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تفسیر موضوعی زندگی با قرآن

درس سوم  :خروج از ظلمت

ه
َّللا ُ َول ُِّي الهذِينَ آ َم ُنوا ُي ْخ ِر ُج ُه ْم مِنَ ال ُّظل ُ َما ِ
ور َوالهذِينَ
ت إِلَى ال ُّن ِ
َك َف ُروا أَ ْولِ َياؤُ ُه ُم ال هطا ُغ ُ
ور إِلَى ال ُّظل ُ َما ِ
ت
وت ُي ْخ ِر ُجو َن ُه ْم مِنَ ال ُّن ِ
ار ُه ْم فِي َها َ
خالِدُونَ ﴿سوره بقره﴾۲۵۷-
ص َح ُ
أُولَئِ َك أَ ْ
اب ال هن ِ
خداوند ،ولي و سرپرست كساني است كه ايمان آورده اند ،آنها را از
ظلمتها ،به سوي نور بيرون ميبرد( .اما) كساني كه كافر شدند ،اولياي
آنها طاغوتها هستند ،كه آنها را از نور ،به سوي ظلمتها بيرون ميبرند،
آنها اهل آتش اند و هميشه در آن خواهند ماند.
سؤال :
آيا مؤمنان در ظلمت و كافران در نور هستند ؟
پاسخ اجمالي :
مؤمنان نقاط ضعف و تاريکي از ناحيه اعمال و نيات و اخالق دارند كه
دائما در حال رفع و كم كردن آنها هستند تا به درجات باالتر ايمان
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برسند واين كاربا عنايت و هدايت خداوند و تالش و كوشش افراد
مؤمن صورت مي گيرد .
اما طاغوت همواره تالش مي كند در پيروان خود كوچکترين نقطه
مثبت و نوراني باقي نگذارد كه باعث شود آنها از كفر به ايمان برگردند
 .بسيارند افرادي كه ايمان ندارند ولي دروجود آنها نکات مثبت و
نوراني مانند صداقت  .وفاي به عهد  .اخالق خوب  .كمک به هم نوع
و  ...وجود دارد .
داعشي ها براي افراد جديد الورود جلسه شستشوي مغزي مي گذارند
و براي امتحانشان به آنها دستور مي دهند كه اين نفرات را بکش .اگر
بدون چون و چرا اين عمل را انجام داد پذيرفته مي شود .واگر سوال
كرد كه چرا بايد بکشم  .قبول نمي شود چون هنوز نقطه اي نوراني
در وجود او هست كه مي خواهد بدون دليل كسي را نکشد .
ظلمات چيست ؟
ظلمات دو نوعند :
 -1ظلمتهاي معمولي و مشخص كه همان گناهان كبيره و صغيره
هستند .
 -2ظلمتهاي مبهم كه تشخيص آن سخت است و بايد از آن به خدا
پناه برد
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نمونهايي از ظلمات مبهم :
-1

توقع احترام و تکريم از ديگران به خاطر مقام و جايگاه علمي و ...

-2

لذت بردن شخص از اينکه توانسته است به هر طريقي بر طرف مقابل خودش
غلبه كند يا با كلمات توهين آميز به طرف به قول معروف دلش را خنک كند

-3

رد كردن نيازمند با كلمات و جمالت ناپسند .
«قولوا لنّاس حسنا »

-4

به خاطر دوستي و خويشاوندي و  ...در انجام برخي از كارها رعايت نوبت
ديگران را نکردن

-5

مشورت درست ندادن به خاطر خصومت و كينه شخصي

-6

بدون بررسي مي گويندهاي ديگران را در باره كسي منتشر كردن ( اين
موضوع شامل نقل پيامهاي در پيامرسانها هم مي شود )

-7

بد آمدنهاي بدون دليل از ديگران  .مثال مي گويد  « :نمي دانم براي چي
ولي از همون اول كه اورا ديدم از او خوشم نيامد » و بعد هم اين موضوع
را نزد ديگران نقل مي كند .

معناي
«الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ(معارج » )23-
از نظر برخي مفسران اين است كه انسان بايد حالت نماز را كه بايد به
خدا توجه داشته باشد در تمام امور زندگي روزمره اش تداوم داشته
باشد  .در محيط كار  .رانندگي  .خريد و فروش و ......
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چه كساني بيشتر در ظلمت و تاريکي قرار دارند ؟
 -1بقره آيه  – 114ممانعت از رونق مسجد و سعي در خرابي آن

س َعى فِي
سا ِجدَ ه ِ
اس ُم ُه َو َ
َّللا أَنْ ُي ْذ َك َر فِي َها ْ
َو َمنْ أَ ْظلَ ُم ِم همنْ َم َن َع َم َ
َخ َر ِاب َها أُولَئِ َك َما َكانَ لَ ُه ْم أَنْ َيدْ ُخلُوهَا إِ هَّل َخائِفِينَ لَ ُه ْم فِي ال ُّد ْن َيا
اب َعظِ ي ٌم ﴿﴾۱۱۴
ي َولَ ُه ْم فِي ْاْلخ َِر ِة َع َذ ٌ
خ ِْز ٌ
چه كسي ستمکارتر از كساني است كه از بردن نام خدا در مساجد او
جلوگيري ميكنند و سعي در ويراني آنها دارند ،شايسته نيست آنان جز
با ترس و وحشت وارد اين كانونهاي عبادت شوند ،بهره آنها در دنيا
رسوائي و در سراي ديگر عذاب عظيم است.
منظور از ويراني مسجد فقط ويراني بنا و ساختمان آن نيست بلکه باالتر از
آن جلوگيري از رونق مسجد و حضور نمازگزاران و برنامه هاي مسجد
است  .به هر شکل ممکن مانند تبليغات سوء  .تمسخر نمازگزاران و ...
جزاي چنين كساني در دنيا خواري و خفت ودر آخرت عذابي بسيار
سخت خواهد بود  .پناه بر خدا
 -2سوره بقره آيه  -140كتمان شهادت

َّللا َو َما ه
َو َمنْ أَ ْظلَ ُم ِم همنْ َك َت َم َ
َّللا ُ ِب َغاف ٍِل َع هما
ش َها َد ًة ِع ْن َدهُ مِنَ ه ِ
َت ْع َملُونَ ﴿﴾۱۴۰
و چه كسي ستمگرتر از آن كس است كه گواهي و شهادت الهي را كه
نزد او است كتمان كند و خدا از اعمال شما غافل نيست.
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 -3سوره كهف  -آيه  – 57روي گرداندن از ذكر خدا -به فراموشي
سپردن گناهان

َو َمنْ أَ ْظلَ ُم ِم همنْ ُذ ِّك َر ِبآ َيا ِ
ض َع ْن َها َو َنسِ َي َما َقده َم ْت
ت َر ِّب ِه َفأ َ ْع َر َ
َيدَ اهُ
چه كسي ستمکارتر است از آنها كه به هنگام يادآوري آيات
پروردگارشان از آن روي مي گردانند ،و آنچه را با دست خود انجام
داده فراموش ميكنند
 صداي اذان را مي شنوند به جاي خوشحال شدند نارحت مي شوند
 از مجالس قرآن و ذكر اهل بيت (ع) روي گردانند .
 با اينکه خودشان مي دانند چه گناهاني مرتکب شدند چنان وانمود
مي كنند كه گويا پاكترين افرادند .
سوال  :آيا راه خروج از ظلمات به فاعليت ماست يا به لطف خدا ؟
دو كار بايد انجام دهيم .
 رجوع به قرآن و سنت اهل بيت عليهم السالم و يافتن را صحيح
 درخواست از خدا و ياري طلبيدن از او براي نجات از ظلمتها
 توجه داشتن به نکات تاريک و ظلمتهايي كه گرفتار آن هستيم و
تالش براي خروج از آن به ياري خداوند .
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تفاوت نگاه مومنانه و ظالمانه .
روايت شده كه روزي مرحوم عالمه طبا طبايي را خيلي نارحت ديدند .
علت را جويا شدند  .معلوم شد بچه گربه اي در چاه حياط خانه افتاده
است  .سريع دست به كار شدند و بچه گربه را نجات دادند .وچون نجات
بچه گربه به آقا رسيد غم و اندوهشان بر طرف شد .
حاال اين رفتار را با اقدامات آمريکا ئيها  ،اسرائيليها  ،وهابيها و داعشيها
مقايسه كنيد و ظلمت و تاريکي اين افراد را هم ببينيد كه به هيچ كس
حتي به كودكان هم رحم نمي كنند .
يک نکته روشن :
در زمان طاغوت اصغر آقا كارمند اداره برق قم كه تا حدي پاي بند به
دين بود جمعه ها براي سينمارفتن به تهران مي رفت  .از او پرسيدند كه
قم هم سينما دارد چرا مي روي تهران  .گفت  :در مقابل چشم هاي
بي بي معصومه كه نمي شود خالفخانه رفت  .مي روم تهران كه دورتر
باشم .
همين قدر شرم و حيا هم نقطه روشني در ضمير او بود .
ابليس چندين هزار سال عبادت خدا كرد و با اينکه از جنس جن بود در
جمع فرشتگان قرار گرفت  .يک نقطه تاريک يعني خود برتربيني در
وجود او باعث شد تمام سابقه خوبش را از بين ببرد و از در گاه خدا رانده
و مورد لعنت قرار گيرد .
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حربن يزيد رياحي در وجودش نقطه روشني به عنوان احترام به اهل بيت
پيامبر (ص) بخصو ص حضرت فاطمه (س) داشت و همين نقطه روشن
باعث عاقبت بخيري و نجات او شد  .و نمونه هاي زيادي از توّابين در
زمانهاي مختلف داريم .
نکته مهم :
حواسمان به نکات تاريک در زمينه اعتقادات  ،اعمال و اخالقمان باشد كه
مانند شيطان كار دستمان ندهد .
قدر نقاط روشن وجوديمان را بدانيم و با انس باقرآن و معارف اهل بيت
(ع) و استمداد و طلب ياري از خدا اين نقاط ارزشمند را تقويت و نقاط
تاريک را روز به روز كمتر و كمتر كنيم  .انشا ء اهلل .
َّلحول و َّل قوة اَّل باهلل العلی العظيم
اسَ ،و اهْ َتدى ب ِه فِى
امام سجاد عليه السالمَ :و ه ْ
َب لى ُنورا اَ ْمشى ِبه فِى ال ّن ِ
ش ِّك َو ال ُّ
اس َتضى ُء بِ ِه مِنَ ال ه
ش ُبهاتِ؛ [صحيفه سجاديه ،از دعاى ].22
ال ُّظـلُماتَِ ،و ْ
[خداوندا!] مرا نورى بخش تا با آن ،در ميان مردم گام بردارم و به واسطه
آن ،در تاريكى ها راه يابم و در پرتو آن ،از ش ّك و شبهات به درآيم.
سنُ ا ْل َحديثَِ ،و َت َف هق ُهوا في ِه َف ِا هن ُه
امام على عليه السالمَ :ت َعله ُموا ا ْلقُ ْرآنَ َ ،ف ِا هن ُه اَ ْح َ
اس َت ْ
دور؛ [نهج البالغه ،خطبه ].۱۱۰
ورهَِ ،ف ِا هن ُه شِ فا ُء ال ُّ
َربي ُع ا ْلقُلوبَِ ،و ْ
ص ِ
شفُوا ِب ُن ِ
قرآن را بياموزيد كه بهترين سخن است و در آن دانا شويد كه بهار دل هاست
و از نور آن شفا جوييد كه شفاى سينه هاست
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چند سوال ؟

-1

منظور از « ظلمات» در آيه  257سوره بقره كه خداوند

مومنين را از آن به سوي نور بيرون مي برد چيست ؟
-2

چند نمونه از ظلمتهاي مبهم كه ممکن است يک مومن

به آن گرفتار باشد توضيح دهيد
-3

سه نمونه از ظالمترين افراد ر نام ببريد

-4

منظور از ويراني مسجد چيست ؟

-5

آيا راه خروج از ظلمات به فاعليت ماست يا به لطف

خدا ؟
-6

بنا به حديث امام علي عليه السالم دواي سينه هاي

«تاريک» در چيست ؟
-7

در چه صورت كتمان شهادت جزء بزرگترين گناهان

محسوب مي شود ؟

