شب سوم محرم

عنوان درس

آیت عنکبوت

من خانهی محکمی میسازم.
توضیح اجمالی درس

الف) هدف از این درس نشان دادن اهمیت انجام کارِ محکم و با کیفیت در برابر کارِ سُست و ضعیف
است.
ب) برای ساده کردن درک این مطلب توسط کودک ،از آیت بیت عنکبوت استفاده شده است.
به این ترتیب که :اوالً عنکبوتها ،مهندسین کوچکی هستند که خانههایشان را بسیار با دقت میسازند؛ اما اتصاالت
تارها درخانههای آنها زیاد بادوام نیست .ثانیاً روابط خانوادگی عنکبوتها سست است؛ یعنی زمانی که نوزادهای
عنکبوت متولد شدند ،مادر و یا پدر خود را بهعنوان غذا میخورند .بنابراین بیت عنکبوت سست و ضعیف است( .بیت
به معنای خانه و روابط خانوادگی عنکبوت).
بعضی انسانها نیز شبیه عنکبوت اعمال و روابطشان سست و از سر منفعتطلبیست.
پ) نتیجهی حکمی این درس آن است که:
 خداوند بیت عنکبوت را سست قرار داد تا شیوهی بناسازی سست را نشان دهد .بنای سست معادل «بنای خانه وجامعه و خانواده» است.
 عمل خانهسازی عنکبوت خود بنیاد است؛ چون مادهی سازندهی تار را از خودش ترشح میکند .همینطور در روابطخانوادگی نیز اصالت با مصالح موقت است و تا این مصالح به اتمام برسند ،دشمنی آنها آغاز میشود .انسان نیز اگر
اصالت را به خود بدهد بنایی که میسازد سست خواهد بود و اولین قربانی این عمل خود اوست.
 کسانی که والیت غیر خدا را میپذیرند تنها برای مصالح زودگذر دنیوی دست به این انتخاب میزنند و دیر یا زودبا پایان یافتن این مصالح در دنیا و یا آخرت دشمن یکدیگر میشوند؛ روابط این افراد بنا بر آیهی ( )41سورهی عنکبوت
همانند بیت عنکبوت سست است.
«مَثَلُ الّذینَ اتَّخَذُوا مِن دونِ اهللِ أَولیاء کَمَثَلِ العَنکَبُوتِ اتَّخَذَت بَیتًا وَ إِنَّ أَوهَنَ البُیُوتِ العَنکَبُوتِ لَو کانُوا یَعلَمونَ».
بنابراین :انسان به تنهایی نمیتواند بنا و جامعهی محکمی بسازد؛ همینطور با توسل به قدرتی ضعیف نیز نمیتواند به
نتیجه برسد .تنها راه نجات دوری گزیدن از والیت طاغوت و پذیرفتن والیت الهیست.
ت) کودک میآموزد که یک استراتژی مهم در تصمیمگیری ،کیفیت انجام کار ،متعهدانه و تمام و کمال انجام دادن
آن است.
ث) او با بررسی رفتار عنکبوتها عبرت میگیرد که :نباید همچون عنکبوت بناسازی کند و بنایی را در جامعه بسازد
که سست باشد ،بلکه باید هر کاری که انجام میدهد قرص و محکم باشد .نباید کار را نیمهکاره و ناتمام رها نماید .در
روابط میان انسان ها نباید نگاه سودانگارانه داشته باشد ،چون روابط و پیوندهایی که براساس منافع شخصی شکل
میگیرند ،ناپایدار هستند .او میآموزد که نباید هیچ پیوند سستی را در روابط آیندهی زندگیاش ایجاد کند.
عبرت عاشورایی

 -1سست نبودن در تصمیمسازی :امام حسین (ع) در جایگاه حق ایستادگی کردند و اراده ایشان برای پیاده
کردن حق سست نبود.
 -2سست نبودن در تصمیمگیری :افرادی که تا شب عاشورا با امام (ع) بودند اما آن شب نتوانستند بر سر
تصمیم خود بمانند و امام (ع) را تنها گذاشتند.
 -3سست نبودن در اجرای تصمیم :اجرای تصمیم در زمان مناسب ،نه دیر و نه زود .گروهی بعد از تمام شدن
واقعه عاشورا پشیمان شدند و توابین را راه انداختند و به دنبال خونخواهی از امام برآمدند اما دیگر دیر شده
بود و آنها در انتخاب زمان اجرای تصمیم خود سستی کردند.
 -4سست نبودن در مسئولیتپذیری :حضرت عباس (ع) در انجام مسئولیت آب آوردن برای کودکان سستی
نکردند و در انجام چنین مسئولیتی تمام تالش خود را کردند .شاید علمداری سپاه امام حسین (ع) از نظر ما
بسیار مهمتر از آب آوردن برای افراد باشد و این کار را شخص دیگری هم غیر از عباس (ع) بتواند انجام
دهد اما امام این مسئولیت را بر عهده ایشان میگذارند و ایشان هم در انجام این مسئولیت کوچکترین
سستی نمیکنند .از این ماجرا درس میگیریم که هر مسئولیتی حتی کوچک اگر برعهده ما گذاشته شده
است آن را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.
 -5سست نبودن در عهد و پیمان :اهالی کوفه در ابتدا با مسلم ابن عقیل پیمان بستند اما از آنجایی که این
پیمان سست و شکننده بود آن را به راحتی شکستند و در نهایت نه تنها امامشان را یاری نکردند بلکه
فرستاده او را نیز به شهادت رساندند.
 -6سست نبودن خانواده :خانواده امام حسین (ع) چون دارای بنیادی مستحکم بودند تا آخرین لحظه در کنار
یکدیگر ایستادگی کردند .امام حسین (ع) علت ایستادگی سپاهیان کفر در مقابل ایشان را در نطفه ناپاک
و لقمه حرامی میداند که در زندگی آنها بوده است .نطفه ناپاک یعنی همان سستی در بنیاد خانواده و
چون یزیدیان خانوادههایی سست بنیاد داشتند در مقابل امام زمان خود ایستادند.
«بیت» در قرآن تنها به معنای خانه به کار نمیرود بلکه منظور از این کلمه خانواده هم بود است .از این
منظر «اهل بیت» خانوادهای با بنای محکم و استوار هستند و به همین دلیل هم پیامبر اکرم (ص) در
حدیث ثقلین بر تمسک ورزیدن به این بنا تاکید دارند.

