماند.يمجادله نم يي برايجا گريددر اين صورت  ،باشد

گذارد و يانسان در خانه منبر م ،ها نباشدمهارت نياگر ا بنابراين .هست طانيحتما ش ،هرجا خدا نباشد .است يكيتار

ها كه به ظرافت نياگر ا است. نيعلت هم ،مينيبيمندر مساجد را  نانجوا گرا .خدا در خانه باشد ادي ديبا ديگويم

ما كلمه  يوقت .كردن يخدا را جار يعنيزدن  بحرف خو .فتداياتفاق م نيا ،نشود تيرعا نديگويآن حكمت م

از  يكي مهم است. اريبس اتيتجرب نيا انيب .ميكنيم يخداوند را در قلب او جار يعني ميسينويم زيآمحكمت

 .ميبريم تيو بهره را از خالق حضّ نيكمتر ،يو اعتقاد ينيمسائل د انياست كه در ب نيما ا مشكالت

 بود. بودن اجل يريتبش جنبه ،سيعبا يدوم آقا نكته

 رياصل تدب ،كار كردن با زمان .ديتر كار كنيو جد شتريبه زمان براجع  .صحبت كردمراجع به زمان  شيجلسه پ بنده

مثال در دو كارخانه هر كس زودتر محصولش را  ؛ستيتر از آن نمهم يدر زندگ يامولفه چياست و ه يدر زندگ

كه  ياغلب افراد .بردينم شيپ شسمت اهدافه به اندازه زمان انسان را ب زيچ چياست. ه پيروز توليد و عرضه كند،

 ياگر كس يعني .شودمربوط ميعدشان به زمان بُ كيحتما  - باشدكه  يهر نوع اختالل - ،دچار اختالل هستند

 نيسنگ اريحرف بس نيا .شوديم كيبه عصمت نزد يبه نوعنگه دارد، مواجهه خود با زمان را درست كند و متعادل 

همه البته از زمان است و  يمفهوم ،زمان است و اجل دركعصمت در انسان منوط به  يبه مرزها دنيرس يعني است.
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كار كند و در لحظه ه اش چبا گذشته ،كار كنده در لحظه چ نكهيا .تر استعي. مفهوم زمان وسستيزمان ن ،اجل

 .زمان كار كند يرو اين توانايي را دارد كه يهر كس باشد.

 ديخداوند ام ءتواند ساكن باشد و به لقاينم يكس .ميحاصل حركت است و ما به آن توجه ندار زمان :یعباس یآقا

شود به او ينمديگر و  دشويم نيمسك يشود و بعد از مدتيم فزودها ي انسانبه بارها يبار يبا هر توقف داشته باشد.

 .است ياساس يدهاياز شاه كل يكي ،ضرورت حركت در مفهوم زمان .كمك كرد

افراد در  رييتغ زانيم است. رييتغ است كه استفاده از زمان يهااز شاخصه يكي دييگويكه شما م يزيچ اخوت:  استاد

هر چند وقت توان ، ميراحت است اريبسمطلب  نيها از مفهوم زمان است و البته فهم انشان دهنده بهره آن يابرهه

ها فكر آن دنيفهم يراب دياكه ب يراتييتغ .دفهميهم م فرد خود ايم يا خير؟هم كه بهتر شديبپرس انياز اطراف باركي

مثبت و در جهت كمال  راتييتغ ديشود اما بايتر مفيجسم انسان به مرور زمان نح !اندمحسوس نبوده نيعي ،كرد

كند و علت  يبداخالق ياگر كس د.يباشهم با ادب و خوش اخالق در عين حال اما  ديباش ضيمر ديتوانيشما م باشد.

كه  ييهامجموعه رفتارها و عكس العمل يعنينفس  حّشُ  .نامدمينفس  حّشُرا قرآن آن  ،آن را خستگي ذكر كند

 يشود كسينم داشته باشد كه گرفتار حال نشود. ييتقوا ديكه انسان با يدر صورت .آن حال و طبع انسان است يمبنا

 ردمانسان با م .ستيروال ن روي شهيكه هم ايدن يزندگ !با من حرف نزند يلطفا كس ،اممن تازه از سركار آمده ديبگو

 ياگر كس اما ستااحواالت  نيخاطر همه اكثر اختالفات ما هم ب .دباش شحاالتدرگير  دتوانينم كند ويم يزندگ

هر  .اورديطرف مقابل را در ذهنش ن بيو ع ندينب بيحواسش باشد كه آن را ع ديمسئله را از طرف مقابل د نيا

 .كنمحش اصال ديكه با نيز وجود دارد در من آن مشابه ديبگو ديد يزيچ

 

 (6الْعَالَمِينَ) عَنِ لَغَنِي ّ اللَّهَ إِنَّ لِنَفْسِهِ يُجَاهِدُ فَإِنَّمَا جَاهَدَ  وَمَنْ

بحث  ،ميوارد كننيز  يتيو در نظام ترب بياوريمهم در فرزندانمان بوجود و خودمان  درهم  ديكه با يمهم يهااز نكته

انسان بدون جهاد به  ديمطمئن باش يم.دار داشته باشمستمر و جهت يسع ،به هدف دنيرس يبرا يعنيجهاد  جهاد است.

كارهاي مستمر بهتر از  اماكم  يكارهاكردند كه  ديتاك)عليهم السالم(  تيخاطر اهل ب نيهمه ب رسد.ينم زيچ چيه

 خودبراي منفعت جهاد  يعني «لِنَفْسِهِ يُجَاهِدُ فَإِنَّمَا جَاهَدَ مَنْ َو» كندبيان مي هيخاطر آ نيهمه ب .منقطع استولي  اديز

ماه  كيكار  نيا يبرا .شودياز كارها حذف م يليخدهد، استمرار يش را كارها انسانمقدار كه  نيهم است. شخص
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-يكه م وجود دارد ياصال آب ،يشناسخواهد برود آبيطرف م مثال كنم.يو مطالعه م امتحان آزمايشي ه شكلب

آن را مشخص  تيابتدا غا يانجام بده يخواهيم يهركار يعني «لِنَفْسِهِ يُجَاهِدُن مَ» ؟!دكن قيآن تحق يرو دخواه

 .اتفاق است كيبر اساس  .ستيبر اساس جهاد ن ،رونديكه افراد م يدانشگاه يهااز رشته بسياري كن.

دهد بخواهد انجام يكه م يمستمر يو كارها ندك تمرينآن  يدر شب قدر برا ديباانسان است كه  يها موضوعاتنيا

-يم ميرا تنظ شيهابرنامه نيو ا كنديها انتخاب مآن نيشب قدر از ببعد در . نمايد فهرست را كند  آن جهاد يو برا

 بعد جلسه . برايكند كار يجهاد به صورت طور مستمره ب ،را استكه در وسعش  ييبعد از شب قدر كارها كند.

 موارد اين چرا بگوييد و بياوريد را كنيد گيريتصميم آن براي خواهيدمي قدر در شب كه جهادي كارهاي فهرست

 رساند؟مي مطلوب نتيجه به را شما هست؟ آيا شما غايت جهت در آيا هست؟ شما وسع در آيا يد؟اهكرد انتخاب را

 بهترين به را مشكل تواندمي كه وجود دارد عالم در راهكار آنقدر وجود ندارد. بست بن به نام چيزي در واقع

 دهمبانجام  توانمنمي كاري گويدمي زماني كه كسي .دارم خاطره موضوع بسيار اين به راجع بنده .كندتبديل فرصت

وقتي  يعني .است شرايط بهترين و گنج داراي بهترين فرد اين كه آيدمي ذهنم در بالفاصله خوبي ندارم. زندگي ياو 

 گيرد.مي شكل او براي وسعت همان به بهشتي من ذهن در بالفاصله ،نيست من زندگي از ترجهنم گويدمي كسي
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 12/02/97     تاد    اخوتاس     -لسه خانوادگی ج                                                                                                                                                                                                                                                                                               نیمه شعبان  -(      چهارم   جلسه  )     عنکبوت مبارکه  سوره           

 

 هايتان صلواتي بفرستيد.براي سالمتي خودتان و خانواده

ي د، صلواتبت شوهاي ما در اين روز شريف كه هنوز به غروب نرسيده است، اجاشاءاهلل همه حاجتبراي اينكه ان

 ختم بفرماييد.

ايم جبران كنيم برطرف ستهنتوانايم و داشته شاءاهلل به بركت ميالد امروز، تمامي نواقصي كه در زندگيبراي اينكه ان

 شود، صلواتي ختم فرماييد.

م دعاها شاءاهلل جلسه نوراني شود و هخواهيم حاجت خود را مد نظر قرار دهند تا انقبل از شروع، ابتدا از دوستان مي

م باز ههم ما ف ها، دريچهتر شود و جلسه، به مجلس دعا تبديل شود و به واسطه اين دعاها و اجابتبه اجابت نزديك

 شود.

اي كه در كما است. براي ساله 11اي كه دارد در ذهن بيارود. خصوصاً كودك هر كس، هر نياز، حاجت و خواسته

 شفاي اين كودك و ساير كودكاني كه نيازمند دعاي مومنين هستند، صلواتي ختم بفرماييد.

يم، درك شب قدر است. هرچند در روايات، نيمه توانيم در چنين روزي داشته باشيكي از بهترين حاجاتي كه ما مي

هاي آن، نوعاً شب قدري است. به هرحال به هايي مثل احياء و مراسمشعبان به عنوان شب قدر محسوب شده و برنامه

رود كه يكي از اين داليل، وجود امام است. ارتباط با امام است داليلي، از نيمه شعبان كاركرد شب قدر انتظار مي

، اين تنزّل بايد به قلب انسان 7«تَنَزَّلُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ»فرمايد تواند ما را به شب قدر برساند. وقتي كه قرآن ميكه مي

 نند، جا نمانيم و بتوانيم اين شب را درك كنيم.كشاءاهلل از قافله كساني كه اين شب را درك ميكامل وارد شود. ان

*** 

در ما مي ات مهسوره مباركه عنكبوت را با اين عنوان شروع كرديم كه اگر شب قدري را درك كرديم، چه اتفاق

 خواهد افتاد.

                                                           
 4سوره مباركه قدر، آيه  7

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=97&AID=4
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=97&AID=4
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 ﴾1﴿الم 

 ﴾2﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ 

هاي زندگي ع چالششوند، در انواها بايد بدانند وقتي كه مومن ميافتد اين است كه تمام انسانن اتفاقي كه مياولي

 ها را برايشلشكند وقتي مومن شود، به بركت اين ايمانش خداوند خيلي از چاگيرند. اگر كسي فكر ميقرار مي

 ند چه كسي در ايمانش راسخ است.خواهد بداطور نيست. به اين دليل كه ميكند، اينحذف مي

 ﴾3﴿ينَ مَنَّ الْكَاذِبِلَيَعْلَوَقُوا وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَ

خواهند يا براي خود خدا. آيات مكرري در قرآن و در هايش ميها خدا را براي نعمتو اينكه مشخص شود انسان

كنند خدايي احساس مي ،8«دَعَوُا اللَّهَ مُخلِصينَ لَهُ الدّينَ»گيرند ها قرار ميسوره داريم كه افراد وقتي در سختيهمين 

پرستند و اين يكي از مشكالتي است هايش ميدارند، اما نه خدايي كه به آنها نعمت داده بلكه خدا را به خاطر نعمت

گويند كه خدايا ما اگر نجات پيدا كنيم گيرند، ميي در سختي قرار ميشويم. به همين دليل وقتكه ما دچارش مي

كنيم؛ يعني خدايا نعمت بده تا تو را گفتند تو را عبادت ميكه بايد ميآوريم. در صورتيحتما شكر تو را به جا مي

 شكر كنيم؛ در نظر آنها ايمان مساوي است با نعمت داشتن و استفاده از آن.

ست. بال يعني اباالتر  ز بالشوند. فتنه يعني چالش، يعني به هم ريختن. فتنه يك رده اتنه و ابتالها ميها دچار فانسان

تن، مثل ه هم ريخعني بتحوّل، ممكن است خوب يا بد باشد. اينكه انسان، عزيزي را از دست بدهد، بالست اما فتنه ي

اتي ايجاد ا اختالفده امزدواج كرده و خانواده تشكيل دااندازد. فردي ااختالفات خانوادگي كه انسان را به چالش مي

ن اين زندگي م را درچگويند و بايد بتواند ايمان و تقواي خودش را حفظ كند. نبايد بگويد شده كه به آن فتنه مي

 اي وجود دارد.اتفاق افتاد. طبق اين سوره مباركه، احتمال وقوع اين مسائل براي هر زندگي

  ﴾4﴿ونَ ذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُأَمْ حَسِبَ الَّ

 ﴾5﴿يمُ لْعَلِمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ ا

 ﴾6﴿ مِينَلَوَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَا

                                                           
 65سوره مباركه عنكبوت، آيه  8
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اين آيات، از اين باب اهميت زيادي دارند كه انسان را به داشتن روحيه جهاد و مجاهده و از خود گذشتگي دعوت 

 كند.كند و چنين انساني را مومن تلقي ميمي

 در سوره مباركه عنكبوت، اگر انساني مجاهد نشود و نخواهد در راه خدا از خود گذشتگي داشته باشد، انسان مومن

 كند كه در صدد جهاد در راه خدا باشد.شود. خداوند در اين سوره كسي را مومن تلقي ميتلقي نمي

اش باشد، مومن جهاد در راه خدا يعني گسترش دين در همه عالم. اگر دينداريِ كسي، محصور به خود و خانواده

خواهد. طبيعتاً اين مومن جهاني مي شود، گسترش دين را بصورتشود. مومني كه در اين سوره تعريف ميتلقي نمي

بينيم كه انتظار كنيم ميداند. آيات اين سوره را نگاه ميشود و آنها را طبيعي ميبا مشكالت مختلفي مواجه مي

هاي ما در شب قدر بايد رسيدن هاي جهاد، انتظار خيلي بااليي است. يكي از خواستهخداوند از اهل ايمان در صحنه

ب خداوند باشد؛ يعني خدايا ما را به چنين ايماني برسان كه بخواهيم چنين جهادي براي تو داشته به اين حدّ نصا

 باشيم.

 ﴾7﴿وا يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُ

دهند؛ يا انسان جزء شود، در واقع به ما شاخص ارائه ميشبيه است و به صورت قانون بيان مي 7آيه  اين آياتي كه به

لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ »اگر جزء مومنيني كه خداوند انتظار دارد، باشد، حتما بايد حس اين مومنين هست يا نيست. 

خواهد، نيست. به را در خودش داشته باشد. در غير اين صورت، آنكه خدا مي «وا يَعْمَلُونَوَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُ

افتد، فرمايد در قيامت اين اتفاق ميكنند كه به زمان محصور نيست؛ نمياين علت كه اين آيات، حقيقتي را بيان مي

كه ايمان و عمل صالح در او  ، كسي«وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِوَالَّذِينَ آمَنُوا »افتند. ميجمالت به كار رفته در حال اتفاق 

هايشان را ما بدي حتما« لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ...»(، تثبيت شده باشد )به صورت ماضي مطرح شده است

 شود.هايشان پوشيده ميبديفرمايد ها بدي ندارند، بلكه ميفرمايد اينپوشانيم. جالب است كه نميمي

اي اي هم داشته باشند به لطف و عنايت خداوند، پوشيده شده و به كسي ضربهدر صحنه جهاد و زندگي، اگر سيئه

زند. مثال كسي در شهري جهادي انجام داده و طبق تشخيص خودش، با علم و برنامه عمل كرده است اما بعد نمي

بيند هيچ اثر منفي از آن عمل كه قرار بوده اتفاق بيفتد، كند مياما بررسي كه ميمتوجه شده آن كار مناسب او نبوده 

شود. مومنين، حمايتي از غيب دارند كه موجود نيست. خيلي از كارهاي ما از ابتدا تا انتها اثر منفي دارد و ظاهر مي
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شود، نيكوتر ه به آنها داده ميشود. جزايي هم كشان نبوده و بدي كردند، پوشيده مياگر چيزي كه در محاسبات

 معركه جهاد اين چنين است. )وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.( به هرحالاست 

بينيد. كساني كه در آن زمان بودند، سيئاتي كه به واسطه جنگ اتفاق هاي اين جهاد را در جنگ هشت ساله مينمونه

بيند كه تقريبا هر دو سال يكبار يك فتح دند. اگر كسي اهل تحليل مسائل جنگي باشد، ميافتاد را با چشمان خود دي

ايم اما االن به همه فرماندهان مدال افتخار ايم و در جاهايي خطاهايي كامال واضح داشتهو يك شكست داشته

هيچ كس چنين حسي نسبت به شناسيم و دهيم و به عنوان اوتاد و اخيار و كساني كه اجتباء و قدسي شدند، ميمي

شويم و بررسي اي كه اساسا نگاه منفي دارند. اما وقتي در كار وارد مياند مگر عدهآنها ندارد كه دچار سيئه شده

شده و ... اما گويا جرياني از غفران و تكفير سيّئات در آن حاكم بينيم خطاهايي بوده كه نبايد انجام ميكنيم ميمي

شود كه در مان نبينيم، معلوم ميمان و عمل صالح است. اگر ما اين نكته را در كارهاي جهادياست. اين خاصيت اي

گوييم. مثال در يك منطقه محروم شروع به ايم. اين آيات را آيات شاخص ميايمان و عمل صالح كم گذاشته

ياد است. بايد برگرديم و ببينيم ايمان ايم، زبينيم آسيب هايي كه به اين مردم زدهكنيم اما بعد از مدتي ميفعاليت مي

مان به چه صورت بوده است و جاي تامل دارد. بعضي از آيات، خاصّ مجاهدين در راه خداست و اگر و عمل صالح

كسي مجاهد در راه خدا نباشد، گويا اين آيه اصال براي او موضوعيّت ندارد و خيلي از آيات براي عده خاصي 

 كند.مصداق پيدا مي

ا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ و َوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم  فَلَا تُطِعْهُمَ

 ﴾8﴿تَعْمَلُونَ 

ه آن سوگيري منفي داشته باشند، به همين خاطر ها نسبت بشود، ممكن است خانوادهوقتي اين شرايط جهاد فراهم مي

ترين افراد خانواده كه والدين هستند، حسن داشته باشد اما حق كند نسبت به نزديكخداوند به انسان توصيه مي

اي داشته باشد. اين موضوع در زمان مدارانهاطاعت ندارد؛ يعني در عين حال كه حق اطاعت ندارد، بايد رفتار حسن

كردند. اينكه ها با جبهه رفتن فرزندانشان مخالفت ميشد. بسياري از خانوادهبه طور واضح مشاهده ميجنگ نيز 

گوييم سابقه جنگ دارد، به اين معني نيست كه در زمان حال اين مسائل وجود ندارد، بلكه امروزه شكل جهاد مي

و اقتصادي و فرهنگي و انواع جهاد  علمي متفاوت شده است. آن زمان جهاد در معركه و قتال بود و امروز، جهاد

 تري دارد.تر و متعدد شده و مسائل پيچيدههاي جهاد، متنوعها و صحنهاست. امروزه به مراتب، معركه
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ترين افراد كنارش، همسر و فرزند و والدين شروع اگر كسي بخواهد واقعا مجاهد در راه خدا باشد، بايد از نزديك

سروصدايي داشته باشند. گاهي الزم است راكه امروزه اكثراً دوست دارند زندگي آرام و بيكند به توجيه كردن؛ چ

افتد، همين مسائل و هايي كه جهاد اتفاق نميهايشان را با خود همراه كنند. يكي از علتافراد هجرت كنند و خانواده

بسيار عجيب است كه مسائلي مانند  ي.چنينهاي والدين و همسر و مسائل اينهاست. اجازه ندادنموانع خانواده

هاي جهاد بدون سرباز شود صحنهكنيم باعث ميچسبيدن به محل زندگي و اقليم و عُرفياتي كه خودمان درست مي

 كند.مانند و صحنه هاي نامطلوبي را در كل جهان ايجاد ميبماند و زندگي ها در گريبان خود مي

ا گسترش دهيم، بايد از محله ها و شهرها تا كشورهاي مجاورمان شروع كنيم و مان ربه هرحال اگر قرار باشد ما دين

اش را به سمت گسترش برويم. الزمه اين مسئله، وقف كردن زندگي شخصي براي جهاد است. كسي كه زندگي

كند، هر آن ممكن است هجرت نياز باشد، كم خوابي و كم خوراكي  و... دارد. ممكن نيست كه وقف جهاد مي

خواهيم ديني براي اش، سر جايش باقي بماند. ما ميسي اسم خود را مجاهد بگذارد اما خواب و خوراك و زندگيك

خودمان داشته باشيم كه درس و تحصيل و ازدواج و بچه و همه چيز سر جايش باشد، جهاد هم باشد! اين نشدني 

ي برقرار شود و اين انتقال، از خودگذشتگي است. به خاطر اينكه بايد بين كمبود و فراهم بودن امكانات توازن

 طلبد كه بايد مجاهد داشته باشد.مي

فرمايد وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم  كند، ميخداوند در عين حال كه به حسن به والدين توصيه مي

نه اينكه بگوييم دو خدا در عالم وجود دارد. منظور، غير از حكم خدا اجرا شود، فَلَا تُطِعْهُمَا. شرك يعني حكمي 

شرك در الوهيّت نيست، شرك در ربوبيّت است. شرك در ربوبيّت يعني ما قائل به اين باشيم كه احكام از غير خدا 

دهند، واجب است ديگر و هم هست. وقتي وليّ امر، امام مسلمين و مراجع تقليد نسبت به امري، حكم وجوب مي

طبق آن عمل كند. اگر والدينش مخالف بودند، نبايد اطاعت كند. اين مطلب را همان خدايي كه به حسن  فرد بايد

 فرمايد.كند، ميوصيت مي

 به چه معناست؟« مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم » سوال:

ت اما هر كنيم حكم بدون علم اسكه علم آن نزد خداوند است و تو به آن علم نداري.  ما فكر مييعني حكمي -

دانيم. به همين دليل وقتي به دانيم و فقط حكم را مياحكام را نمي است و نوعاً ما علم پشتمتكي به علمي حكمي 

ها، جستجو به دنبال از زندگي انساناين مطلب برسيم كه امري، حكم است حتما بايد به آن عمل كنيم. بخش مهمي 
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افتد كه خودشان دهند و همان اتفاقي ميكار را جا به جا انجام مي حكم است نه علم، اما بسياري از افراد اين

شود. اين جريان علم و حكم، است كه در آن حكم ايجاد ميخواهند اجتهاد كنند. پس اين علم به معني علمي مي

بداند،  سمت علم است و در ابتداي امر دوست داردجريان مفصل و جالبي در زندگي انسان است. چون طبع انسان به 

تواند به بايد و نبايد هم گفته شود اما وقتي اين دو باهم آورده خواهد. هرچند علم ميبعد از آن حكم را مي

 كند و حكم، جنبه بايد و نبايدي.شوند، علم جنبه هست و نيستي پيدا ميمي

هاي زندگي انسان را ند بيشتر برنامهشود و خداوپذيرد به طبع او مربوط مياينكه انسان بايد و نبايدي را بعد از علم مي

به علم او وابسته كرده و از آن علم، حكم آن كار را خواسته است. به همين خاطر اغلب احكام، از نوع عقلي هستند؛ 

آيد دانيد اين غذا ضرر دارد، همين مقدار كه علم به ضرر آن پيدا كرديد، حكم آن هم برايتان ميمثل اينكه شما مي

خوريد. گاهي علم به چيز ديگري است. مثل علم به وجود امام؛ اگر شما دانستيد كسي امام است، لزومي كه نبايد ب

گويند غنا و موسيقي با فالن شرايط حرام دهد علم پيدا كنيد؛ مثال ميندارد راجع به چرايي مواردي كه او دستور مي

سمت بخواهد با علم مواجه شود، يعني به اين قائل شويد. اگر كسي در اين قاست. شما مستقيماً با حكم مواجه مي

تواند آن را به دست بياورد و غير از اين داشته باشد و يا خودش ميتواند حكميوجود دارد كه مي شده كه علمي

كند، يك پايه باالتر است. به همين دليل، نوعاً مناط كند خودش از فردي كه اين حكم را ابالغ مياحساس مي

ه در شريعت مطرح شده، بيان نشده است و اساساً سراغ مناط احكام رفتن كار اشتباهي است. مثالً اگر كاحكامي

چرا حجاب واجب است بايد گفت چون جزء شريعت و احكام الهي است و بايد و نبايد آن از كه كسي بگويد 

 آيد. خداوند توسط رسول و امام اينطور فرموده است، تمام.سمت خداوند مي

اش را بدست بياورد و بر اساس آن حكمش را دربياورد، اساسا اشتباه اگر كسي رفت سراغ اينكه مناط اصلي حاال

هاي حجاب مصونيت است، اشكالي ندارد و خوب است. شريعت اينطور است. حاال اگر كسي بگويد كه از منفعت

ديگري مصونيت را براي خودمان ايجاد است اما به عنوان مناط حكم، خير. چون آنوقت اگر كسي بگويد ما به نحو 

از بستر شرك بلند شود، علم  ساسا چيزي كها مان هم صحيح است كهاين فرمايش دوستكنيم، خطا رفته است. 

هاي دشمن است. سازي يكي از حربهو علم در احكام الهي و آوردن اطالعاتنيست اما اين نكته مهم است كه 

طور راجع به و آن اينكه حكم خداست و همينحجاب فقط يك علت دارد  گويند علت حجاب را بيان كنيد.مي

مسكر يا ربا و موارد ديگري كه در شرع حكم دارند. اصالً ضرورتي ندارد در مورد علم مناطي آن صحبت كنيم. 
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ا ، هكند، پذيرفتيد، وارد شدن در اين قسمتشما زماني كه رسول و امام را بعنوان كسي كه وحي را دريافت مي

 نوعي شرك به خداوند است، چراكه خداوند ساختار حكم خود را بر اساس رسول و امام قرار داده است.

بنده زماني سعي كردم مناط احكام را استخراج كنم و نتيجه اين بود كه به مناط احكام نرسيد و دانستم تعمدي بكار 

ركعت بودن نماز  3وايات ائمه )عليهم السالم( علت ي در ررفته تا مناط احكام شريعت گفته نشود؛ مثالً اينكه گاه

شود و نه اينكه بخواهند ها مطرح ميكنند، براي خوب بودن حس انسانركعت بودن نماز عشا را بيان مي 4مغرب و 

كنم و حكم توانيد بگوييد من اين مناط را به شكل ديگر ايجاد ميمناط آن را بيان كنند چون در اين حالت شما مي

گويند نماز براي ذكر است و ذكر را به شكل ديگري داريم و كنم، مثل كساني كه ميبه شكل ديگري اجرا ميرا 

 خوانيم.نماز نمي

 پس به دنبال علت احكام رفتن حتي براي دانستن بيشتر ناپسند است؟ سوال:

ها به . سوق دادن انسانيابي خطاستشود و نه حكم. در نظام حكم، علتخير، اين مطلب به باورها مربوط مي -

سمت دانستن علت احكام خطاست. اگر كسي كتابي بنويسد به اين نحو كه مناط احكام را استخراج كند، خطاست. 

اگر كسي بخواهد علل الشرايع بنويسد به اين نحو كه احكام را براي بهتر شدن تبيين كند و اسرار صاله و اسرار حج 

 الشرايع شيخ صدوق هم براي تبيين و بيان منافع احكام است.بنويسد، اشكالي ندارد. كتاب علل 

كساني كه كودكان دوره دوم دارند، توجه كنند كه سني است كه بچه ها به تمييز برادرانه به پدران:  ایتوصیه

اي كه دورهگويند. يعني رسند، شما بايد آنها را با بايدها و نبايدها مواجه كنيد. به اين دوره، دوره عبوديت ميمي

بايدها و نبايدها را خودش متوجه شود و خودش را عبد كند، نه اينكه عبد والدين شود بلكه عبد خداوند شود. 

ممكن است سالي يك بار و گاهي يك تذكر را داد و گفت چون من پدر هستم و اين موضوع به من واگذار شده 

، شما نبايد دليل بياوريد؛ مثال چرا اجازه نداديد من است بايد به اين شكل انجام شود. اگر كودك سوال كند چرا

دانم. چرا؟ چون من پدر گوييد در اين كاغذ نوشته شده امضاي پدر الزم است، من صالح نمياردو بروم!؟ مي

ها بايد طاقت شنيدن اين حرف را داشته باشند و به گوششان آشنا باشد. اما نه هر روز و هر هفته، هستم، همين. بچه

ها در هر بايد و نبايدي دليلي بياوريم، اشكال دارد چون مرتب دليل لي يك بار. اينكه ما بخواهيم براي بچهسا

شويد حكم تان را فسخ يا نسخ كنيد و بگوييد اصال هر كند و نهايتا شما مجبور ميآوريد و او هم توجيه ميمي

 كاري دوست داري انجام بده!
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رهاي حكم، والدين هستند. مشروط بر جايي كه مخالف حكم خدا نباشد و مجرايي بچه ها بايد بدانند يكي از بست

اند فرزندشان را خوب براي حكم خدا باشد. بچه بايد ياد بگيرد كه هر موقع نبايد دليل بخواهد. والديني توانسته

ش هستم و اين حكم را به تربيت كنند كه پدر بتواند بگويد فرزند من، بعضي از احكام را فقط به خاطر اينكه من پدر

كند. البته شايد بعدها گفتگو كنند و در مورد داليلي هم صحبت كنند اما ام، بدون خواستن دليل رعايت مياو گفته

 گويد چشم.در ابتداي امر، در جواب حكم پدر مي

 قبول داشته باشد، اين موضوع به يك مرحله اعتمادسازي در دوره اول احتياج دارد كه فرزند، پدر را كامال سوال:

 درست است؟

بله، كودك بايد به پدر اعتماد داشته باشد. در كل، علت پرسيدن، به خاطر عدم اعتماد است؛ يعني اگر من از وليّ  -

زنم اين حكم شكل ديگري داشته يا حكم خدا نيست يا حتي گاهي بپرسم چرا اينطور و.. يعني من حدس مي

تباه كرده! عدم آگاهي و عدم اعتماد است. در روايات اين اعتماد را ايمان گويند خدا هم در اين حكم اشمي

گويند. كودك بايد بتواند به پدرش اتكا كند. ما بايد بتوانيم ايمان را به بچه ها نشان دهيم و آنها هم بتوانند درك مي

حكم او، منافعش را دريافت  گويد انسان قابل اتكا و اعتمادي است و با عمل بهكنند كه كسي كه اين حكم را مي

 كنم.مي

پذيرفتند اما مردم عراق با چرا مردم شام از معاويه تبعيت داشتند و بدون چون و چرا حرف او را مي سوال:

كردند؟ همينطور در زمان ما اميرالمومنين )عليه السالم( اينطور نبودند و مرتب به احكام حضرت چون و چرا وارد مي

انان ما را در يك فضاي هيجاني به جنگ فرستادند و شهيد شدند و از بين بردند. اما وقتي نگاه گويند جوعده اي مي

بينيم كه چنين فضايي بين بسيجي و فرمانده اش بوده كه يا بدون چون و چرا، تابع باشند يا خير. بين اين كنيم ميمي

، شباهت زيادي وجود دارد كه تشخيص فضاي هيجاني و فضاي عاقالنه كه چون اين حكم از طرف خدا داده شده

كند و ما چه كنيم كه جزء گروه دوم باشيم و نه جزء كساني كه به خاطر درگير شدن در فضاي را سخت مي

 كنند؟برند و به حكم او چون و چرا وارد ميهيجاني، وليّ خود را زير سوال مي

ن و در اجراي حكم بهترين كار را انجام بده. خداوند فكر همه چيز را كرده است. شما در حكم چون و چرا نك -

از خواب و خوراك و سالمت را داشته باشم، قطعي است. اينكه بايد نماز بخوانم هم قطعي اينكه من بايد سهمي 

است اما در اينكه چگونه نماز بخوانم، چگونه بخوابم و بخورم، خداوند انسان را آزاد گذاشته است. در واقع تفكر را 
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توانم ناراحت خواهم به جبهه بروم اما والدينم مخالفند، من ميچگونه انجام دادن حكم به كار برد. من مي بايد در

شان را بدست بياورم و بروم. اين شوم و قهر كنم و بروم يا اينكه دست و پاي شان را ببوسم و با شيريني و گل دل

طقه عملياتي را بايد فتح كرد. بايد چگونگي انجام اين گويند اين منخالقيت در اجراي من نقش دارد. فرض كنيد مي

 بايد.به شما مربوط است و حسن در چگونگي انجام بايدها و نبايدها بروز مي

 كنيد؟خواهم كه روي مين برود. شما چه ميداوطلب مي 4گويد من فرض كنيد فرمانده به شما مي سوال:

روم و به مين كه رسيدم دنبال راهي براي شوم و جلو ميب ميهدف فرمانده خنثي شدن مين است. پس من داوطل -

 گردم.خنثي كردن آن مي

گوييد. كنند، دروغ ميخواهيد براي خدا كاري كنيد؛ مثال به جهاد برويد اما وقتي آنها مخالفت ميشما مي سوال:

 اين كار درست است؟

واحد عصباني كردن  100را به كار بگيريد كه به جاي تان خير، شما نبايد دروغ بگوييد. شما بايد تمام خالقيت -

 واحد عصباني كنيد و به جهاد برويد.20والدين، آنها را 

خواهيم انجام بدهيم، همه خواهيم انجام بدهيم اما وقتي ميدانيم چه كارهايي درست هستند و ميخيلي اوقات ما مي

م. خالقيت در اجراي حكم، جزء موارد حسن است كه خواهيم آن حكم را اجرا كنيكنيم. چون ميرا عصباني مي

 گويد.گونه متمايز كرده است و به آنها محسن ميها را اينخداوند اساساً انسان

 براي منع تفكر در علت احكام داريم؟آيا حكمي  سوال:

منوع است و اصالً خير، تفكر در علت براي فهم منفعت مجاز است. اما اگر تفكر در علت براي تغيير حكم باشد، م -

 اسم آن تفكر نيست.

 ﴾9﴿لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 

خواهد انجام بندي: براي جهاد در راه خدا، انسان بايد با اطرافيانش همگرايي داشته باشد چون هر كاري ميجمع

دليل اينكه ممكن است اطرافيان درك الزم نسبت به آن مقاصد را نداشته  رد. بههايي با اطرافيان دادهد، ناسازگاري

مدار با آنها برخورد كند. به هيچ وجه اطاعت خدا نبايد تحت تاثير اطرافيان باشند. انسان بايد به وسيله رفتارهاي حسن
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هايمان را از همان كودكي با خانواده توانيم انجام دهيم اين است كهترين كارهايي كه ما ميقرار بگيرد. يكي از مهم

 روحيه جهاد آشنا كنيم.

*** 

 اردیبهشت 12صحبت های بعد از نماز مغرب و عشاء روز نیمه شعبان 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

شناسي و بحث قدرداني از خوب است در هر نيمه شعبان، اتفاقات جديدي در زندگي هر كس رقم بخورد. مثل امام

تواند انجام دهد. به همين خاطر پيشنهاداتي مطرح داند چه كارهايي ميدوست دارد كاري كند اما نميامام. انسان 

 كنيم:مي

. به طور طبيعي ما بايد نيازمان به امام زمان )عجّل اهلل تعالي فرجه الشريف( بيشتر شود. پس اگر نياز ما به قرآن بيشتر 1

يك نياز، يك »ما در سفر عتبات قبلي كاري انجام داديم با اين عنوان: شود، نيازمان به حضرت هم بيشتر خواهد شد. 

سوره قرآن، يك نياز و يك سوال استخراج كرديم. كار جالبي است كه انسان  114براي «. سوال، يك سوره

ياز به سوره ن 114دهد؛ يعني اگر ما ها برآورده كند و ببيند هر سوره به چه نيازي از او جواب مينيازهايش را با سوره

نياز، به شكل سوال تهيه شده كه خوب  114نياز به امام داريم. فهرستي از  114را در خودمان فعال كرديم، درواقع 

 است به آن نگاهي بياندازيد.

كنند بايد كاري براي جامعه انجام دهند و . هر سال باالخص اين سال هاي اخير مذهبيون و افراد انقالبي احساس مي2

ر بحث هاي اقتصادي، فرهنگي و عفاف و حجاب، در ورطه هالكت و نابودي قرار گرفته است. اين حس جامعه د

هاي جمعي شكل كه در اغلب وجود دارد، درست است اما بايد بدانيم تا زماني كه جمع تشكيل ندهيم و حركت

ر ابعاد مختلف، بصورت جمعي اتفاق توانيم جلوي چيزي را بگيريم. حتما بايد مقابله با انواع فساد دنگيرد، ما نمي

ها مثل ها و تشكّلتواند. ما به همگرايي و فكرهاي جمعي نياز داريم. اينطور مكانبيفتد. يك نفر به تنهايي نمي

طور مباحث پيشنهاد كنيد. هيچ كس نبايد نااميد باشد چون هايي مثل مقابله با انواع فساد و اينمدرسه نياز است. بحث

 سياري از كارهاي بزرگ با همين تعداد كم انجام شده است.تا االن، ب
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شوند، خود خدا بقيه كارها را خواهد ببيند مومنين در صحنه هستند يا نه. همين كه در صحنه حاضر مي. خداوند مي3

 ها حضور خودمان را اثبات كنيم و بقيه كار دست خداست.برد. ما بايد در بسياري از صحنهپيش مي

اي كه وجود دارد، گريزيبينيم و دين، در دانشگاه تغييراتي رخ داد و حالتي كه امروز مي74و  73هاي حدود سال 

توان انجام داد. تا اينكه شبي خواب ها ذهنم درگير اين بود كه چه كاري مياز همان زمان شروع شد. بنده مدت

كه بدون هيچ آب و علفي بود. ايشان يك دلو  شخصي شبيه حاج آقا دوالبي را ديدم كه ايشان در دشتي قرار دارد

زده از كار آب به دست گرفته و قصد داشتند اين دشت وسيع را با همين دلو آب، سيراب كنند و من متعجب و بهت

خواهند اين گر بودم و به دنبالشان حركت كردم و ديدم كه ايشان به سمت ارتفاعات رفتند و ميمحال ايشان، نظاره

الي  دشت سرازير كنند تا به واسطه نيروي ثقل زمين جاري شود و به نقاط بيشتري برسد. در همين حال آب را از با

طور ناگهاني، هوا ابري و باراني شد و باران فراواني باريد و و تا همين مقدار كه ايشان چنين تصميم و نيتي داشتند، به

 اهللَ  لكِنَّ وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَوَ »اين اتفاق افتاد، نه دلو آب. تمام دشت را سبز و پر از گل و گياه كرد. در اثر باران 

شان عمل كردند. وظيفه ما اين است كه در هر . اما وظيفه ايشان اين بود كه اين اقدام را داشته باشند و به وظيفه9«رَمى

بگيريم. بقيه كار را خدا درست  خواهيم فعاليت كنيم، جمعي پيش برويم و همان دلو آب را به دستموردي كه مي

كند. اما اين حركت از جانب ما بايد حتما صورت بگيرد. از همين نيمه شعبان شروع كنيم. بايد سه تحول در ما مي

 ايجاد شود:

 . بايد نياز ما به قرآن فعال شود.1

 دار و منسجم شود.. بايد حركت ما نسبت به جهاد جهت2

 10«الجَماعَة مَعَيَدُ اهللِ »و كارهاي جمعي انجام شود؛  هاي ما تقويت شود. بايد جمع3

قويت تدمان را روي خوايم اما از اين به بعد نيكنيم كه تا امروز توفيق انجام كارهايي را داشتهخدا را شكر مي

م، بدون بليغ كنيتا را توانيم به راحتي در زمين، دين خدشاءاهلل. ما ميتر، انتر و وسيعهاي جديكنيم براي حركتمي

ري كنند. اجخدا را  ي دينتوانستند به راحتطور و به اين سادگي نبوده و نمياي ببينيم. قبال ايناينكه آزار و شكنجه

 م. ده كنيشاءاهلل بتوانيم استفااين توفيقات را داريم كه انالحمدهلل به بركت نظام انقالب اسالمي 

                                                           
 17سوره مباركه انفال، آيه  9

  127نهج البالغه، خطبه  10
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 26/02/97     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                        (      پنجم   جلسه  )     عنکبوت مبارکه  سوره           
 

 خداوند ما را مشمول انواع استغفار نمايند، صلواتي ختم بفرماييد. شاءاهللان

 (1الم)

تعدادي از آيات سوره مباركه عنكبوت را مطرح كرديم. تصميم بر اين شد كه سوره مباركه عنكبوت و روم را به 

اين دو سوره به خواندن زيرا  ،دهند، بخوانيمبه ما دستورالعمل اجرايي مي ،هاي قدراي كه براي شبعنوان دو سوره

 رمضان تاكيد شده است.ام ماه 23شب  در همراه سوره مباركه دخان و البته سوره مباركه يس

كه  ها برداشت كنيماين سورهاز مطالبي  قصد ما اين بود كهشاءاهلل بتوانيم كلياتي از اين سوره را متوجه شويم. ان

  .واقعا ما را متحول كند ،شب قدر امسال

كند انسان دارد و هر كاري كه مي كه از نكات مهم اين بود كه هر بروزييكي گذشته نكاتي از سوره بيان شد. هفته 

و ناراحتي، عصباني شدن يا پرخاشگري و هر كار ديگر  يبه همراه يك باور و اعتقاد است. رفتن به مهماني، خوشحال

در كند باوري حتي اعمالي كه انسان احساس مي ،گيردغلط صورت ميتي درست و يا ح و اعتقادي اساس باور بر

 .نمايد ءانسان بتواند اعمال خود را بررسي و باورهاي آن را احصا خيلي مهم است ها دخيل نيست.آن

برخي  گيرد.انسان شكل ميبروزات دادن باورهايي است كه بر اساس آن يكي از وظايف سوره عنكبوت نشان 

. به هر حال آيد، موارد مطلوبي به دست نميكنيدوقتي باور آن را بررسي مي اماد نممكن است قبيح نباشبروزات 

به  ،مهم كل قرآن است مفاهيماز مطلب اين  .دهدجزا ميبر اين اساس بيند و خداوند هر عملي را با باور آن مي

 ايمان و عمل.  ،«الصّالِحاتِ وَعَمِلُوا آمَنوا الَّذينَ»فرمايد همين دليل مي

 (2حَسِبَ النَّاسُ أَن يُترَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ)أَ 

مثال اگر  ؛اسالم را در بروزات خود نشان ندادندو اين ايمان  اماگفتند ما ايمان آورديم  ايعده كند كهبيان مي 2آيه 

است در امن بودن به معني ايمان ، زيرا دهديعني ايمان خود را به ديگران نشان نمي، كسي اهل اذيت ديگران باشد

ست. به همين ترتيب سوره نيواقعي  ايمانبنابراين در بردارنده كند و اين امنيت را به ديگران اظهار نميحاليكه فرد 

 :رودميپيش 
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 (3عْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ)وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ  فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَ لَيَ

افراد كه به آن باورها خود را ملتزم اي از دسته است وباورها و بروزات  اي ازشامل مجموعههر كدام از اين آيات 

همچنين د و نآن باورها را اساسا قبول ندار ديگري كهافراد و  و بروزاتشان متناسب با آن باورها است دكردن

 .باورها هستندآن داراي كنند فكر مي اي ديگر وجود دارند كهالبته دستهو  ها نيستآن باورشبيه  شانبروزات

خدايا ما جزء كساني هستيم كه  يعني در برنامه خود نشان دهد اظهار نمايدانسان بايد راستين بودن خود را به خدا  

 ربّ  ،گويد خدا هست و خالقمياگر  بنابرايناثبات كند كه دروغگو نيست. همچنين هاي تو را شنيديم و كه حرف

اگر اثبات  اماگويند مي« صادق»به او  ،اين باور را اثبات كند. اگر در عمل ثابت كندبايد ران است، و تنها حكم

 با حق انطباق ندارد. است ودروغگو كسي كه يعني  ؛گويندمي« كاذب»به او  ،نكرد

 (4يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يحْكُمُونَ) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ أَن

حرف فردي مثال  ؛اين فرد باوري دارددر هر صورت تواند باشد؟ دهد چه ميكه عمل زشتي انجام مي فردي باور

كند. باورش اين است كه اي است كه به آن اتكا ميگزاره شباور ؟تواند باشدباور او چه مي، زندزشتي مي

 در حكم خدا نيست و در حكم غير خدا است. هايي وجود دارد كهمنفعت

ست. باور آن فرد اين اكسي كه كار زشتي انجام دهد و نداند كه آن كار اشتباه وجود ندارد كنم تقريبا فكر ميبنده 

اساس آنچه ما در  در قدرت و يا در علم خدا است. بر، بنابراين مشكل باور برداست كه قدرت خداوند را از ياد مي

اي است كه امام همان پنج گزارهشبيه « !؟كنيد قدرت آن را داريدشما فكر مي»: فرمايدمي بينم خداوندمي اين آيه

از ملك خدا بيرون ، تواني گناه نكني، روزي خدا را نخوراگر نمي»، فرمود كارگناه )عليه السالم( به آن فرد حسين

و اگر خدا خواست تو را عذاب كند، تسليم نكن به او كه آمد جان  تبرو، جايي كه خدا تو را نبيند، ملك المو

يعني « أَن يَسْبِقُونَا» به نظر. «يگناه بكن توانيمي توانستي اين كارها را انجام دهي، هر چقدر خواستياگر  اجازه نده.

 رسد. قدرت من به خدا مي

ارد اين است كه خلق و ربوبيت رهاي ديگر تاثير دارد. يكي از باورهايي كه وجود دوبرخي بابر برخي باورها 

كند كه رها كرده است. احساس نمي سپسكند خداوند او را خلق و يعني انسان فكر مي ؛خداوند از هم جدا است

وجود او در هر لحظه وابسته به خداوند است. وجود او هم از نظر خلقي و هم از نظري حكمي براي خدا است. اينكه 
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هاي امروز عالم شده است. هر كس قائل به اين نباشد از انسان يباور بسيار ،كرد رها سپسخداوند عالم را خلق و 

. برخي ه استشود، يعني خداوند عالم را خلق و بعد رها كردكه جزاي هر عملي به صورت آني و لحظه داده مي

خطايي كرد تا چند  اگر كسي كار»مثال روايت داريم كه  ؛كنندگونه تحليل ميحتي در ذهن خود روايات را هم اين

هايي است كه صورت گرفته و در در صورتي كه اين موارد بخشش «.دهند استغفار كندساعت به او اجازه مي

فرد احساس  و واگذار شود نيست كه به روز قيامت گونهاين، حقيقت هر كس كار اشتباهي كرد جزاي آن را هم ديد

خالقيت و ، د. چون خدا، خدا است پس ربوبيتبينميجزا ن روز كند اين جزا به روز قيامت منتقل شده است و در آ

كسي  چنيناعتقاد داشته باشد بايد در همان لحظه دريافت كند و گزاره اين به حاكميت او در لحظه است. اگر كسي 

غفران و رحمت اينكه البته بيند. ا هم در همان لحظه ميش ركند جزايفرد گناه مي زيرا زماني كهتواند گناه كند. نمي

در  ظلم و كند. خداوند پادشاه ظالمي نيستالهي غلبه دارد و توبه هم وجود دارد، از قاعده ديگري پيروي مي

اساس  ها هم برباوري است و اصالح انسانبر اساس كند ساحت او راه ندارد. بحث اين است كه انسان هر كاري مي

البته  .شوداعمال او درست مي تصحيح نمايد،فرد باور خود را  كهگيرد. در صورتي آنان صورت مياصالح باورهاي 

است. گناه  شاصالح عملِ انسان مربوط به اصالح باور اصلِ  اماتا باورها درست شود  ردك اصالحها را بايد عمل

 در صورتي كه مدهيردن ميبه خود اجازه گناه ك بنابراين ،دانيمو نمي معتقد نيستيماين باورها به ما  اماهالكت است 

 نه اينكه نخواهد. و تواند گناه كندنمي ،عالم را ببيند و باور كندوانين اگر انسان ق

 (5مَن كاَنَ يَرْجُواْ لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ الَتٍ  وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)

 در رابطه با اين آيه مفصل صحبت شده است.

 (6ا يجَاهِدُ لِنَفْسِهِ  إِنَّ اللَّهَ لَغَنىِّ عَنِ الْعَالَمِينَ)وَ مَن جَاهَدَ فَإِنَّمَ

 (7كاَنُواْ يَعْمَلُونَ) وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِى

 چه بروزي خواهد داشت؟ ،حساب كند را به عنوان باور 7اگر كسي آيه  سوال:

داند و به شدت تالشگر تكليف خود مي انجام دهد آن رااول اينكه مومن هر كاري  ؛به نظر دو بروز هم زمان دارد -

تالش . يقين دارد ،كنداست چون ايمان نيازمند جهاد و جهاد هم نيازمند تالش است اما در عين حال كه تالش مي

پس در اين  .شود كه محتاج تكبير خداوند استمي سيئاتيوجود دارد دچار هايي كه در او عفبه دليل ضاما كند مي
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اثري از تكبر و ، شودغرور راه ندارد يعني در عين حال كه دستاوردهاي بزرگ در آن فرد ديده مي ،فرد تالشگر

اميد باشد چون يأس بل خمود و نادر مقا اماتواند مومن باشد نمي فردشود. بنابراين غرور در اين فرد ديده نمي

ترين سخت درمومن كسي است كه از هيچ چيز نااميد نيست و  ،بزرگترين كفر است. اگر قرار باشد مومن را بشناسيم

 راحت است. ش بيند. مومن از نتيجه كار خيالخدا را راستگو مي شود، مومن،هم نااميد نمي شرايط

در عين  اماداند را مبرا نمي از داشتن سيئه خود داردعمل صالح و عا ايمان كسي كه واق ؛پس يكي از نكات اين است

پس حتما خدا بايد آن سيئه را  ،بوده استحقيقي حال اعتقاد دارد اگر ايمان و عمل صالح او ايمان و عمل صالح 

رد چون خداوند بدي را داند، سيئه ندادر عين حال كه از سيئات خود را مبرا نمي ،جالبي استبسيار بپوشاند. نكته 

او حقيقي نبوده است. چون خداوند « الصَّالِحَاتِ عَمِلُواْ وَ  ءَامَنُواْ الَّذِينَ» د يعنيواگر بدي فرد پوشيده نش .پوشاندمي

اين گزاره اصال معنا  زيراكند اشتباه مي ،اگر كسي بگويد من سيئه ندارم از طرفي پس قطعي است. ،وعده داده است

 د،دارن خوبيتواند پوشيده شود. سيئه گناهي است كه زشتي آن نمايان است. سوء است يعني حالت سيئه مي .ندارد

 مرتبه بعد ازمثل غيبت، غيبت سوء است يا مثال تهمت.  ؛در مقابل آن حُسن است كه جلوه دارد. سوء جلوه بدي دارد

به معناي لغزش هم جزء مراتب  تر است. ضَلَّب كليمرتبه قبل از سيئه ذنب است. البته ذن .گويندسوء را فحشا مي

 گناه است.

كه هميشه نتيجه عمل مومن بسيار فراتر از عملي است كه اين ؛هاي ايمان استيكي ديگر از نشانهدر رابطه با  نكته دوم

ركت داشتن هاي عمل مومن، بخيلي اثر دارد. يكي از نشانه اماه است. مثال فرد كار كوچكي كرده است انجام داد

بايد  ،بركتي كرد يعني احساس كرد اعمال او اثر و وزن ندارداست. هر كس در اعمال خود احساس بي شعمل

حسن خدا است. جزاي فرد اَ  ،ايمان و عمل صالح جزاء . چون نشانهبررسي كنددر ايمان و عمل صالح خود را مشكل 

است. شما در ماه مبارك رمضان « حسنبهاي اَ »دهد و اين حسن است. خداوند بهشت را به بها مينسبت به آن عمل اَ

حتما ثمراتي خواهد داشت. شما  ،باشد« وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ»دهيد اگر اين افطاري جزء افطاري مي

 ثمرات آن خيلي بيشتر است. اما دهيدانجام مييك كار 
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 گيريم؟انجام شده يا توانايي فرد را در نظر ميكه است عملي  ،بهترين حالت سوال:

؛ حُسن است و جزاء آن بايد حُسن باشد ،شودمعلوم است آن كاري كه انجام مي .، نيكوتر از آن«لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ » -

يعني جزاي احسان باالتر از احسان  «حسناَ إِلَّا الْإِحْسانِ جَزاءُ هَلْ »فرمايد ، بعد مي11«الْإِحْسانُ إِلَّا الْإِحْسانِ  جَزاءُ  هَلْ»

 است.

 ؟ده استت قرار دار آن ظرفيدخودمان بسنجيم يا به چيزي كه خداوند نسبت را به  «الَّذِى كاَنُواْ يَعْمَلُونَ » سوال:

 ،د بسنجموان خوكند و اگر به تاگر بخواهم بسنجم يك بخش پيدا مي ت.به انفاقي كه خداوند تعريف كرده اس -

 دخداون ،باشد اقي كردهنسان انفتوان فهميد كه اگر امي گونهرا اين« الَّذِى كاَنُواْ يَعْمَلُونَ»كند. يك بخش پيدا مي

به  امال به عمفت گتوان بنابراين ميپاداش دهد. او را تواند به باالترين درجه انفاقي كه صورت گرفته است مي

و  ين ظرفيتاالتربهر چقدر ظرفيت دارد به  ؟آن عمل چقدر ظرفيت دارد گردد. يعنيبهترين سطح از آن عمل بر مي

 بهترين شكلي كه دارد.

 سيئه چيست؟ سوال:

درد  ننداتيرگي م سياهي و ينوع .كندكدورت ايجاد مي ال،مثبراي  ؛دارد ناپسندي كه جلوهاست كار بدي  ،سيئه -

كنيم احترامي ميبي ايخود سيئه است. مثال به بچه، مهم . بحث كوچك و بزرگي نيستآوردمي دبه وجوو عذاب 

سوء  ت. انسانيئه اسگيرد كه چرا اين كار را كردم. هر گناهي از اين جهت سدل خودمان از اين كار درد ميو بعد 

 ارد.مطلوب و ناخوشايندي دحس ناو كدورت و درد است  ،فهمد. سيئه همراه با بديبودن گناه را مي

 به چه معنا است؟پوشاندن گناه  سوال:

 پوشاند.يعني حس بد و كدورت آن را مي باشد؛ميآثار آن به معناي پوشاندن 
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 آن گناه براي او وجود ندارد؟ اماكند فرد احساس گناه مي فرموديدشما  سوال:

بيند كه در تربيت فرزند مسائل مثال پدر و مادر خود را مبراي از اين نمي ؛بيندنمي فرد خود را از سيئه مبرا خير، -

ها بهترين پدر و مادر دنيا دهند آنپاسخ مي ،كنيدها سوال ميوقتي از فرزندان آن امااند تربيتي را رعايت نكرده

 نبوديم. مصون از اشتباه  اماانجام داديم  در توانمان بوددانستيم و ما همه آنچه مي كنند،بيان ميهستند. پدر و مادر 

 شوند؟متوجه گناهشان نمي ،شودكساني كه گناهانشان پوشيده مي سوال:

« لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ »به همين دليل كسي كه  .شودكنند چون پوشيده ميآثار و كدورت گناه را احساس نمي -

نه اينكه  ،وشيده استهاي او مخفي و پيعني بدي ،ايمان يعني كسي كه امن است .اين خود نشانه ايمان است ،باشد

 تواند بدي بكند.بگوييم او نمي

احساس و  رسنديحس خ ،كنندشدند كه وقتي كار خوبي ميمربوط به اينكه مردم نگران مي وجود دارد يروايت

حسي كه داريم عُجب اين »كنند روند و سوال ميمي)عليه السالم( نزد معصوم  .شودها ايجاد ميرضايتي در آن

مثل اين  ،اگر شما كار خوبي انجام دهيد و اين حس خوب در شما ايجاد نشود ،فرمايندمي عليه السالم(امام )است؟ 

حس خوب و رضايت داشتن اين است. لذا وقتي با تفاوت عُجب . «است كه اين كار خوب را انجام نداده باشيد

كند كه آن حس رضايت د ايجاد ميرضايتي را در فر ،دهد هر عمل صالحيكسي ايمان دارد و عمل صالح انجام مي

 را فرد بايد در خود وجدان كند و آن حس رضايت خيلي بيشتر از آن عملي است كه انجام داده است.

در غير اين صورت به تك بعدي بودن بر  ،گرددكنم اين جزاي عمل به آن عمل خاص بر ميفكر ميبنده  سوال:

با  وندكند خدادهد و فكر ميكند و فقط آن را انجام ميمي هر كسي يك كار خوب پيدااينكه يعني  .گرددمي

مثال نماز مقداري ثواب و جزا دارد و روزه  ؛كنم اين درست نيستفكر مي .دهدميجزا نهايت خود آن را پاداش بي

 مثال خداوند از من تا حدي توقع .به نظرم بهترين آن عمل نسبت به ظرفيت آن شخص است .جزا دارد يمقدارهم 

 ؟. درست استتوقع از شما هم به يك اندازهو دارد 

كارها  قيهنه نسبت به ب و در واقع مثل اين است كه بگوييم خداوند حداكثر جزاي يك عمل را نسبت به همان عمل -

 گيرد.در نظر مي ،نسبت به آن شخص خاصرا يا حتي آن عمل 
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جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بىِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم  فَلَا تُطِعْهُمَا  إِلىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكمُ بِمَا كُنتُمْ  وَ وَصَّيْنَا الْانسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَ إِن

 (8تَعْمَلُونَ)

بسياري از اختالفات  منشأهمين آيه  ؟شودچه چيزي از اين آيه برداشت مي .ايداست كه بسيار شنيده اياين آيه

اي عده ،گفتندايشان و به  دآمدنافرادي  ،در نجف بودند عليه( اهلل )رحمة گفت زماني كه اماميبنده خدايي م است.

حد  گاهياصول دين كه نيست. يعني ، اشكالي ندارد ،فرمودند عليه( اهلل )رحمةحضرت امام  .كنندشما را توبيخ مي

كه پيش روند يعني اگر پدر و مادر تا آنجايي  ؛دهدآيد. اين آيه حد آستانه را شرك قرار ميآستانه مردم پايين مي

يعني مسائلي كه  .ها هم راستا نشويدديگر با آن، مثال بگويند معاد نيست، خدا نيست شود،مربوط ميبه اصول دين 

به عنوان منظور اصول و فروع دين است  ،پنج عنوان اصول دين نيستتنها البته منظور  ،مربوط به اصول دين است

شود. اين سوره در مكه نازل شده است و زماني است كه پيامبر در راه خدا هم شامل همين اصول مي جهاد المث

از افراد بودند. به طور طبيعي در اين شرايط بسياري  افزايش تعداد نيروبه دنبال سلم(  و آله و عليه اهلل )صلي

 هانآنشان از اين دين جدا شوند بنابراين با دهند فرزندااجازه نمي ،ها شرك استچون دين آن. كنندگيري ميموضع

توانند ارتباط خوبي داشته باشند. باوري كه از اين آيه به ما داده كنند. اين فرزندان بايد تا جايي كه ميمقابله مي

 شود چيست؟مي

 شركي است؟ گونهاين شرك چ سوال:

 ته باشد.بگويند نماز نخوان يا حجاب نداشبه فرزندشان مثال پدر و مادر  -

 تواند انسان را از دايره واليت خارج كند؟مي سوال:

يعني واليت هر انساني  .كندرا مشخص ميانسان يكي از موارد اين است و البته دايره واليتِ همه حتي خود  ،بله -

توان به آن عمل كرد و از فرد قبول نمي ،دنجر شوزماني كه به نقض حكم خدا م. در باالترين حد تا حكم خدا است

. در غير قبول نمايدكند. يكي از باورهاي اين آيه اين است كه انسان در راستاي توحيد نبايد واليت هيچ كس را نمي

ها اين است كه با پدر و مادر بايد به نيكي برخورد كرد يعني واليت شود. يكي از بحثتوحيد به احكام وابسته مي

 در با مدارا و حُسن باشد. پس يكي از اين باورها تعيين حد واليت است. پدر و ما
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واليت باالتري  ،خود ازدواج اگرچه .كنددر آيات قرآن نيامده است كه ازدواج حدود واليت پدر و مادر را كم مي

د هر كدام دو پدر و زن و مر، زند. با ازدواجمعنا نيست كه واليت ديگري را كنار مياين به اما  ،كندرا اثبات مي

بعد از ازدواج مربوط به پدر و  امايعني قبل از ازدواج اين آيه مربوط به پدر و مادر خود او بوده  ؛كنندمادر پيدا مي

باشد. پس به نفع انسان است كه در زمان تجرد اين احسان را انجام دهد تا در زمان ازدواج در رابطه با مادر همسر مي

 بهتر بتواند انجام دهد.را ن احسان پدر و مادر همسر اي

 شود؟چگونه سنجش مي ميزان تبعيت از والدين تا چه اندازه بايد باشد؟ سوال:

خالقيت است. در واقع به فرزندان توصيه شده است با پدر و مادر خود خالقانه برخورد  ،يكي از معاني واژه حُسن -

كند در واقع آيه بيان مي !آيدجمله والدين خود برمياز  ،همه بنابراين اگر كسي خالقانه برخورد كند از پس .دنكن

بايد خالقيت داشته باشيد و فنون مختلف و مهارت بدانيد. كار حُسن  ،خواهيد از پس والدين خود برآييداگر مي

اگر  اما .كنندقبول نمي !خواهم اين كار را بكنممن مي ،مادر و يا پدركه گري است يعني صرف اينكه بگوييد جلوه

توانيم از شان را بگوييم، همه جزء فنوني است كه ميمدح لامثبه عنوان ها محبت كنيم هاي مختلف به آندر شكل

-بايد با حُسن با آن اماكنند ها دخالت ميها والدين در زندگيگويند. خيلي وقتها استفاده كنيم. به اين حُسن ميآن

 .نماييمها برخورد 

سن ديگر اينكه حُدليل ها است. بحث مقايسهدارد،  سن براي والديناجرا نشدن حُسهم زيادي در  يكي از مواردي كه

انسان بايد عاقل  .بايد گوش دهد انسان ،داشتن نسبت به پدر و مادر به اين معنا نيست كه والدين هر چيزي گفتند

اشد. عاقالنه برخورد كنيد. نوعا در بهترين مصلحت در آن ب انجام دهد كه يعني كاري د؛خوب برخورد كنو  باشد

مثل  .داشته باشيم يگاهدر مقابل پدر و مادر ذخيرهالزم است شويم. برخورد با والدين دقيقا دچار افراط و تفريط مي

تا وقتي  ،نقدر بايد خيرات كرده باشيمآبنابراين در مقابل پدر و مادر  .وام برداشت كنيم مورد نياز بانك كه موقع

-آنها را بگيريم. اين باور كه احسان به والدين يعني حرف شنوي مطلق از بتوانيم جلوي آن ،بوطي زدندحرف نامر

اند. كار حُسن اين است كه حُسن را متوجه نشده در واقع اي دارند،افرادي كه چنين تلقي .كامال اشتباه است ها،

بايد با احسان برخورد  اماد. نبايد تبعيت مطلق كرد ترين راه انجام دهحكم و امر خدا را به بهترين وجه و در سريع

 «احسان چرا و چگونه؟»هايي برگزار شود مثال كرد. براي اين موارد بايد دوره
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يم را كارهاتوانم اظهاراتي مانند من مياست.  شبه پدر و مادر ت خوداثبات عقالني ،كمترين حد حُسن براي فرد

در اين حالت والدين اصال به  .كمترين حد است نيست و ..،دلسوزي ، لزومي به نباشيد من نگران خودم انجام دهم،

را  فرزندبه اين دليل است كه  ،كننددهند كه در رابطه با خيلي چيزها دخالت كنند. اگر دخالت ميخود اجازه نمي

اين  كنمبيان ميرا  لبمطاين  دهنب. علت اينكه اي بينديشدچارهبايد در اين صورت فرزند كنند و عاقل فرض نمي

كنيد يك بچه سيزده ساله صبح مدرسه و بعد در مسجد و  تصورما در زمان جنگ بوده است.  است كه نوجوانيِ

مثال نمرات و معدل  توانايي انجام كارهايش را دارد.كه  دكنميوالدين را متقاعد فرزند  ،اين شرايطدر پايگاه است. 

. در كندهايش نيز رسيدگي ميو در كنار آن به ساير فعاليت افتدعقب مي كه فكر نكنند از درس دگيرميخوب 

 هاي ديگري داشته باشيد.ست تا اجازه دهند فعاليتابه همه چيز ش حواسفرزندشان كه  بفهمندواقع پدر و مادر بايد 

 شرط است؟ ،كنيماينكه ما بدانيم طبق رضايت خداوند عمل مي  ؟رضايت پدر و مادر شرط نيست سوال:

فقط كنند در حاليكه چيز ديگري را قبول نمي ،خواهندآن چيزي كه خودشان ميغير از  از والدينبرخي  ،بله -

 خوب احسان كردن مهم است. امارضايت خدا شرط است 

 اي دارد؟نكته« وَصَّيْنَا» سوال:

 يعني بايد در آن يك نظام وسيعي باشد و توليد شود.  استچهار چوب  مندرود كه نيازجايي به كار مي« وَصَّيْنَا» -

 ؟باشم كه خدا وصيت كننده و من وصيت شوندهوجود دارد بين وصيت كننده و وصيت شونده چه ارتباطي  سوال:

 گردد و چهارچوب بندي دارد. به واليت الهي برميو هاي واليت است وصيت از واژه -

 ي است؟شأن گونهشأن من نسبت به خدا چ سوال:

 مطرح است. ،عبد مطيع است. در وصيت مولي و عبد ،عبد است -

 (9وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فىِ الصَّالِحِينَ)

يعني  ؛شودصالحين داخل ميدر جرگه ايمان و عمل صالح داشته باشد كس يكي از باورهاي آيه اين است كه هر 

الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ » شود. فقط كافي است جزءشريك مياند، ههر عملي كه صالحين انجام داددر  اين فرد

داخل در صالحين زيرا م يشريك هست نيز)عليه السالم(  به اين ترتيب در كارهاي حضرت ابراهيم ،ميباش« الصَّالِحَاتِ
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با ايمان و عمل صالح به  ناگهانكند. نهايتي ميرا وارد فضاي بيانسان  چوندارد زيادي م. عظمت ايهشد

باورهايي است  اين .است يخيلي باورهاي جالب .رسدمي دستاوردهاي عظيمي يعني دستاوردهاي همه مومنين عالم

 ها را فهرست كنيم.كه در شب قدر بايد آن

 أُوذِىَ فىِ اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَ لَئنِ جَاءَ نَصْر  مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّاوَ مِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا 

 ( 10مَعَكُمْ  أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فىِ صُدُورِ الْعَالَمِينَ)

 (11عْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ)وَ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ لَيَ

وقتي در راه  اما. برخي از مردم ادعاي ايمان دارند بررسي نماييم و پيش ببريمرا با دقت و تأمل  اتاين آيالزم است 

را از جهاد در راه  هاآنعذاب خدا است و اين موضوع  ا،هكنند اين چالششوند، احساس ميخدا دچار چالش مي

د كه در اين نكنسازي مييعني چالش و آسيب اجتماعي كه آن را با عذاب خدا معادل «فتنه»دارد. خدا باز مي

بيان مثال  كنند؛تصور ميعذاب خدا را خيلي پايين سطح يا  گيرنددر نظر مي فتنه را خيلي باال سطحسازي يا معادل

با عذاب برابر  افتنه ر انندم موردي كهد نآوربخشد. تا حدي عذاب خدا را پايين ميخدا عذاب را مي كنند كهمي

 راگ كه دنفرماي)عليه السالم( در دعاي كميل مي اميرالمومنين امامين است الراحِ رحمَد. درست است كه خدا اَندانمي

ها را كساني كه عذاب الهي را بزرگ و فتنهبنابراين  شود.ور ميدنيا شعله تمام ،از جهنم را در دنيا بريزند ايقطره

در كه انسان ترسويي است. كسي  كند،برعكس فكر مي كه كسي .ي هستندمهاي مقاو، انسانبينندك ميكوچ

هاي اجتماعي را باالتر و يا كسي است كه چالش رد،هاي داخلي و خارجي و در مواجهه با دشمن شجاعت نداصحنه

در بيان كرده است،  و شبيه است كه مِثلگذاشته زيادي احترام  وند. در اين آيه خداكندتصور ميعذاب الهي همانند 

 . اندگرفتهدر نظر د فتنه را باالتر از عذاب افرارسد اين حاليكه به نظر مي

گفته ، به او كندزندگي ميخانمي در كشور ديگري  براي مثال .شويمبا يك حكم شرعي مواجهه ميدر اين حالت 

فتنه را با  ايشان در اين صورت. دشودانشگاه منع ميورود به در غير اين صورت از د، حجاب باشبي شود كه بايدمي

هاي دچار چالشبنابراين  هم نخواهم داشت.روم، كار بدانشگاه نتوانم به اگر من  ،كندعذاب معادل سازي مي

حجاب را بردارد و وارد ، تواند حكم خدا را ناديده بگيردسازي به راحتي ميدر اين معادلو شود اجتماعي مي

 .فتنه است ،كندانشگاه شود. يا مثال بحث ربا، اينكه فرد پولي الزم دارد يا ارثي كه به صورت حرام تصاحب ميد

تواند به واسطه رفتن در منطق نفاق مي انساناست كه به نام منطق نفاق  يمنطقدر اصل داراي  و دارد يك حكم البته
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شود. يعني همه گناهاني است كه در جامعه ايماني انجام ميآيه  ،سوره عنكبوت 10گناه انجام دهد. در واقع آيه 

مال  و دنيربگد، ربا نهندمثال خمس  ؛دندهانجام آن را د و ندر جامعه ايماني گناهي را با توجيحات درست بدان افراد

 هاآن د. باورنگيرمي عادلعذاب خدا م با ها راد در واقع فتنهافرااست و اين  10آيه  مربوط به آن،آيه . دنوربخيتيم را 

 .كردن پيدا نكنندكه جرئت گناه  گيرندنمينقدر باال آمخالف است يعني عذاب خدا را  10با باور آيه 

ن شىْءٍ إِنَّهُمْ  خَطَيَاهُم مِّوَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَ لْنَحْمِلْ خَطَيَاكُمْ وَ مَا هُم بحَمِلِينَ مِنْ

 (12لَكَاذِبُونَ)

احساس كرد كه  فردياگر  هاي مردم را مطرح كرده است.خداوند حرف ، مانند اينكهنقدر اين آيات بديهي استآ

توجيهات موارد از  تواند خطاي ديگري را به عهده بگيرد. اينكسي نميبداند تواند گناهي را به گردن بگيرد، مي

 است.انسان 

 (13مِلُنَّ أَثْقَالهَمْ وَ أَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالهِمْ  وَ لَيُسْلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْترَونَ)وَ لَيَحْ

دقت به اين موارد  .گذارندبار آن را بر شما نيز مي ،گرفتيد و آن فرد گناهي انجام داد عهدهاگر شما گناه كسي را به 

 ائل اجتماعي خيلي مهم است.در مس ه ويژهبيم، باش داشته

 (14قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَ هُمْ ظَلِمُونَ) وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلىَ  

درست ، ها نخواهند نظام فكري خود را درست كننداگر انسان امابيش از هزار سال در قومي باشد  فردي ممكن است

 شود.شوند. اين خود يك باور است. تا كسي نخواهد اصالح شود، اصالح نمينمي

 اراده هر شخص بر وراثت و محيط ارجحيت دارد؟ سوال:

الزاما  ،ل هم تبليغ كندهر كس خود اين مديريت را انجام دهد. اينكه هادي بيايد و هزار ساالزم است يعني  ،بله -

، كار را انجام ص انسان است. تا كسي نخواهديتشخ هوابسته بو كند. هدايت دروني هاي هدايت را فراهم نميزمينه

صدها ماه  ؟ تا خود فرد نخواهد،شويمگويند چرا ما اصالح نمي، اينكه ميشودمي. اين به ما هم مربوط دهدنمي

 در اين ماه مبارك، قوي شدن اراده براي اصالح و هاخواستهترين د. يكي از مهمشواصالح نمي ،رمضان هم بيايد

 .نمايداين موارد را ليست  دتواندارد و حتي مي اتي نيازاصالح چه به كس خودش آگاه است كهتغيير است. هر 
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 د؟ندر ماه مبارك رمضان كدام دعاها اولويت دارد و بهتر است خوانده شوسوال شد كه؛ 

 مانندبه آن بايد نبايد خواند و  ،در رابطه با دعاها يك نظر كلي دارم و آن اين است كه دعا را بايد مطالعه كرد بنده

همه دعاها را در ماه مبارك رمضان حداقل يك  ،يك متن علمي نگاه كرد. اگر به عنوان متن علمي به آن نگاه شود

بخوانيم يا دعا  ،خيلي موافق نيستمبنده . استخراج نماييدنويسي كنيد و مطلب اگر توانستيد حاشيه .بار بايد خواند

واسطه دعا گريه  به نوعا. است مانعات خودهاي ما به دليل تفكرات و تصنّگريه كردن زيرا و گريه كنيم بشنويم

لي خوب است كه دعا را وارد متن شود. خيهاي خودمان است كه موجب گريه ما ميكنيم و فكر و خيالنمي

انسان  بنابراين مثال در دعاي ابوحمزءثمالي فرازهاي اوليه در رابطه با حمد آمده است، ؛تحقيقي و مطالعاتي كنيم

گريه كردن  ،. به نظر فكر كردن در رابطه با دعاها از خواندندراجع به آن فكر كنو  شودخدا احمد مي گونهببيند چ

براي مثال دعاي جوشن كبير دعايي است كه انسان بايد با آن زندگي  باشد. و گداز خواندن آن بهترو با آواز و سوز 

شود با دعاي جوشن كبير كرد اين است كه بخش هاي احيا هم نيست. به نظرم كاري كه ميمخصوص شب و كند

 بخش آن را در فواصل زندگي خود جاري و حفظ كنيم.

 ،شويماولين شبي است كه به مهماني خدا وارد مي .هاي همگي قبول باشددهد. روزه اميدواريم خداوند به ما توفيق

)عج اهلل تعالي فرجه  شاءاهلل مستجاب است و اولين دعاي ما ضمن فرج امام زمانان ،هر دعايي كه داشته باشيم

به نحوي كه ل امسادرك شب قدر  ه ويژهست، درك شب قدر باشد. بازمينه همه دعاهاي ما الشريف( كه پس

 باشيم.يشان جزء ياران ا )عج اهلل تعالي فرجه الشريف( پيوند بزنيم و درات امام زمانرات خودمان را به مقّبتوانيم مقدّ

بقيه  .)عج اهلل تعالي فرجه الشريف( است شيعه شدن و همراه شدن با امام زمان، دعا براي خود رترينب بندهبه نظر 

دعاهايي كه وظيفه  برما بايد . اهلل تعالي فرجه الشريف( است. شيعه شدن وظيفه ما است)عج  عالم به دست امام زمان

 .باشد اهل شدن و اهل بيت شدن ،شاءاهلل كه دعاي ما شيعه شدنان .گذاري كنيمما است بيشتر سرمايه
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 02/03/97     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                 (    ششمجلسه  )     عنکبوت مبارکه  سوره    
 

 .براي سالمتي خودتان صلواتي ختم نماييد

-هايي كه به نيت قرب خداوند كشيده ميقبول باشد. براي اينكه سختي همگيشاءاهلل طاعات نزديك افطار است، ان

 مقبول واقع شود، صلواتي بفرستيد. شود،

هايي را مطرح بحث شب قدر را بررسي كرديم و مشاهده كرديم كه دو سوره مباركه عنكبوت و روم فهرست برنامه

توانيم از قبل شب قدر، اين كند كه قرار است، براي شب قدر از خدا طلب كنيم. به كمك اين دو سوره ميمي

هاي توانند براي تهيه برنامهقيمت است و افراد مي ها را تدارك ببينيم. مطالبي كه در اين جلسات گفته شده ذيبرنامه

 خود از آن استفاده كنند.

 ادامه بحث:

 ﴾2﴿يُفْتَنُونَ  ال وَهُمْ  آمَنَّا يَقُولُوا أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ النَّاسُ أَحَسِبَ

الح اعمال، طبق اين آيات شريفه گفتيم كه هيچ عملي از انسان نيست مگر اينكه بر اساس باوري باشد و براي اص

توانيم فهرستي از اعمال براي خودمان تهيه كنيم و ببينيم باورها بايد اصالح شوند. اگر اين مطلب درست باشد، مي

اهيم و تالش كنيم تا اين باورهاي اين اعمال به چه باورهاي درست يا غلطي متصل است و شب قدر از خدا بخو

 .معيوب اصالح يا حذف شوند

 ﴾3﴿الْكَاذِبِينَ  وَلَيَعْلَمَنَّ صَدَقُوا الَّذِينَ اللَّهُ فَلَيَعْلَمَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ ذِينَالَّ فَتَنَّا لَقَدْ

هاي هاي زندگي قرار نگيرد. )فتنهها و فتنهدر چالش امايكي از باورهاي اشتباه اين است كه انسان ادعاي ايمان كند 

گيرد تا هاي زندگي قرار ميكه مومن شود در فراز و نشيب خانوادگي يا اجتماعي(. طبيعت ايمان اين است. كسي

 مشخص شود ايمانش حقيقي است يا خير.
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 ﴾4﴿يَحْكُمُونَ  مَا سَاءَ  يَسْبِقُونَا أَنْ السَّيِّئَاتِ يَعْمَلُونَ الَّذِينَ  حَسِبَ أَمْ

انجام عمل آن را بررسي كند،  دهد، اگر بعد ازاي( انجام مياز ديگر باورها اين است كه هر كس عمل بدي )سيئه

هايي كه بسياري از صحبتكار را ترك كند.  هاي خوبي از آن استنباط نشود، پس بهتر است آنممكن است حرف

تواند مثالً العياذ باهلل كسي نمي دهيم؛دهيم، با كارهاي بد خود به خدا نسبت ميدر حوزه توحيد به خدا نسبت نمي

ممكن است كار بدي انجام دهد و تقاص آن را پس ندهد سپس در دلش بگويد چه  عرضه است امابگويد خدا بي

دهد. به هرحال هر كار بدي كه انسان انجام عرضه نيست، بلكه مهلت مياي! در صورتي كه خدا بيعرضهخداي بي

بماند. هيچ عمل بدي شود، بهتر است پنهان آيد و آن باور بر مال ميدهد، از باوري كه نامطلوب است پديد ميمي

 .دهدنيست مگر اينكه بر اساس باوري غيرتوحيدي و نامطلوب رخ مي

  ﴾5﴿ الْعَلِيمُ  السَّمِيعُ وَهُوَ آلتٍ اللَّهِ أَجَلَ فَإِنَّ  اللَّهِ لِقَاءَ يَرْجُو كَانَ مَنْ

 ﴾6﴿ الَمِينَالْعَ عَنِ لَغَنِيٌّ اللَّهَ إِنَّ لِنَفْسِهِ يُجَاهِدُ فَإِنَّمَا جَاهَدَ  وَمَنْ

كند رود كه دين خدا را جاري كند، سپس احساس ميهايي مييك باور غلط اين است كه انسان به سمت سختي

خواهد از آن كار مهمي انجام داده و خدا هم بايد متقابال براي او كاري كند و پيش خدا محبوبيتي دارد كه مي

سازيد. درواقع كنيد، نيازي از خدا را برطرف نميوقتي شما جهاد مي»فرمايد محبوبيت استفاده نمايد. در اين آيه مي

كنيد، در واقع نياز خودتان اگر به فقيري كمك كنيد، فقيرهاي خدا را جمع نمي«. شودنيازي از خودتان برطرف مي

گيرد قرار ميكنيد. مواظب باشيد بر خدا منت نگذاريد. بعضي مسائل در پس زمينه ذهن فرد به كمال را برطرف مي

گويد، خدايا چرا!؟ چرا كسي شود. به خدا ميمثال كسي اهل انفاق بوده اما ورشكست مي نباشد؛ حتي اگر اينگونه

كند كاري براي خدا شود!؟ زماني كه فرد در پس زمينه ذهنش خيال ميمي كند، ورشكستكه در راه تو انفاق مي

 شود.اين باور غلط هويدا مي ،هايشواستانجام داده است، در مواقع خاص و در خالل درخ

  ﴾7﴿ يَعْمَلُونَ كَانُوا الَّذِي أَحْسَنَ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ عَنْهُمْ لَنُكَفِّرَنَّ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا وَالَّذِينَ 

ها را شود اين گونه باورر كند كه ميتواند باواين سوره براي چك كردن ايمان و باورها، بسيار قوي است. انسان نمي

 د.مورد ارزيابي قرار دا
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 بِمَا فَأُنَبِّئُكُمْ مَرْجِعُكُمْ  إِلَيَّ تُطِعْهُمَا فَال عِلْم  بِهِ لَكَ لَيْسَ مَا بِي لِتُشْرِكَ جَاهَدَاكَ وَإِنْ حُسْنًا بِوَالِدَيْهِ  اإلنْسَانَ وَ وَصَّيْنَا

 ﴾8﴿ تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ

 ﴾9﴿ الصَّالِحِينَ فِي لَنُدْخِلَنَّهُمْ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَوَ 

 كه بسيار تعجب برانگيز است.در اين سوره، آيه ديگري وجود دارد  9شبيه آيه 

 كُنَّا إِنَّا لَيَقُولُنَّ رَبِّكَ مِنْ نَصْر  جَاءَ وَلَئِنْ اللَّهِ كَعَذَابِ النَّاسِ فِتْنَةَ جَعَلَ اللَّهِ  فِي أُوذِيَ فَإِذَا بِاللَّهِ  آمَنَّا يَقُولُ مَنْ  النَّاسِ وَ مِنَ

 ﴾10﴿ الْعَالَمِينَ صُدُورِ فِي بِمَا بِأَعْلَمَ اللَّهُ أَوَلَيْسَ مَعَكُمْ

افتد كه مي و شبيه آن آورده شود، اتفاقاتي براي فرد« الصُّدُورِ بِذاتِ عَلِيم »هر جايي در قرآن كه بحث صدر به شكل 

خود فرد به آن واقف نيست و اين خيلي نامطلوب است كه انسان نسبت به خوش غفلت عمومي داشته باشد. به عنوان 

دهد. بنابراين زماني كه از ناحيه مردم فضايي عليه فرد مثال همين آيه عذاب خدا و فتنه مردم را در يك كفه قرار مي

زننده كند بسيار آسيبو فضاي بد قرار ندهد زيرا فكر مي معرض جوّكند خودش را در شود، سعي ميايجاد مي

است بنابراين ممكن است دچار آن گناه شود. اين يعني او عذاب خدا را سطح پايين و فتنه مردم را جدي گرفته 

نظر گرفته تر از فتنه مردم در است. اگر فردي بگويد من به خاطر حفظ آبرويم گناه كردم، يعني عذاب خدا را پايين

برداري و خداوند از اين قضيه، پرده .است و اگر به او گفته شود اين اتفاق برايش افتاده است، خودش خبر ندارد

 كند.مي

  ﴾11﴿ الْمُنَافِقِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَلَيَعْلَمَنَّ

يعني از حاالت و  تواند تشخيص دهد؛هم به راحتي نمي بعضي از اتفاقات )از جمله همين اتفاق سوره( را، خود منافق

ز عكس العمل دروني خودش هم متوجه شوند كه اين فرد منافق است. خود فرد ممكن است ارفتارهايش متوجه مي

 نشود كه منافق است و اين خيلي خطرناك است.

 ؟ستمنظور از غفلت عمومي فرد نسبت به خود چي سوال:

-داند معناي اين كارش چيست. براي واضح شدن معناي اين غفلت، ميدهد اما نميانجام ميمثال فرد كاري را  -

در خانواده راه بيندازيم. به اين صورت كه به مدت يك هفته يا ده  به قصد مچ گيري از افرادتوانيم يك بازي اما نه 
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گويم براي من يك به مادرم ميمثال من  عنايي دارد؛كند بگويد اين حرفي كه زدم چه مروز، هر كس صحبت مي

شما برايم آب بياوريد! اين تمرين را يك مدت انجام دهيد و  ،ليوان آب بياور. اين يعني من حال بلند شدن ندارم

 .ها را بررسي كنيدها و صحبتمعناي حرف

 ي كارهاي مردم را بيان كرده است.خداوند در اين سوره، معناي باور

 لَكَاذِبُونَ  إِنَّهُمْ شَيْءٍ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ بِحَامِلِينَ هُمْ وَمَا خَطَايَاكُمْ وَلْنَحْمِلْ سَبِيلَنَا اتَّبِعُوا آمَنُوا لِلَّذِينَ اكَفَرُو الَّذِينَ وَقَالَ

﴿12﴾  

 ﴾13﴿ يَفْتَرُونَ كَانُوا عَمَّا الْقِيَامَةِ يَوْمَ وَلَيُسْأَلُنَّ أَثْقَالِهِمْ مَعَ وَأَثْقَاال أَثْقَالَهُمْ وَلَيَحْمِلُنَّ

گويد. اگر به اين مي« كاذب»خداوند به كسي كه مردم را به گناه تشويق كند و بگويد گناه اين كار به عهده من، 

 پذيرد.گذاشته است، به هيچ وجه نمي« كاذب»فرد گفته شود خدا نام تو را 

 ﴾14﴿ ظَالِمُونَ وَهُمْ الطُّوفَانُ فَأَخَذَهُمُ عَامًا خَمْسِينَ إاِل سَنَةٍ أَلْفَ فِيهِمْ فَلَبِثَ قَوْمِهِ  إِلَى نُوحًا أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ

  ﴾15﴿ لِلْعَالَمِينَ آيَةً  وَجَعَلْنَاهَا السَّفِينَةِ وَأَصْحَابَ فَأَنْجَيْنَاهُ

 ﴾16﴿ تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْر  ذَلِكُمْ وَاتَّقُوهُ اللَّهَ اعْبُدُوا لِقَوْمِهِ قَالَ  إِذْ وَإِبْرَاهِيمَ

 اللَّهِ  عِنْدَ فَابْتَغُوا رِزْقًا لَكُمْ يَمْلِكُونَ  ال اللَّهِ دُونِ مِنْ تَعْبُدُونَ الَّذِينَ إِنَّ إِفْكًا وَتَخْلُقُونَ أَوْثَانًا اللَّهِ دُونِ مِنْ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا 

 ﴾17﴿ تُرْجَعُونَ إِلَيْهِ  لَهُ وَاشْكُرُوا وَاعْبُدُوهُ الرِّزْقَ

از انبياء خاصي صحبت شده است كه بايد ديد، علت چيست؛  ،از اين آيات به بعد، در خالل مباحث مختلف

 حضرت نوح )عليه السالم( و حضرت ابراهيم )عليه السالم(.

. حضرت نوح )عليه كندپرستي قد علم مي)عليه السالم( در مقابل بتابراهيم  اي دارد. حضرتمعاني ويژه 17آيه 

-دهد كه بتشود. اين آيات نشان ميكند و بحث سفينه و نجات مطرح ميالسالم( مردم را به يكتاپرستي دعوت مي

شان مسائل اقتصادي و معيشتي بود. براي دادند زيرا مسائل و مشكالت اصليها را واسطه رزق قرار ميپرستان، بت

ها ها را بپرستند. در پرستش بتشد بتشد. همين امر باعث ميمشكالتشان حل ميكردند و ها نذر و قرباني ميبت
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كردند. اعتقاد داشتند كه خدا وجود دارد اما براي هر ها عبادت ميداراي منسك بودند و مانند كعبه در مقابل آن

 گري نمايند.گرفتند كه واسطههايي را در نظر ميامري بطور جداگانه بت

 شد؟مشكالتشان حل مي ،هاد از قرباني كردن براي بتچرا بع سوال:

طور طبيعي ه ها بمثال در بحث پزشكي، با درصدي از بيماري هاي عالم و خطاهاي ديد انسان است؛اين بحث قاعده -

ه گويند ما اين كار را انجام داديم اما زماني كگيرند اما اكثر پزشكان ميتوسط سيستم ايمني بدن مقابله صورت مي

امام رضا )عليه  برايگويند از دست ما كاري ساخته نيست و بيمار را بيماري سخت و العالجي پيش آيد، مي

هاي خاص، اغلب ناتوان هاي طبي توانا اما در بيماريهاي عمومي، اغلب مكتبفرستند! در درمان بيماريالسالم( مي

رسيد كه بت پرستان اين وقايع را به توسالت ي فرا ميبطور طبيعي بعد از دوراني خشكسالي، دوران فراوان. هستند

 دادند.خودشان نسبت مي

 راي اين حاجات چه تعبيري داشتند؟شد. بهايشان هم برآورده نميبسياري از خواسته سوال:

طوركلي وضعيت ه شود. بكنيم اما همه آن حاجات برآورده نميبله، مثل ما كه حاجات زيادي از خدا طلب مي -

زندگي دنيا، پيچيدگي و اسرار غيبي زيادي دارد كه همه مايل هستند اين اسرار را بدانند. خيلي از دعاهاي ما اجابت 

دانيم دعا كنيم يا نكنيم. از چه شود. ما نميشود و خيلي از دعاها، بدون اينكه انسان بخواهد به او داده مينمي

هايي است براي اينكه اين بررسي رواج پيدا كند. ناگفته نماند در هانهكنيم و... . به هرحال اين موارد بمجرايي دعا 

شدند، از خيرات و نذوراتي يعني كساني كه مستكبر بودند و خادم مردم محسوب مي« مترَف»و « مأَل»اين جريانات، 

استكباري خاصي بوده تاثير نبودند. هميشه پشت اين جريان، جريانات بردند و بيمي شد، نفعها داده ميكه براي بت

 شود.بيان مي« مترَف»و « مَأل»است و در بعضي آيات با عنوان 

 

 ﴾18﴿ الْمُبِينُ الْبَالغُ إاِل الرَّسُولِ عَلَى وَمَا قَبْلِكُمْ مِنْ  أُمَم   كَذَّبَ فَقَدْ  تُكَذِّبُوا وَإِنْ

ايستند. خداوند اين افراد هم در مقابل حضرت مي اماايستد پرستان ميحضرت ابراهيم )عليه السالم( در مقابل اين بت

 «.شدند و هميشه وجود داشته استبت پرستي و مقابله با آن يك سنت بوده كه تكذيب مي»فرمايد در اين آيات مي
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قرار داده است « مُبينبَالغ »الْمُبِين، خداوند هم اين ساختار را تغيير نداده و براي رسول،  الْبَلَاغُ إِلَّا الرَّسُولِ عَلىَ مَا وَ

پرستان مواجه بوده، با نفرين و نفرت مردم را از اين معركه يعني در اين جريان هميشگي كه با تكذيب و مقابله بت

-پرستي دست برمياي از بتكردند و بنابراين عدهپرستان را فعال ميكرد بلكه با بَالغ مُبين، تفكرات بتدور نمي

 داشتند.

 ﴾19﴿ يَسِير  اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ إِنَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ الْخَلْقَ اللَّهُ يُبْدِئُ كَيْفَ يَرَوْا أَوَلَمْ

شود، بحث معاد است. با وجود اينكه خدا را قبول داشتند اما از مسائل مهمي كه هميشه در كنار توحيد مطرح مي

-حساب و كتابي وجود دارد، قبول نميشوند و معاد را با اين كيفيت كه حتما همه در صحراي محشر حاضر مي

كند، شاخصي براي توحيد است؛ يعني اگر كسي به كردند. البته اعتقاد به معاد، به اين شكل كه خداوند مطرح مي

پرستد. اگر درباره معاد گفته شد، به معاد اعتقاد داشته باشد يعني خداي احد واحد را مي 19اين شكل كه در آيه 

پرستد. يك اصل توحيد داريم كه شاخص آن، اصل معاد شته باشد يعني خداي واحد و احد را نمياينگونه اعتقاد ندا

 است. 

 ﴾20﴿ قَدِير  شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهَ إِنَّ  اآلخِرَةَ النَّشْأَةَ يُنْشِئُ اللَّهُ  ثُمَّ الْخَلْقَ  بَدَأَ كَيْفَ فَانْظُرُوا األرْضِ  فِي سِيرُوا قُلْ

طلبند. اگر كسي بتواند اين آيه را شرح فهم بااليي ميبايد در مسابقات مطرح كنيم. چون بعضي آيات اين آيه را 

 هم ارتباط داد.ه دهد، يعني علم زيادي دارد. همين كافي است كه ابتدا، وسط و پايان آيه را ب

 .«ت( را پيوسته انشاء كرددر زمين سير كنيد و ببينيد خداوند چگونه خلق را آغاز كرد. سپس عالم ديگري )آخر»

 ﴾21﴿ تُقْلَبُونَ وَإِلَيْهِ يَشَاءُ مَنْ  وَيَرْحَمُ يَشَاءُ مَنْ يُعَذِّبُ

تان شكل بگيرد. اين چند آيه كه در بين داستان بنده تصميم دارم امروز آيات خوانده شود و نمايي از سوره در ذهن

 معترضه است. حضرت ابراهيم )عليه السالم( آورده شده است، آيات

  ﴾22﴿ نَصِيرٍ واَل وَلِيٍّ مِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ لَكُمْ وَمَا السَّمَاءِ فِي وَال األرْضِ فِي بِمُعْجِزِينَ أَنْتُمْ وَمَا

 ﴾23﴿ أَلِيم  عَذَاب  لَهُمْ وَأُولَئِكَ رَحْمَتِي مِنْ يَئِسُوا أُولَئِكَ وَلِقَائِهِ اللَّهِ بِآيَاتِ كَفَرُوا وَالَّذِينَ 
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كساني كه به آيات و لقاي خدا كفر » :فرمايدكنند. آيه ميبعضي از دوستان اين آيات را به شكل عكس ترجمه مي

-ترجمه غلط اين آيه به اين صورت است كه مي«. ها عذاب اليم استاند و براي آنورزيدند، از رحمت خدا مأيوس

اريم. اين آيات را نبايد به اين شكل خواند؛ بايد بگوييم از گويند ما مأيوس هستيم، پس ما به لقاء و آيات كفر د

خواهيم به آيات و لقاي خداوند كفر داشته باشيم، پس نبايد از رحمت خدا مأيوس باشيم. براي اينكه آنجا كه نمي

ر دل كافر نباشيم كافي است يأس از رحمت را از دلمان خارج كنيم. به همين راحتي! به جاي اينكه از يأسي كه د

ما كافريم، بايد تصميم بگيريم اين يأس را از دل خارج كنيم تا كفر هم خارج شود. مراقب باشيد  كه داريم بگوييم

 اينگونه نخوانيد زيرا شيطان منتظر است تا انسان را مأيوس كند. ، آن را كنيدبه اين آيات كه برخورد مي

 ﴾24﴿ يُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ آليَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ النَّارِ مِنَ اللَّهُ فَأَنْجَاهُ  حَرِّقُوهُ أَوْ تُلُوهُاقْ قَالُوا أَنْ  إِال قَوْمِهِ جَوَابَ كَانَ فَمَا

توان گرديم. اين آيات معترضه هستند و داخل پرانتز قرار دارند. ميبه داستان حضرت ابراهيم )عليه السالم( باز مي

سوره است. حضرت نوح )عليه السالم( به كمك كشتي و حضرت گفت بيشترين آيات معترضه قرآن، در اين 

 ،ابراهيم )عليه السالم( به وسيله آتش و رهايي از آن نجات پيدا كردند. اين يعني سطح توحيد يك مرتبه باال رفت

چون مفهوم نجات يك سطح باال رفت! در سرگذشت حضرت نوح )عليه السالم(، كشتي سببي براي نجات بود اما 

  ذشت حضرت ابراهيم )عليه السالم(، قرب و نزديك شدن به خدا نجات دهنده است.در سرگ

شود. در حوزه توحيد، سنگ بنا توسط پردازد كه به سه نسل از انبياء اشاره مياين داستان به باورهاي توحيدي مي

)عليه السالم( و اسماعيل  شود. بنا با نسل حضرت ابراهيم )عليه السالم(، لوطحضرت نوح )عليه السالم( گذاشته مي

گيرد و سه مرتبه از توحيد صورت مي موسويون)عليه السالم( و ارتقاي توحيد با نسل حضرت موسي )عليه السالم( و 

شود. اين سرگذشت انبياء، قرار است فهم ما را از كند. سبك زندگي و قواعد اين سه نسل متفاوت ميرا مطرح مي

 توحيد ميزان كند.

باشد در شب قدر فهرستي داشته باشيم، يكي از موارد بحث توحيد است. ما براي توحيدمان دعاي جوشن اگر قرار  

 ابراهيمي و موسوي بخوانيم. امسال بياييم جوشن كبير را نوحي،خوانيم اما كبير مي

مثال  ؛داردحضرت نوح )عليه السالم( در مسير اطاعت و عبوديت خدا، صبر و استقامت دارد و ديگر اينكه وسيله 

است. اگر بخواهيم هر يك از  «بِسمِ اهلل الرحَمنِ الرحَيم»توسل به امام حسين )عليه السالم(، توحيد نوحي است. 

اسماي جوشن كبير را به سبك نوحي بخوانيم، بايد اسباب هر كدام از اسماء را دنبال كنيم. دنبال سفينه باشيم. براي 
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به خدا را به وسيله علم، عالم و دوست خوب بخواهيم. اين شكل اوليه فعال شدن توحيدمان در شب قدر، قرب 

 رسد. شما بايد از سفينه استفاده كنيد. توحيد است. اگر كسي از اين شكل اوليه استفاده نكند، به شكل ابراهيمي نمي

يعني شناخت انواع و اقسام « أَوْثَان»قرار دارد كه نوعي مبارزه است. « أَوْثَان»و « اِفْك»در قسمت بعدي مقابله با 

هاي فرهنگ«. وَقَبَ إِذَا غَاسِقٍ»اند مثل عوامل تاثيرگذار ثابت و راكد غيرتوحيدي، يعني جاهايي كه تثبيت شده

دهند. مقابله با اين موارد، توحيد ابراهيمي است. اي وارد شده و اجازه نفس كشيدن نميباطلي كه در شهر يا خانواده

هايي كه وجود دارد و چشم مردم را از خدا به دنيا واهيم در فاميل يا شهر و كشورمان، با خرافهما بايد از خدا بخ

كند، مبارزه كنيم. اين نظام ابراهيمي است و نجات دهنده آن خود خدا است. در اينجا فرد از شدت جلب مي

ضرت ابراهيم )عليه السالم( كند كه اين مقام حمجاهدت و شجاعت در مجاهدتش به هيچ سندي جز خدا اتكا نمي

گيريم چگونه يك موحّد مومن است. امت است. در ضمن آيات انبياء، در حال مرور كردن توحيد هستيم و ياد مي

 بشويم.

ام توحيدي دارد كه به در قرآن سه دسته انبياء داريم؛ نوحي، ابراهيمي و موسوي. حضرت ابراهيم )عليه السالم( نظ

 است.« أَوْثَان»و « اِفْك»تقابلي است و تقابل آن با اي و شدت مقابله

 است؟جايز است يا مختص انبياء  نيزآيا اين سطح از توحيد براي ما  سوال:

ها است كه براي رسيدن به اين مراتب تالش كنيم. هدف قرآن از بيان سرگذشت انبياء، نظام سازي براي ما انسان -

 اي بيان شده باشد.ها ساخته شوند نه اينكه تنها قصهه است تا ابراهيمها را بيان فرمودخداوند اين سرگذشت

 25تا اينكه در آيه  ،مشخص نيست كه اين صحبت از سمت خدا است يا حضرت ابراهيم )عليه السالم( 17در آيه 

و همان  شود تا ضمن تاكيد، توضيح دهد كه اگر حرفي را خدا بيان كند، چگونه استدوباره همان مطلب تكرار مي

 شود.شود. حالت انذار، امر و نهي آن شديدتر ميحرف از سمت نبي چگونه بيان مي

هر كس شجاعت داشته باشد و مقاومت كند، توحيد ابراهيمي  «أَوْثَان»و  «اِفْك»توان گفت در مقابله با آيا مي سوال:

 دارد؟

ر هم پشتيبانتان نباشد. به همين خاطر خداوند در حتي اگر يك نف ،كنيدخدا اتكا مي شما در اظهار توحيد به خودِ -

فرمايد ابراهيم )عليه السالم(، امت است. چون كاري كه قرار بود يك امت انجام دهد، خودش به تنهايي قرآن مي

اي ويژه ايمان دهد. البته بهه و تشكيل حزب و گروه نيست. موحّدانه كاري را انجام ميو عُدّ هانجام داد. به دنبال عِدّ 
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 !پرستيد؟پرستان بگويد شما به چه حقي بت ميهاي مهم شود و بتواند به بتاحتياج دارد كه انسان بتواند وارد عرصه

-گذارد كه بتگويد اينگونه نيست و با خودش قرار مياو مي اماپرستي صحيح است كنيم بتگويند ما فكر ميمي

-ريزي ميبدون واهمه و ترس براي اين طرح خود برنامه .شتر نداردسال بي 13يا  12ها را بشكند. در حاليكه هاي آن

دهد. زماني هم كند. او هنوز حتي به مقام پيامبري هم نرسيده است و بر اساس فطرت خودش اين كار را انجام مي

-ها ميانسانكردند و در منجنيق قرار دادند، هنوز نبي نبوده است. اين يعني كه او را براي پرتاب در آتش آماده مي

 توانند اين قدرت را در خود پرورش دهند.

 را براي خودمان جواب بدهيم كه؛ خوب است اين سواالت

 ي دارد؟اساسا توحيد در زندگي ما چه جايگاه .1

بعد ند سال دهيم كه چهايي داريم؟ يعني براي موحّدتر شدن چه كارهايي انجام ميريزيما براي آن چه برنامه .2

 م؟دتر شده باشيموحّ

شود يا شناخت گرايانه يا عواطف آيا موضوع توحيد رفتارگرايانه است؟ يعني به نظام رفتاري انسان مربوط مي .3

گرايانه و يا در هر سه حيطه است؟ اگر توحيد شامل هر سه مورد است، كدام رفتار، عاطفه و باور ما به توحيد 

از رفتارهاي ما نماد توحيد است و نشان دهنده  ارتباط دارد؟ اگر ظهور توحيد بايد در رفتار باشد، كداميك

 باشد؟موحّد بودن ما مي

توان شأن ديگري براي انسان در سطح توحيد مطرح كرد؟ مثال كسي بگويد قصد من اين است كه آيا اساساً مي .4

ها همه انسانخواهم توحيد را اقامه كنم و نگاه آيا بعد از گفتن اينكه من موحّد هستم و مي .به مردم خدمت كنم

ماند يا خير؟ آيا اين نگاه توحيدي شك و را به خداي واحد معطوف كنم، كار ديگري براي انسان باقي مي

 يگري با خودش داشته باشد يا خير؟ تواند مقصد دشرك در بردارد يا خير؟ آيا مي

دهيم؟ موضوع جام ميها سخت است. خالصه كالم اينكه ما براي توحيد چه كاري انجواب دادن به اين سوال

بيند در كند، ميكند. يعني زماني كه انسان خودش را با بحث خدا مواجه مياندكي حالت انذاري و انتقادي پيدا مي

بخشد! درصورتي كه موضوع  اهلل را ميگويد خدا حَقُّ  اهلل و ميذهنش ادا كردن همه حقوق وجود دارد به جز حَقُّ 

 اهلل معنا ندارد. در صورتي  الناس در مقابل حَقُّ  اهلل نيست. اصال حَقُّچيزي برابر حَقُّ برعكس است. در مقام نظر، هيچ 
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بخشد. اين حرف  اهلل را خدا ميشود اما حَقُّ  الناس گرفتار ميكه براي ما برعكس گفته شد كه انسان به خاطر حَقُّ

اصال از منظر توحيد، در  ،لناس را مقابل هم قرار دهيم ا اهلل و حَقُّآورد اما اگر قرار باشد، حَقُّ درست است و تقوا مي

بخشد،  اهلل اشكالي ندارد و خدا ميگويند حَقُّ الناس شود؟! پس اينكه مي اهلل كسي حقي دارد كه حَقُّوعده حَقُّ

 القائات غيرتوحيدي است.

گويد فقط به خاطر  شخصي ميمثال زي نبايد وارد شود؛اگر قرار است زندگي موحّدانه باشد، غير از توحيد هيچ چي

رضايت و قرب خدا، قصد دارم تشكيل خانواده بدهم؛ در اين صورت هرچه هست بايد خواست خدا باشد از 

براي  خواهد!ها و حرف و حديث مردم، همه و همه بايد همان باشد كه خدا ميانتخاب سالن براي عروسي تا هزينه

خدا بودن بايد با تمام جزييات مشخص شود. هر جايي كه داستان توحيد شروع شود، سوره عنكبوت خودش را نشان 

 دهد. مي

غير از اينكه انسان در اين حيات دنيا  شخصي از بنده سوال كرد، ما براي چه قرار است در اين دنيا زندگي كنيم؟

هيچ موضوع ديگري نبايد برايش مطرح باشد. اگر اين حرف را قبول  بخواهد موحّد باشد و ديگران را موحّد كند،

 تواند اين را بفهمد.كنيم كه ما را موحّدتر كند، هر كس خودش ميكنيم، شغلي انتخاب مي

كند و مواهب دنيا ندگي هاي خدابين داشته باشيم. اين خيلي ناپسند و نامطلوب است كه انسان در دنيا زما بايد چشم

 خدا را نبيند.اما چشمش  را ببيند

 كند؟چه رفتار و يا صفتي انسان را موحّد ميسوال: 

يعني هر آنچه كه به اعتبار، « وَثَن»كند. نرفتن، باالترين صفتي است كه انسان را موحّد مي« إِفْك» و « وَثَن»زير بار  -

است چون  «وَثَن»مثال پول نوعي  يعني چيزي كه ساخته شده است؛ «إِفْك»جايگاه واقعي نيست و  اماجايگاه دارد 

به شكل اعتباري. به همين دليل ممكن است در زندگي فردي،  اماكند ها را جا به جا ميآورد، حكومتحاكميت مي

وند به شنيز محسوب مي« إِفْك»است. اين موارد به همان نسبت  «وَثَن»پول اهميت خاصي داشته باشد كه اين مقام 

كند كه البته انسان را موحّد مي «إِفْك»و  «وَثَن»از  شان إِفْك هستند. دوري و برائت جستناعتبار خودساختگي

گويند. مي «وَثَن»خواهد. فرد بايد بگويد غيرممكن است در زندگي زير بار گناه بروم. به اين برائت از شجاعت مي

 اعتبار و ارزش داشتن است. «وَثَن»واقعيت خارجي ندارد.  «إِفْك»
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 ؟توان اين توحيد را ارزيابي كردآيا مي سوال:

رود اما زماني اين توحيد را اگر كسي بگويد من به هيچ وجه پشتيبان هيچ ظلمي نيستم، به سمت توحيد مي بله، -

ود و با وجود عملي خواهد كرد كه به عنوان مثال در محيط كارش ظلمي شده و قرار است به اين ظلم اعتراض ش

آورد. يعني ادعاي همراه با آزمون، توحيد مي نترسد؛اينكه اعتراض به اخراجش منجر شود، اين كار را انجام دهد و 

 وني كه در آن موفق بشود. آزم

ها نبود، توحيد ما منعقد و مرتبه بندي هايي را قرار داده است كه اگر اين فتنهكنيم كه براي ما فتنهخدا را شكر مي

دهم، موقعيتي پيش خواهد جا ادعا كنيم كه خدايا خودت شاهدي كه فالن كار را انجام ميشد. اينكه در هميننمي

كنم به نام خدا.. . ايمان چشيدني است. آمد كه من پاي اين ادعايم بايستم! در اين حال در دلم حقيقتي را حس مي

اگر در اين آزمون رد شوم، بايد توبه كنم تا مرتبه اما حس كردني است. چشم. ايمان از جنس عواطف و خدا را مي

افتد و ادعايشان را رسد كه اتفاقي برايشان ميساعت نمي 24كنند به بعدي امتحان شوم. اغلب افراد هر ادعايي كه مي

-شود. اگر انسان اين را درك كند، روي ادعاهايش مياين يعني توحيدشان نقش برآب مي كند!نقش بر آب مي

 ايستد. 

پيدا  هاها، بالها و ادعاي قبل آنشود در البالي فرازهاي دعاي جوشن كبير پيدا كرد، خدا را بايد در فتنهخدا را نمي

گويد مواظب باش ادعا نكني، چون تو آدم لذا از ادعا كردن نترسيد، بلكه در ادعاها محكم باشيد. شيطان مي كرد!

كنم، بر ادعايم هم گوييم من ادعا مينم موحد شوم! پس در جواب شيطان ميتوااين كار نيستي؛ اين يعني من نمي

خواهم خدا را حس كنم و كنم كه موفق باشم. چون ميشوم پس تالش ميدانم كه امتحان ميمانم. ميباقي مي

 ست.ها ابنابراين ارزشش را دارد. محل لقاي خدا در دل فتنهو بچشم 

هاي جنگ كه شد انسان بايد ببيند چقدر ر صف اول مجاهدين خواهم بود. زمزمهشما ادعا كنيد اگر جنگ شود، د

ت مال نسبت به جان است. چون تا قبل از اليّشود با مال خود جهاد كنيد به علت سيّاهل عمل است. اينكه گفته مي

 ها آماده شود. ها براي رزم، جنگ و كشته شدن آماده شوند بايد پولاينكه انسان
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 درست است؟آيا ادعا كردن  سوال:

بله، طبق سوره مباركه عنكبوت، راهبرد موحّد شدن ادعا كردن و ايستادن در صحنه ادعاها است. راهي جز اين  -

هاي توانيد همين االن قبل از رسيدن شبدهند. ميوجود ندارد. اگر ادعا نكنيد شما را به مقامات توحيدي راه نمي

آييد را در ذهنتان دانيد كه ناخوشايند است و از پس آن برنميمي ن ناخوشايند است وقدر، صفت يا كاري كه برايتا

بينيد كه گذارم. ميخواهم اين صفت يا عمل را كنار ميبياوريد و بگوييد خدايا براي مالقات با تو هم كه شده مي

د كه محل لقاي خدا است پس شود. همان جا بايد بدانيچند روز ديگر بساط عروسي و زمان لقاي خدا فراهم مي

مراقب باشيد، وضو بگيريد. آماده و خونسرد باشيد تا خدا خودش را به شما نشان دهد. كسي كه حس كند خدا را 

  بيند.خواهد ببيند، او را ميمي

 هاي ناخوشايند شويم. چه بايد كنيم؟گاهي ممكن است براي ايستادگي روي ادعاي خود، دچار جدل و بحثسوال:

مان بايد خوب و ر اين مسير جدال و مراء غلط است بلكه بايد در صورت لزوم جدال احسن باشد. اخالقد -

خالقانه رفتار كنيم تا به جدال كشيده نشود. موحّد شدن به معني تلخي كردن با ديگران نيست. انسان  زه شود!خوشم

است. اگر يك نفر صبر كرد اما ديگران رنجيدند، هميشه زيبا  ،به خاطر پافشاري در مسير توحيد نبايد طرد شود. صبر

اينكه انسان كنند. دهد كه جايي از كارش ايراد دارد. نوع مردم، پايداري را تحسين اما تعصب را تقبيح مينشان مي

خاطر مردم ه نه تعصب، قدرت او است. موحّد بايد قدرتمند باشد. نه اينكه ب . كاري كند كه عملش را پايداري ببينند

 مانندباشد، خير. چون قصد نداريم مردم را عصباني و اذيت كنيم. موحّد شدن با عصباني كردن فرق دارد. مگر 

 ها را بشكند كه قضيه ديگري دارد.شود بتحضرت ابراهيم )عليه السالم( كه مجبور مي

 ؟استعليه( شبيه كدام نبي  اهلل مدل قيام امام خميني )رحمة سوال:

بين حضرت ابراهيم )عليه السالم( و موسي )عليه السالم( و البته بيشتر شبيه حضرت موسي )عليه السالم( است.  -

حركت حضرت موسي )عليه السالم( متفاوت است و يك سطح از مرتبه توحيد حضرت ابراهيم )عليه السالم( باالتر 

خواهيم مرتبه ايشان را با كنيم نميرد انبياء صحبت مينه مقام نبي. زماني كه در موو است. البته شكلش باالتر است 

تر هستند؛ منظور شكل اقامه توحيد در زندگي انبياء است كه دانيم كه كدام باالتر يا پايينهم مقايسه كنيم. ما نمي

 باالتر است. ،زماني و درك عمومي )عليه السالم(، به داليل موقعيتاين شكل در زندگي حضرت موسي
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 سلم( چه مدلي براي اقامه توحيد دارند؟ و آله و عليه اهلل رت رسول )صليحض سوال:

 آله و عليه اهلل سلم(، جامع همه انبياء است. جلوه همه انبياء پيامبر )صلي و آله و عليه اهلل مدل حضرت رسول )صلي -

 عَلَيْكَ  السَّالمُ»خوانيم ميسلم( و حضرت حجت )عجل اهلل تعالي فرجه الشريف( هستند. به همين خاطر در زيارات  و

 منظور از اين وارث، جامع بودن است. 12«و... اللَّهِ نَبِيِّ  نُوحٍ وَارِثَ يَا عَلَيْكَ  السَّالمُ ... آدَمَ وَارِثَ يَا

 ﴾26﴿ حَكِيمُالْ الْعَزِيزُ هُوَ إِنَّهُ رَبِّي إِلَى مُهَاجِر   إِنِّي وَقَالَ لُوط  لَهُ فَآمَنَ

شرايطش هم  وهستم « يرَبِّ لَىإِ مُهَاجِر »تواند ادعا كند دهند كه چگونه ادعا كنيم. هر كس ميا ياد مياين آيات به م

 .«الحَكِيم الْعَزِيزُ هُوَ إِنَّهُ»ايستم؛ كه پيش آيد، پاي آن مي

  ﴾27﴿ الصَّالِحِينَ نَلَمِ اآلخِرَةِ  فِي وَإِنَّهُ دُّنْيَاال فِي أَجْرَهُ آتَيْنَاهُوَ  لْكِتَابَوَا النُّبُوَّةَ ذُرِّيَّتِهِ فِي وَجَعَلْنَا وَيَعْقُوبَ إِسْحَاقَ لَهُ وَوَهَبْنَا

ي گرفت برا السالم( در نظر بخوانيم؛ خداوند همان جزا و پاداشي را كه براي ابراهيم )عليه 9اين آيه را بايد با آيه 

 داده انجامچه كاري  «اتلصَّالِحَا مِلُواْعَ وَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ»د بايد ديد قرار داد. با اين وجو نيزقوم لوط )عليه السالم( 

شبيه بوده  ،نيزلگو ر عمل و ااند، بايد دزيرا وقتي در اجر شبيه اندشكني داشتهها در سابقه كاري خود بتبودند؟! آن

 باشند.

-ند، بتكلحين ميخاصيتي كه انسان را داخل در صاترين شكني شاخص بود پس مهمبراهيم )عليه السالم( در بتا

و  رها، كشورها، شهها را در خانوادهشكني خاص خودش را دارد. ما بايد مصاديق بتشكني است. اما هر زمان، بت

اي تهمثال دس باشيم؛ شكني، عمل داشتهشكن مقابله كنيم. خيلي مهم است كه براي بتجهان بشناسيم و به عنوان بت

ا رن ماندگيشويم زمان را توحيدي كنيم، مجبور ميها را بشكنيم. همين مقدار كه سبك زندگيدات و خرافهاز عا

ن، شكني كالنه كالن. بت هاي خرد وشكنيبا بت شود،هاي روزگار شكسته ميدر اين صورت بتمتحول كنيم. 

ت. الم( اسرت ابراهيم )عليه السهاي خرد، سبك حضشكنيسبك و روش حضرت موسي )عليه السالم( است و بت

 زمينه ،شكندهاي خودش را ببت شود. هركس در خانوادههاي كالن حاصل ميشكني هاي خرد، بت شكنياز بت

 شود.براي گسترش توحيد فراهم مي

                                                           
 زيارت وارث 12
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تبديل هاي مالقات خدا ها را به محلاز ادعا كردن موحّدانه و ايستادگي نترسيم. به ياري خدا، محله نتیجه بحث:

 كنيم.

 فرماييد.بصلواتي ختم 
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 09/03/97     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                 (    هفتمجلسه  )     عنکبوت مبارکه  سوره    
 

 .بفرستيد يصلوات ،جهان انيعيش تمام و خودتان يسالمت يبرا

 ،ميشو ييرايپذ كامل طوره ب است (السالم هيعل) حسن امام الديم كه زيعز شب نيا در دهد قيتوف خداوند اهللءشاان

 .ديكن ختم يصلوات

 .ديكن ختم يصلوات ،شود انمبينص حج و نهيمد ارتيز امسال اهللءشاان براي اينكه

 يتيموقع هر در و مينشو خارج تيب اهل ارتيز و كعبه طواف از گاه چيه كه ميكن دايپ يحال اهللءشاان نكهيا يبرا

 .ديكن ختم يصلوات ،ميباش زائر

 اهلل بهءشاان. ميكرد مطالعه را اتيآ از يتعداد و ميكرد شروع را عنكبوت مباركه سوره قدر يهاشب مناسبت به

 .ديكن ختم يصلوات ،ميبدان را دخان و روم هايهسور نيهمچن و سوره نيا قدر ،قدر يهاشب بركت

  ﴾2﴿ فْتَنُونَيُ ال وَهُمْ آمَنَّا قُولُوايَ أَنْ تْرَكُوايُ أَنْ النَّاسُ أَحَسِبَ ﴾1﴿ الم

-بر سر ايمان كردند، مانيا يادعا بايد بعد از اينكه هاانسان عنكبوت مباركه سوره اساس بر ميگفتدر جلسات پيش 

 هر چون ،است هاانسان يباورها از يامجموعه عنكبوت مباركه سوره ميگفت نيچنهم .شان ايستادگي داشته باشند

 .دارد خود پشت يباور انسان اعمال از يعمل

  ﴾3﴿ نَيالْكَاذِبِ عْلَمَنَّيَوَلَ صَدَقُوا نَيالَّذِ  اللَّهُ  عْلَمَنَّيَفَلَ قَبْلِهِمْ مِنْ نَيالَّذِ فَتَنَّا وَلَقَدْ

 يفاصله اعمالش و باورها نيب كه است يكس كاذب و ستين يافاصله اعمالش و باورها نيب كه است صادقكسي 

 را عمل يهايسخت و رسنديم عمل يمرحله به يوقت اما كننديم يآبرودار شانيباورها در نوعا هاانسان .است ياديز

 .آورنديم كم ،شونديم داده قرار شيآزما بوته در و ننديبيم

 عمل نديبيم ،سدينويم را شيباورها فرد يوقت .است عمل و باور يفاصله نيهم هم كذب و صدق يمعنا از يكي

 آن با متناسبباور  اما دهديم انجام يعمل يا اينكه گاهي .شود يم كذب به ليتبد نيا ،ندارد با باورهايش مناسب

 .نداردرا  عمل
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 عمل در اما است كند كه ستين باورش در مثال ؛دارد يباور ،است كندي به مربوط كه يقسمت آن رحاله به -

شان قدر كه خود باورشان تبديل به عملاي نيست. آنو باورهايشان فاصله رفتارها بين صادق هاي. انساندارد يكند

 .شوديم يشكن بت به ليتبد و است باور كي نيا ،«خدا» نديگويم (السالم هيعل) ميابراه حضرت يوقتشود. مي

 به يوقت؛ يعني سته نيز او باور واقع كندي دردر اين است كه  استي در عمل كند دچار كه يكسنو ع ديگر اينكه 

 و باور نيب يعني ؛نباشم كند توانمينم چرا كه دانمينم ديگويم اما دارد قبول ،يهست كند كه ييگويم يانسان نيچن

 .تسا فاصله عملش

 يكييكي وزماني بگذاريم  .ميكن برقرار ارتباط آن با ديبا كه است يبيعج داستان ،اعمال و باورها داستان 

 ؛يمكن عمل معكوس به شكل. ميكن باورمان منطبق بر را اعمالمان و ميدار ييباورها چه مينيبب و ميسيبنو را مانيباورها

 .كنيم بارور را يمانباور نظام يعني داريم يا خير. يمتناسب باور ،يمدهيم انجام كه يعمل هري ببينيم به ازاي عني

 .است يباور بر منطبق يعمل هرو  ستين طورنيا واقع در اما دارد واكنش و كنش ستميس كي انسانگويي 

 كند؟يم صدق يانسان نيچن يبرا كاذب ايآ ،برد كذب و صدق سمت به را شما مكذب واژه سوال:

 .است يكي عملش با باورش .است خودش ،خودش يعني ،است صدق نيهم شده انسان يبرا كه يوصف نيباالتر -

 دو سكه مثل .يعني هم باور و هم عملش حق است ؛دهديم انجام عمل باورش نسبت به و دارد باور عملش نسبت به

 سكه يرو دو. است شده حق ريغ باورش و است رحقيغ عملش كاذب .است عمل گريد يرو و باور يكي ؛دارد رو

 ندارد عمل باورش با متناسب اما است حق باورش يعني نديگويم كاذب يمومن به سوره نيا مثل يوقت .است رحقيغ

 نييپا مراتب در هاانسان. لنگديم يك جاي اين انطباق رحاله به .ستين يخوب عمل ،عملش اما دارد عمل نه اي

شان صدق تا كنند تجربه را مختلف قدر يهاشب و كنند كار خودشان يرو ديبا و دارند را انطباق عدم نيا ايماني

 .شوديم درست كمو كم شوديم بزرگ انسان ،است رشد مراحل .ستين هم يناراحت يجا .شود درست

  ﴾4﴿ حْكُمُونَ يَ مَا سَاءَ  سْبِقُونَايَ أَنْ ئَاتِيِّالسَّ عْمَلُونَيَ نَ يالَّذِ حَسِبَ أَمْ

 ﴾5﴿ مُ يالْعَلِ عُيالسَّمِ وَهُوَ آلتٍ اللَّهِ أَجَلَ فَإِنَّ  اللَّهِ لِقَاءَ رْجُويَ كَانَ مَنْ
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 با متناسب اما دارند همه كه است يباور .است مرگ ،كنند كتمان توانندينم و دارند هاانسان كه ييباورها از يكي

 .كنندينم عمل آن

پس  رميميم ديگويم .شوديم متفاوت هاانسان يهاعمل ،ديريميم رگيد روز كي ر ياگيد ماه كي شما نديبگو اگر

 پررنگ برايش مرگ باور چون اما ،رديميم يزمان چهفرد  كه ستين ينيتضم چيه .باشم داشته يخوب عمل ديبا

 فرصت هفته كي من ديبگو خودش به انسان نكهيا يبرا است يخوب شاخص مرگ .ستين متناسب عملش ستين

)عليهم السالم(  ائمه .دهد انجام شتريب تيجد با ار شيكارها كدام و كند حذف را شيكارها كدام پس مرگ تا دارم

 مرگ ادي با و كنديم ادي را خدا بار 20 تا 10 روز در مومن انسان نديفرمايم و كننديم ذكر را ياعداد اتيروا در

 .ميكن دايپ انس هم ما اهللءشاان .دارد انس

 ﴾6﴿ نَيالْعَالَمِ عَنِ يٌّلَغَنِ  اللَّهَ إِنَّ لِنَفْسِهِ جَاهِدُيُ فَإِنَّمَا جَاهَدَ  وَمَنْ

-يم و دهديم انجام خوب يكارها و روديم در دستش از انسان هاوقت يبعض كه است طور نيا اتيآ نيا اقيس

 خودت يبرا ديگويم هيآ !گذاردب خداوند بر يمنت خواهديم و بود ثمر پر چقدر ،داشتم يخوب هفته چه ديگو

 كه ييهاوقت اي كندينم كار اي ندارد تعادل چون انسان كه خواند را هيآ شوديم هم طورنيا پس !يديكش زحمت

 .دهميم انجام ييكارها هم من دهد نشان خدا به خواهديم .گذارديم منت ،است خوب حالش و كنديم كار

 ﴾7﴿ عْمَلُونَيَ  كَانُوا يالَّذِ أَحْسَنَ نَّهُمْيَوَلَنَجْزِ ئَاتِهِمْيِّسَ عَنْهُمْ لَنُكَفِّرَنَّ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا نَ يوَالَّذِ

 بِمَا فَأُنَبِّئُكُمْ مَرْجِعُكُمْ يَّإِلَ تُطِعْهُمَا فَال عِلْم  بِهِ لَكَ سَيْلَ مَا يبِ لِتُشْرِكَ جَاهَدَاكَ وَإِنْ  حُسْنًا هِ يْبِوَالِدَ اإلنْسَانَ  نَايْوَوَصَّ 

  ﴾8﴿ تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ

 ﴾9﴿ نَيالصَّالِحِ يفِ  لَنُدْخِلَنَّهُمْ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا نَ يوَالَّذِ

 كُنَّا إِنَّا قُولُنَّيَلَ رَبِّكَ مِنْ نَصْر  جَاءَ وَلَئِنْ  اللَّهِ كَعَذَابِ النَّاسِ فِتْنَةَ جَعَلَ اللَّهِ يفِ  يَأُوذِ فَإِذَا بِاللَّهِ  آمَنَّا قُولُيَ مَنْ  النَّاسِ وَمِنَ 

 ﴾10﴿ نَيالْعَالَمِ صُدُورِ يفِ بِمَا بِأَعْلَمَ اللَّهُ سَيْأَوَلَ مَعَكُمْ

 بكشد شانرخ به را وبشانيع خواهدينم كنديم صحبت مومنان ژهيبو هاانسان مورد در صراحت نيا به خداوند نكهيا

 يزندگ هيشب يليخ عنكبوت سوره نيهم خاطره ب ،بدهد يخودشناس هاآن به و كند اصالح را هاآن خواهديم بلكه
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 خدا .ميدار اديز فرود و فراز .ستين خرم و خوش خدا يبرا شهيهم حالمان و ميدار اديز نييپا باال ما چون ماست

 نام ،است گفته گريد يهاسوره در كه ييهاعذاب از نيهم خاطره ب ،رديبگكسي را  مچ سوره نيا در خواهدينم

 يكس وقت هركه  ماهكرد تجربه بنده .است هشدار و تنبه حال سوره نيا حال .دارد يحال ياسوره هر .بردينم

 .است ديمف شيبرا سوره لمس يحت .است كارآمد شيبرا سوره نيا، زد دلش زير ،اديز يِخوش اي شد ناخوش حالش

 اضطراب با ددار استرس سوره حال چون اما نفهمد را سوره انسان است ممكن. ديترك بغضش ،ميگفت يهركس به ما

 .رديگيم آرامش و تركديم بغضش و كنديم يتالق انسان

 نفاق ما چون است قرآن در نفاق تولد سوره نيام نظره ب .ديخوانيم مومن يفضا در را سوره ديبدان كه گفتم را نيا 

 و طالبياب شعب يحت كه موقع همان و زنديم حرف نفاق از و است يمك سوره نيا اما ميدار يمدن هايهسور در را

 بوده هنرمند يليخ .است بوده منافق هايسخت همان در كه بوده هنرمند نقدرآ نفر كي ،بوده اول دوره يهايسخت

 هم باز و كنندهم  شكنجه و نديبب يسخت و كنند يزندان را نفر كي يشاهنشاه ميرژ يفضا در فرض كنيد مثال !است

 ممكن .دارد يبستگ باور و عمل تعارض به بلكه ندارد دنينكش اي دنيكش يسخت به يكار نفاق يعني !باشد منافق

. شوديم نفاق حالت كه ،نباشد كامل هددلدا اول همان از كه اما اورديب مانيا رسول به هايسخت اوج در يكس است

 .شدند متحمل يسخت يليخ (السالم هيعل) رسول حضرت هجرت از قبل كه ديدانيم

 ﴾14﴿ ظَالِمُونَ وَهُمْ الطُّوفَانُ فَأَخَذَهُمُ عَامًا نَيخَمْسِ إاِل سَنَةٍ أَلْفَ هِمْيفِ فَلَبِثَ قَوْمِهِ  إِلَى نُوحًا أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ

  ﴾15﴿ نَيلِلْعَالَمِ ةًيَ آ وَجَعَلْنَاهَا نَةِيالسَّفِ وَأَصْحَابَ نَاهُيْفَأَنْجَ 

 ﴾16﴿ تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ ر يْخَ ذَلِكُمْ وَاتَّقُوهُ اللَّهَ اعْبُدُوا لِقَوْمِهِ قَالَ  إِذْ مَيوَإِبْرَاهِ

 هيعل)نينمرالمويام به تا برديم نام را (السالم مهيعل) ءايانب ابتدا ناهم از ندبه يدعا .دياخوانده را ندبه يدعا شماي همه

 هيعل) حجت حضرت در آخر هم به و (السالم ماهيعل) نيحس و حسن امام شهادت بعد و برسد غدير ( والسالم

اينگونه  .است خوب يليخ ،ديبخوان ندبه يدعا يفضا در ديخوانيم كه ياسوره هر ديبتوان اگر .رسد( ميالسالم

 كنت من» گفتند يوقت يكس چهو  بود مومن يكس چه، بود منافق يكس چه ديفهميم و شوديم واحد متن به ليتبد

 و آوردم مانيا ديگويم نفر كي ؛كنديم شروع ساده يليخ هيقض كي با. بود (السالم هيعل)نيرالمومنيام با «ه..موال

 نشان را (السالم هيعل)شانوح حضرت .دهديم نشان را يفرد نيچن خيتار طول در كمكم بعد و روديم ادشي بعد

 .نديآفريم يبيعج وحوادث شوديم بيعج هيقض بعد و دهديم نشان را (السالم هيعل)مشيابراه حضرت ،دهديم
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 ،باشد فيضع مانشيا نفر كي اگرو فكر نكند  رديبگ يجد را خودش مانيا تيوضع انسان كه است مهم يليخ

 .رديگب قرار (السالم هيعل)نيحس امام مقابل جبهه در ناگهان ،مانيا ضعف با بترسد از اينكه بلكه !فتداينم ياتفاق

 نتوانستند هم دادند صيتشخ كه هايبعض ،دهندب صيتشخ نتوانستند هايبعض !هستند سوره نيهم مومنان ،انيكوف

 نكهيا اي كنند تحمل را ياقتصاد مشكالت نتوانستند، كنند تحمل را كرد ليتحم هاآن بر انيابوسف كه ييهايسخت

 قرار رحقيغ جبهه در ساده افكار نيهم با .بودند شانيهابچه شدن ميتي فكرو به  كنند رها را شانخانواده نستنداتوينم

 سبك نيمه به را عنكبوت سوره داستانبنده  .13«يبِسُ من يَ بسُ و لَتِقُ من لَتِقُف»شد؛ كه نبايد ميهماني شد  و گرفتند

 از و كند شيآزما را خودش يباورهاتواند مي كس هر. است دهنده تكان بسيار اتيآ خودِ تينوران .نماخويم

 در يراحت به چون ،كنم حاصل نانياطم ميباورها از توانمينم من دينگو كس چيه .شود مطمئن آن بودن محكم

 .رديگيم قرار حق ريغ جبهه

 مگر دييبگو شما؟! كند مانيا يادعا يكس شوديم مگر نديگويم مثال ؛شوديم دمُ جامعه در ناگهان هابعضي حرف

 سوار ندتواينم .شوديم خراب اوضاع ها نتوانند بگويند من مومن هستم،اگر انسان نكند؟ مانيا يادعا يكس شوديم

 توانمينم من ،مشو سوار توانمينم من ديگويم ،كه داخل كشتي بيا نديگويم او به چقدر هرو  شود نوح يكشت

 !كنم مانيا يادعا

 اللَّهِ  عِنْدَ فَابْتَغُوا رِزْقًا لَكُمْ مْلِكُونَ يَ ال اللَّهِ ونِدُ مِنْ ونَتَعْبُدُ نَيالَّذِ إِنَّ إِفْكًا وَتَخْلُقُونَ أَوْثَانًا اللَّهِ دُونِ مِنْ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا

  ﴾17﴿ تُرْجَعُونَ هِ يْإِلَ لَهُ وَاشْكُرُوا وَاعْبُدُوهُ الرِّزْقَ

 ﴾18﴿ نُيمُبِالْ الْبَالغُ إاِل الرَّسُولِ عَلَى وَمَا قَبْلِكُمْ مِنْ  أُمَم   كَذَّبَ فَقَدْ  تُكَذِّبُوا وَإِنْ

 و است غذا اي طعام منظور رزق .نشود اشيماد رزق نگران يحالت چيه در ،شود تيتثب مانشيا خواست يكس اگر

 دست از را خودشان مانيا ،رزق ينگران بخاطر هايليخ .رسديم انسان به كه آنچه هر و يزيغر و يشهوان مسائل

 را خود مانيا توانديم و رسديم مانيا درجات از ييهابخش به ،نشود يماد رزق نگران بتواند يكس اگر .دادند

 ايچون   باشد حواستان !لنگديم كارش يجا كي ،بود اشخانواده و خود يماد رزق نگران يكس اگر .كند محكم

 شهيپ تقوا ،كنند ازدواج نتوانستند يمسائل خاطره ب يمرد اي زن اگر .آلود شهوت گناهاندچار  اي شوديم ربا دچار

 رزق يبرا عوض در .نشوند شاننكردن ازدواج و زشانيغرا شدن ليتعط نگران .نشوند زشانيغرا نيتام نگران و كنند
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ه ب را شانميل و كنند كور يماد رزق يبرا را شانليم يعني ؛دهند نشان صيحر را خود و بزنند پا و دست يمعنو

 نيا .دنرسيم مانيا از ياعمده بخش به ،گونه بدون شكنيا .بروند علم سمته ب .دهند سوق يمعنو رزق سمت

 ديبا كننديم فكر هاانسان كه است نيا است افتاده جا كه يغلط فرهنگ كي .است اتيروا حرف ،ستين ما حرف

  .شودينم يزيچ نيچن اصال ،است غلط حرف نيا .برسند شانيهاخواسته تمام به

 ﴾19﴿ ر يسِيَ  اللَّهِ ىعَلَ ذَلِكَ إِنَّ دُهُيعِيُ ثُمَّ الْخَلْقَ اللَّهُ بْدِئُيُ فَيْكَ رَوْايَ أَوَلَمْ

 ميبدان ديبا .شود بادآ آخرتمان هم و ايدن همبايد  و ميكرد انقالب ما كه است نيا نديگويم كه ييهابحث از يكي

ء الهي )عليهم ايانب از هركدام يعني ؛است نكرده نيتضم را يگريد يآباد چيه ،آخرت يآباد از ريغ خداوند كه

 ديبا آخرتمان هم و ايدن هم ميبده وعده كه حرف نيا !است ختهير مه به مردم يماد يزندگ ،اندآمده كه السالم(

چنين  گفت يكس راگ !دانمينم من ،است بوده يافلسفه چهاين حرف  يمبنا .ندارد يقرآن يمبنا چيه ،شود آباد

 مومن يبرا خالص ايند اتيح كه آمده اعراف سوره در .دهد نشان ما به ،ميدار البالغه نهج اي قرآن اتيآ چيزي در

 ار ايدن تمام تي اگرح يستيبا مانتيا يپا ديبا ،ادعاي ايمان كردي كه ييجا هر. است يگريد زيچ آن يمعنا اما است

 و جان انسان كه ستين درقآن خداوند يبها يعني ي.باش داشته هم را ايدنو  يباش مومنكه  ندارد امعن .رنديبگ تو از

 و هاحقوق اشجهينت هك هست يتعارفات هانيا. است خانواده و خود مال و جان ،مانيا ثمن اصال !؟كند فدا را مالش

 از ياطلبيدن ركچ و عفونت ،يگذاريم دست را آن يجا هر كه ه استشد يچناننيا تيريمد و يچنانآن يهاخانه

 دفعه كي هك، كننديم صحبت خود اموال و حقوق از يراحت به خود مصاحبات در كه قدرآن .شوديم خارج آن

 !نداهشد باال كالس رانيمد تمام يم كهنيبيم

 را انحرافات تمام مردم نيهم هم روز كي .است دهيكش انحراف سمته ب را جامعه كه استبوده يفكر طرز هانيا

 را هاحرف نيا ميرويم كه ييجا هر ما .است يمنف القائات شتريب ،است يبد تيوضع اما ميستين ديام نا. دارنديبرم

 بعد .اندآمده نيمب بالغ با )عليهم السالم( ءايانب ،مينيبيم قرآن در چه هر ما اما .ميشويم رو به رو انتقاد يكل با ميزنيم

 و اندبوده والنرس پشت هم مومنان. اندداشته يشتريب قدرت نيز مستكبرانو  اندكردهيم دايپ مشكل مستكبران با هم

 14«...قَبْلِكُمْ مِنْ أُمَم  كَذَّبَ  فَقَدْ تُكَذِّبُوا إِنْ وَ» :كه شود يم نيهم نيز اشهآي .اندكردهيم يخال را عرصه دينبا

 ﴾19﴿ ر يسِيَ  اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ إِنَّ دُهُيعِيُ ثُمَّ الْخَلْقَ اللَّهُ بْدِئُيُ فَيْكَ رَوْايَ أَوَلَمْ
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  ﴾20﴿ ر يقَدِ  ءٍيْشَ  كُلِّ عَلَى اللَّهَ  إِنَّ اآلخِرَةَ النَّشْأَةَ نْشِئُيُ اللَّهُ ثُمَّ الْخَلْقَ بَدَأَ فَيْكَ فَانْظُرُوا األرْضِ يفِ رُوايسِ قُلْ 

 ﴾21﴿ تُقْلَبُونَ هِيْوَإِلَ شَاءُيَ مَنْ  رْحَمُيَوَ شَاءُيَ مَنْ عَذِّبُيُ

  ﴾22﴿ رٍينَصِ واَل يٍّوَلِ مِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ لَكُمْ وَمَا السَّمَاءِ يفِ وَال األرْضِ يفِ نَ يبِمُعْجِزِ أَنْتُمْ وَمَا 

 ﴾23﴿ م يأَلِ عَذَاب  لَهُمْ وَأُولَئِكَ يرَحْمَتِ مِنْ ئِسُوايَ أُولَئِكَ وَلِقَائِهِ اللَّهِ اتِيَبِآ كَفَرُوا نَ يوَالَّذِ

ناخوشي براي كفار است. كساني كه به آيات اين آيه مي گويد كه حال بد و  .است قرآن محكمات ءجز 23 هيآ

نگفته است كه  و ندارد ديق خدا كفر مي ورزند در ناخوشي هستند، فرقي هم ندارد كه ثروتمند باشند يا فقير. اين آيه

كفار همين االن در . دارند «االخره يف» قيد اتيآ ي ازبرخ كه يصورت در در آخرت عذاب اليم براي كفار است

كه در آن جا  .كنديم انيب را يخوش منشأ نيز نمل سوره هياول اتيآ .است اديز مضمون نيا با اتيآناخوشي هستند. 

 يفِ  وَهُمْ الْعَذَابِ  سُوءُ لَهُمْ  نَيالَّذِ  أُولَئِكَ »: گويدي نمل ميسوره 5 مشخص است كه عذاب براي دنيا است. چون آيه

 «الْعَذَاب سُوءُ »اين آيه،  كه دهنديم شرح كامالذيل اين آيه  زانيالم ريتفس در عالمهحضرت  «األخْسَرُونَ هُمُ اآلخِرَةِ

 االن نيهمبراي  ميال عذاب پس  .شونديم قائل زيتما دو نيا نيب و كنديم ذكر آخرت يبرا را خسران و ايدن يبرا را

  .است شده وسيما فرد از رحمت خدا كه است

و خوش  برديم لذت كه شوديم باورتان ،خندديم كه ديديد رااست  اتيآ به كافر كه يكس شما اگرطبق اين آيه 

. ديگويم دروغو  ستين يخوش در يفرد نيچن ديگويم خداوند !دارد؟ معنا يفرد نيچن يبرا يخوش اصال !است؟

 ؟!برديم لذت و است خوش واقعا يفرد نيچن ديكن يم فكر شما يعني .دارد أسي ،دارد كفركه  ينسبت هر به يهركس

 خداوند كه يصورت در دندانيم يخوش نشانه را داشتن يماد امكانات ،غاتيتبل و يمنف القائات با امروزه متاسفانه

 را يكس ظاهر فريب ديگر ،ديفهم را نيا اگر انسان .كندمعرفي مي يناخوش عامل را كفر و يخوش هيما را مانيا

 كه ماگويد ديگر نمي ،دارند يخوب ياقتصاد تيوضع ظاهرا هايي رفت و ديد كه آناروپا يكشورها اگر .خوردينم

 چون زندگي و عدم زندگي وابسته به تمتعات مادي نيست. منبع !كننديم يزندگ هايياروپا و ميكنينم يزندگ

 حال اساساً ،اصال .باشد خوب حالش و باشد كافر يكس شودينم اصال .است كفراز  يناخوشمنبع  و مانيا از يخوش

  ..ستين ايدن يبرا بد حال و خوش
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 هب توانيمايي است كه جدر صورتي كه آيه ...  و و كنيمب گل ميبرو ديبا كننديم فكر هايبعض ،آيه مييگويم يوقت

رجعيت آيه است و به منظام  .استآيه  المسائل حيتوض رسالهمثال  ؛ديد را خداوند حكم و خدا جلوهو  برد پناه آن

 را امتام اي هيفق تيوال موضوع يا ديند را تيمرجع نظامگوييم. مثال كسي كه همين خاطر به مراجع آيت اهلل مي

ن چنياشد، بد و نسبت به مرگ غلفت داشته اش مرگ نباشآن زياد است، يا كسي كه در زندگيمصاديق  .ديند

 گيرند. قرار مي دردو  يسخت در بالفاصله ند وهست وسيما خداوند رحمت از حتما افرادي

مائده  در سورهدهد و آن شرط ايمان جمعي است. به ما مي يك شرطآبادي دنيا را به  قرآن به ما وعده ی:عباس یآقا

نه  و ايمان بياورند اهلي بايد 15«و...نَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَفَتَحْ وَاتَّقَوْا آمَنُواوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى »كه داريم 

 واقع مظلومبه همين خاطر و  است كم تعدادشانخاطر اين است كه ه ب كشنديم يسخت در دنيا مومنان اگر تعداد كم.

. چون اهل كفر با اينكه وندديبپ تياكثر به و شود جدا تيّاقل اين از انسان كه شودينم ليدل نيا اما شونديم

 اهل از آخرت و ايدن در را آرامش و امن به طور صريح وندخدا بينند.تعدادشان زياد است اما رنگ آرامش را نمي

 .است كرده ينف كفر

 شكليك  كرديد. بيان نيزو شما  گفته شدهماني بود كه  اول شكل ،خوانميم شكل دوبه  را هيآ من :اخوت استاد

ن مبتال من به آ كه يسأي هرگونه ؛است بهتر حالش وفرد  خودِ  يبرام كه اين مدل به نظرم يخوانديگر هم آيه را مي

-نگاه مي .رددا وجود من در كه است كفر ينوع ، نشان دهندهاست درد آن جنس كه يناخوش گونه هر و شوممي

 كند عمل 23 هيآ به يكس اگر .دارم كفر جا همان ،است شده يخال دلم كجا و دارم رحمت از أسي كجا كه كنم

به من  يكس گرامثال  ؛كنديم رسوخ او در مانيا يعيطب طوره ب رديبگ را شيدردها و رحمت از أسي يجلو يعني

ر ياس نشدم و دچا و نشد يخال دلم، اگر است خرابخيلي  مملكت وضع افتد وهاي بدي در جامعه مياتفاق گفت

 من مانيا نيايشتر كنم، ام را ب، بايد خوابم را كمتر و تالش و مطالعهشد ترنيسنگ امفهيوظ گفتم خودم به در عوض

 است.بيشتر  عدم ياس از رحمت، حركت و مجاهده يعني نشانه ؛كنديم ترراسخ را

 هيآ .شوديم ترعالف او مانيا ،دهد سوق كار و جهاد بهكسي را بيشتر  است، نيآفر أسي كه يرونيب يهاهجمهوقتي 

به  كه اييعقل رهگزا بااين آيه  !باشد؟ جالب نقدراي عذاب هيآ كه يك ديكرديم را فكرش .است بيعج يليخ 23

 .كندمي ترمجاهد را انسان دهد،انسان مي

                                                           
 96سوره اعراف، آيه  15
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 شود؟مي مشخص نيز كفرش نوع :سوال

 .است شده رحمت از أسي دچار و دهيند را هيآ كجا نديبب بگردد ديبا .اتيآ به كفر ،بله -

 شاهد باشد و از خودش مراقبت كند و خودش بر خودش توانديم ،چون مراتب دارد است يبيعج موجود انسان

 االن نيهم. دينما برطرف را است كفر همان كه اسي منشأ و كند كاوش خودش را درون ،شد أسي دچار يوقت

 .ديبردار را همان ،ديهست وسيمأ يزيچ چه مورد درو ببينيد كه  ديبگرد

  ﴾24﴿ ؤْمِنُونَيُ لِقَوْمٍ اتٍيَآل ذَلِكَ  يفِ إِنَّ النَّارِ مِنَ اللَّهُ فَأَنْجَاهُ حَرِّقُوهُ أَوْ اقْتُلُوهُ قَالُوا أَنْ إاِل قَوْمِهِ جَوَابَ كَانَ فَمَا

 نظام من كه كرد ادعا يمومن اگر پسو قدرت ايمانش به خدا متصل است،  است لمتص خدا به ايمانِ مومن،

 اگر اما افتديم هم ياتفاق نيچندرست هم گفته است.  و است گفته مانشيا اعتبار به كنميم ساقط را يشاهنشاه

 .ستين كامل مانشيا ؛كند ييادعا نيچن نتوانست يكس

 مانتانيا ،ديباش نداشته را آنبه  باور اي ميكنيم له خودمان يپا ريز را كايآمر ما دييبگو دينتواناگر  شما از كدام هر

-يم خداوند از را اعتبارش و است بيغ به متصل مانيا گوييد،تنها نيستيد و از طرف خودتان نمي چون ستين كامل

 .دهدهايي است كه حضرت ابراهيم )عليه السالم( به ما ياد ميها حرفزند. اينحرف نمي خودش ازمومن  .رديگ

 كند، مطالعه ديبا اگر اش را انجام بدهد؛و وظيفه ستديبا خود مانيا يپا ،كرد ييانسان ادعا اگر است يكاف فقط

حتي اگر  .نكند تعلل و اورديب وسط را بضاعتش شيادعا نسبت به يعني .برود ،برود جنگ است قرار اگر ،كند مطالعه

 است، همان را وسط بياورد. بضاعتش كم

 مجوز يكس اصال ايآ اما است سختطور حرف زدن برايم نيا يليخ .كنديم برگشت و رفت ،عمل و مانيا نيب انسان

 مانيا .باالست يليخ خداوند مومنِ نصاب حد و كنديم صحبت طورنيا خداوند؟! نزند را هاحرف نيا دارد

 سطح شودينم .بخواند طورنيابايد  اي بخواند قرآن دينبا انسان اي .است )عليه السالم( ميابراه حضرت شايمعمول

خداوند چگونه حساب  بعدا نكهيا حاال .يهست يجهنماينكه  اي دبچسب ملكوت به مانتيا ديبا اي .آورد نييپا را ايمان

 .برد با ما نيستها را بهشت ميكند و خيليمي

  ﴾24﴿ ؤْمِنُونَيُ لِقَوْمٍ اتٍيَآل ذَلِكَ  يفِ إِنَّ النَّارِ مِنَ اللَّهُ فَأَنْجَاهُ حَرِّقُوهُ أَوْ اقْتُلُوهُ قَالُوا أَنْ إاِل قَوْمِهِ جَوَابَ كَانَ فَمَا
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 بَعْضُكُمْ  لْعَنُ يَوَ بِبَعْضٍ  بَعْضُكُمْ كْفُرُيَ امَةِيَالْقِ وْمَيَ ثُمَّ ايَالدُّنْ اةِ يَالْحَ يفِ نِكُمْيْبَ مَوَدَّةَ  أَوْثَانًا اللَّهِ دُونِ  مِنْ اتَّخَذْتُمْ  إِنَّمَا وَقَالَ

 ﴾25﴿ نَينَاصِرِ مِنْ لَكُمْ  وَمَا النَّارُ وَمَأْوَاكُمُ بَعْضًا

 ابعادش در همه كفر و اضمحالل طاغوت بردن نيب از ميل به و ينيد حكومت به ليمو  بگذرد كسي بر قدر شب اگر

 .است نكرده درك را قدر شب ،ردينگ شكلاو  در

به صورت  طاغوت بردن نيب از يبرا خودشان يّول با قدر شب در هانانسا كه گوييممي دخان يسوره نهيقر بهرا  نيا

 كجا از ميدانينم ،شوديم گفته قدر شب مورد در كه هاحرف هيبق است. قرآن قدرِ شب ،نيا .بندنديم تعهدگسترده 

 !دينآيم

 ﴾26﴿ مُيالْحَكِ زُيالْعَزِ  هُوَ إِنَّهُ يرَبِّ إِلَى مُهَاجِر   يإِنِّ  وَقَالَ لُوط  لَهُ فَآمَنَ

 نَ يالصَّالِحِ لَمِنَ  اآلخِرَةِ يفِ وَإِنَّهُ ايَالدُّنْ يفِ أَجْرَهُ نَاهُيْوَآتَ وَالْكِتَابَ النُّبُوَّةَ تِهِيَّذُرِّ يفِ وَجَعَلْنَا عْقُوبَيَوَ إِسْحَاقَ لَهُ وَوَهَبْنَا 

﴿27﴾ 

 ﴾28﴿ نَيالْعَالَمِ مِنَ أَحَدٍ مِنْ بِهَا سَبَقَكُمْ مَا الْفَاحِشَةَ لَتَأْتُونَ إِنَّكُمْ لِقَوْمِهِ قَالَ إِذْ وَلُوطًا 

 إِنْ  اللَّهِ بِعَذَابِ  ائْتِنَا قَالُوا أَنْ إاِل قَوْمِهِ جَوَابَ كَانَ فَمَا الْمُنْكَرَ كُمُ ينَادِ يفِ  وَتَأْتُونَ لَيالسَّبِ وَتَقْطَعُونَ الرِّجَالَ  لَتَأْتُونَ أَئِنَّكُمْ 

  ﴾29﴿ نَيالصَّادِقِ مِنَ كُنْتَ

 اريبس شما نظر در نيز هستند دچار گناه نيا به كه يكسان و است دور شما ذهن از كه است يگناه نيا ديفرمايم

 چيه با يعني ،است و دور از همه چيز تيانسان از دور .استبه دور  ادب از هم دهنديم هانيا كه يجواب .هستند منفور

 .است جالب زين شناسنديم را صادق و صدق افراد نيا نكهيا !آيددر نمي جور يمنطق

پيش خودتان  كه است نيا ديكنيم كه يكار نياول ديخوانيم را اتيآ شما يوقت د؟يخوانيم چطور را هيآ نيا شما

 .كنديم جاديا دعا خوانشنوع  كي. دعاست كار نياول پس !رميبگ قرار افراد نيا رده در من نكندگوييد: مي

 تعجب پس !بچرخد درجه 180 اشيادراك نظام كه شود كفر دچار آنقدر توانديم انسان كه است نيا گريد خوانش

 ،ستاديا محكم )عليه السالم( لوط حضرت كه يصورت همان به .است دهيچيپ طورنيا كه ديديد را يكس اگر دينكن

 .است خوانده را هيآ ،شد اياح او در منكر از ينه و معروف به امر و خواند را 29 هيآ يكس اگر .ديكن يستادگيا ديبا
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 رده در كه كنميم دعا اول پس .كنم پاك هايبد ثلو از را نيزم )عليه السالم( لوط حضرت مانند بخواهم ديبا من

در برابرشان  و ندهم ازدست را تعادلم )عليه السالم(لوط حضرت مانند كه كنميم دعا بعد و رمينگ قرار افراد نيا

  .ديببخش سرعت را كارتان پس ،كننديم عمل هيآ نيا به كننديم كار عفاف يبرا كه يدوستان .ستميبا

. چون اين خاصيت شب قدر است كه كار نشود ترفعال و ترجوان عمر كي و كند درك را قدر شب يكسشود نمي

 شدن جمع يبرا ديبا ما !شود ترفعال و ترزهيانگ با عمر كي هست كه يسن هر در ديبا انسان كند،هزار ماه را مي

 .مييبگو يعل اي ،رنكَمُ بساط

  ﴾30﴿ نَيالْمُفْسِدِ الْقَوْمِ عَلَى يانْصُرْنِ رَبِّ قَالَ

 البته كه اندكرده يوجان يمال ديتهد او را كه است معلوماز اين آيه و طلب نصرت حضرت لوط )عليه السالم( 

 .افتاد نيز يخوب اتفاقات

 به امر نديگويم هايبعض .گيردقرار مي تياذ ، موردكند جمع ر رانكَمُ بساط بخواهد يكس اگر كه است معلوم

 امر اگر .دارد ينه و امر وعضمو به يبستگ اين .است واجب ،باشد نداشته ضرر كه يزمان تا منكر از ينه و معروف

 .است يّول با اين صيتشخ كه بدهد هم را جانش و مالبايد  )عليه السالم( نيحس امام مثل باشد يتيحاكم و يحكومت

 .است مردم نيب يمدارا مسائل به مربوط آمده رساله در كه يمسائل

 ،يعني اينكه فردي تنها ايمان بياورد ؛«ربي يال مهاجر اني» ديگويمحضرت لوط)عليه السالم(  26 هيآدر  :سوال

 بشود؟ «مهاجر الي رب»كافي نيست و بايد 

 و شوديم طاغوت عبادتكه  يمحل كي در. است مندارزش خدا راه در هجرت نيهم ،دارد يمختلف ريتعاب نيا -

 يطلب ايدن و ايدن از يحالت هر در يانسان هر نكهيا دوم .كند هجرت دارد فهيوظ ،بدهد رييتغ شرايط را تواند ينمانسان 

 يي كه درهابرائت از انسان نكهيا. ميدار نيز يمدل نيا «يرب يال مهاجر» كي .كند هجرت خدا سمت به توانديم

اي كه اطرافش وجود طلبيايدن كه كند قصد خودش يبرا و كند هجرت خداوند سمته ب شودايجاد مي خودش

 از رديبگ قرار كه جامعه در انسان. القاست ضد واقع در. «اهلل يال مهاجر» گويندبه اين مي .دننك آلوده رااو  ،دارد

 مدل نيا از يليخ و !ستا تو و من دست مگر! ميتوانينم و شودينم مانندالقائاتي  !شوديم پر مختلف اتئالقا

 حضرت ساختار وارد انسان اگر . اماكنديم يكوچكو ضعف  احساساين القائات انسان  كه در نتيجه ها،حرف
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 ساختار به ساختار كي از ديبا را خودش. شوديم يقو ،بشود حضرت لوط )عليه السالم( اي )عليه السالم(  ميابراه

-يم يريباتدب آدم بلكه شود تدبيريبي آدم نكهيا نه ،شوديم شجاعدر ساختار ابراهيمي انسان  .كند منتقل ريگيد

 .ستينطور كه ايندر صورتي ننداديم يريتدب يب معادل را شجاعت هايبعض چون شود

 د؟يدهمي حيتوض شتريب را «اهلل يال مهاجر» سوال:

چقدر فاصله  57انقالب سال  ببينيد با .ديكن اطرافتان به ينگاه !بخوانم باز روضه ديبا ،دهمب حيتوض بخواهم اگر -

 كدفعهي كه است نيا علت .رنديگيم خرده او به باشد يانقالب هم يكس اگر ؟ستين يانقالب هاهيروح چرا ايم.گرفته

 ينيد حكومت از حالش انسان آيد كهيك حالتي بوجود مي و شوديم گرفته آن و نيا رادياافتد و يك جوي راه مي

و از طرف خدا به انسان امر شده  است خداوند به مربوط ،ستين يكس به مربوط ينيد حكومت .شوديم ناخوش

 يهازهيانگ ،هازهيانگ دينبا چرا ،است ينيد آن اساسهست و حداقل  كه ستين ينيد حكومت نيا هم اگر است لذا

 داشت ياساده يزندگ يكس اگر ؟ميريبگ خرده او به هم باشد انقالبي ي كسي انگيزهانگيز اگر و ؟!باشد 57 سال

 مهاجر» ،ميدهب سوق شهدا يزندگ سمته ب را مانيزندگ سبك اگر ما .دكنيم يزندگ 57 يهايانقالب مثل مييبگو

 .ميشويم «اهلل يال

  مهاجر؟ چرا سوال:

 رييتغ يبرا فرد تيريمد هجرت .شوديم مان انگشت دارد چون .كنديم هجرت نيسنگ ييالقا جوّ  كي از چون -

 كه ي )عليه السالم(موس حضرت شوديم آن يعمل مصداق .برگردد رييتغ تدرق با كه روديممهاجر  است. فضا

 .برگشت ،داد ليتشك يزندگ كه يمدت از بعد و رفت نيمد بهو  كرد فرعون با مخالفت به شروع كه يوقت

 كه روديم .باشد يعلم هجرتش است ممكن. برگردد يقو كه روديم انسان .دارد برگشت كي و رفت كي هجرت

 با ديتوان ينم شماو  كرده دايپ رواج جامعه در 2030 سند نديگويم دوستان كه نيا مثل .آورد دست بهرا  يعلم

 .آمدند قدرت با و آوردند دست به را يعلم رفتند پس .ديبجنگ آن با يخال دست

 «هجرت» را نيا .است تحول يبرا مبدا نآ به برگشتن و قدرت به دنيرس يبرا ييجا از حركت هجرت تيخاص

 وجود تيريومد ياستراتژ آن در يليخ نكهيا خاطر به !ستا قرآن يهاواژه نيتركيش از يكهجرت ي .نديگويم

 .دارد
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 است؟ مجاهد  يفرد نيچن سوال:

 .ستا مجاهد از باالتر سطح كي است، ياستراتژ تيريمد يدارا كه است يمجاهد ،بله -

 نييتب چطور جامعه در را نيا. كننديم يپرست بت ،باشد تيدر دنيا بينشان مودّ نكهيا يبرا گويدمي 25 هيآ :سوال

 م؟يكنيم

 طرف از و دهنديم استرس و ترس طرف يك از .كنند جاديا خودشان نيب يالفت و فيتال حتما يدبا شرك نظامات -

 ساختار به هيشب را شرك خودش ساختار .كننديم خودشان مقهور را افراد ،دو نيا نيب و ي مي دهنددلگرم ديگر

 در همين حد هم بقايي برايشان نيست. ،نكند را كار نيا اگر .كنديم ديتوح

 ملَعَ  خدا برابر در يعنوان به كه يزيچ هريعني  «وثن» .است چرك مثل ،است اوثان بت .دارد تيجذاب جنبه تمودّ

 .شوديم

 و ستا وثن يغرب يداربانك نظام. باشد ياسالم همه هست كه ييهابانك نيا كه اهللءشاان! بانك پول، وثنمثال 

 نظام مقهور ،ندارند را پول نظام در تحول قدرت چون .است وثن كي برجام رشيپذ علت االن. كنديم جاديا تمودّ

 .دنشويم عالم در پول

 برطرف را شيهابيع ديبا انسان !نخورد بر يكس به .و مربوط به كفار نيست است نيمومن به مربوط عنكبوت سوره

و  شد او وثن نيا كه دهدينم صيتشخ و شوديم زده جوّ  انسان يعني ،ستا نيمومن به مربوط شيفضا سوره. كند

 امارد شد  و گفت صاديق رام دينبا اي كه اين خاطر به ،ميگويم عيسر يليخ را اتيآ نيا من .خورديم را آن فريب

 هيسرما نظام بانك،، پول شوديم مصداقپس مجبوريم مصداق بگوييم.  .فهمد، كسي نمينگوييم هم اگر مصداق

 گويدمي يكس اگر .ستا «اهلل دون من» هانيا .است وثن هااين شود.تدريس مي هادانشگاه در كه يغرب علوم ،يدار

 !كند ثابت ،كند ثابت توانديماگر  .دكن ثابت ايدب است، خدا هانيا

-يب هم شانيهاكتاب در و ندارد خدا به يربط يبشر نظامات كه دارند اعتقاد اندها را جعل كردهي كه اين وثنافراد

 كرده واگذار خرد صاحبان به نيز را امور هيبق واست  كرده خلق را ايدن خدا نديگويمو  كننديم مطرحاين را  شرمانه

 هايغرب فقط دينكن فكر ! ميزنيم را هاحرف نيا ميدار هم خودمان البته .است كارهچيه جا نيا هم قرآن اصال !است

 .زننديم را هاحرف نيا
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 كه شودم نميباور گفتيماين طلبه  ؛خواندميم يالمصطف جامعه طالب از يكي از يامصاحبه چند وقت پيش 

 ندارند اعتقاد .ستا صلمت يوح به عالم نظام كه ندارند اعتقاد يعنياين  .اورديب وجود به علوم در يتحول بتواند قرآن

 هانيا يبرا شوندمي مجبور پس كنند درست ياقتصاد نظام)عليهم السالم(  تيب اهل و قرآن لهيوس به تواننديم كه

 به نكهيا از شتريب من ست؟يچپس  دييبگو ،ستا وثن از ريغ اگر .. وثن درست كنندكنند درست ييهاملَعَ

داريم، روايات زيادي از اهل بيت )عليهم  قرآن ما .دارم انتقاد كردهايرو به ،باشم داشته انتقاد لئمسا و موضوعات

 .ميكنيم يزندگ غرببه  هيشب مانيزندگ درصد 99 در بايتقر اما هست اطرافمان در معالِ همه نياالسالم( داريم، 

  است مانده اسالم از ييهاجنبه فقط يعنشد؟! يچه مي ،مينداشت را قدر شب و رمضان مبارك ماه اگر دانمينم من

. يعني اين نديايب (عجل اهلل تعالي فرجه الشريف) اهلل هيبق تا شود حفظ ادشيبن اسالم يجور كي اندگذاشته كه

 خوب است. نيزكه البته الحمدهلل همين مقدار  مقدارش حفظ شده است،

 م؟يبكن يپناه و پشتيبمقهوريت  احساس ديبا چرا م؟يكن نابود را اوثان ميتوانيم كه باور داشته باشيم دينبا چرااما 

 ريمس خالف رويكردها نيا ؟متحول كنم را ياقتصاد نظام توانميم من دهد كه بگويدن اجازه خودش به يكس چرا

 حركت ي و شروع بهتوانيم كن فكرپس ي. توانينم اي يتوانيميا  حاال ي،دار رسالت تو يدگويم قرآن .ستا قرآن

 .كن

 ؟است وثن آيا اين .ميكن صادر را خود يكاال ميبتوان كه است بوده يجهان مراوده كي برجام :سوال

بسته  ،است يجهان اقتصاد در شده فيتعر كه ييهامولفه يسر كي يرو مانذهن نكهيا خاطر به ،است وثن بله -

 ست؟ه اقتصادي اچ يانهج ريغ اقتصاد ديبگو يكس ممكن است البته .ميكن فكر ميتوانينم اصال آن ريغ و شده است

اين نوع  ديبگو يكس اگر .كنديم فرق آن اقتصاد يليخ است، يدرون اقتصاد است، يبوم قتصادا يجهان ريغ صادتاق

 اگر .ميندار يمشكل نظر و يتئور مقام درما در مقام عمل مشكل داريم  !ديگويم دروغ ،است نشده نييتباقتصاد 

 كم است. ،و نقص تئوريكي اگر هم باشد كنند درست تواننديم، كنند درست عمل مقام در باشند داشته ميتصم

 هم افراد اغلب .شنونديم ا رام يهاحرف نفر  300 تا 200جمع نيا درها اين است كه غرض من از گفتن اين حرف

فهميدند،  ما را يهاحرف كه يدوستان از از كدام هراگر  .هستند مختلف يهارشته در دكترا اي ارشد يكارشناس اي

شان را ، رشتهرگيد سال ده  ،رگيد سال دو  تا !كننديم منفجر كه است معلوم ،بشوند بمب به ليتبد خودشان رشته در

  .ستين آن در يديترد كنند.متحول مي
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كافي  ،و در عذاب اليم هستند. وقتي كسي ياس از رحمت داشته باشد دارند رحمت از أسي .است يپوشال نظام كفر

 است به او تلنگري بزنيم تا بيفتد.

 بسازد؟ را يجهان توانديم ،دارد رحمت از اسي كه يكس :سوال

 وثن عنوان به را ييهابت ،يبيغ عوالم مدد با س،يابل با ،طانيش باآيد . ميتواند، ميكند تمودّ ايجاد اوثان اگر ،بله -

 .است بند تبر كي به هااين همه اما دهديم قرار وندهايپ و تعامالت محور و

  د؟يده شكل را ينظام ديبخواه و ديباش نداشته يقدرت شما كه دارد امكان :سوال

 او متن از يوقتاما  دارد قدرت بينم اومي كنم نگاهنظام كفر  متن در يوقت من پوشالي است. ،قدرت نظام كفر -

 او قدرت ندارد. ،كنم نگاه قرآن در ميايب و بشوم خارج

  ، اين طور نيست؟شوديم نييتع نيزم در ييزهايچ باالخره :سوال

 ي كه منراديا اصال .ميرويم قرآن سمتبه  كه ميريبپذ دينبا اي ميرويم قرآن سمت به كه ميريبپذ ديبا اي ما دينيبب -

 او كه يمتن در كه يوقت م؟يكنيم نگاه ،كنديم فيتعر او كه يمتن در چرا كه است نيهمكنم وارد مي دوستان به

  .است ختهير برنامه شما كردن نگاه يبرا حتما ،كنيمتعريف كرده است نگاه مي

 د؟ينكن نگاه ديتوان يم مگر سوال:

 .دهد يم نجات را ما كه است قرآن به اعتقاد نياتوان در قرآن نگاه كرد و با نگاه قرآني مسائل را ديد. مي ،بله -

 دهد؟يم قدرت ما به ميفهميم كه است قدرتمند ييجا آن قرآن به اعتقاد :سوال

 كي هم االن نيهم. )ره( ينيخم اماممانند  ديكنيم دايپ قدرت نيز نيزم در ،شود يقرآن چشم ،شما چشموقتي كه  -

. رهبري در متن قرآن است يكاف كشور يبراچشم قرآن خوان  كي نيهم .است يرهبر كه ميدار خوان قرآن چشم

 راديا .ديگويم چگونه قرآن بيند كهدهد و ميمي انطباق. نديبمي قرآن متن با نديبيمرا كه   ياتفاق هرو كند نگاه مي

  .نديايقرآن ب متن در اوبه  هيشب همه ديبا ؟!ستين اديز چشم، آن مثل چرا كه است نيا
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  ؟يواقع مانيا نبود ااست ي ليوسا و اسباب ،دييفرمايم كه ييهابت نيا شكستندر  تيموفق عدم :سوال

 خداوند .هست سبب خودش مانيا كه فرمايندمي نيز البالغه نهج در. اميرالمومنين )عليه السالم( ستا سبب ،مانيا -

 .دهديم قرار كفر اضمحالل سبب را مانيا

 ؟ديده حيتوض بيشتر وثن مورد درممكن است  :سوال 

. و بهذا االعتبار قد مكانه يف الثابت الراكد هو»خوانم كه دقيق باشد؛ مي تانيبرا قيالتحقكتاب  از را وثنمعناي  -

دهند گفته مي شود، به مكاني قرار مي وثن به چيز ثابتي كه در«. »اطلقت علي الصنم الراكد في مكان معين يتوجه اليه

-يم آن به يقداست كي كه ييجا ،گذارنديم نيمع يمكان در راكدگويند كه او را وثن مي نيزهمين اعتبار به صنم 

 «.دهنديم قرار توجهات و تعامالت محور را آن و دهند

 يزيچ هر. شوديم وثن ،افتديم استكبار دست كه يوقت اما. است انسان فطرت در يمطلوب امر شدن يجهاندر كل  

 يجهان كه پول مثل وثن است، اسمش ،كنديم دايپ استكبار ليذ در يفيتعر و شوديم يجهان امر كي به ليتبد كه

 وثن. ،گذاردكند و اسمش را ميشود. تعريف در ذيل استكبار درست مياقتصاد كه جهاني مي .شوديم

-يم ديتول استكبار كه يجهان .است خوب بودن يجهان .رديگيم قرار تمودّ محور كه است راكد ثابتِ  همان وثن

ي كه محور تاليف الملل نيب يهاپروتكل مثل دهديم قرار ابزارآيد مي مشكل دارد چون محورش وثن است. ،كند

 ها وثن هستند. اين .همه هستند
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 30/03/97     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                 (    هشتمجلسه  )     عنکبوت مبارکه  سوره    
 

 نيا هاسوره نيا انتخاب ليدل. ميكرد صحبت روم و عنكبوت مباركه يهاسوره به راجع، مبارك ماه از قبل جلسات

 دايپ دست به نكاتي قدر شب با رابطه در ميخواستيم و نموديم خواندن به شروع قدر شب بحث كرديرو با كه بود

 .ميكن

 .ميگرديبرم روم و عنكبوت مباركه سوره بحث به دوباره و حاال ميبود قدر مباركه سوره خدمت در شب دوازده

 معتقد آن به ديبا ما كه ييباورها از يفهرست كه است نيا ،است افتاده سوره نيا در كه ياتفاقات نيترمهم از يكي

 ليدل به) .ميكنمي عبور عنكبوت سوره از و مييگومي را آن از يبخش امشب. ميكنيم مشاهده سوره نيا در ،را ميباش

 (شد. مطرح اديز يليخ مباحث نكهيا

 ﴾1﴿الم 

 ﴾2﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ 

 بالفاصله ،ديآيم عهمقطّ حروف يوقت، هاسوره يبعضجز  به اند،شده شروع عهمقطّ حروف با كه ييهاسوره نيب از

 . شوديممطرح  قرآن و كتاب بحث

 ؛فردند و ستندين يادستهحروف مقطّعه  يبعض .ها «المر» ، ها« الم»  مثل ؛هستند يادسته عهمقطّ حروف از يسر كي

-مشترك حروف خاطره ب را ص، ميمر اعراف، مانند ييهاهسور كه چند هر. سي طه، م،يمر ،ص اعراف، سوره مثل

 يامنظومه هماهنگ نِيمضام ،دارند يادسته حالت كه ييهاآن واقع در. داد قرار نيز دسته كي در شوديم شان

 ،دارند زين مشترك حروف كه ييهاآن در .شونديم دهيفهم كامال خواندن با و است وستهيپ هاآن يهامنظومه. دارند

 از ياريبس نيب و چسبانديم «الم» يهاسوره به را خودش ينحوه ب اعراف مانند هاسوره يبعض .دارد وجود حالت نيا

 صاد و ميمر مثل ،دارند «صاد» كه ييهاسوره و «الم» سور نيب اعراف سوره مثال ؛كنديم برقرار ارتباط هاسوره

 طبق) عهمقطّ حروف نيا خصوصيات از يكي .است كنندهكمك زين هانيا ظاهر به توجه يحت .كنديم برقرار ارتباط

 اما معناست چه به «الم» ميداننمي ما كه است درست دارند.است كه  مفهومي يبنددسته نيهم (علّامهحضرت  نظر
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 يشور سوره در)ره(  حضرت عالمه رابطه نيا در .كنديم برقراراتحادي  «الم» سور نيب كه است نيا «الم» سنحُ

 . هستند يبنددسته حروف هانيا كه ندكنتاكيد مي رابطه نيا در كه هستند يرمفسِّ نياول ايشان و كننديم صحبت

گويند؛ مثال سوره بقره سوره ها را با اوّلِ آن مي. در روايات اسم سورهشونديم شروع «الم» با كه ميدار سوره شش ما

 هانيا آمده تيروا در .هستند هم هيشب عمران آله و بقر سورنام دارد. « هُدًى لِلْمُتَّقِينَذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ الم »

توان گفت خاصيتي كه در اين شبيه به هم داريم. تقريبا ميهم را  روم و عنكبوت سور .هستند هم پشت در پشت

ها كه با حروف مقطعه شروع سوره افتد. بقيهها اين اتفاق نمياست و در بقيه سوره« الم»هاست به خاطر سوره

 اي باشند و هم زوجي.شوند اينطور نيست كه هم دستهمي

 با شانمجموعه. ارتباطند در يكديگر با كه هستند برادر، شش دارد وجود تيّخصوص تا دو «الم» يهاسوره هيبق در

 عنكبوتآيند. سوره ها با هم ميدو سوره. هم در قرآن و هم در روايات اين دارند ارتباطبا يكديگر،  دوتا دوتا و هم

 ديبا ،ميخوانيم را «الم» سوره كي يوقت ما .هستند هم با اما افتاده گريد جزء و عمرانآل و بقره از شده جدا روم و

عمران و لقمان و  بايد يادي از بقره و آل ،خوانيموقتي سوره عنكبوت را مي كنيم؛ مثل اينكه ادي را «الم» سور هيبق

 . هاستسوره نياها و واسطه بين بين اين وسط كه است نيا سوره نيا نكته جالب .كنيم سجده و روم نيز

 :ندارد وجود «الم» سور هيبق در كه دارد وجود روم و عنكبوت سور در تيخاص دو

تعبيرات مختلفي از آن ميحاال است.  اين خود موضوع مهم و ممتازي كه نشده شروع قرآن و كتابآيات و  با -1 

فهميم و ما نمي كه مثال اتفاقا با اين موضوعات شروع شده اما يك مدل خوانش كتاب يا آيات است كه ؛كردتوان 

 يا اينكه با اين موضوعات شروع نشده است و در واقع استثناء است.

 يشناسزبان در بودن محورحادثه نيا .«الروم غلبت» روم سوره در اي« .... الناس حسبأ» ؛هستند محورحادثه هانيا -2

 بودن محورحادثه نيا ،ديبخوان قرآن لاوّ از اگر محور نيست.شناسي كلّ قرآن حادثهت؛ چون زباناس مهم قرآن يكلّ

 .دينيبنمي را

 بلكه سالم بر سوره روم و سالم بر سور لقمان و سجده و بقره و آل عمران. ،مباركه عنكبوت پس سالم بر سوره

. چه كسي بايد تغيير كند؟ نداشت «الكتاب ذلك» گريد شد؟ زيمتما سور نت بيعنكبو سوره كه شد چهپس 

 .ننديآفرمي حادثه كه ييباورها ،شودمي باورها به ارجاع ،موضوع نيا الفاصلهب
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  ﴾2﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ 

 ﴾3﴿ينَ مَنَّ الْكَاذِبِلَيَعْلَوا وَوَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُ

 ﴾4﴿ونَ نْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَ

 ﴾5﴿يمُ لْعَلِمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ ا

 ﴾6﴿ مِينَوَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَ

 ﴾7﴿الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ  نَّهُمْ أَحْسَنَنَجْزِيَوَلَ مِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَ

 .دهدمي انجام فرد كه است يمحاسبات اي «سبحَ » بحث ،شودمي اشاره آن به سوره نيا در كه مهمي نكات از يكي

 الزم مشعل كه است نيهم حساب نكته جالب .است يليتفص توجه عالوهه ب ياجمال ولو علم محصول ،محاسبه

 نديگومي ،ديخرب نهاخ ديخواهمي شما ؛شودمي نيچن آن مثال .است يليتفصحتما  جهشتوّ اما ،باشد ينيقي ستين

 كه كندمي حاسبهم چون .است ياجمال علمش د؟يباش داشته پول ديبا چقدر. مسكن بانك كجا؟ .ديكن انداز پس ديبا

 را فرد كمر موضوع نيا .كنديم فكر آن به شب هر و است يليتفص توجهش ،طرف آن از اما ،شود طورنيا ديبا

 گريد رفط از ،است ياجمال علم كي بندِ يطرف از ؛است حساب تيخاص ن. ايكندمي جاديا دغدغه و شكندمي

  .كندمي حساب و است يليتفص توجهش

 سوره مثل، است دهش خم انسان كمر و شده جاديا ييغوغاها انسان درون كه آمده ييجاهاها «سبحَ» قرآن در نوعاً 

 يزيچ به راجع كند رفك ديبا كه افتدمي اتفاق فرد يفكر نظام در يكتاب و حساب آنجا عقوا در. همزه سوره اي بلد

م، اندازيمي كنيم و چرتكهميخود اين موضوع كه ما ببينيم راجع به چه چيزي حساب كتاب . كند كتابحساب

 «ريسي حساب» .ميكنمي دايپ حساب انواع مايكي از موضوعات مهم در قرآن و همين طور در زندگي خودمان است. 

 .«حساب ريبغ» يا

إِنَّ عَلَيْنَا  ثمُ  /مْإِنَّ إِلَيْنَا إِيَابهَ»فرمايد شود چيست؟ كه مثال در آيه ميوقتي براي خدا استفاده مي« حساب» يمعنا سوال:

 ست؟يچ خدا يبرا 16«محِسَابهَ

                                                           
 26-25سوره غاشيه، آيات  16
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در ها جوجه شمردن«. شمارندجوجه را آخر پاييز مي»مثل اينكه؛  .شودمي مصدر حاصل خدا يبرادر واقع آن  -

 .است بودن حساب موعد ،زييپا آخر

يعني موضوعي كه دارد به آن فكر  دارد موضوع به يبستگ .است يليتفص هشتوجّو  دارد ياجمال علمپس گفتيم 

و به مسائل جانبي آن  ديكنمي فكر آن منافع به فقط و ديشومي ينيد حركت كي وارد ديكن فرض شمامثال  ؛كندمي

 .ديكننمي تانعلم يفضا وارد را نيقي كنيد،تان را تفصيلي نميعلم ،ديكننمي جانبه همه ليتحل كنيد؛ يعنيفكر نمي

. پس بايد ميل به وطن، خانه و دارد هم يمشكالت و خطرات ،ديشد نيد يفضا دوار اگر كه است نيا يليتفص علم

 در شودنمي! نكند مجاهدت و ستديبا نشيد يپا يكس شودنمي..كم بشود. چون بايد در اين مسير مهاجرت كند. 

! توجه اجمالي اينگونه است كه ممكن است آدم ديندار هم بشود، وضع مالي اش هم خوب باشد يراحت و شيآسا

 بشود!  

 سرددردر  را خودم خواهمنمي شدم مومن كه من ديگومي و ستادهيا عنكبوت سوره يجلو كه ديكن تصور راآدمي

 !است جالب يليخ ..ندازميب

 ﴾5﴿مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

 ﴾6﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ 

 ﴾7﴿وا يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُ

 عبارت يليتفص علم .دهدمي يليتفص علم او به و كندمي كردن پاك به شروع ،بافته ذهنش در كه را ياجمال علم آن

 مومن يوقت .است دينبا و ديبا و ستين و هست شامل كه است داده قرار عالم نيا در خداوند كه ينيقوان از ستا

 .يكن نيگزيجا را يليتفص علم نيا و يزيبر دور را( يبافت خودت كه ييزهايچ) هاعلم هيبق يشد

 .ديكنمي تجربه را مرگ صورت هر در شما ،است ييكنا ريتعب ؛«فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ»

 !نگذار تمنّ ي،كنمي خودت يبرا جهاد كه است ييكنا ريتعب هم ؛ اين«وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ »

 يفكر منظومه موارد نيا همه .كند دور خودش از را جهاد يبرا گذاشتن تمنّ هم و مرگ از ترس هم خواهدمي

 از را فردي، طيمح يهايريدرگ، صالح عمل و مانيا اجر، جهاد ،اجل به راجع .دهدمي فرد بهرا « مومنم من»
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 اتيعمل دو .سوره موارد نيشود امي ،قرآن در «مومنم من» منظومه پس .كندمي علم از پر و كرده يخال شيهاگمان

 يسازخالص و يسازپاك .كندمي پر گريد قسمت و كندمي يخال قسمت كي سوره در .دارد كردن پر و مكش

 .شودمي انجام يبرگشت و رفت سوره در بار چند يفكر منظومه جاديا بر عالوه

ا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم  فَلَا تُطِعْهُمَ

 ﴾8﴿تَعْمَلُونَ 

 ﴾9﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 

 .شد شروع يساز پاك دوم دورد. در ش پر و شد يخال اول دور

وَلَئِنْ جَاءَ نَصْر  مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

 ﴾10﴿مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ 

 يمكّ  سوره نيآخر و نياول رسدمي بنظر .است يمكّ  سوره چون ،باشد نفاق دتولّ نظره ب 11 و 10 اتيآ ميگفت قبال ما

 يزمان نفاق دتولّ يعني ،دهدمي نشان همكّ از را نفاق شهير يوقت نيبنابرا .كندمي صحبت نفاق از خداوند كه است

 آفت دچار، نباشد خالص مانشيا اگر صورت نيا در !نكرد هرِ سَ كي را كتابش و حساب و شد مومن فرد كه است

 يوقت .«أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِفَإِذَا » يعني ديگومي ؟هچ يعني نفاق آفت مييگومي .شودمي نفاق

 شيبرا خداوند عذاب كه همانقدر .است نيسنگ خداوند عذاب مانند شيبراها چالش ،شد تيّاذ خدا راه در

 هم باها نيا !كجا؟ مردم يهافتنه و كجا خداوند عذاباما  .است كنندهناراحت شيبرا زينها فتنه ،است وحشتناك

 با ما ؛«إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ»: نديگومي ،ديآمي شيپ هم يروزيپ تيموقع يوقت« وَلَئِنْ جَاءَ نَصْر  مِنْ رَبِّكَ ». ستندين سهيمقا قابل

 .ميبود شما

  ﴾11﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ 

طَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَ

﴿12﴾  

  ﴾13﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ 
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ت ثب ،باشد ذهنمان در و ديايب ادماني قدر شب است قرار كه را يمطالب تا ميكنمي صبر سال كي قدر شب از بعد

 فهرست ديبا كه است گريد اعتقادات از شدن پر و اعتقادات يسر كي از شدن يخال ،قدر شب اعمال از يك. يميكن

 .ميكن عرضه را ماناعتقادات

 اما چرخاندمي دانيم در را معلَ ،است روزيپ يوقت كه دارد وجود انسان درها يروزيپ وها يسخت در يدوگانگ نيا 

 ما دل در ... و تورم ي،گران دينبا .دهد رخ ما در يحس نيچن دينبا .شودمي يمخف و ترسدمي ،است كارزار در يوقت

 نظاماتش و طانيش كه است وقت آن ،ديايب وجودشان در يرعب نيچن مومن يهاانساندر  يوقت .كند جاديا رعب

 جرئت «كفروا نيالذ» نباشند منافق اگر .كندمي فعال راها نيا كه است مومنان نفاق همان .دندهمي نشان سبز چراغ

 شما كه كنند ادعا توانستندنميها آن گرنه و دارد وجود جامعه آن در كافران نفوذ يهانهيزم. كنند يكار كنندنمي

 كارتان ،ديباش نداشته يكار شما يدبگو يزيچ نيچن كافراگر  !دهميم را خدا جواب من ،من با عقوبتش ،ديكن گناه

 د.يبكن را

)عليه  ميابراه حضرت يژگيويك  .ميخواند لمفصّ قبال را )عليه السالم( ميابراه و )عليه السالم( نوح حضرت داستان

است.  يپرستبت و باطل و كفربرائت  كرده، ديتمجآن را  خداوند و است فرده ب منحصر سوره نيا دركه  السالم(

 قرار يجمع هايييهمگرا و يالمللنيب تعامالت محور كه ييهابت يعني ،داشتند «وثن» شكل كه ييهابت باالخص

ها روي آنها وفاق هايي را كه اينشكن بودند يعني ايشان بت بتكه  است بوده نيا انشاي تيخصوص. گرفتندمي

ند. خدا حضرت ابراهيم )عليه السالم( را از اين شكستميگرفتند و مي نظر دركردند را مي يجهان يهاپروتكلبراي 

 كند.حيث تمجيد مي

 همه ازگيريم بلكه يعني گويي در نظر ميگويند نه به اين معنايي كه ما براي دروغها دروغ ميايناينكه گفته شده 

 و حسن گفت كه ييخدا بنده آن مثل؛ ستين حق بر منطبق جهت هر از يعني قرآن در دروغ .نديگومي دروغ جهات

 ،است كافر كه يكس .ستين حق و قاعده با منطبق .داشت وجود دروغ شاجمله هر در !اندهياوعم دختران سه نيحس

 نگاه را آن از يجهت هر ،است دروغها نيا .گذاردمي مومن يجا را خودش ،ندارد آخرت و خدا به ياعتقاد يعني

  .است دروغ ديگومي هرچه كه است نيا در يجهان استكبار نكته جالب .است دروغ ،ميكنمي

 دعاخيلي  گرانيد و خودمان تيهدا يبرامان در دلم و ميكنمي ادي را افراد از يليخ ميخوانمي كه راها سوره نيا ما

 ديبا ،«خدا» :گفتند يوقت كنندمي فكر كهي طلبتيعاف مومنان ماست؛ امروزه حال شرح اتيآ نيا چون .ميكنمي
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ه بو خيلي چيزهاي ديگر را  يطبقات يهاشكاف جامعه در كه شودمي يافكار منشأ نيا و باشد رفاه در شانيزندگ

  آوردمي وجود

 !باشد؟ تهداش دغدغه و باشد پولدار يكس است ممكن اال مگر و است بودن دغدغهيب أمنش يطلبتيعاف :سوال

ست؛ ض الحسنه و.. اپولش در كار و توليد و برنامه و قر اما باشد پولدار است ممكن حال هره ب .شودنمي خير، -

مع پول ج باشد در حساب بانكي نيست! در جيب مردم است. ممكن است كسي بگويد كه تايعني پولش هرجايي 

-يميم، اما نديد شود پول جمع نشود اما كار كرد! ممكن است بگوييد كه ماتوان كرد! اما مينشود كه كاري نمي

 نيب اشتباه يهاتيّذهن چقدر داندمي خدا و نداهكرد پر ياشتباه محاسبات از را ما يهاتيّذهنايم.. شود، ما نديده

 طالق، ازدواج، هحوز در .است كنندهكالفه ،اورديب در را هانيا ستيل فقط بخواهد يكس اگر .دارد رواج نيمومن

 جاديا يوشفخرفر و استكبار هايي گمانرو از همه يزندگ سبك اقسام و انواع و ييگرامصرف روزمره، يزندگ

 .رمومنانهيشود غيمو كارها  رفتارها هيبق اما كار اول ديآمي مانيا! يك ميمومن ما كه نيا حساب به ،است شده

فساد  وفسق  هاي مختلفي آورده است، بعضي را گفته ظلم، بعضيهاي مختلف صفتدليل اين كه براي قوم :سوال

 و... چيست؟

 طور را خودش ،قوم در مشكالت چون است ياجتماع ،كندمي مطرح انسان از قرآنرا كه  يساختار به طور كلي -

 نشان طور كي را خودش ،باشد يفرد يوقت مشكالت 17«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ » ديگومي. دهدمي نشان يگريد

 انجام را خالفش يكس اگر كه است ياجتماع هنجار كي مانند .گريد طور ،باشد قوم كي صفت اگر و دهدمي

 ،دهدمي نسبت)عليه السالم(  نوح قوم به را ظلم نيا .شودمي ياجتماع هنجار كي ظلم موقع كي. است حيقب ،دهد

 نيهم ،يبعد قوم مثال ؛شودمي يبعد مشكالت همه هيپا نيا و كندمي شروع ياجتماع نظامات نيترطيبس از چون

 كي در زينها يبد ييگو .طورنيهم زين بعدتر قوم و دارند گريد زيچ كي عالوهه ب را)عليه السالم(  نوح قوم ظلم

 تمام و شوندمي غرق كه دارد وجود يافراد در ظلم موقع كي .كنندمي ديتشد و داده نشان را خودشان يتكامل بستر

 رييتغ، نه اي .شودمي ياجتماع يفحشا و اثم به ليتبد و ديآمي ظلم نيهم ،لوط مثل قومي در يك موقع اما شودمي

 عوض يمرد و زن و رودمي سوال ريز زن كرامت، شودمي عوض يانسان يهاسازه ريمس نكهيا ي؛انسان تيهو

 در را انحطاط و انحراف اوج !شوند غرب فتهيش هم باز و بخوانند را هانيا مردم كه است نيا كار يجالب .شودمي

                                                           
 14سوره مباركه عنكبوت، آيه  17
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 يعني ؛است يقانون و ياجتماع هنجار ،لوط قوم مثل يتيجنا ،غرب در كه است يحال در نيا .كندمي مطرح لوط قوم

 .دهدمي دست از را خود يانسان تعادالت و رسدمي اسراف به ظلم از كه شودمي خارج خودش مدار از انسان آنقدر

 فساد نيچن صيتشخ قدرت كه يكس !ديگومي ديتوح علم و هيتغذ و يروانشناس ما يبرا يمسرف فرد نيچن وقت آن

 او يبرااگر  !است علم با چقدر كنممي احساس و رميپذمي هم من و شودمي يتكنولوژ داررهيدا ،ندارد را يبزرگ

 قوم در اما !دهندنمي صيتشخ كه است بيعج نيمومن يبرا طرف نيا از، ستا ديبع يليخ يزيچ نيچن صيتشخ

 .نشد طورنيا)عليه السالم(  نوح

 اما در مورد اقوام ديگر اينطور نيست، دليلش چيست؟ است آورده باهم را ظلم و فسق و فساد لوط قوم در سوال:

 كالن و خرد يمال يفسادها و شودمي مطرح يجنس و يزيغر فساد بر فرع اقتصاد .شودمي نظام كي به ليتبد ،بله -

 آن نظامات شبه يعني ؛دهدمي گسترش را فساد پول نظام. روندمي باالتر يجنس فساد آن از مراتب به داريو سرمايه

 ييخدا پول با و كندمي خرج پول ،دهد قرار فشار تحت و كند بيتخر خواست ييهرجا و شودمي نظام به ليتبد

 !كندمي

 . در روايات فساد اقتصادي، به خوردنشودمي يزيغر فساد سرمنشا ي،اقتصاد فساد كنمميبنده فكر  آقای عباسی:

 دانند. فساد اقتصادي مي بعضي چيزها را مقدمهداده شده و مال حرام و بعد از آن موسيقي و ... نسبت 

كند با پول هر دهد، پول است. فكر ميها سامان ميشود، آن چيزي كه به اينبله، اما وقتي تبديل به نظام يا سازه مي -

 بخشد.كند و نظام جنسي را بهبود ميها را تقويت ميكند، بتكند؛ ظلم را تكثير ميكاري خواست مي

 هاي اجتماعي هم نظام غريزي و جنسي بوده است.شبكه ترين استفادهممه سوال:

 راها نيا يزود به خداوند ميكنمي دعا .كردند رسوخ نظامات همه در !ميكنمي لعنت راها نيا روز و شبما  -

 مانفرزندان يبراها نيا با مجاهده و مقابله كه ميكن ورترشعلهها آن هيعل را مانخشم آتش هرروز و كند سرنگون

 وگوهايمان اين فرهنگ را تقبيح كنيم.. ما بايد در گفتاست مانيا يژگيو نيا و شودعمومي فرهنگ
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 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وتِ لَبَيُْت الْعَنْكَبُوتِمَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخََذتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُ

﴿41﴾ 

 عنكبوت مانند كه كرده هيتشب يكسان به ،رنديگمي خودشان يّول را خدا ريغ كه يكسان لمثَ آيه نيا در خداوند

 كه كندمي كااتّ ييجا به. كندنمي رحمديگري  به كس چيه بلكه ،است سست تنها نه كه سازدمي ياخانه ؛هستند

 جنس به را بودن سست نياها يبعض. ندارد را مومنانه تيب عالمات يعني ،ندارد مادر و پدر يو تيب .ندارد حرمت

 نيترنييپا به پدر ناگهان يتيب نيچن در .كندنمي رحم يكس به يكس كه كنندمي كااتّ ييجا به. دهندمي نسبت خانه

 ؛ديبيا وجود به يمشكل است يكاف اما باشد خوب يليخ هم شانخانه جنس است ممكن.  ...مادر اي رودمي گاهيجا

انسانيت  .ندنيست طورنيا باطن در اما است انسان ظاهرشان ،كنندنمي رحم يكديگر ه! ببخورند را گريهمد حاضرند

 شانيزندگ ،رودب كنار مصالح آن اگر و نداهگرفت قرار هم كنار يمصالح خاطره ب ندارند و در واقع بهائمي هستند كه

 .شودمي نابود

مانند  رنديگمي خدا ريغبا  يدوست كه يكسان بلكه نزده عنكبوت خانه مثال را شانيهاخانه خداوند اصال ی:عباس یآقا

 نيا در خودشان اما نشد خراب شانيهاخانه ثمود و عاد نيست. داريپا خانه گرفتن عنكبوت هستند ازين جهت

 .رفتند نيب از ،پا سر و آبادسالم و  يهاخانه

-آن نظام جمعي را نشان نمي سازد،اش را فردي مياما عنكبوت خانه ،ميفهممي را عنكبوت خانه بودن سست :سوال

 !دهد

در جاهاي  .دهدنمي راه خود تيب در اصال را يگريد عنكبوت و خوردمي را آن ،ديايب ريگيد عنكبوت اگرحاال  -

، طعنه سلطه، يرو ،وهن نظام خودِ. شودمي خراب خانههم  باد كي با و است يفرد كامال وسازد ميخانه كثيف 

  .برخالف بيت كه نظام آن تكريم استشود، ساخته مي ريتحق و سرزنش

 يسكن ،كندمي خراب و سازدمي دائم عنكبوت اما سازندمي يخاص تيب موجودات هيبق گفت شودمي :سوال

 ؟ندارد

 كه ديبدان فقط شما .ميكننميپيدا  ورود يليخ امكه  شده كار و شده نوشته ياديز يهامقاله موضوع نيا در -

  .ندارد حرمت و ستين تيّامن ،ستين تعزّ آن در كه است يعنكبوت خانه مانند خدا ريغ با يدوست
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 را خدا ريغ ياعده نكهيا. ميپرداخت بههمشبّ به و ميكرد رها را همشبّ مارسد كه ما مجددا به نظر بنده مي ی:عباس یآقا

 .شودنمي ليتشك اجتماع بدون ي،انسان خانه .است شده هيتشب ،رديگمي خانه كه يعنكبوت به ،رنديگمي يدوستبه 

 كه ييهاخانواده و)عليه السالم(  نيرالمومنيام خانه مانند شود استوار استتشكيل مي خداوند يمبنا بر كه ياخانواده

 بعد هركس و ندارد وجود ياخانواده واقع در !سيانگل يهاملكه خانه مانند شودمي ،باشند گرفته شكل خدا ريغ بر

مثل خانه اهل بيت )عليهم السالم( كه از  ،است خداوند يمبنا بر كه ياخانه .دارد ارتباط يگريد افراد با ازدواج از

 هم آخرت تاخانواده مومنين  اش در خانه يكي از شيعيان سايه مي اندازد.آيد و هر شاخهدر مي يطوب درختآن 

 ندارند ينسب چيه يعني ؛هستند 18«أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَال» ايدندر  هم و آخرت در ييخدا ريغ يهاخانه اما دارد ادامه

 همها نيا ،سازدمي خانه ازشين رفع يبرا عنكبوت كه البته در دنيا نيز همينگونه است. .و نسب شان پذيرفته نيست

بيشتر بر روي مشبّه دقت كنيم واال در  پس ما بايد .سازندمي خانه يي،خدا اهداف نه و دشانيپل يازهاين رفع يبرا

 مورد مشبّه به حرف هاي زيادي زده اند...

است. اگر  نديشاخونا شانيبرا و ستينها انسان مطلوب و محبوب هم يذوق صورت به عنكبوت خانه بحث كال :استاد

 شود.دستگيرش مي انسان همين را هم لحاظ كند، مطالب زيادي

از  مريكا همآر هستند و تها از همه قويها هستند. ظاهر اينترين اجتماع كافرانه، صهيونيستقوياالن  ی:عباس یآقا

مين و بر ه« ت العنكبوتإن بيت اسرائيل لبي»گويد اش ميشنوي دارد. اما سيد حسن نصراهلل در سخنرانيها حرفاين

 دهد.ادامه ميچيند و پايه، استدالل مي

  ﴾42﴿مُ حَكِيإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْ

  ﴾43﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ 

 موارد نيهم !است نظرش مدّ داشتن يخاص علم نكند فكر يكس ؟هست يكس چه هيآ نيا معالِ كه ديپرس كسي اگر

 ديبا علم از كه يموارد نيمه «.لِنَفْسِهِ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ» بداند كه نيهم .است عالم ،بداند كه را سوره درون

 .دارد يثرحداك اطالق كي و يحداقل اطالق كي معالِ چون .است آمده سوره در كه است يزيچ همان ،بدانند

 .است آمده سوره در كه شودمي يزيچ نيهم علمش حداقل

                                                           
 101سوره مومنون، آيه  18
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  ﴾44﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ 

 .شودمي مهم عقل ييشكوفا يبرا موارد نيا .است هتوجّ ورد، مكنندمي كار لتعقّ  كه يكسان يبرا زين 43 هيآ

 د؟يگفت معالِ يهايژگيو را آن چرا .است مومن يهايژگيو ،شد گفته سوره در كه ييهانيا :سوال

 .معالِ ،شودمي مومن و مومن آن علمِ  ،شودميها نيا .شود آن نيجانش «علم» و رود كنار «بَسِحَ» كه شد قرار -

كْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِ

  ﴾45﴿تَصْنَعُونَ 

إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

 ﴾46﴿وَإِلَهُكُمْ وَاحِد  وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

 دو هر اي ياهسور هر در .شودمي حساب قرآن كلّ ررغُ ءجز 45 هيآ .هستند قرآن خاصّ اتيآ 46 و 45 اتيآ نيا

 كلّ  يرو آن يتيحما چتر و گشاستراه اريبس آن نيمضام ،ميكنمي نگاه يوقت .ميدار كلّ غرر هيآ كي ،ياسوره

 تالوت را يوح اتيآ ما بر كه است نيد و رسول از ما انتظار «اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ» .رديگمي قرارها سوره

 حاكم و جلودار)عليهم السالم(  تيب اهل و قرآن ي،نيد جامعه در ديبا يعني ؛ستين گفتن يمعناه ب فقط «اتْلُ» .كنند

 امامت ،تالوت حالِ  كه است نيا خاطر به نيا. باشد)عليهم السالم(  عترت و قرآن دست امامت ديبا يعني ،باشند

 .است

 .«إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» چون ،رديبگ صورت نماز اقامه ديبا كه است نيا كار نيدوم ؛«وَأَقِمِ الصَّلَاةَ»

لَذِكْرُ اللَّهِ  وَ »؛ آن از ترمهم و كندمي عمل منكر و ءفحشا مقابل ي،دفاع سپر مانند شود ريفراگ جامعه در نماز اگر

 «.وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ» .كندمي خدا به صلمتّ و ذاكر را جامعه يعني است العادهفوق آن بودن ذكر قدرت ،«أَكْبَرُ

 ديبا «وَلَا تُجَاِدلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»؛ ميكنمي غفلت آن از نوعاً ما كه است مهم يليخ هم امر نيسوم

 .ميكن عمل يحسن مناط و مبنا اساس بر كتاب اهل با مجادله در كه ميكن تدقّ

 بلند كه كتاب اهل پرچم ؛«إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ » .دارند اعتقاد قرآن به كه هستند عالم كل در كتاب اهل يسر كي

 لياسرائ پرچم چرا دينگو يكس پس .دهنديم قرار كتاب اهل پرچم ريز را خودشان ،هودي و حيمس از ياعده شودمي
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 كه نديگومي يغرب دانشمند آن يبرا .نديگونمي لياسرائ اي كايآمر يبرا را احسن مجادله د!يزنمي آتش را كايآمر اي

  .كرد يستادگيا مانيا يپا ديبا .رديبگ جبهه ظلم به نسبت ديبا وگرنه دارد ييمبنا و كندمي كار

 چوني كه كن مسامحه شودنمي !گيري سختي هم داشته باشيو موضع يكن اظهار را مانتيا ديبا ؛«وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي»

 مباحثه يغرب دانشمندان با يديتوح مسائل سر بر شما اما ، منافقانه رفتار كني!است آنان دست يا هرچيز ديگري پول

 «إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ» يبرا كار نيا اما .ديكننمي اهانتها آن نييآ به ،ديگذارمي اشتراك به مقاله ،ديكنمي

 .كرد تقابل و كرد حيصر يريگموضع شانيا مقابل ديبا ،ندارد يادهيفا

 از دسته آن ،نديفرمامي)ره( علّامه  حضرت .گرددمي بر« لَّا الَّذِينَ ظَلَمُواا» بهأُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ » قسمت در «كُم»

 ذلت و يخوار بر حمل را سخن در مالطفت و نرمي و باشند معاند دينبا ،ديكنمي مجادلهها آن با كه كتاب اهل

 خرج به نرمي شتريب هرچه چون .داشت نخواهد حالشان به يسود زين احسن نحوه ب مجادله صورت نيا ريغ در. نكنند

 به شحقّ راه از و يندازيب دام به را او قيطر ناي از يخواهمي اي توست ضعف اي يچارگيب از كنندمي فكر ي،ده

 و دينكن جدال كه شودمي نيا بحث تينها، «مسلمون له نحن و» تا)ره(  علّامهحضرت  بحث ادامه در. يبكشان باطل

 .دينيبب گريد سور اي عمران آل سوره مثل قرآن گريد يجاها در را« لَّا الَّذِينَ ظَلَمُواا» .دييبگو گونه نيا

 يال تعالوا» انجام دهيد؛ كار سه اگر .است آمده آن ياستثنا و مجادله بحث عمران آل سوره 64 هيآ در ی:عباسآقای 

 خدا ريغ نيهمچنو  دينپرست را خدا ريغ ؛ديبرو است كساني شما و ما نيب كه ياكلمه سمت به «نكميب و ننايب سوا كلمه

 اگر« واتولّ ان» و رنديپذنمي هم را نيهم ياعده اما .ديرينگ ربّ عنوان به هم را گريهمد نكهيا و ديرينگ كيشر را

 مَا أَعْبُدُ لَا الْكَافِرُونَ يَا أَيُّهَا  قُلْ » ،ستين يكي شما و ما ريمس .ديكن برخورد شانيا با ديشد ديبا ،برگرداندند يرو

 احكام كه استمجزّ قرآن در «ظلموا نيالذ اال» احكام .شودمي مشركان مانند كتاب اهل باظالمان ما رفتار« تَعْبُدُونَ

  .دارند يلمفصّ

  شود؟نمي «ظلموا نيالذ الّا» همان عمران آل سوره هيآ آخر «تولوا وان» سوال:

 يمختلف يهاحالت ميتوانمي و شوند داده ارجاع محكمات به ديبا كه هستند قرآن متشابه اتيآها نيا .شودمي ،بله -

 .ميبخوان
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 پس !دارندبرنمي شما سر از دست و دارند كار شما باها آن ،ديباش نداشته كتاب اهل به يكار شما اگر حال هر به

 استكبار و ظلم يرو از كه ييهاآن و نديآمي شما سمت به اعتقادشان يرو از كه ييهاآن ؛ديكن گروه دو راها آن

 يكس آن اما .ديكن برخورد احسن جدال ،ندارد ظلم منطق كه يكس نآ .خواهدمي يريگموضع نحو دو نيا .نديآمي

 مفصل سور ريسا و ممتحنه سوره درها آن با برخورد نحوه .خواهدنمي احسن جدال گريد ،ديآمي جلو ظالمانه كه

 در مثال ؛است كرده مشخص نيز را شانيا با برخورد و كرده مشخص را هاآن ظلم مورد به مورد يحت كه است آمده

 .كندمي صحبت مورد نيا در يمدن سور كال و ءنسا سوره از يبخش و خصوصه ب مائده اي عمران آل سوره

 بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ

﴿47﴾  

 و «تلُاُ» امبريپ به خطاب طرف آن از است. ياجتماع فقط ساحتش ،نيد هكانّ، كندمي نگاه اتيآ نيا در يوقت انسان 

 را خطاب بالفاصله يعني ؛ديگومي نيمومن به خطاب را «قولوا» و «تجادلوا ال» يطرف از و كندميامر  «الهالصّ اقم»

 .گرداندبرمي

 .باشد يجدّ و تند و عيسر ديبا ،ظلم به نسبت يريگموضع كال

 كندمي ظلم خودش نفس به كه يكس چه .دهد انجام عالم در تواندمي انسان كه است يتيجنا اكثرحدّ  و اقلحدّ  ظلم

ها نيا اما شودمي اطالق ظالم ،لفظ دو هر به .است ظالم ،كندمي فاسد را عالم تمام خودش ظلم با كه يكس چه و

 نفس به ظلم منظورش «ظلموا نيالذ الّا» در اما. دارد ... و ارعاب و تيجنا و قتل كه است ياجتماع يهانوعاً ظلم

ي كه با تو چه كار دانيم خودت يرينپذ اگر و يريبپذ ديبا اي كه است ظلمي ؛ يعنياست ياجتماع ظلم بلكه ستين

  كنند!مي

 به شما دنديد اگر و هستند ظالم كه ييهاانسان نيچن ،ديادهيد ياجتماع نظام در شما و ستين ديبع يليخ نيا

 كار همه و كندمي نابود را اتخانواده ،برسد دستش اگر. كنندمي مقابله شما يزندگ تمام با ،ديهست بنديپا ياعتقادات

 طور نيا و ديببر نيب از ديافتي راها آن كجا هر كه كندمي صادر را يظالمان نيچن يكلّ انهدام دستور قرآن .كندمي

 .يكن يدلسوز شانيبرا يبخواه كه ستين



92 
 

 اما .گريكدينسبت به  نهو  است كفّار به نسبت خشونت نياالبته  .ميدار خشونت به به مقداري ازين مانينداريد در ما

 تا نهيكم از ظلم مراتب !دهدمي نشان را خود ،خودمان نيب در ،شودنمي برآورده ازين نيا كفّار برابر در نوعاً چون

 .رودتر نميو جايي آن طرف است ينيد جامعه دل در قيحقا انيبساختار سوره  .دارد وجودانعام  سوره در نهيشيب

 جدال نيب كه يكسان .كردندمي ييشناسا را انشانيعيش ،هيآ دو نيهم قيطر از)عليهم السالم(  تيب اهل ديدانمي و

 فقط نه د ودارن مباحثه و جدال قدرت فقط كه يكسان نه و دهند زيتما بتوانند ،جنگ كارزار در جنگ و يمنطق

ه چ ما ديگومي اي ؛دارد وجود حالت سه. باشد داشته وجود عهيش در ديبا دو هر بلكه هستند كارزار در كه ييهاآن

 .ميدار نيد كي هم ما و دارند ينيد كيها آن .دهند انجام ديبگذار خواستند يكار هر ،ميدار كتاب اهل به كار

 دييگومي شما !ميكنمي شانمسخره و ما هست ي ما باالجا امتيق روز ؟!كنندمي كاره چها آن ميدار كاره چ اصال

 .است كتاب اهل به مربوط پرورش و آموزش ستميس وها يزيربرنامه تمام .كنندنمي تانيرهاها آن يد،كن شانيرها

 گروه .انسان خاصي است ،بينداست. انساني كه او مي كرده يطراح كتاب شما يبرا .است ختهير برنامه شما يبرا

. اصال ستين مانيهابرنامه در كتاب اهل با احسن جدال يبرا يزيربرنامه ما. ندارند بحث اي جدال قدرت گريد

 كه گرفتند ادي يسيانگل زبان تين نيا به فقطها يعضب نيامده است!در قرآن گويي اصال   !برايمان تعريف نشده است

 !ميبده را جوابشان و ميكن جدال ميبتوان ،ميديرس كتاب اهل به يروز اگر و ميبلد قرآن ما گفتند

 !شود كنده ديباها آن شهير نديگومي و دارند جنگ به اعتقاد .ندارند جدال به اعتقاد سوم گروه

 ادي زبان بروند توانندمي كه يكسان .ميبخواه خداوند از را كتاب اهل با جدال قدرت ،قدر امشب براي شب شد بنا ما

ي را داشته ديتوح مسائل سر بر كتاب اهل با جدال فرهنگ پس .دهند انجام يمجاز يكارها و بزنند تيسا ،رنديبگ

قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِد  وَنَحْنُ لَهُ » :است شده گفته البته و ميكن دايپ ديباباشيم. 

 «. مُسْلِمُونَ

من » از برائت عالوهه ب .است كتاب تالوت از تيّتبع گريد بحث .هست امام با يهمراه آن در كه نماز اقامه بحث

 .هستند ما قدر شب يكادوها نيا .هست «اهللدون 

 تصل به شب قدر باشد، صلواتي ختم كنيد.م مانشب هر نكهيا يبرا
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ا رصّ خودش عناي خااي در قرآن، ماين است كه هر واژهاين مطالب را به شب قدر ارتباط دادم  بندهعلّت اين كه 

« قدر» معناي لمدارِ، ع«قدر»پس كند و علمدار آن است.مي اي در قرآن علَم معنايِ خودش را برپادارد و هر واژه

ي لذا برا ا شودد خودش را براي شب قدر آماده كند مهيخواهد ارزش هر چيز را بداند، باياست؛ يعني هركس مي

 . اگر ماا شاكر شويمتباشد. بايد كسي ما را قدردان بكند قدردان اي ندارد جز اينكه چارهشاكر شود، كسي كه اين

 خودمان عرضه اين كار را نداشته باشيم كه نداريم، شب قدر حتما اين توان را دارد.

 بگيريم، صلواتي ختم بفرماييد.قرار  19«الشَّكُورُ  عِبادِيَ مِنْ قَلِيل »شاءاهلل ما هم شاكر شويم و جزء ان

 

 

  

                                                           
 13سوره سبأ، آيه  19
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 06/04/97     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                 عنکبوت    )  جلسه   نهم  (   مبارکه  سوره    
 

 براي سالمتي خودتان و مجد و عظمت اسالم و قرآن، صلواتي ختم بفرماييد. 

 دهيم. عد را يكبار گوش ميبه ب 41ايم. از آيه ايم و تقريبا به آيات انتهايي رسيدهرا مطالعه كردهيكسري از آيات 

بود كه هم در اوايل سوره و هم در اين « من دون اهلل»بحث هاي مهمي كه در سوره مورد توجه قرار گرفت از بحث

، 20(إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا) ث اوثانآيات و ذيل آيات مربوط به حضرت ابراهيم )عليه السالم( و نيز بح

 مطرح شد.

 ﴾42﴿مُ حَكِيإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْ

كنيم! ميپرستش ن خدا را گوييم ما حتما غيركنيم ميغير خدا براي ما به نظر خيلي دور از ذهن است و وقتي نگاه مي

 ي توحيديض زندگشود كه فراي ديگر باشد. چگونه مياما اگر غير خدا پرستش نشود، حتما بايد زندگي به گونه

خوشي  وزگاررا داشت اما خواص زندگي توحيدي وجود نداشته باشد؟! مثال روزگارش به هم پيچيده باشد و ر

« هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُوَهِ مِنْ شَيْءٍ نْ دُونِ مِعُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْ»برايش نباشد. اين يعني بايد در اين مورد تامل كرد كه 

 من»ع كه ز اين موضوها انسان خودش اخواهيد چيست و خيلي وقتمي« من دون اهلل»داند آنچه را از گويا خدا مي

 خواند، خبر ندارد و بايد از آثارش متوجه آن شود. را مي« اهلل

 لَبَيْتُ يْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِوتِ اتَّخَذَتْ بَعَنْكَبُمَثَلِ الْهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّ»فرمايد: مي 41در آيه 

ه اگر شود كيه معلوم ميآز اين دو ا« عُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْ: »42و آيه « الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

صيات بيت حاال بايد ديد خصو«. من دون اهلل»شود اش ميبه سمت بيت عنكبوت رفت، زندگي زندگي انسان

 نكبوتععنكبوت چيست. در بيت عنكبوت عواطف حاكم نيست و منافع حاكم است. اگر انساني به سمت بيت 

صيات و ها خصون. ايرداي نسبت به ديگري در او وجود ندارد. ايثار و امنيت در بيت عنكبوت معنا ندابرود، عاطفه

 پرستد.را مي« من دون اهلل»دهد فرد هاي بيت عنكبوت است و نشان ميشاخص

 

                                                           
 17سوره عنكبوت، آيه  20

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA
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 (43)وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

هاي قرآن است. رب المثلكند علم به امثال يا ضها را عاقل ميكند كه از مواردي كه انساناين آيه هم مشخص مي

اش اين است كه حتما بايد تواند به سمت عقل حركت كند. اما نكتهاگر كسي بتوانيد امثال قرآن را ياد بگيرد، مي

گويد بيت عنكبوت حتما بايد نسبت به خصوصيات آن علم داشته باشد. نسبت به آن علم پيدا كند؛ مثال وقتي مي

لت اين مثال زدن چيست و خاصيت بيت عنكبوت چيست و اگر الزم است برود فقط بحث مثل نباشد و بداند كه ع

 آن را مطالعه كند و بعد آن را به صورت معيارهاي عقلي در خودش ذخيره كند. 

اش طعمه حشرات است. گيرد و محل زندگيزندگي عنكبوت زندگي جمعي نيست و انفرادي است. شكلي كه مي

آيد و حشراتي را كه به اندازد و در جاهايي كه طيب نيست و كثيف است ميميبيتش همان جايي است كه به دام 

 هاي خيبث بودن را دارد.بلعد و همه ويژگيروند ميهاي كثيف مياين محل

علت تشكيل و نحوه تشكيل و نحوه سبك زندگي و... موارد ذكر شده در اين مورد خيلي زياد است و حتي در 

ست. خانه بايد محل امن باشد و به جهات مختلف امن نيست. خانه بايد در مكان تميزي مورد آن كتاب نوشته شده ا

باشد اما بيت عنكبوت چنين ويژگي را ندارد و حتي در روايات است كه نشانه فقر و كثيفي است و توصيه شده است 

 هايتان تار عنكبوت نگيرد. كه مراقب باشيد خانه

رود از مثال تار عنكبوت براي سرطان خوب است! وقتي دارد تشبيه به كار ميممكن است كسي بيايد بررسي كند كه 

شود. حالت شود بلكه بيت بودن و شيوه بيتش را مثل زده است. وهن بيت عنكبوت مهم ميهمه زوايا مطرح نمي

 گويد بلكه كاركرد آن را در نظر دارد.خواري آن مطرح است. سازه بيت را نمي

رويد ممكن است غذاهاي خيلي غير معمولي را بخورند و سبك زندگي خوشايندي مي شما خارج از كشور كه

هاي عقلي توانيد آن را به گزارهبريد، بيشتر مياين است كه هر چقدر به زندگي عنكبوت پي مي 43نيست. بحث آيه 

ز امنيت باشد. حتما بايد طعنه، اي باشد كه خالي اتبديل كنيد. خانه عنكبوت امن نيست. بنابراين نبايد زندگي به گونه

 «.وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ»شود سرزنش، غيبت، تجسس از زندگي خارج شود تا امنيت برقرار شود. و اين مي
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اي اين موضوع را جدي اي بنويسيد، ديگر آن خانه عنكبوت نيست. بنظر من اگرخانوادههر چقدر بندهاي عاقالنه

از خصوصيات بيت عنكبوت درست كند، قاعدتا بايد اختالفات خانوادگي كم شود. اختالفات بگيرد و جدولي 

 گيرد. شكل مي« من دون اهلل»خانوادگي در بستر 

 ﴾44﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ آليَةً لِلْمُؤْمِنِينَ 

رُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْ

  ﴾45﴿تَصْنَعُونَ 

الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَال تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إاِل بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إاِل 

  ﴾46﴿وَإِلَهُكُمْ وَاحِد  وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

وَمِنْ هَؤاُلءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِال الْكَافِرُونَ كَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ 

﴿47﴾ 

 ﴾48﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَال تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا الرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ 

 ﴾49﴿لْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِال الظَّالِمُونَ بَلْ هُوَ آيَات  بَيِّنَات  فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا ا

 ﴾50﴿ وَقَالُوا لَوْال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَات  مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا اآليَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِير  مُبِين 

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي  ﴾51﴿ى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَ

 ﴾52﴿ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاألرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ 

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ  ﴾53﴿رُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَواْل أَجَل  مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ ال يَشْعُ

 ﴾54﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَة  بِالْكَافِرِينَ 

 ﴾55﴿وْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَ

 ﴾56﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَة  فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ 
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 ﴾57﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ 

اي از موضوعات را انتهايي ديده شود تا ارتباط آن با آيات قبلي مشخص شود و از طرفي زنجيرهبايد اين آيات 

 كند كه اين زنجيره نيز بايد با هم ديده شود. حاال اين آيات را ببينيم: مطرح مي

 ﴾58﴿ي مِنْ تَحْتِهَا األنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِ

 ﴾59﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ 

 ﴾60﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ ال تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

 ﴾61﴿كُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَ 

 ﴾62﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم  

خوانيم. حتما بايد ابتدا ذهنيتي نسبت به اين جريان پيدا كنيد. اگر ذهنتان باز نشود، خيلي آيه آخر را هم بعدا ميچند 

 متوجه آيات نخواهيد شد. 

فرضا اين شهر مكه است كه در آن مشركين قرار دارند و در شهرهاي اطراف نيز اهل كتاب هستند. در خود مكه 

هاي مكه اعراب باديه نشين هستند. در مكه مشركين هستند البته همه مكه مشرك ارهاهل كتاب نيستند. برخي از كن

-اند. از طرفي رسول در اينجا وارد ميها خيلي هم كم نبوده اما غلبه نداشتهاند كه تعداد آننيستند و برخي هم موحد

د. پيامبر )صل اهلل عليه و آله و سلم( وقتي شناختنشود. اهل كتاب، پيامبر )صل اهلل عليه و آله و سلم( را از كتابشان مي

شود؛ سوال اول اين است كه اين پيامبر چه نسبتي با اهل كتاب دارد؟ شود براي مشركين دو سوال مطرح ميوارد مي

شُبه اولشان اين است كه نكند رسول از افراد نفوذي اهل كتاب است! سوال دوم هم اين است كه، چرا پيامبر )صل 

و آله و سلم( مشابه پيامبر اهل كتاب، معجزه ندارد. البته اين دو سوال براي اهل كتاب هم مطرح است اما اهلل عليه 

هايشان در مورد سوال دوم بيشتر براي اهل كتاب مطرح است و سوال اول بيشتر براي مشركين. چون در كتاب

اي با خودش ادعاي پيامبري دارد، چه معجزهخواهند ببينند اين كسي كه اند و ميمعجزات پيامبران قبلي خوانده

شوند و مشركين هم با ديدن بينند اين بنده خدا معجزه ندارد، كمي سرخورده ميآورده است. پس بعد از اينكه مي

اند. پيامبر )صل اهلل عليه و آله و شوند. اهل كتاب و مشركين سبك زندگي عنكبوتي پيدا كردهكتاب سرخورده مي
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ها عنكبوتي است و اين شرايط بسيار سختي است. پيامبر )صل اهلل عليه و وارد شده است كه زندگي سلم( در جايي

ها را شكسته و عقايد و فرم زندگي يك شهر را تغيير داده است و اين در مخليه ما اصال آله و سلم( آمده است و بت

كنيم اما رسول سبك زندگي يك شهر را تغيير  ايم تغيير ايجادوجود ندارد. ما در سبك زندگي يك نفر هم نتوانسته

 رويم. دهد. با اين توضيح كه در واقع پس زمينه آيات است مجددا به سراغ آيات ميمي

 

عد شكل بكند و كند. يعني بايد ديد عنكبوت چگونه زندگي ميسبك زندگي را عنكبوتي معرفي مي 41آيه 

نها زندگي آ مشكل اول كه رسول وارد شهري شده است كه سبكشود شان را اينگونه نشان دهد. اين ميزندگي

 وار نيست و عنكبوتي است. آدم

در اينجا يكي يكي به پيامبري  21«خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ»حاال بايد چه كند؟ 

ها و زمين دهد! تا بيت عنكبوت را تميز كند. موضوعيت داشتن خلق آسمانمي خواهد خانه تكاني كند، جاروكه مي

كند اين است كه و به حق بودن آن اولين چيزي است كه اهميت دارد. عالم غايت دارد و اولين كاري كه شيطان مي

مند بودن به غايتكند. هدف عمده شيطان اين است كه فرد مدار بودن زندگي، مردد ميها را نسبت به غايتانسان

 زندگي، ناخوش احوال باشد. 

                                                           
 44سوره عنكبوت، آيه  21
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-شناسيد و نگاه عرفي براي فهم آن كافي است. فعال خيلي وارد عمق نميگويد عنكبوت، شما آن را ميوقتي مي

 شود اولين بحث. مي 44شويم، مهم اين است كه بايد سبك زندگي عنكبوتي را از بين ببريم. آيه 

آيَاتِنَا إِلَّا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِوَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا 

 (47)الْكَافِرُونَ

و يا مشركين( كه ها را پذيرفتند. برخي از آنها )اهل كتاب ها اعتماد كردند و نشانهكساني كه واقعا كتاب داشتند، اين

 كند. كنند. اگر كسي به صفت كفر مبتال باشد، قطعا جحد در آيات ميكافر هستند، انكار مي

جدا كرده است يعني برخي هستند كه كتاب به آنها ايتاء شده است و « آتَيْنَاهُمُ الْكِتَاب»در اين آيه اهل كتاب را از 

گويد كسي كه به ده است. اين تعبير اختصاصي سوره است و ميبرخي همراه كتاب هستند و كتاب به آنها اعطا نش

او كتاب ايتاء شده است مثل اين است كه كتاب به او اعطاء شده است. اهل كتاب دو دسته بودند؛ كساني كه اهل 

ه در اينجا شبيه سور« اتينا»اي كتاب داشتند يعني عمل به كتاب داشتند. كتاب بودند چون كتاب داشتند و يك عده

اي شود. بر سر اين موضوع اختالف است و اين تعبير كنايهبينه نيست. در آنجا هر كسي كتاب دارد، اهل كتاب مي

دانست و اهل عمل به كتاب بود، همين كه يك مرتبه است. هر كسي خداوند به او كتاب داد و محتواي كتاب را مي

هايي كه داشت را با آن چيزي كه در كتاب خوانده نشانهها اعتماد كردند چون رسولي آمد و گفت من پيامبرم، اين

 بودند، منطبق ديدند. 

شد، اگر به ، هر كسي در زمان پيامبر )صل اهلل عليه و آله و سلم( بود و جزء اهل كتاب محسوب مي«ظلموا»غير از 

ت. اهل كتاب مشكلي قرار گرفت. به دليل اينكه در كتاب صراحت داشته اس« ظلموا»پيامبر ايمان نياورد، جزء 

نداشتند چون پيامبران قبلي به آمدن رسول داللت داده بودند. اما مشكلي براي اهل كتاب وجود داشت كه با القائات 

كند و مثل مشركين تشديد شد كه اگر اين پيامبر است پس چرا مثل حضرت عيسي )عليه السالم( مرده زنده نمي

 و اينگونه سبحث معجزه پيامبر )صل اهلل عليه و آله و سلم( مطرح شد.  حضرت موسي )عليه السالم( عصا ندارد؟! 

 ( 48) وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

آورد. چون دليل نمي دهد. جالبي قرآن اين است كه خبر دادن قرآن خودش حجت است.اولين شُبه را جواب مي

 آورد. وحي هستم بپذيريد و دليل ديگري نمي
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 (49)بَلْ هُوَ آيَات  بَيِّنَات  فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ

 شُبه بعدي؛ چرا رسول معجزه ندارد؟

 (50)مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِير  مُبِين  وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَات 

 يعني معجزه. اين نيز يك نكته مهم است. « آيات من ربه»در اينجا 

 (51)وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً

شود كند؟ كتاب باالترين معجزه براي يك نبي است. خود كتاب ميآيا براي آنها آمدن رسول با كتاب كفايت نمي

 معجزه و آيه. 

بين اين دو بحثي كه انجام شد آنچه درس آموز است اين است كه اگر انساني در اين دارالشرك )مشركين( و 

كند و آن را هل كتاب( اهل كفر بماند يا اهل ظلم بماند، به طور حتم در مقابل آيات كتاب ايستادگي ميدارالظلم )ا

توان در زندگي هم از آن استفاده كرد. اگر كسي اهل ظلم يعني شود و ميانكار خواهد كرد. اين قاعده كلي مي

ن سازي آيات و كتاب الهي در قلب او ميسر اهل تعدي باشد و ناسپاسي باشد يعني قدر ناشناس باشد، امكان جريا

 شود. شود و نور خدا در او جاري نمينمي

ام و نذيري بيايد و اين بنده خدا براي چند صباحي هم بوده« ظلموا»اگر كسي بگويد اهل كتاب بودم و اتفاقا جزء 

كفر امكان پذيرش حق را نخواهد فكر كند و توبه كند، از ظلم، ايمان به كتاب خواهد آورد. يعني كسي با ظلم و 

 اي جز مقابله با حق ندارد. داشت و چاره

كند كه آيا من اشتباه هاي زيادي را ايجاد ميگيرد و اين عالمت سوالاي صورت ميافتد و مواجهاالن اتفاقي مي

د كه از ظلم و كفر تواند درستي يا نادرستي چيزي را بفهمكردم و يا اينكه درستش چه بوده است؟ زماني قلبي مي

 برائت بجويد؛ يعني از تعدّي و قدرناشناسي دست بردارد.
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 وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ 

 (52)الْخَاسِرُونَ

كند و اين چيز گيرد. چيز نادرستي را به آن اعتماد پيدا مياطمينان به يك باطل و اعتماد به آن در فرد شكل مي

كردند و عجيبي نيست. مثل اينكه بگوييم به يك گزاره وهمي اعتماد پيدا كنيم؛ مثال پدر و مادر من اينگونه فكر مي

شود ارد. باطل چيز عجيبي نيست. هماني كه حق نيست، ميشود باطل و استقرار حق ندمن چنين كردم و اين مي

آيد، ؟ چرا كه وقتي ايمان به باطل ميبينيمآسيب ميباطل. حاال فكر كنيد در زندگي چقدر از مسير ايمان به باطل 

كند با دست خودش يعني هر كاري مي« يستعجلونك بالعذاب»شود ماند؟ و ميجايي براي پذيرش حق باقي نمي

 كند.يعني براي در تنگنا قرار گرفتن خودش، طلب عجله مي« يستعجلونك بالعذاب»كَند. را زودتر ميگورش 

 (53)عُرُونَوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَل  مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْ 

 (54)بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَة  بِالْكَافِرِينَيَسْتَعْجِلُونَكَ 

گويد و بعد از اينكه فهمند كه اين پيامبر حق مياي از افرادي كه نه از مشركين هستند و نه از اهل كتاب، ميعده

  شود.آيد، زندگي برايشان سخت ميآورند مشكل بعدي كه پيش ميايمان مي

 (56) ينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَة  فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِيَا عِبَادِيَ الَّذِ

 (57)كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

ميري پس با ايمان بمير! اين در نويسيم اما منظورش اين است كه تو كه در نهايت مياين آيه را براي فوت افراد مي

ميري؟! چرا حواست به اين آيه نبود و پيامبر را رها ميري، چرا بدون پيامبر ميتو كه مييك تعبير كنايي است. 

 كردي و در رزقت ماندي و به دنيا چسبيدي؟!

شود هر عملي كه از فرد صادر هاي كفر و ظلم باعث ميرود. ظرفظالم هر كاري بكند به سمت استعجال عذاب مي

اش اينگونه شد، نتيجه هر كار او د. اگر فرد ظالم يا كافر شد و ظرف وجوديشود او را به سمت درد و عذاب ببرمي

 شود استعجال در عذاب.مي
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هر كسي كه صفتش ظلم شد، در وجودش ديگران حقي ندارند و هيچكسي برايش اهميت ندارد و اين براي او 

گويند بلكه شد به او ظالم نميكند و اگر كسي گاهي ظلم داشته باصفت شده است. صفت شدن ظلم فرد را ظالم مي

كند. او ظالم كند و عذرخواهي ميفهمد كه اشتباه كرده است و توبه ميكند و ميدانند. گناه ميمي« يظلم»او را 

شود ظالم بودن. پدري در خانواده به فرزندي به طور متمايز تفاوت قائل است و نيست. اما گاهي يكي سَبكش مي

ات فرياد آورد. زماني سر بچهكند اشتباه است. ظالم براي ظلم خودش استدالل ميچه مي پذيرد كه هراين را نمي

شود. چنين فردي هر كني اما زماني اين كار هميشگي تو ميرا جبران مي فهمي كه اشتباه كردي و آنزني و ميمي

 است. « يستعجلونك بالعذاب»كاري انجام بدهد، 

دل خوش كردن به حرف آمريكا. به حرف استكبار دل خوش كردن و مذاكره كردن يعني « و الذين كفروا بالباطل»

تواند خارج شود و شود. اگر مسلمان باشد از اين آيه نميبا آمريكا. اين در هر حال منجر به استعجال در عذاب مي

 اندازد. هر كاري كند خود را در دام مي

 كه امكان خروج از آن براي او وجود ندارد. كنداگر كسي كافر شود جهنمي براي خودش ايجاد مي

 (54) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَة  بِالْكَافِرِينَ

 شود جهنم. كافر و اتفاقات و مواجهاتش همه مي

ن هم در نظر شود براي ديگراگويد پيامبر )صل اهلل عليه و آله و سلم( درس نخوانده است را نمياي كه ميآيه

كند كه مقوله وحي شفاهي است و سابقه به اين شكل كتابتي ندارد و اعجاز گرفت؟ خير چون اين آيه اثبات مي

 قرآن در شفاهي بودن آن است و مابه ازاي قبلي نداشتن آن.

 (51)كَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونأَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِ

 (48) وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

 (49) إِلَّا الظَّالِمُونَبَلْ هُوَ آيَات  بَيِّنَات  فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا 

شود صدور امام علي )عليه السالم( و حضرت فاطمه )سالم ااهلل عليها( و ... اين كتاب يك مي« صدور الذين»اين في 

كند كه اين كتاب شفاهي يك مصداق بيروني هم دارد و اين آيه اثبات ثقلين كتاب بيروني نيز دارد و اثبات مي



103 
 

اوتو »است. « الذين اوتوالعلم»يامبر )صل اهلل عليه و آله و سلم( نازل كرده است در صدر است. كتابي كه خداوند به پ

است. علم طبعي و ذاتي است. نوعا ظالم ظهوراتش با ميراث پيامبر است و كافر در نسبت « اولي العلم» باالتر از« العلم

كنند. به سمت شوند و سپس به اطرافيانش ظلم مياي به او كافر ميآيد عدهشود. پيامبر كه ميبا خود پيامبر ظاهر مي

 ها ديد. روند. اين آيات خيلي پس زمينه دارد. بايد آيات را با اين پس زمينهمي« اوتوالعلم»تعدّي به 

شود كه انساني ايمان بياورد اما هنوز درگير زندگي روزمره و ترسان از مرگ و شرايط بد اقتصادي باشد. اين مي

 هاي بين مومنين. آسيبشود از مي

 

 شود.اهل كتاب و مشركين و خود مومنين سه گروهي هستند كه رسول با آنها درگير مي

 (56)يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَة  فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ

 (57) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

 آورد. يكه در آيات قبلي سخن از مشركين و اهل كتاب بود در اينجا يك مرتبه مومنين را ميدر حال

( 58) الِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَ

 دهد كه فرد شهيد شده و وارد بهشت شده است. آياتي كه اينگونه است نشان مي
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گويد مي« يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون»چرا در اين آيه  سوال:

 فوق و تحت؟

گويد مربوط به شيطان است. باال و پايين يعني همه طرف. جاهايي كه چهار طرف را ميمنظور خود محيط است.  -

زند. هم از باال آب كند. عذاب مثل سيل است. از پايين هم آب باال ميگويد دو طرف كفايت ميوقتي عذاب را مي

يغشاهم »يرد. به خاطر اينكه گآيد و هم از پايين و در اين صورت، اطراف معنا ندارد و محيطش اينگونه شكل ميمي

 افتد. افتد به شكل عذاب اتفاق ميشود. هر چه از زمين و آسمان براي فرد اتفاق ميمي« العذاب

گوييم در هر شرايطي با واليت هستيم و حتي اگر زلزله هم بيايد با واليت ايم و مثال مياينكه در شهر تهران مانده

خاطر مواهب دنيايي در تهران مانده است سخت باخته و هرچه زودتر بتواند از هستيم اشكال ندارد اما اگر كسي به 

شود شود دچار ترس از تغيير موقعيتش مياينجا فرار كند بهتر است! چون موهبتي ندارد. انسان درگير خودش كه مي

شود رت ظلم ميداني در محل كاگردد. تو كه ميو اين فقط مربوط به محل كارش نيست و به شغل فرد هم برمي

شوي؟! حاضر است خيلي از شرايط استخدامي سخت را بپذيرد چون نگران است كه خيلي چرا در آنجا ماندگار مي

ها رفتن به دليل همين موضوع است. يك بار وضعيت بيمه را در ايران از مواهب را از دست بدهد. ذلت زير بار بيمه

هاي بسيار داري بسيار وحشتناكي است. سوء استفادهن داراي نظام سرمايهها در ايرابررسي كنيد و ببنيد كه همه بيمه

 خواهيم. گويند كه بيمه نميترسند و نميشود. و همه ميزيادي در اين راستا مي

اي را ي عدهكند. ساختار باطل وقتترس است كه افراد را ظلم پذير و باطل پذير مي« إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَة  فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ»

كند كه مردم بترسند. اين يعني قطعا ريگي به كند. كاري ميكنند، خودش را گسترده ميببينيد كه از او تبعيت مي

كفش دارد. خيلي از تبليغات تلويزيون عين شرك است. اگر اين دو آيه بين مومنين نباشد، گرايش به باطل در آنها 

ها بيشتر شود. ترس از مرگ و ترس از نفي بالد، نوعا در خانمها ناشي ميها از خانمقطعي است و اغلب اين گرايش

 كند.نشين ميهاي غيرموحدانه، زن در پس پرده نقش اصلي را دارد و مرد را خانهاست كه به دليل نوع زندگي

را بايد علت عدم هجرت و ترس از مرگ، نوعا زن است. نقش زن در ساكن كردن يك جامعه و به باطل كشاندن او 

 شود و ...كنند كه اگر چنين شود، چه ميدر اين دو آيه جستجو كرد. بالفاصله دل را خالي مي

شود مثل برداشتن حجاب! و كافي است ايمان به باطل در او شكل بگيرد، او يك زن در برخي جاها بسيار شجاع مي

شوند و به هر امني كنند، همه حجاب دار ميترسد. كافي است احساس نا شود. اين حتما از مرگ ميمرتبه شجاع مي
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دهند هايي كه انجام ميها را ببينيد به شدت اهل ترس هستند و خيلي از حماقتترسد. االن اسرائيليحال از مرگ مي

 ترين افراد هستند. ها از ضعيفبه خاطر ترس از مرگ است. و لذا اين

و بدانيد كه خدا ارضي واسع دارد. در هر شهر و دياري كه رفتيد گوييم در خانواده خودتان بررسي كنيد آنچه را مي

شود بهتر خدا را عبوديت كرد. برچسب نزنيد كه تا آخر عمر بايد در فالن جا ساكن بمانيد! كسي كه ببينيد كجا مي

د حتما گويد. كسي كه شجاع شده است، بايترسد و حق را ميترسد از قطع شدن حقوق و بيمه و...نمياز مرگ نمي

 عاقل هم باشد. اين دو بايد با هم باشند. مواظب باشيد، فقط شجاع نباشيد!

 آيات آخر خيلي جالب است.

 ﴾58﴿عَامِلِينَ لِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا األنْهَارُ خَا

 ﴾59﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ 

 ﴾60﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ ال تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

 ﴾61﴿الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ  وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضَ وَسَخَّرَ

 ﴾62﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم  

 ﴾63﴿لِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْقِلُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ األرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُ

 ﴾64﴿اآلخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ  وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إاِل لَهْو  وَلَعِب  وَإِنَّ الدَّارَ

 ﴾65﴿كُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِ

 ﴾66﴿يَعْلَمُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ 

 ﴾67﴿مَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْ

 ﴾68﴿ا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّ

   ﴾69﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 
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مربوط به ها را گفت و اين آيات تا آخر آيد. كافر و ظالماين آيات به خاطر همان تعدادي كه مومن هستند، مي

 اي است. شوند اما ايمانشان لحظهافرادي است كه مومن مي

بينيد كه محسن است و رفتارش از روي آيه آخر آيه بسيار عجيبي است. در كل سوره از اول تا آخر آدمي را مي

ش را اگويد آن مجاهدي كه از اول سوره اسمدهد. آخر سوره ميحسن است و حق را به زيبايي از خود بروز مي

اش، مجاهد است و فرض احسان بدون جهاد ممكن نيست. يعني فرض احسان است. خداوند محسن« محسن»آوردم، 

ها همراه با زيبايي و ستيزي و سختي مومن در مقابل فتنهبدون مبارزه با باطل و كفر ممكن نيست. همه اين دشمن

 د.ستايهاي آراسته است و اگر دشمن هم آن را ببيند، ميجلوه

شود كه نتواند بين حرف حق و حرف باطل تمايز قائل شود. رابطه حق بودن امام حسين )عليه كسي دچار ظلم مي

گويند و همه را كنار دهد. هر كسي گفت همه دروغ ميتواند بفهمد، حرف باطل را تشخيص نميالسالم( را نمي

 روغگوست. ام، حتما با گوش ديگرش به باطل گوش سپرده است. اين دگذاشته

شود و محل تجمع مومنين را با محل تجمع غيرمومنين مساوي قرار ندهيد. كشورهاي ديني محل عبادتي درست مي

مثل كشورهاي غيرديني قرار ندهيد. كشورهاي غيرديني نهايتش حيات دنيايي دارند كه آن هم لهو و لعب است و 

 بهشت لهو و لعب است.اش را آباد كند. بهشت روي زمين، توانسته حيات دنيايي

 ﴾64﴿ مُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْو  وَلَعِب  وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَ

ها. رواج كشد، در حاليكه خودش پر است از انواع ضعفباطل خيلي نقاط ضعف زندگي مومنين را به نمايش مي

ها خيلي سطح جرم بااليي دارد و مشكالتي مانند اختالس و يا سبك زندگي نامنظم بات و منكرات در همه اليهمشرو

با آنها قابل مقايسه نيست. همين كه اثبات كنيد مسائل جنسي در يك كشوري آزادي كامل دارد، خيلي فاجعه است. 

 قبح زندگي غربي به مراتب بيشتر است.

 (67) نا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُوأَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ

اهل كتاب در زمان خودشان آمدند، زندگي افراد اهل مكه را دچار تخطئه كردند، در صورتي كه آنجا هم براي 

تان در مورد اعراب زمان پيامبر )صل اهلل عليه و زندگي بوده است. االن وقتي در ذهنخود داراي يك تمدن و سبك 
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آوريد. البته اشكالي ندارد، حضرت آمد و همه كنيد مسائل كريه و زشت و خبيث را به ذهن ميآله وسلم( فكر مي

 آنها را برطرف كرد اما اينقدرها هم نبود. 

 (63)هُمْ لَا يَعْقِلُونمِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُوَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ 

برخي از اعتقادات به عنوان اعتقادات پايه هستند؛ به فرد مومن بگويي يا غيرمومن. تقويت افراد از ناحيه اين 

ها و زمين را خلق كرد جزء شود. سوال از كسي كه آسمانادات منجر به تقويت ايمان و باعث شكستن كفر مياعتق

-را اگر مرتب مرور شود، موجب تقويت ايمان مي 63تا  61سواالت اصلي در تقويت و تحكيم ايمان است. آيات 

 شود. 

ط ضعف زيادي كه دارد براي جلوه كردن مجبور سياست عمومي كفر از همان ابتدا اين است كه به دليل داشتن نقا

است نقاط ضعف ديگران را به رخ بكشد. به رخ كشيدن عيوب از صفات كافران است و در نظامات مختلف شروع 

ها بد هستند و رشوه بگير، همه قضات آنها عالي هستند و...؛ اينها چيزهايي كند. همه قاضيبه بد و بيراه گفتن مي

ها در همه اهدافشان پيروز هستند و مومنين در همه گويند غربيكم ميلوي آنها ايستاد وگرنه كمهستند كه بايد ج

 اند!چيز شكست خورده

خواندن قرآن راه درمان همه اين مشكالت است. حرف خدا خيلي زيباست و اين راه نجات كشور است؛ ترويج 

 قرآن و مفاهيم قرآن در جامعه. 

 ها مرور شود. قدر ما است و بايد در شب قدر اين حرفها مربوط  به شب اين حرف

 شاءهلل خداوند اين جلسه را موجب رواج سوره عنكبوت در جامعه قرار بدهد.ان
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 14/04/97     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                 سوره   مبارکه عنکبوت    )  جلسه   دهم  (     

 

 ها و غفران ذنوب، صلواتي ختم كنيد.براي سالمتي خودتان و جبران كم و كاستي

 شاءاهلل خداوند توفيق جاري شدن انس با قرآن و تدبر در آن را به ما عطا كند، صلواتي ختم نماييد.براي اينكه ان

ه است، چند آيه ابتدا و انتهاي سوره را براي اظهار ارادت خود به سوره مباركه عنكبوت كه بحث آن به پايان رسيد

 كنيم.مرور مي

بوده و پشت « الم»هاي سوره مباركه عنكبوت و سوره مباركه روم زوج سوره هستند؛ از جهت اينكه هر دو از سوره

داري است و در شود و ظاهرا شروع دينسر يكديگر اند. در سوره مباركه عنكبوت، به بحث ايمان آوردن اشاره مي

-كنيم، ميشود. به همين دليل آيات را كه نگاه ميداري مطرح ميره مباركه روم، استمرار و عميق شدن آن دينسو

 اي به اين موضوع پيدا كنيم.توانيم احاطه

 براي رفتن به پيشواز اين دو سوره مباركه، صلواتي ختم بفرماييد.

 سوره مباركه عنكبوت:

  ﴾1﴿الم 

  ﴾2﴿رَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ ال يُفْتَنُونَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْ

 ﴾3﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ 

  ﴾4﴿يَحْكُمُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا  

    ﴾5﴿مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ آلتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

 ﴾6﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ 

 ﴾7﴿وا يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُ 
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 ﴾61﴿فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ  وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

 ﴾62﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم  

لِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْقِلُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ األرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُ 

﴿63﴾ 

ن كه در مورد خداوند و اقرار گرفتن مند به پژوهش، اين آيات و به طور كلي آياتي در قرآقابل توجه دوستان عالقه

اي در زندگي به اند، بسيار عجيب هستند و كاركردهاي ويژههاي مختلف پراكندهبه خدايي خداوند است و در سوره

كنم شايد افرادي اين بحث را براي پژوهش خصوص در باورمندي انسان دارند. در اينجا به نكته كوچكي اشاره مي

 انتخاب كنند.

دهد؛ مثل شرايط االت هستند كه اگر از افراد مختلف پرسيده شود، هر كس به شكل متفاوتي جواب ميبرخي سو

هاي مختلف زندگي، حكومت ديني، انبياء و دين اما بعضي سواالت هستند كه اگر از هركسي زندگي، تحليل

. از هركسي، در هر  63و  61پرست هم باشد، امكان ندارد بيش از يك جواب بدهد! مثل آيه بپرسيم، حتي اگر بت

 «. خدا»دهد، سطحي)انسان داراي مشاعر( اين سوال را بپرسيم، حتما جواب مي

چه كسي »اي آماده كنيد و با دوربين در سطح دنيا بچرخيد و از مردم اين سوال را بپرسيد كه نامهاگر شما پرسش

كنيد. ممكن است كسي بگويد خود به خود مي هاي متفاوتي دريافتجواب« ها و زمين را خلق كرده است؟آسمان

اند. ديگري بگويد ماورايي است. كسي بگويد طبيعت است. همه اين موارد همان خدا است اما با به وجود آمده

ها هاي ديگري دارد. به اين جوابشويد، خدا در افواه و عرفيات مختلف، نامهاي مختلف. بنابراين متوجه ميبيان

كند. ممكن است كسي گري نگاه كنيم و بفهميم كه هركس خدا را با جلوه و اسم خاصي بيان ميبايد به شكل دي

شويم كه خواندن خداوند، به وسيله بگويد خدا، اما اسم آن را طبيعت،كوانتوم يا ماوراء بگذارد. اينجا متوجه مي

واالتي وجود دارند كه جواب گيرد. جالب بودن اين موضوع اين است كه ببينيم چه ساسماء مختلفي صورت مي

واحدي دارند. آيا در اين عالم سواالتي وجود دارد كه جواب واحد داشته باشد؟ ظاهرا چنين سواالتي وجود دارد و 

اين بسيار مهم است. كاركرد اين سواالت، در باورمندسازي بسيار اهميت دارد؛ يعني وقتي انسان بخواهد به افراد 

 زد، بهتر است از اين آيات شروع كند.كوچك و بزرگ، توحيد بيامو
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ر دمكن است كه م اعتقادات را بايد از سواالتي شروع كرد كه در هر حالت جوابشان خدا است! و نه از سواالتي

 جواب خدا و يا چيز ديگري گفته شود. 

و با  تد اساين آيات، آيات آموزش توحيد در هفت سال اول و دوم است. به همين راحتي! مبدا آموزش توحي

ت. ول اسجستجو و استخراج اين آيات، آموزش توحيد براي هفت سال دوم و سوم و براي برخي، هفت سال ا

اي يهآه دنبال ر قرآن بدهاي خود آموزش بدهند، بايد خواهند توحيد را به بچهكنند كه وقتي ميبعضي افراد فكر مي

اله خود آموزش دهيد، به س 8يا  7واهيد توحيد را به فرزند خباشند كه بگويد اي كساني كه ايمان آورده ايد اگر مي

ابطه رقرآن در  گوينديمكنند و گردند اما چيزي پيدا نمياي در قرآن مياين صورت اقدام كنيد! به دنبال چنين آيه

يان آن بر قرشكل د اي به اينگويند چنين آيهبا آموزش توحيد به سنين مختلف، مطلبي بيان نكرده است! درست مي

ه است ال شدنشده اما در عوض به شكل ديگري گفته شده است. اگر اين سوال را از هركسي كه عقل در او فع

عقل در  هك براي هر سني دهد، خدا. بنابراين بيان اين آيه و اقرار گرفتن نسبت به اين آيه،بپرسيد، حتما جواب مي

ا هم به اي ديگر رهز بحثاباشد. بسياري باورهاي توحيدي نيز ميآن فعال شده باشد، نه تنها بالمانع است بلكه مفيد 

 توان استخراج كرد.همين شكل مي

م، همان بينيان را ميهاي توحيدي باشد، وقتي رويش گياه و بارش باربه عنوان محور آموزش 63براي مثال اگر آيه 

است.  د، خداوندفرستيدهد و باران را مد ميمحلي است براي داللت و توجه دادن به اينكه كسي كه اين گياه را رش

خدا را  وشود ممكن است بعضي افراد نگران اين موضوع شوند كه در اين آموزش، در ذهن كودك شبهه ايجاد مي

گوييد ا قوت بافتد! و بگوييم اينگونه نيست. ظاهرا هيچ اتفاقي برايش نميكند، در جواب ميجسم تصور مي

 اينگونه گفته است.خداوند، چون خود خدا 

 داوند خودشخگوييم همين كه ؟ مي«الحمدهلل»ممكن است كسي سوال كند چرا خداوند فرموده است  63در آيه 

 تواند معرفي كند، ستودني است..را مي

ناخت شابليت قتواند بر آن مترتب شود اما همين كه اين حقيقت كه خداوند حقيقتي است كه هيچ شناختي نمي

 دارد.« الحمدهلل»شناسد، ر واضح شده است كه هر انسان داراي عقلي، او را ميندارد، آنقد
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-؟ چون اين افراد نمي«لَا يَعْقِلُون». چرا 22«بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ»كه خدا، خودش را قابل معرفي قرار داد. « الحمدهلل»

چيزي كه نهايتي ندارد، نهايتي ندارد «. هَايَة  له، ال نِهَايَة  لهما ال نِ »توانند گزاره را استخراج كنند. مثل اينكه من بگويم 

است، « ما ال يُدرَك»شود كه آنچه و كسي كه قابل ادراك نيست، قابل ادراك نيست. اين عقل است. چگونه مي

ين اراده اي توسط خودش اتفاق افتاده كه اينگونه شده است. اگر اكند؟ حتما ارادهقابليت درك و شناخت پيدا مي

 «.ما ال يُدرَك، ال يُدرَك»توانست او را بشناسد. چرا كه از نظر عقلي، امكان نبود كسي نمي

آله( و دين  و عليه )صلي اهلل دانند كه الزاما اين خدا هماني است كه پيامبرشناسند، نميهايي كه خدا را مياين انسان

 شود.را فرستاده و بين اين مسائل، گسست ايجاد مي

ما به  يت كنيم.ا تقوكي از اتفاقاتي كه بايد براي ما رخ بدهد اين است كه الزم است شناخت خود را نسبت به خدي

ريم كه خدا را نياز دا م، اماايتري احتياج داريم. ما پيامبر )صلي اهلل عليه و آله(، دين و خدا را پذيرفتهشناخت قوي

يم و چتر برو د. زيربله. از چه مسيري؟ از همين مسيري كه گفته شبيشتر بشناسيم. آيا چنين امكاني وجود دارد؟ 

ان را كسي بار رسد چهپكند، ببينيم. اين آيه از من ميريزش باران را روي زمين و حياتي كه اين باران ايجاد مي

گويد يميان ر پام و دفرستاده است؟ من بايد بالفاصله بگويم من در آن صحنه حاضر بودم و حين باران، خدا را ديد

 آب است، ه غذا وبتر از برطرف شدن نياز كه خدا خودش را معرفي كرد. خداشناسي مهم« الحمدهلل«. »الحمدهلل»

 د.كنزيرا آب و غذا، نياز جسم انسان است اما خداشناسي، نياز روح و روان انسان را برطرف مي

ه خدا آورد ز معرفيبعد ا« الحمدهلل»ت هستند، چرا در بعضي ديگر از آيات قرآن كه از همين نمونه سواال سوال:

 نشده است؟

نين چيزي آله(، چ وهلل عليه شود. يا زماني است كه پيامبر )صلي اگفته مي« الحمدهلل»شود، ـ زماني كه حُسن ايجاد مي

د. اين دار« دهللالحم»، دهد. در هر دو حالت، حُسن ايجاد شدهبيند يا زماني كه خداوند چنين كاري انجام ميرا مي

بر )صلي هده پياما مشايآيه حصر عقلي دارد. در حمد، حتما بايد جريان حُسن وجود داشته باشد كه يا در معرفي خدا 

 .خواهداهلل عليه و آله( است. هر حالتي كه بتوان در نظر گرفت كه داراي حُسن باشد، حمد مي

 

                                                           
 63سوره عنكبوت، آيه  22
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  ﴾64﴿وا يَعْلَمُونَ وَانُ لَوْ كَانُالْحَيَ هِيَلَ عِب  وَإِنَّ الدَّارَ اآلخِرَةَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إاِل لَهْو  وَلَ

 ﴾65﴿ا هُمْ يُشْرِكُونَ ى الْبَرِّ إِذَهُمْ إِلَجَّافَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَ

 ﴾66﴿يَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِ

 كند.در اين آيات، سه مرتبه خدا را معرفي مي

 اند!آمده« فرد» ها در آيات با عدد. جالب است كه معرفي65. خدا، در آيه 63. خدا، در آيه 61خدا، در آيه 

 كنند و بسيار جالب است؛سه موقف از رويت خداوند است كه با هم فرق مي

 ها و زمين.ل، خلقت است؛ خلقت آسمانموقف او

 آور باشد.موقف دوم، جعل است؛ جعل اينكه آب حيات

 موقف سوم، دعوت و اضطرار است.

د. سطح ود دارشويد كه در كالس درس خداوند، براي توحيد سه سطح وجشما با تأمل در اين سه آيه متوجه مي

ركرد پرسند خدا كيست؟ سطح دو، سطحي است كه كادهند و مييك، سطحي است كه مخلوقات را نشان مي

 دهند.دهند. سطح سه، سطحي است كه اضطرارهاي زندگي انسان و خدا را نشان ميمخلوقات را نشان مي

قُلْ أَعُوذُ »شايد بتوان گفت يك سطح مظهر ربوبيت، يك سطح مظهر مالكيت و سطح ديگر مظهر الوهيت باشد. 

 .23«نَّاس، إِلهِ النَّاسبِرَبِّ النَّاس، مَلِكِ ال

چون قلمرو حيات  63دارد و با معني إِله ارتباط دارد. در آيه « دعوا اهلل»است چون « إِلهِ النَّاس»حتما  65به هرحال آيه 

، مديريت، اداره و 24«سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَر»هاي كه زمينه 61است و آيه « مَلِكِ النَّاس»و گرفتن حيات مطرح است، 

شود. براي مالكيت يا مَلكيت، مطرح مي« يُوقِنُون»يا « يُؤْمِنُون»ياست است، ربوبيت است. براي ربوبيت بحث س

                                                           
 1-3سوره ناس، آيات  23

 61سوره عنكبوت، آيه  24
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شود. ممكن است افرادي اين توضيحات را ها و براي الوهيت، بحث شكر و شرك مطرح ميو فهم گزاره« يَعقِلون»

 هاي مختلفي داريم.قبول نكنند. اما بايد بدانيم كه در بحث آموزش توحيد، موقف

 ﴾66﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 

-خوب است انسان يك دور، قرآن را براي تقويت توحيد خود بخواند و ببيند خداوند چگونه خودش را معرفي مي

 كند.

 دعوت چه ارتباطي دارند؟موقف خلق و جعل، موقف نياز هستند اما با موقف اضطرار يا  سوال:

باشد. الوهيت يعني ـ موقف اضطرار، رفع نياز است. موقف حاجت است. موقف خلق و جعل، موقف نزول اسماء مي

 يعني مبداء پرستش است.« اهلل»ديدن خدا و به دنبالش پرستش، « اهلل»

 «﴾65﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ »

شود خواه ميشود، نعمتشود كه چرا انسان وقتي با نعمت مواجه ميآيات در مقام توبيخ باشند، پرسيده مي اگر اين

-شود؟ منعم باقي است و نعمت فاني است. چرا باقي را رها ميشود؟ چرا خواستار نعمت دهنده نميو منعم خواه نمي

ير اين صورت نعمت به خودي خود اشكالي ندارد. لذا طلبيد. اشكال كار همين مسئله است، در غكنيد و فاني را مي

گذاري كه اگر مرا نجات دهي، تو را در اين آيات، ايراد اين است كه چرا در وقت اضطرار با خدا قول و قرار مي

كنم..؟ مگر همان لحظه كه خدا را ديدي، جاي شكر نبود؟ حتما بايد چيزي داده شود كه شكر كنيد؟ شكر مي

 دهد، عطاي خودش به او است و نه عطاي نعمتش. يي كه خداوند در زندگي به انسان ميبزرگترين عطا

شود؛ در ابتداي سنين رشدش، نفع را در بيرون انسان هميشه نفع خواه و ضرر گريز است اما نفعش دور و نزديك مي

شود. يكي از مسائل اختالف  كم نفع بايد همان اتفاقبيند و انتظار دارد از بيرون كسي چيزي به او بدهد. كممي

گويند چرا من را به خاطر خودم رسند، ميها همين مسئله است؛ زماني كه افراد به بلوغ عاطفي ميبرانگيز در خانواده

ها، شود. معاشرت و ارتباط با افراد به صرف بودن آندوست نداريد؟ اين حرف درستي است و منشا اختالف مي

 ي!حتي بدون هرگونه داد و ستد

اش به جاي اينكه بر روحش قرار ريزد و موج منعم خواهيمشكل انسان اين است كه جسم و روحش به هم مي

 افتد.روي جسمش ميبگيرد، 
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ندهد.  بدهد يا و نعمتكند خدا به ااگر انسان واقعا اينگونه شود كه خدا را براي خودش بخواهد، برايش فرقي نمي

ترين ند و بزرگكمي رفتن نعمت ببيند؛ يعني رويت خدا براي فرد موضوعيت پيداممكن است اين انسان، خدا را در گ

د، فرقي ي آورنعمت، رويت خداوند است. اي كاش عقل انسان فعال باشد تا درك كند كه اگر خدا به انسان رو

 كند با دادن نعمت باشد يا گرفتن آن! مهم اين است كه خدا به انسان روي آورد.نمي

 ا به انسان روي آورد، انسان بايد چه كاري انجام دهد؟اگر خد سوال:

 خواند.دا را بتواند خاست. مي« دعوا اهلل»ـ بايد مناجات كند، دردل كند، خدا را مخاطب خودش قرار دهد. 

 توان فهميد كه خدا اين نداي انسان را شنيده است؟چگونه مي سوال:

ي نسان صداكن است اشنود چون در سَمع او شكي ندارد اما مميداند كه خدا مخواند، ميـ انساني كه خدا را مي

 ندارد. دنش معناه خوانكخواند؛ يعني خدا هست كه او را بخواند. اگر خدا نباشد خدا را نشنود. همين كه خدا را مي

 25«عَلْنَا حَرَمًا آمِنًا...أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَ»دهد؛ در همين آيه منادي همين صحبت را كرد و خدا بالفاصله جوابش را مي

دهد كه خدا شدند، نشان ميهمين كه خدا حرم امني قرار داد درحاليكه از شدت ناامني مردم از اطراف آن ربوده مي

توان فهميد خدا هست. ما خدا را به هايي، ميها و ناكجاآبادها و برقراري امنيت در محلبيند. از برهوتهست و مي

فهميم. اولين نشانه رويت خدا، امنيت است. اينكه انسان از نااميدي و يأس در امنيت باشد. هر جايي ها ميآثار و نشانه

 هاي بودن خداوند است. هاي امنيت، نشانهكه خدا هست، اميد و نشاط وجود دارد. مولفه

سباب تعطيل ما نظام ااشود ما در عالم دو نظام داريم؛ نظام علّي معلولي و نظام اسباب. نظام اول هيچ وقت تعطيل نمي

 شود.يجام مشدني است. اين نظام يعني كارهاي بسياري كه ما با آن مواجه هستيم و با ابزارهاي خاصي ان

عَرَفْتُ اهللَ )سُبْحَانَهُ( بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ »شويم كه آيند. از اينجا متوجه ميبينيم اين ابزار به كار نمياما بسياري از اوقات مي

 شود.، نظام اسباب نقض مي26« حَلِّ الْعُقُودِ وَ نَقْضِ الْهِمَموَ

هايي بسيار واضح است. به طور تقريبي، هر انساني سهميه ماهانه، ساالنه يا عمري در مجموع، رويت خدا در موقعيت

هاي شناخت او شود. اين مسئله از عنايات خداوند و موقفبراي رويت خدا دارد؛ زماني كه نظام اسباب تعطيل مي
                                                           

 67سوره عنكبوت، آيه  25

  242، مرحوم فيض، حكمت البالغهنهج 26
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است. مثل اينكه تقريبا هر انساني در خواب يا بيداري، موقفي از رويت قيامت دارد. در رويت اين موارد كلي، هر 

شوند بايد او را تكان بدهد و متحوّل كند. شبيه سهميه حج اي دارد كه وقتي محقق ميانساني در طول حياتش سهميه

اي در رويت اضطرار و در رويت قيامت. دارد. به همين صورت، سهميه كه هر انساني در طول عمر خود سهميه حج

شود، اين انسان تصوري از آن دارد، زيرا در خواب يا بيداري و اي كه وقتي از اضطرار يا قيامت صحبتي ميبه گونه

موارد جزء هاي خداشناسي بسيار مهم است. اين در موقعيتي آن را به شكلي رويت كرده است. توجه به اين موقف

 هاي درس خداوند است.كالس

  ﴾68﴿لِلْكَافِرِينَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى 

 ﴾69﴿مَعَ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَ

براي همه ما اجابت شود. بعضي از آيات بايد در ذهنمان باشد تا اگر زماني زير قبه امام  69شاءاهلل آيه دعا كنيم كه ان

حسين )عليه السالم( قرار گرفتيم و گفتند اينجا يك دعاي مستجاب داريد، به ياد بياوريم كه مثال آيه آخر سوره 

 كردن خوب بود.. عنكبوت براي دعا 

كند، اي داشته باشيم و آيات خاص و يا خاص الخاصي را كه انسان را نزد خدا خاص ميخوب است دفترچه

يادداشت نماييم. تهيه فهرستي از دعاها براي مواقع خاص، براي هر انساني ضروري است. البته هر كس نيت كند كه 

ام و اگر اين جرأت را پيدا كرد كه چنين حرفي بزند، دعاي او زير من اين دعا را براي زير قبه خواستن در نظر گرفته

كنيد و نه آن قبه و مستجاب شده است. چون قبه مكان نيست، مقام است و در واقع شما به آن مقام توسل پيدا مي

 مكان.

 در اين آيه، سه دعا نهفته است؛

 خدايا ما را از مجاهدين در خودت قرار بده، نه در راه خودت. .1

 هايت هدايت كن.حتما ما را در سبيل .2

 حتما ما را جزء محسنين قرار بده. .3

 شاءاهلل كه اين اتفاق براي همه ما بيفتد، صلواتي ختم بفرماييد.ان
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 به چه معنا است؟« فِينَا»، «لَنَهْدِيَنَّهُم فِينَا»در اين آيه  سوال:

بين مخلوقين اتفاق « فِينَا»غير از محو شدن در خود خدا. يعني حالتي كه هيچ منيّتي در آن نيست؛ « فِينَا»ـ در واقع 

 نيست. حتما بايد ظرف وجود و موجود باشد.« فِينَا»افتد. ظرف مخلوق نمي

، اين عبارت چيست؟ «بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّالمُ »خوانيم: اينكه در سجده زيارت عاشورا مي سوال:

 ست؟بين مخلوقين ني

 يعني لهو و لعب؛ يعني« فِي الدُنيا»است. وجه و اسم خداوند است. « اهلل بِوَجهِ الحُسَين»ـ اين اشكالي ندارد. اسم 

 ؛ يعني حقيقت.«فِي االخِرَه»يعني « فِينَا»يعني تسلّط. « فِي االخِرَه»تصنّع و مجاز. 

 ر گرفته است؟قرا« فِينَا»اي وجود دارد كه انسان متوجه شود چه نشانه سوال:

 اي انجام دهد، صداي خير و حُسن از آن بلند شود.ـ اينكه انسان مُحسن شود. هر كاري و هر مجاهده

  

 حاال به محضر سوره مباركه روم برويم..

 صلواتي ختم بفرماييد.
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