
سوره حجرات 

اساسنامه زندگی مؤمنانه

اساسنامه زندگی همراه با 
رسول و ولیّ الهی 

پذیرفتن این اساسنامه 
در حکم بیعت با رسول 

.است
برای بودن با امام و 
رسول از ابهام خارج 

.می شویم

/حقایق این سوره
اساسنامه ساختارسبک 

.زندگی است

مالک قرب به رسول

مراتب ولیت در این 
.سوره بیان شده است

مالک ارتبااات و احکام 
آن 

. برای بودن با رسول باید تک تک آیات سوره حجرات را به خوبی شناخت و آن را به بهترین وجه عمل کرد

. سوره، سوره عملکردی است
. مؤمن سوره در عمل شناخته می شود

مؤمنین چه ظاهر چه حقیقی در فراز و نشیب های اجتماعی فاتحانه ظاهر شده است ولی مومن غیر حقیقی به دلیل فراموشی هایش 
.دچار لغزش های فراوانی می شود

مؤمنین در جامعه دینی در دو آسیب جدی قرار دارند اول انزوا و دیگری منت گذاری 



سوره حجرات 

امام بودن / با رسول بودن 

:اولین شرط
ل تقدموا بین یدی اهلل و رسوله 

:دومین شرط
اتقوا اهلل

اااعت از رسولاااعت از خدا

توحید فطری 

امر و نهی های 
فطری

ولیت پذیری

حجت الهی 
احکام الهی 

مقدم شدن انسان؟

جهل به حکم

علم به حکم 
هست ولی فرد 
حکم دیگری 
.افاضه می کند

جهل به حکم

تقوا یعنی در محضر خدا خود را 
دانستن و رنگ او را به خود گرفتن

در انسان احساس 
اضطرار و ناتوانی 

ایجاد می کند پس از 
خداوند توان 

می خواهد 

فرد از مواجهه با 
مسائل ناتوان شده و 
برایش در باره حکم 
سوال برایش پیش 

می آید

ان اهلل سمیع علیم

عا
د

ل
وا

س



گروه ها منحرف درون دین 

رفعت صوت
جهر قول

ینادونک من وراء الحجرات

پیاده نظام  سواره نظام

پس زمینه تولید می کند 
برای تخریب رسول و نبی 

.دستور حمله صادر می کند

غالب/نظرات من 
بی ادب

فاقد آداب اجتماعی

بلند کردن صدا به معنای بی ادبی کردن

اظهار رأی و نظر خاص و ویژه و نشان 
دادن آن

قرار دادن صدای خود به  حالت برتری



شیوه روبرو شدن با خبرها و امور زندگی

روبرو شدن با خبرهای 
مختلف

+ مبنای تصمیم گیری 
حادثه ساز

ربرو شدن با کارها برای 
تصمیم گیری 

خبرها را از منبع غیر فاسق . 1
.دریافت کنید

اگر خبری را فاسقی ارح . 2
کرد حتما برای فهم صحت 

.آن به دنبال بینه باشید

مادی و / تعیین مقدرات جامعه
منجر به اقامه عدل یا / معنوی

ظلم می شود  

فضل و نعمت
تعدی و 

نقمت

شکوفایی 
+ استعدادها 

اصالح بال
ضل اعمال

داشتن بینه 
فاسق شناسی

علم به 
حضور 

رسول در 
جامعه

ایمان زینت 
پیدا می کند 
و محبوب 

قلب می شود

فسق، عصیان 
و کفر زینت 
پیدا می کند 
افراد آن را 
به راحتی 
می پذیرند

رشد و راشد 
و راشدپرور

غاوین
غیّ

رسول را 
غایب 
بداند

احکام او 
کافی 
.نداند

کتابعترت

احکام او 
کافی 
.است

کفر

فسق

عصیان

حالت پوشاندن توان ها و دارایی های 
الهی به نحوی که فرد ادعا می کند 

.آنچه که دارد را ندارد

ادعای 
ندانستن و 
نتوانستن

یأس از 
دین 

حالت خارج شدن از اعتدال به نحوی 
که این خروج ظاهر بشود

پذیرفتن 
بدی ها و 
زشتی ها

سازش با 
نقص ها 

حالت اغیان نافرمانی وقتی که از حد 
.گذر می کند

تعمد 
حرمت 
شکنی

بد زیر بار 
قانو ن 
نرفتن

کفر درونی تر

نمایشی تر 

عملیاتی تر 

رشد و راشد بودن فقط و فقط در زیر سایه رسول حاضر و دین جاری امکان پذیر 
پس هر کسی ابق این ساختار زندگی کند ایمان برایش محبوب می شود و . است

.گرنه اسیر کفر، فسق و عصیان می گردد



شیوه روبرو شدن مؤمنین با هم

ایجاد = صلح = اصالح 
آرامش سازنده 

سالمت بروز یافته و 
پایدار 

اقامه عدالت = قسط 
. که بروز پیدا کند

عدل بروز یافته و 
پایدار 

جدیت و شدتهزینه

مقسطین

علم و قدرت
وجیه و امین 

آبرودار

پس زمینه 

:  مبنای باوری

.ایمان در بین انسان ها رابطه برادری بین آنها برقرار می کند
.آنها به واسطه مؤمن بودن نسبت به هم حق دارند

فرزندپدر

همسرشوهر

ایمان

برادری

برادری

شیعهولیّ الهی

ایمان

برادری

.رابطه رحمت که باعث نزول رحمت می شود

.برادری موجب برابری در حقوق و احکام می شود

اخوت به مساوات و تبادل عوااف و انتقال رحمت به یکدیگر 
.کشیده می شود

مراتب ایمان موجب می شود تا مراتبی از برادری در جامعه 
.ایجاد شود

آداب برادری در دین از ارکان دین داری است همانطور که 
.آداب تبعیت و اااعت از رسول از ارکان دین داری است

از دو ناحیه دین فرد آسیب می بیند یکی اختالل در رابطه او 
.با ولی الهی و دیگری با مؤمنین

کسی نمی تواند ادعا کند که رابطه اش با ولیّ الهی خوب 
. است ولی رابطه او با مؤمنین خوب نباشد

ساختار شبکه ای در جامعه مؤمنین توسط برادری اتفاق 
هر کسی در برادری خود عده ای را در نظر بگیرد و . می افتد

.به این شکل افراد با هم شبکه شوند

برای پیاده شدن نظام ولیی هم رابطه ولیّ و رسول بر 
.دیگران و هم رابطه مؤمنین با هم باید باشد

. رعایت آداب برادری از ارکان دین است
این آداب به شکل نفی ای ذکر شده تا کسی عذری در 

.اااعت و پذیرش نداشته باشد



حاکمیت رابطه ایمانی = برادری 

قدرت و مسئولیت
روابط

داد و ستد

رعایت آداب روابط
اقامه قسط و 
وساات ها

رواج فسق و عذاب رواج ظلم و فساد

عالم شدن 
برای رفع 

گره  ها

مسخره کردن و 
القاب ناآراسته و 

ناشایسته دادن

ظن و تجسس و 
غیبت اختالل در 

روابط ایمانی
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