
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سوره های مبارکه حوامیم 
سوره هایی برای قدردانستن قدر هستند

احقافجاثیهدخانزخرفشوریفصلتغافر

تقویت دعا و 
دعوت به خدا

تقویت ایمان 
اجتماعی

ایمان والیت مدار

ایمان در صحنه 
مبارزه ومجاهدت

تفصیل و تبیین و 
رویت حق و 
استقامت در 
حسن گزینی

فعال سازی عقل 
اجتماعی

عقل در صحنه 
زندگی

توجه به اطاعت 
و تبعیت از 

شریعت و وحی 
و کتاب

فعال سازی ذکر 
و معنویت و 

اتصال به غیب

نقش آفرینی ذکر 
و قرآن در سبک 

زندگی 

دشمن شناسی و 
دشمن گریزی و 
دشمن ستیزی

به خطر انداختن 
جبهه دشمن 

تعلقات
دنیا و شیطان

پاکسازی زندگی 
از رجس دنیا و 

شیطان

امرشناسی و 
حکم شناسی و
برنامه سازی

ایجاد عرصه های 
فرمانبری از 

خداوند

ایجاد عرصه های 
اطاعت و فرمانی 

الهی

حاکمیت یقین و 
گزاره های عقلی 

اصلا گزاره ها و 
مقابله با شک

زندگی و مرگ در 
حاکمیت یقین نه 

شک

دعا و دعوت 
قدر را تعیین 

می کند

هر قدر که قدر فرد ارتقا یابد قدرتش در عالم افزونتر و قدرش بیشتر شود

قدرت 
تفصیل حق  
قدر را تعیین 

می کند

توجه به 
قرآن و وحی 
قدر را تعیین 

.می کند

شناخت 
دشمن و 

دوری از او 
قدر را تعیین 

.می کند

میزان تحول 
و تغییر قدر 

را تعیین 
.می کند

توجه به 
گزاره های 

یقینی قدر را 
تعیین 
.می کند

جهت داشتن 
زندگی و 

برنامه داری

با فایده زندگی 
کردن 

زندگی در حال 
پیشرفت و کمال 

برنامه بر 
اساس حق 
قدر را تعیین 

.می کند

سوره زمر
عبودیت خالصانه و اینکه انسان طمع کند به اینکه سطح عبودیت خود را به حضرت رسول صلی اهلل علیه و اله برساند 



سوره مبارکه احقاف 

انسان را مواجه با خلقتی که 
بر اساس حق و اجل مسمی 

.آفریده شده است

گزاره  
یقینی 

.خلقت جهت دار است
و انسان را به سمت کمال و قرب الهی 

راهنمایی می کند و از هر گونه باطل گرایی، 
.پوچ گرایی منع می کند

گزاره  
یقینی 

انسان در صورتی در راستای 
خلقت حق قرارنگرفت مبتلی 

.به کفر شده است

.شرک عامل کفر است
:عامل شرک قائل شدن

کتاب /به شرکت در خلق 
داشتن و علم داشتن معبود 

.غیر خدا اعتقاد دارد

انسان اگر به زندگی بدون برنامه با مبنای حق 
یعنی . رو آورد گویی دچار نوعی شرک می شود

مشرک شدن چیز عجیب و غریبی نیست کما 
اینکه موحد شدن هم چیز عجیب و غریبی 

.نیست

مشرک و کافر ذائقه خودشان 
نسبت به کتاب و وحی از 

دست می دهند و آن را ساخته 
و پرداخته ذهن می داند و آن 
را برای صلا جامعه ناکارآمد 

می دانند

:مثل
مقایسه رفتارهای فرزند صالح 
که دارای والدین صالح هستند

به نسبت رفتارهای فررند 
ناصالح از والدین صالح 

از بین رفتن طیبات موجب 
خروج انسان از هدایت و 

گرفتار او به ظلم، استکبار و 
.فسق می شود



سوره مبارکه احقاف 

ورود به درون انسان و گزاره هایی است که 
اشتباهی در وجود او رسوخ پیدا کرده و 

.ساختار او را به هم ریخته است

سیر و سیاحت در درون انسان 
چه گزاره ای یا چه دلیل باعث شده که انسان 

خودش را از ربوبیت خداوند جدا کند؟

سیاق سوره انسان به ارائه پاسخ وادار 
می  کند؟ و انسان در ارزیابی خودش می تواند 

.خود را در معرض سؤال ها قرار دهد د 
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خودشناسی از جهت اتصال به ربّ

اگر کسی به ربّ واحد متصل نشود معلوم نیست به چه چیز دیگری 
.اتصال پیدا می کند و مقدراتش را به چه کسی واگذار می کند



قرار گرفتن در وضعیت خلقت آسمان ها و زمین و حق بودن آن و اجل مسمی داشتن آن 

قرار گرفتن غیر خدا سر راه انسان
قرار گرفتن رسوالن و کتاب 

آنها سر راه انسان برای اصلا 
این نیاز

قرار گرفتن در انواع امکانات 
درونی و بیرونی و لذت های 

درونی و بیرونی 

قرار گرفتن در ساختارهای 
اجتماعی و قومیت ها 

قرار گرفتن در ساختارهای مخفی مثل همزیستی با جن
جن شاهد است در اینکه معلوم است که باید تنها 

.  خداوند را خواند

.نیاز به پرستش نیاز به ناصر و ولیّ به سمت غیر خدا سوق پیدا می کند

قرار گرفتن در وضعیت خلقت آسمان ها و زمین و حق بودن آن و اجل مسمی داشتن آن 

زمین

آسمان

انسان

قوم عاد 

موضوع عبودیت از اولین موضوعاتی است که انسان 
متوجهش می شود و اولین موضوعی است مورد هجمه 

خانواده ها و فرهنگ ها قرار می گیرد

شاهد

غیر 
خدا

کتابرسول 



قرار گرفتن در وضعیت خلقت آسمان ها و زمین و حق بودن آن و اجل مسمی داشتن آن 

نیاز به 
پرستش نیاز 

به ناصر و ولیّ 
به سمت غیر 
خدا سوق پیدا 

.می کند

قرار گرفتن در وضعیت خلقت آسمان ها و زمین و حق بودن آن و اجل مسمی داشتن آن 

انسان

اجل مسمی

حق بودن خلقت آسمان ها و زمین

موت و حیات

اهلل به عنوان رب موارد فوق

خلقت آسمان های و زمین برایش بالسویه است خود را با آن نامربوط می داند

فرد را از جدیت در زندگی می اندازد او را به سمت پوچ بودن می کشاند

.مهلت داشتن یا نداشتن برایش بالسویه است

احساس نیاز به میراننده و . کسی که می میراند و زنده می کند برایش مهم نیست
.زنده کننده درا و نیست

.اعتقاد به مدیریت واحد در عالم خلق و زندگی ندارد



.انسان دارای سطح ها و مراتب مختلف است

خانواده مدنیت 
ساختار 
درونی

ادبیات مخصوص 
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اتصال به باورها و اسماء= دعا  غافر

جاثیه

زخرف

احقاف

تفصیل در باورهافصلت

تشکیل امت دخان

نقش وحی در یک زندگی 

نقش وسائط در یک زندگی

نقش تفصیل و تبیین در یک زندگی

نقش تفکرو تعقل و ایمان در یک زندگی

نقش اتصال درون به بیرون یک زندگی

نقش روابط اجتماعی در یک زندگی 

نقش امت در یک زندگی

طیبات عبارتست از 
مجموعه امکانات طاهر 
و پاک و شایسته ای در 
اختیار انسان قرار گرفته 
تا بین ساختار درونی و 

بیرونی او رابطه ای 
شایسته برقرار کند تا 

بتواند به طور مطلوب به 
او در مسیر هدایت 

.کمک کند

وَ یَوْمَ یُعْرَضُ الَّینَ 
کَفَرُوا عَلَى النّارر  ََْهَبْتُُْ 

حَیاترکُُُ   طَیِّباترکُُْ فی
الدّنْیا وَ اسْتَمْتَعْتُُْ برِا 
فَالْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عََابَ 

الُِْونر برما کُنْتُُْ 
تَسْتَکْبررُونَ فری الْأَرْضر 
نْتُُْ  برغَیْرر الْحَقِّ وَ برما کُ

)20(تَفْسُقُونَ 

وَ لَقَدْ مَکّنّاهُُْ فیما ارنْ 
مَکّنّاکُُْ فیهر وَ ََعَلْنا لَُُِْ 

سَمْعاً وَ  َبْصاراً وَ  َفْئردَةً 
نُُِْْ سَمْعُُُِْ وَ   فَما  َغْنى عَ

ل  َبْصارُهُُْ وَ ل  َفْئردَتُُُِْ 
ءٍ ارَْ کانُوا  مرنْ شَیْ

یَجْحَدُونَ برآیاتر اللّهر وَ 
ْ ما کانُوا برهر  حاقَ برُِر

)26(یَسْتَِْزرؤُنَ 

. زیرا اینِا نقش اتصال درون به بیرون را دارند. فسق عبارتست از،  از کار افتادن سمع، ابصار و افئده در بِره مندی از امکانات درونی و بیرونی
.  اکنون که فرد دچار فسق شده از مدار حق به دلیل استکبار یا قرار دادن خود در مسیر غیر حق خارج شده است

انسان و َن کافی است که این گزاره توَه 
:کنند

به خلق آسمان ها و زمین و حق بودن آنِا و «
اینکه خداوند از دوباره آفرینش آنِا خسته و 
عاَر نشده و اینکه تواناست مرده ها را دوباره 

».زنده کند

اگر به این گزاره توَه کند بی درنگ دعوت 
َیرد و به محتوای آن دعوت  داعی ال را می پ

.ایمان می آورد

هر 
گزاره ای 
که ایمان  

فرد را 
َلب 

می کند در 
تقویت 

ایمان نیز 
.مؤثر است

وقتی که عده ای دچار گسست در رابطه منطقی بین امکانات درونی و بیرونی خود می شوند چاره ای َز . فسق قوم مایه هالکت قوم است
آنچه انسان مؤمن باید مراعات کند برائت از این اقوام است تا . هالکت برای آنِا نیست و نیازی برای استعجال در عَاب برای آنان نمی باشد

. دچار هالکت مخصوص این افراد نشود

پس برای خروج از این . پیامبران اولوا العزم کسانی هستند که در صدد هدایت حداکثری مردم و خروج آنِا از این نوع هالکت ها هستند
. هالکت ها باید سمع، ابصار و افئده در مدار حق و حکُ الِی قرار بگیرد تا مشمول قانون هالکت قوم نشود

برای اینکه سمع، ابصار و افئده در مسیر هدایت قرار بگیرد باید 
حداقل به یک آیه توجه کند و آن خلق مدام هستی و احیای 

مدام مردگان که بر مدار حق و بر اساس حکمت صورت گرفته 
.و می گیرد

برای عمل به 
سوره احقاف  

این گزاره 
بنیادی را عمل 

کنید

اسالم احسان

مسلممحسن

حکم دانی و 
عمل 

براساس آن

جلوه بخشی 
به اجرای 

حکم

فعال سازی 
سمع و 
ابصار و 

افئده
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