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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 06/04/97     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                 (    نهم   جلسه )     عنکبوت مبارکه  سوره    
 

 ختم بفرمایید.  یصلوات ،قرآنخودتان و مجد و عظمت اسالم و  برای سالمتی

 دهیم. میعد را یکبار گوش به ب 41ایم. از آیه ایم و تقریبا به آیات انتهایی رسیدهیکسری از آیات را مطالعه کرده

بود که هم در اوایل سوره و هم در این  «من دون اهلل»بحث های مهمی که در سوره مورد توجه قرار گرفت از بحث

مطرح  ،1(إِنََّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللََّهِ أَوْثَانًا) بحث اوثاننیز  و)علیه السالم( ابراهیم آیات و ذیل آیات مربوط به حضرت 

 شد.

 ﴾4٢﴿مُ حَکِیإِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَیْءٍ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْ

 کنیم!میپرستش ن خدا را گوییم ما حتما غیرکنیم میو وقتی نگاه می ه نظر خیلی دور از ذهن استغیر خدا برای ما ب

وحیدی تض زندگی شود که فرای دیگر باشد. چگونه میباید زندگی به گونهحتما  ،اگر غیر خدا پرستش نشود اما

وشی وزگار خهم پیچیده باشد و ره مثال روزگارش ب ص زندگی توحیدی وجود نداشته باشد؟!خوا امارا داشت 

« هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُوَهِ مِنْ شَیْءٍ نْ دُونِ مِعُونَ إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا یَدْ»برایش نباشد. این یعنی باید در این مورد تامل کرد که 

 من»ع که ز این موضوها انسان خودش اخواهید چیست و خیلی وقتمی «من دون اهلل»داند آنچه را از گویا خدا می

 آن شود. متوجه خبر ندارد و باید از آثارش  ،خواندرا می «اهلل

اللَّهِ أَوْلِیَاءَ کَمَثَلِ الْعَنْکَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ »: یدفرمامی 41آیه در 

شود که اگر از این دو آیه معلوم می «إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَیْءٍ» :4٢و آیه « الْعَنْکَبُوتِ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ

حاال باید دید خصوصیات بیت . «من دون اهلل»شود اش مینسان به سمت بیت عنکبوت رفت، زندگیزندگی ا
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عنکبوت چیست. در بیت عنکبوت عواطف حاکم نیست و منافع حاکم است. اگر انسانی به سمت بیت عنکبوت 

ها خصوصیات و دارد. اینای نسبت به دیگری در او وجود ندارد. ایثار و امنیت در بیت عنکبوت معنا نعاطفه ،برود

 پرستد.را می «اهللدون من »دهد فرد های بیت عنکبوت است و نشان میشاخص

 (43)وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا یَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

است.  قرآنهای ا ضرب المثلکند علم به امثال یها را عاقل میکند که از مواردی که انساناین آیه هم مشخص می

اش این است که حتما باید به سمت عقل حرکت کند. اما نکته تواندمی ،را یاد بگیرد قرآناگر کسی بتوانید امثال 

نسبت به خصوصیات آن علم داشته باشد.  بایدگوید بیت عنکبوت حتما مثال وقتی می پیدا کند؛نسبت به آن علم 

فقط بحث مثل نباشد و بداند که علت این مثال زدن چیست و خاصیت بیت عنکبوت چیست و اگر الزم است برود 

 در خودش ذخیره کند.  بعد آن را به صورت معیارهای عقلیرا مطالعه کند و  آن

 اش طعمه حشرات است.گیرد و محل زندگیزندگی عنکبوت زندگی جمعی نیست و انفرادی است. شکلی که می

که به حشراتی را  آید ومی کثیف استو اندازد و در جاهایی که طیب نیست دام میه بیتش همان جایی است که ب

 بودن را دارد. های خیبثبلعد و همه ویژگیمیروند های کثیف میاین محل

کر شده در این مورد خیلی زیاد است و حتی در موارد ذ .نحوه تشکیل و نحوه سبك زندگی و..علت تشکیل و 

مورد آن کتاب نوشته شده است. خانه باید محل امن باشد و به جهات مختلف امن نیست. خانه باید در مکان تمیزی 

و توصیه شده است  ات است که نشانه فقر و کثیفی استبیت عنکبوت چنین ویژگی را ندارد و حتی در روای اماباشد 

 هایتان تار عنکبوت نگیرد. که مراقب باشید خانه

از  رودمیوقتی دارد تشبیه به کار   تار عنکبوت برای سرطان خوب است!ممکن است کسی بیاید بررسی کند که مثال

حالت شود. مهم می است. وهن بیت عنکبوت بیت بودن و شیوه بیتش را مثل زده شود بلکهمطرح نمیهمه زوایا 

 گوید بلکه کارکرد آن را در نظر دارد.خواری آن مطرح است. سازه بیت را نمی

روید ممکن است غذاهای خیلی غیر معمولی را بخورند و سبك زندگی خوشایندی شما خارج از کشور که می

های عقلی گزارهرا به  توانید آنبیشتر می ،بریداین است که هر چقدر به زندگی عنکبوت پی می 43نیست. بحث آیه 
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ای باشد که خالی از امنیت باشد. حتما باید طعنه، تبدیل کنید. خانه عنکبوت امن نیست. بنابراین نباید زندگی به گونه

 .«وَمَا یَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ»شود سرزنش، غیبت، تجسس از زندگی خارج شود تا امنیت برقرار شود. و این می

این موضوع را جدی ای خانه عنکبوت نیست. بنظر من اگرخانوادهآن دیگر  ،ای بنویسیدنههر چقدر بندهای عاقال

خانوادگی کم شود. اختالفات قاعدتا باید اختالفات  بوت درست کند،بگیرد و جدولی از خصوصیات بیت عنک

 گیرد. شکل می «من دون اهلل»خانوادگی در بستر 

 ﴾44﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضَ بِالْحَقَِّ إِنَّ فِی ذَلِكَ آلیَةً لِلْمُؤْمِنِینَ 

مُ مَا رُ اللَّهِ أَکْبَرُ وَاللَّهُ یَعْلَ اتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْكَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَلَذِکْ

  ﴾4٥﴿تَصْنَعُونَ 

أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَأُنْزِلَ إِلَیْکُمْ وَإِلَهُنَا وَال تُجَادِلُوا أَهْلَ الْکِتَابِ إاِل بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إاِل الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِی 

  ﴾4٦﴿وَإِلَهُکُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

هِ وَمَا یَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِال الْکَافِرُونَ کَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْکِتَابَ فَالَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤاُلءِ مَنْ یُؤْمِنُ بِ 

﴿47﴾ 

 ﴾4٨﴿إِذًا الرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ وَمَا کُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتَابٍ وَال تَخُطُّهُ بِیَمِینِكَ 

 ﴾4٩﴿بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَیَِّنَاتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا یَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِال الظَّالِمُونَ 

 ﴾٥٠﴿ وَقَالُوا لَوْال أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیَاتٌ مِنْ رَبَِّهِ قُلْ إِنَّمَا اآلیَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِیرٌ مُبِینٌ

قُلْ کَفَى بِاللَّهِ بَیْنِی  ﴾٥1﴿یُؤْمِنُونَ أَوَلَمْ یَکْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْکِتَابَ یُتْلَى عَلَیْهِمْ إِنَّ فِی ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِکْرَى لِقَوْمٍ 

 ﴾٥٢﴿ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَبَیْنَکُمْ شَهِیدًا یَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَاألرْضِ وَالَّذِینَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَکَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ 

یَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ  ﴾٥3﴿جَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَیَأْتِیَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ ال یَشْعُرُونَ وَیَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَواْل أَجَلٌ مُسَمًّى لَ

 ﴾٥4﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَةٌ بِالْکَافِرِینَ 
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 ﴾٥٥﴿نْتُمْ تَعْمَلُونَ یَوْمَ یَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَیَقُولُ ذُوقُوا مَا کُ

 ﴾٥٦﴿یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِی وَاسِعَةٌ فَإِیَّایَ فَاعْبُدُونِ 

 ﴾٥7﴿کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنَا تُرْجَعُونَ 

ای از موضوعات را رهاین آیات انتهایی دیده شود تا ارتباط آن با آیات قبلی مشخص شود و از طرفی زنجیباید 

 : ده شود. حاال این آیات را ببینیمبا هم دی نیز بایدکند که این زنجیره مطرح می

 ﴾٥٨﴿لِدِینَ فِیهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِینَ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوَِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا األنْهَارُ خَا

 ﴾٥٩﴿الَّذِینَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبَِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ 

 ﴾٦٠﴿وَکَأَیَِّنْ مِنْ دَابَّةٍ ال تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ یَرْزُقُهَا وَإِیَّاکُمْ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

 ﴾٦1﴿کُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى یُؤْفَ 

 ﴾٦٢﴿هُ یَبْسُطُ الرَِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِکُلَِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ اللَّ

خیلی  ،اگر ذهنتان باز نشود پیدا کنید.ذهنیتی نسبت به این جریان ابتدا خوانیم. حتما باید چند آیه آخر را هم بعدا می

 . نخواهید شدمتوجه آیات 

اهل کتاب هستند. در خود مکه  نیزفرضا این شهر مکه است که در آن مشرکین قرار دارند و در شهرهای اطراف 

مکه مشرک  مکه مشرکین هستند البته همهدر های مکه اعراب بادیه نشین هستند. اهل کتاب نیستند. برخی از کناره

-اند. از طرفی رسول در اینجا وارد میغلبه نداشته اما ها خیلی هم کم نبودهآن تعداداند که نیستند و برخی هم موحد

وقتی )صل اهلل علیه و آله و سلم( شناختند. پیامبر میاز کتابشان را )صل اهلل علیه و آله و سلم( پیامبر  ،شود. اهل کتاب

ل کتاب دارد؟ سوال اول این است که این پیامبر چه نسبتی با اه شود؛سوال مطرح میمشرکین دو شود برای وارد می

ل دوم هم این است که، چرا پیامبر )صل سوا سول از افراد نفوذی اهل کتاب است!به اولشان این است که نکند رشُ

 اماالبته این دو سوال برای اهل کتاب هم مطرح است  .معجزه ندارد ،مشابه پیامبر اهل کتاباهلل علیه و آله و سلم( 

هایشان در مورد برای مشرکین. چون در کتاببیشتر سوال دوم بیشتر برای اهل کتاب مطرح است و سوال اول 

ای با خودش چه معجزه ،ند این کسی که ادعای پیامبری داردنخواهند ببیاند و میمعجزات پیامبران قبلی خوانده
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و مشرکین هم با دیدن  شوندکمی سرخورده می رد،ده خدا معجزه نداند این بننبیمیآورده است. پس بعد از اینکه 

)صل اهلل علیه و آله و اند. پیامبر شوند. اهل کتاب و مشرکین سبك زندگی عنکبوتی پیدا کردهکتاب سرخورده می

)صل اهلل علیه و  ها عنکبوتی است و این شرایط بسیار سختی است. پیامبردر جایی وارد شده است که زندگیسلم( 

ها را شکسته و عقاید و فرم زندگی یك شهر را تغییر داده است و این در مخلیه ما اصال آمده است و بت( آله و سلم

رسول سبك زندگی یك شهر را تغییر  اما ایم تغییر ایجاد کنیمتههم نتوانسما در سبك زندگی یك نفر وجود ندارد. 

 رویم. ه سراغ آیات میبمجددا دهد. با این توضیح که در واقع پس زمینه آیات است می

 

عد شکل بکند و کند. یعنی باید دید عنکبوت چگونه زندگی میسبك زندگی را عنکبوتی معرفی می 41آیه 

ها زندگی آن مشکل اول که رسول وارد شهری شده است که سبكشود میشان را اینگونه نشان دهد. این زندگی

 وار نیست و عنکبوتی است. آدم

در اینجا یکی یکی به پیامبری  ٢«خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِی ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِینَ» حاال باید چه کند؟

ها و زمین تا بیت عنکبوت را تمیز کند. موضوعیت داشتن خلق آسمان دهد!جارو می ،خواهد خانه تکانی کندکه می

کند این است که ت که اهمیت دارد. عالم غایت دارد و اولین کاری که شیطان میو به حق بودن آن اولین چیزی اس

مند بودن کند. هدف عمده شیطان این است که فرد به غایتمردد می ،مدار بودن زندگیها را نسبت به غایتانسان

 ناخوش احوال باشد.  ،زندگی

                                                           
 44سوره عنکبوت، آیه  ٢
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-خیلی وارد عمق نمیفعال کافی است.  آن و نگاه عرفی برای فهم شناسیدرا می شما آن ،گوید عنکبوتوقتی می

 اولین بحث. شود می 44است که باید سبك زندگی عنکبوتی را از بین ببریم. آیه این مهم  شویم،

 مَنْ یُؤْمِنُ بِهِ وَمَا یَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا وَکَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْکِتَابَ فَالَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ

 (47)الْکَافِرُونَ

ها را پذیرفتند. برخی از آنها )اهل کتاب و یا مشرکین( که ها اعتماد کردند و نشانهاین ،کسانی که واقعا کتاب داشتند

 کند. ات میقطعا جحد در آی ،کنند. اگر کسی به صفت کفر مبتال باشدانکار می ،کافر هستند

جدا کرده است یعنی برخی هستند که کتاب به آنها ایتاء شده است و  «آتَیْنَاهُمُ الْکِتَاب»در این آیه اهل کتاب را از 

گوید کسی که به برخی همراه کتاب هستند و کتاب به آنها اعطا نشده است. این تعبیر اختصاصی سوره است و می

کسانی که اهل  ؛که کتاب به او اعطاء شده است. اهل کتاب دو دسته بودند او کتاب ایتاء شده است مثل این است

در اینجا شبیه سوره  «اتینا»ای کتاب داشتند یعنی عمل به کتاب داشتند. کتاب بودند چون کتاب داشتند و یك عده

ای تعبیر کنایه سر این موضوع اختالف است و اینبر شود. اهل کتاب می ،بینه نیست. در آنجا هر کسی کتاب دارد

همین که یك مرتبه  ،دانست و اهل عمل به کتاب بوداست. هر کسی خداوند به او کتاب داد و محتوای کتاب را می

هایی که داشت را با آن چیزی که در کتاب خوانده ها اعتماد کردند چون نشانهاین م،رسولی آمد و گفت من پیامبر

 منطبق دیدند.  ،بودند

اگر به  ،شدبود و جزء اهل کتاب محسوب می)صل اهلل علیه و آله و سلم( هر کسی در زمان پیامبر ، «ظلموا»غیر از 

اینکه در کتاب صراحت داشته است. اهل کتاب مشکلی قرار گرفت. به دلیل « ظلموا»جزء  ،پیامبر ایمان نیاورد

ی اهل کتاب وجود داشت که با القائات نداشتند چون پیامبران قبلی به آمدن رسول داللت داده بودند. اما مشکلی برا

کند و مثل مرده زنده نمی)علیه السالم( چرا مثل حضرت عیسی است پس مشرکین تشدید شد که اگر این پیامبر 

 مطرح شد. )صل اهلل علیه و آله و سلم( بحث معجزه پیامبر و اینگونه س )علیه السالم( عصا ندارد؟! حضرت موسی 

 ( 4٨) مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِیَمِینِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَوَمَا کُنْتَ تَتْلُو 

 چونآورد. . دلیل نمیخودش حجت است قرآناین است که خبر دادن  قرآندهد. جالبی به را جواب میاولین شُ

  آورد.وحی هستم بپذیرید و دلیل دیگری نمی
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 (4٩) فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا یَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَبَلْ هُوَ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ

 رسول معجزه ندارد؟چرا  ؛به بعدیشُ

 (٥٠)نٌوَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآیَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِیرٌ مُبِی

 یك نکته مهم است.  نیز یعنی معجزه. این «آیات من ربه»در اینجا 

 (٥1)یُؤْمِنُونَأَوَلَمْ یَکْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْکِتَابَ یُتْلَى عَلَیْهِمْ إِنَّ فِی ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِکْرَى لِقَوْمٍ 

شود کتاب باالترین معجزه برای یك نبی است. خود کتاب میکند؟ آیا برای آنها آمدن رسول با کتاب کفایت نمی

 معجزه و آیه. 

بین این دو بحثی که انجام شد آنچه درس آموز است این است که اگر انسانی در این دارالشرک )مشرکین( و 

را  کند و آنبه طور حتم در مقابل آیات کتاب ایستادگی می ،لظلم )اهل کتاب( اهل کفر بماند یا اهل ظلم بماندادار

توان در زندگی هم از آن استفاده کرد. اگر کسی اهل ظلم یعنی شود و می. این قاعده کلی میخواهد کردانکار 

امکان جریان سازی آیات و کتاب الهی در قلب او میسر  ،اهل تعدی باشد و ناسپاسی باشد یعنی قدر ناشناس باشد

 شود. شود و نور خدا در او جاری نمینمی

نذیری بیاید و این بنده خدا برای چند صباحی  ام وهم بوده «اظلمو» بگوید اهل کتاب بودم و اتفاقا جزءسی اگر ک

ایمان به کتاب خواهد آورد. یعنی کسی با ظلم و کفر امکان پذیرش حق را نخواهد  ،از ظلم ،فکر کند و توبه کند

  ای جز مقابله با حق ندارد.و چارهشت دا

کند که آیا من اشتباه میرا ایجاد های زیادی گیرد و این عالمت سوالای صورت میافتد و مواجهاالن اتفاقی می

کفر تواند درستی یا نادرستی چیزی را بفهمد که از ظلم و ؟ زمانی قلبی میدم و یا اینکه درستش چه بوده استکر

 ی و قدرناشناسی دست بردارد.یعنی از تعدَّ  برائت بجوید؛
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بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ اللَّهِ بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ شَهِیدًا یَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِینَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَکَفَرُوا قُلْ کَفَى بِ

 (٥٢)الْخَاسِرُونَ

کند و این چیز یگیرد. چیز نادرستی را به آن اعتماد پیدا ماطمینان به یك باطل و اعتماد به آن در فرد شکل می

کردند و مثال پدر و مادر من اینگونه فکر می یك گزاره وهمی اعتماد پیدا کنیم؛ عجیبی نیست. مثل اینکه بگوییم به

شود می ،شود باطل و استقرار حق ندارد. باطل چیز عجیبی نیست. همانی که حق نیستمن چنین کردم و این می

 ،آیدچرا که وقتی ایمان به باطل می ؟بینیمآسیب میمسیر ایمان به باطل باطل. حاال فکر کنید در زندگی چقدر از 

کند با دست خودش یعنی هر کاری می «یستعجلونك بالعذاب»شود و می ماند؟جایی برای پذیرش حق باقی نمی

 کند.طلب عجله می ،در تنگنا قرار گرفتن خودش براییعنی  «یستعجلونك بالعذاب»ند. کَگورش را زودتر می

 (٥3)عُرُونَوَیَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَیَأْتِیَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا یَشْ 

 (٥4)یَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَةٌ بِالْکَافِرِینَ

بعد از اینکه  و گویدفهمند که این پیامبر حق میمی ،اهل کتاب هستند و نه از ای از افرادی که نه از مشرکینعده

  شود.زندگی برایشان سخت می ،آیدمشکل بعدی که پیش می آورندایمان می

 (٥٦) یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِی وَاسِعَةٌ فَإِیَّایَ فَاعْبُدُونِ

 (٥7)الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنَا تُرْجَعُونَکُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ 

این در  پس با ایمان بمیر! میرینویسیم اما منظورش این است که تو که در نهایت میفوت افراد میبرای این آیه را 

 بر را رهاچرا حواست به این آیه نبود و پیام میری؟!چرا بدون پیامبر می ،میرییك تعبیر کنایی است. تو که می

 به دنیا چسبیدی؟!کردی و در رزقت ماندی و 

شود هر عملی که از فرد صادر های کفر و ظلم باعث میرود. ظرفظالم هر کاری بکند به سمت استعجال عذاب می

 اش اینگونه شد، نتیجه هر کار اوشود او را به سمت درد و عذاب ببرد. اگر فرد ظالم یا کافر شد و ظرف وجودیمی

 استعجال در عذاب. شودمی
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هیچکسی برایش اهمیت ندارد و این برای او  در وجودش دیگران حقی ندارند وهر کسی که صفتش ظلم شد، 

 گویند بلکهکند و اگر کسی گاهی ظلم داشته باشد به او ظالم نمیصفت شده است. صفت شدن ظلم فرد را ظالم می

او ظالم  .کندکند و عذرخواهی میاشتباه کرده است و توبه می کهفهمد کند و میدانند. گناه میمی «یظلم»او را 

شود ظالم بودن. پدری در خانواده به فرزندی به طور متمایز تفاوت قائل است و بکش میگاهی یکی سَ امانیست. 

ریاد فات آورد. زمانی سر بچهکند اشتباه است. ظالم برای ظلم خودش استدالل میپذیرد که هر چه میاین را نمی

شود. چنین فردی هر این کار همیشگی تو می کنی اما زمانیرا جبران می اشتباه کردی و آنکه فهمی میزنی و می

 است.  «یستعجلونك بالعذاب» ،دهدبکاری انجام 

ر دل خوش کردن و مذاکره کردن یعنی دل خوش کردن به حرف آمریکا. به حرف استکبا «بالباطل او الذین کفرو»

تواند خارج شود و شود. اگر مسلمان باشد از این آیه نمیمریکا. این در هر حال منجر به استعجال در عذاب میبا آ

 اندازد. هر کاری کند خود را در دام می

 خروج از آن برای او وجود ندارد. کند که امکاناگر کسی کافر شود جهنمی برای خودش ایجاد می

 (٥4) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَةٌ بِالْکَافِرِینَیَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ 

 شود جهنم. کافر و اتفاقات و مواجهاتش همه می

شود برای دیگران هم در نظر درس نخوانده است را نمی)صل اهلل علیه و آله و سلم( گوید پیامبر ای که میآیه

کند که مقوله وحی شفاهی است و سابقه به این شکل کتابتی ندارد و اعجاز گرفت؟ خیر چون این آیه اثبات می

 است و مابه ازای قبلی نداشتن آن.در شفاهی بودن آن  قرآن

 (٥1)یُؤْمِنُونأَوَلَمْ یَکْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْکِتَابَ یُتْلَى عَلَیْهِمْ إِنَّ فِی ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِکْرَى لِقَوْمٍ 

 (4٨) وَمَا کُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِیَمِینِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

 (4٩) بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا یَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ

این کتاب یك  و ...)سالم ااهلل علیها( و حضرت فاطمه )علیه السالم( شود صدور امام علی می «نصدور الذی»این فی 

کند که این کتاب شفاهی یك مصداق بیرونی هم دارد و این آیه اثبات ثقلین دارد و اثبات می نیزکتاب بیرونی 



10 
 

تو وا»است. « توالعلموالذین ا»نازل کرده است در صدر )صل اهلل علیه و آله و سلم( است. کتابی که خداوند به پیامبر 

است. علم طبعی و ذاتی است. نوعا ظالم ظهوراتش با میراث پیامبر است و کافر در نسبت  «اولی العلم »باالتر از «العلم

نند. به سمت کبه اطرافیانش ظلم می سپسشوند و ای به او کافر میآید عدهشود. پیامبر که میبا خود پیامبر ظاهر می

 . ها دیدروند. این آیات خیلی پس زمینه دارد. باید آیات را با این پس زمینهمی «توالعلموا»ی به تعدَّ

هنوز درگیر زندگی روزمره و ترسان از مرگ و شرایط بد اقتصادی باشد. این  اماشود که انسانی ایمان بیاورد می

 های بین مومنین. شود از آسیبمی

 

 شود.مشرکین و خود مومنین سه گروهی هستند که رسول با آنها درگیر میاهل کتاب و 

 (٥٦)یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِی وَاسِعَةٌ فَإِیَّایَ فَاعْبُدُونِ

 (٥7) کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنَا تُرْجَعُونَ

 آورد. ل کتاب بود در اینجا یك مرتبه مومنین را میدر حالیکه در آیات قبلی سخن از مشرکین و اه

( ٥٨) الِدِینَ فِیهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِینَوَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَ

 که فرد شهید شده و وارد بهشت شده است.  دهدآیاتی که اینگونه است نشان می
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گوید می «مَلُونیَوْمَ یَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَیَقُولُ ذُوقُوا مَا کُنْتُمْ تَعْ»چرا در این آیه  سوال:

 فوق و تحت؟

گوید مربوط به شیطان است. چهار طرف را میمنظور خود محیط است. باال و پایین یعنی همه طرف. جاهایی که  -

زند. هم از باال آب کند. عذاب مثل سیل است. از پایین هم آب باال میگوید دو طرف کفایت میوقتی عذاب را می

یغشاهم »خاطر اینکه ه گیرد. باطراف معنا ندارد و محیطش اینگونه شکل می ،صورت در این و آید و هم از پایینمی

 افتد. افتد به شکل عذاب اتفاق میشود. هر چه از زمین و آسمان برای فرد اتفاق میمی «العذاب

گوییم در هر شرایطی با والیت هستیم و حتی اگر زلزله هم بیاید با والیت ایم و مثال میاینکه در شهر تهران مانده

واند از چه زودتر بتسخت باخته و هردر تهران مانده است اگر کسی به خاطر مواهب دنیایی  اماهستیم اشکال ندارد 

شود شود دچار ترس از تغییر موقعیتش میچون موهبتی ندارد. انسان درگیر خودش که می اینجا فرار کند بهتر است!

شود دانی در محل کارت ظلم میگردد. تو که میمیو به شغل فرد هم برو این فقط مربوط به محل کارش نیست 

حاضر است خیلی از شرایط استخدامی سخت را بپذیرد چون نگران است که خیلی  شوی؟!چرا در آنجا ماندگار می

بار وضعیت بیمه را در ایران  ها رفتن به دلیل همین موضوع است. یكاز مواهب را از دست بدهد. ذلت زیر بار بیمه

های بسیار کی است. سوء استفادهداری بسیار وحشتناها در ایران دارای نظام سرمایهبررسی کنید و ببنید که همه بیمه

 خواهیم. گویند که بیمه نمیترسند و نمیشود. و همه میزیادی در این راستا می

ای را کند. ساختار باطل وقتی عدهترس است که افراد را ظلم پذیر و باطل پذیر می «إِنَّ أَرْضِی وَاسِعَةٌ فَإِیَّایَ فَاعْبُدُونِ»

ریگی به قطعا کند که مردم بترسند. این یعنی کند. کاری میخودش را گسترده می ،کنندببینید که از او تبعیت می

، گرایش به باطل در آنها کفش دارد. خیلی از تبلیغات تلویزیون عین شرک است. اگر این دو آیه بین مومنین نباشد

ها بیشتر نوعا در خانم ،فی بالدشود. ترس از مرگ و ترس از نها ناشی میها از خانمعی است و اغلب این گرایشقط

 کند.نشین میزن در پس پرده نقش اصلی را دارد و مرد را خانههای غیرموحدانه، دلیل نوع زندگیه ب است که

نوعا زن است. نقش زن در ساکن کردن یك جامعه و به باطل کشاندن او را باید  ،علت عدم هجرت و ترس از مرگ

 ...و  شودچه می ،کنند که اگر چنین شوددر این دو آیه جستجو کرد. بالفاصله دل را خالی می

 او یك ایمان به باطل در او شکل بگیرد، و کافی است !شود مثل برداشتن حجابزن در برخی جاها بسیار شجاع می

شوند و به هر همه حجاب دار می ،امنی کنند ترسد. کافی است احساس ناشود. این حتما از مرگ میمرتبه شجاع می



12 
 

دهند هایی که انجام مینید به شدت اهل ترس هستند و خیلی از حماقتیها را ببترسد. االن اسرائیلیحال از مرگ می

 ین افراد هستند. ترها از ضعیفخاطر ترس از مرگ است. و لذا اینه ب

در هر شهر و دیاری که رفتید  .گوییم در خانواده خودتان بررسی کنید و بدانید که خدا ارضی واسع داردآنچه را می

کسی که  عمر باید در فالن جا ساکن بمانید!نزنید که تا آخر  شود بهتر خدا را عبودیت کرد. برچسبببینید کجا می

باید حتما  ،گوید. کسی که شجاع شده استترسد و حق را میق و بیمه و...نمیترسد از قطع شدن حقواز مرگ نمی

 ، فقط شجاع نباشید!عاقل هم باشد. این دو باید با هم باشند. مواظب باشید

 آیات آخر خیلی جالب است.

 ﴾٥٨﴿لِدِینَ فِیهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِینَ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوَِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا األنْهَارُ خَا

 ﴾٥٩﴿الَّذِینَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبَِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ 

 ﴾٦٠﴿وَکَأَیَِّنْ مِنْ دَابَّةٍ ال تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ یَرْزُقُهَا وَإِیَّاکُمْ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

 ﴾٦1﴿کُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى یُؤْفَ 

 ﴾٦٢﴿هُ یَبْسُطُ الرَِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِکُلَِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ اللَّ

 ﴾٦3﴿بَلْ أَکْثَرُهُمْ ال یَعْقِلُونَ  لِ الْحَمْدُ لِلَّهِوَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْیَا بِهِ األرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَیَقُولُنَّ اللَّهُ قُ

 ﴾٦4﴿نَ وَمَا هَذِهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إاِل لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ اآلخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُو

 ﴾٦٥﴿جَّاهُمْ إِلَى الْبَرَِّ إِذَا هُمْ یُشْرِکُونَ فَإِذَا رَکِبُوا فِی الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدَِّینَ فَلَمَّا نَ

 ﴾٦٦﴿لِیَکْفُرُوا بِمَا آتَیْنَاهُمْ وَلِیَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ 

 ﴾٦7﴿ اللَّهِ یَکْفُرُونَ مَةِأَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَیُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ وَبِنِعْ

 ﴾٦٨﴿لِلْکَافِرِینَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ کَذِبًا أَوْ کَذَّبَ بِالْحَقَِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَیْسَ فِی جَهَنَّمَ مَثْوًى 

   ﴾٦٩﴿وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ 
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ها را گفت و این آیات تا آخر مربوط به آید. کافر و ظالممی ،این آیات به خاطر همان تعدادی که مومن هستند

 ای است. ایمانشان لحظه اماشوند افرادی است که مومن می

بینید که محسن است و رفتارش از روی دمی را می. در کل سوره از اول تا آخر آآیه آخر آیه بسیار عجیبی است

اش را ید آن مجاهدی که از اول سوره اسمگودهد. آخر سوره میحسن است و حق را به زیبایی از خود بروز می

مجاهد است و فرض احسان بدون جهاد ممکن نیست. یعنی فرض احسان  اش،است. خداوند محسن« محسن» ،دمروآ

ها همراه با زیبایی و ستیزی و سختی مومن در مقابل فتنهبدون مبارزه با باطل و کفر ممکن نیست. همه این دشمن

 ستاید.می ،را ببیند های آراسته است و اگر دشمن هم آنجلوه

)علیه حق و حرف باطل تمایز قائل شود. رابطه حق بودن امام حسین  شود که نتواند بین حرفکسی دچار ظلم می

گویند و همه را کنار دهد. هر کسی گفت همه دروغ میحرف باطل را تشخیص نمی ،تواند بفهمدرا نمیالسالم( 

 حتما با گوش دیگرش به باطل گوش سپرده است. این دروغگوست.  ،امگذاشته

شود و محل تجمع مومنین را با محل تجمع غیرمومنین مساوی قرار ندهید. کشورهای دینی محل عبادتی درست می

و  لهو و لعب است نهایتش حیات دنیایی دارند که آن هممثل کشورهای غیردینی قرار ندهید. کشورهای غیردینی 

 ، بهشت لهو و لعب است.اش را آباد کند. بهشت روی زمینتوانسته حیات دنیایی

 ﴾٦4﴿ هِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ وَمَا هَذِ

ها. رواج در حالیکه خودش پر است از انواع ضعف ،کشدباطل خیلی نقاط ضعف زندگی مومنین را به نمایش می

خیلی سطح جرم باالیی دارد و مشکالتی مانند اختالس و یا سبك زندگی نامنظم ها مشروبات و منکرات در همه الیه

خیلی فاجعه است.  ،با آنها قابل مقایسه نیست. همین که اثبات کنید مسائل جنسی در یك کشوری آزادی کامل دارد

 قبح زندگی غربی به مراتب بیشتر است.

 (٦7) وَیُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ یَکْفُرُون أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا

در صورتی که آنجا هم برای  ،زندگی افراد اهل مکه را دچار تخطئه کردند ،اهل کتاب در زمان خودشان آمدند

)صل اهلل علیه و تان در مورد اعراب زمان پیامبر خود دارای یك تمدن و سبك زندگی بوده است. االن وقتی در ذهن
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حضرت آمد و همه  ،آورید. البته اشکالی نداردکنید مسائل کریه و زشت و خبیث را به ذهن میفکر میآله وسلم( 

 درها هم نبود. اینقآنها را برطرف کرد اما 

 (٦3)قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا یَعْقِلُونوَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَیَقُولُنَّ اللَّهُ 

مومن. تقویت افراد از ناحیه این من بگویی یا غیرهستند؛ به فرد موبرخی از اعتقادات به عنوان اعتقادات پایه 

ها و زمین را خلق کرد جزء شود. سوال از کسی که آسماناعتقادات منجر به تقویت ایمان و باعث شکستن کفر می

-موجب تقویت ایمان می را اگر مرتب مرور شود، ٦3تا  ٦1ات سواالت اصلی در تقویت و تحکیم ایمان است. آی

 شود. 

ومی کفر از همان ابتدا این است که به دلیل داشتن نقاط ضعف زیادی که دارد برای جلوه کردن مجبور سیاست عم

است نقاط ضعف دیگران را به رخ بکشد. به رخ کشیدن عیوب از صفات کافران است و در نظامات مختلف شروع 

 اینها چیزهاییو...؛  همه قضات آنها عالی هستند ها بد هستند و رشوه بگیر،کند. همه قاضیبه بد و بیراه گفتن می

ها در همه اهدافشان پیروز هستند و مومنین در همه گویند غربیکم میهستند که باید جلوی آنها ایستاد وگرنه کم

 اند!چیز شکست خورده

ترویج  زیباست و این راه نجات کشور است؛ راه درمان همه این مشکالت است. حرف خدا خیلی قرآنخواندن 

 در جامعه.  قرآنو مفاهیم  قرآن

 ها مرور شود. ها مربوط  به شب قدر ما است و باید در شب قدر این حرفاین حرف

 بدهد.هلل خداوند این جلسه را موجب رواج سوره عنکبوت در جامعه قرار ءشاان
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