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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 92/7/29اخوت   استاد       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (مر  چها    جلسه )  حج    مبارهک   سوره          

 

 صلواتعزاداریهایمان مورد قبول واقع شود و اطالق عزاداری بشود و تسلی دهیم امام زمان را اینکه برای 

توفیق داشته باشیم لحظاتمان را به ذکر اهل بیت و عزاداری مزین کنیم و این وسیله پاک و طاهر شویم اینکه برای 

 صلوات

 

 (1)عَظِیمٌ ءٌ  شىَ السَّاعَةِ زَلْزَلَةَ إِنَّ  رَبَّکُمْ اتَّقُواْ النَّاسُ أَیُّهَایَ

 وَ  بِسُکَارَى هُم مَا وَ  سُکَارَى النَّاسَ تَرَى وَ حَمْلَهَا حَمْلٍ ذَاتِ کُلُّ تَضَعُ وَ أَرْضَعَتْ عَمَّا مُرْضِعَةٍ کُلُّ تَذْهَلُ تَرَوْنَهَا یَوْمَ

 (2)شَدِیدٌ اللَّهِ عَذَابَ لَاکِنَّ

 (3)مَّرِیدٍ شَیْطَنٍ کُلَّ یَتَّبِعُ وَ عِلْمٍ بِغَیرِْ اللَّهِ فىِ یجَُدِلُ مَن النَّاسِ مِنَ وَ

 کند.به شنیدنی ها و دیدنی های سوره آدم را به حقایق واقف میتوجه کردن  

-ما خیلی اتفاقات میبینیم و صداها را می کند. در تدبر ما را کمک می تصور کردن شنیدنی ها و دیدنی های سوره 

 دهید. در این مراسم شنیدنی و دیدنی با هم مخلوط شده و در هر کاری انجام می شنویم. 

 . دهد که قابل توجه استرا به شما نشان میشود. رویتی یبی شروع میاز صدای مهسوره _ 

 

 (  4)السَّعِیرِ عَذَابِ  إِلىَ یهَْدِیهِ وَ یُضِلُّهُ فَأَنَّهُ تَوَلَّاهُ مَن أَنَّهُ عَلَیْهِ کُتِبَ

 شوند.در این سوره  سه گروه از مردم معرفی می
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 غَیرِْ وَ مخَُّلَّقَةٍ مُّضْغَةٍ مِن ثُمَّ عَلَقَةٍ مِنْ ثُمَّ نُّطْفَةٍ مِن ثُمَّ تُرَابٍ مِّن خَلَقْنَاکمُ فَإِنَّا الْبَعْثِ مِّنَ رَیْبٍ فىِ کُنتُمْ إِن النَّاسُ یَأَیُّهَا

 وَ  یُتَوَفىَ مَّن مِنکُم وَ  أَشُدَّکُمْ لِتَبْلُغُواْ ثُمَّ طِفْلًا نخُْرِجُکُمْ    ثمُ مُّسَمًّى أَجَلٍ إِلىَ نَشَاءُ مَا الْأَرْحَامِ فىِ نُقِرُّ وَ  لَکُمْ    لِّنُبَینِ مخَُلَّقَةٍ

 وَ رَبَتْ وَ اهْتزََّتْ الْمَاءَ عَلَیْهَا أَنزَلْنَا فَإِذَا هَامِدَةً الْأَرْضَ تَرَى وَ  شَیًْا عِلْمٍ بَعْدِ مِن یَعْلَمَ کَیْلَالِ الْعُمُرِ أَرْذَلِ إِلىَ یُرَدُّ مَّن مِنکُم

 (5)بَهِیجٍ  زَوْجِ   کُلّ مِن أَنبَتَتْ

 (6)قَدِیرٌ ءٍ  شىَ    کلُ  عَلىَ أَنَّهُ وَ  الْمَوْتىَ یحُْىِ أَنَّهُ وَ الحَْقُّ هُوَ اللَّهَ بِأَنَّ ذَالِکَ

 (7)الْقُبُورِ فىِ مَن یَبْعَثُ اللَّهَ أَنَّ وَ فِیهَا رَیْبَ لَّا ءَاتِیَةٌ السَّاعَةَ أَنَّ وَ

 قرار دارد.« من الناس»مثل جمله معترضه ای بین  7و  6،  5آیات _

ه بسیاری از چون بخاطر این آیه است ک شوداهمیتش چند برابر میگیرد وقتی آیه معترضه بین چند آیه قرار می

 است. 7تا  5آید. همه انحرافات و دنبال جق نرفتن برای آیه انحرافات به وجود می

 : مشکل انسانها این است که  5آیه _

 الف. نسبت به بعث یقین ندارند و بددل هستند و شکی هست همراه با بددلی است.

تواند بفهمد یک زمان نطف بوده، علقه شده و ... و از بس با خودشان بودند ، همه چیز برایشان عادی شده، نمیب. 

امکان داشت به خاطر هر مرحله ای در کند دست حمایتی باالی سرش بوده. نوجوان و جوان و .... احساس نمی

حله ای دست حمایتی بر سرش بوده که حاال در هر مر د.بدن این فرد دست بروعضوی از تنشی که به مادر میشود، 

گردد؛ ؛ برای هدایت دنبال چیزهای جدید میگیردسالم است. اما انسان اینطور فکر نمیکند؛ به زندگی اش خو می

 دهد. دهد و در این مسیر به چیزهای اولیه داللت میبه هدایت داللت می در حالیکه خداوند 

رشد طبیعی خود توجه کند  و از این طریق به بعث ایمان بیاورد. چقدر این  کافی است برای سیر به هدایت، انسان به

 های ویژه هستیم. چون به دنبال چیزهای عجیب و غریب و برهان مساله ساده از دید ما مخفی است. 

ره ؛ این آدم با گزاتگویند چرا اینکار را کردی بگوید چون خدا هستا فردی به این درجه نرسد که وقتی به وی می

 قرا گیرد.« مُخبتین»چنین فردی میتواند در مسیر  فاصله دارد.های قرآن 

 به سمت اخبات برود .... خدا هست و الغیر. دهد به اینکه سوره حج به انسان را داللت می

 «خداهست».. حاجی همه مناسک را انجام میدهد که برایش شهودی شود که فلسفه حج هم همین بوده 
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 .ما رفتیم زیارت خداو « خدا آنجا بود»

 

 (8)مُّنِیرٍ کِتَابٍ لَا وَ هُدًى لَا وَ عِلْمٍ بِغَیرِْ اللَّهِ فىِ یجَُدِلُ مَن النَّاسِ مِنَ وَ

 (9)الحَْرِیقِ عَذَابَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ نُذِیقُهُ وَ  خِزْىٌ الدُّنْیَا فىِ لَهُ  اللَّهِ سَبِیلِ عَن لِیُضِلَّ عِطْفِهِ   ثَانىِ

 (11)لِّلْعَبِیدِ بِظَلَّامٍ لَیْسَ اللَّهَ أَنَّ وَ یَدَاکَ قَدَّمَتْ بِمَا ذَالِکَ

 توان دید. ر شده در هر زمان میکاز این سه گروه که در این آیات ذ _

 

  االَْخِرَةَ وَ الدُّنْیَا خَسِرَ وَجْهِهِ  عَلىَ انقَلَبَ فِتْنَةٌ أَصَابَتْهُ إِنْ وَ  بِهِ اطْمَأَنَّ خَیرٌْ أَصَابَهُ فَإِنْ  حَرْفٍ  عَلىَ اللَّهَ یَعْبُدُ مَن النَّاسِ مِنَ وَ

 (11)الْمُبِینُ الخُْسْرَانُ هُوَ ذَالِکَ

این سه گروه میتواند هم سه  گروه باشد و هم یک آدم در سه گروه سنی. بابا بزرگ/بابا/بچه .... سنش از باال به 

 پایین است. 

 میتواند به خود بگیرد. ، پایه ای ترین انحرافی است که انسان 11آیه 

گیرند شود، فکر میکند همه دنیا مالِ اوست و وقتی مینوسانات خلقی مثل بچه هاست که وقتی چیزی به او داده می

 انگار همه دنیا را گرفته اند.

 

 (14)یُرِیدُ مَا یَفْعَلُ اللَّهَ إِنَّ  الْأَنْهَارُ تحَْتهَِا مِن تجَْرِى جَنَّاتٍ الصَّلِحَاتِ عَمِلُواْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ یُدْخِلُ اللَّهَ إِنَّ

 ان اهلل یفعل ما یرید

 خدا هیچ منعی وجود ندارد. فعل خدا هر کاری را بخواهد محقق میکند، برای 

 رسد.مخلوق بین فعل و عملش فاصله ای هست اما خدا همین که اراده کند به فعلیت میبرای 
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 مَا کَیْدُهُ    یُذْهِبنَ هَلْ فَلْیَنظُرْ لْیَقْطَعْ ثُمَّ السَّمَاءِ إِلىَ بِسَبَبٍ فَلْیَمْدُدْ االَْخِرَةِ وَ الدُّنْیَا فىِ اللَّهُ یَنصُرَهُ لَّن أَن یَظُنُّ کاَنَ مَن

 (15)یَغِیظُ

 (16)یُرِیدُ مَن یهَْدِى اللَّهَ أَنَّ وَ بَیِّنَاتٍ  ءَایَاتِ أَنزَلْنَاهُ کَذَالِکَ وَ

 للَّهَا إِنَّ  الْقِیَامَةِ یَوْمَ بَیْنَهُمْ یَفْصِلُ اللَّهَ إِنَّ أَشْرَکُواْ الَّذِینَ وَ الْمَجُوسَ وَ  النَّصَارَى وَ الصَّبِِینَ وَ هَادُواْ الَّذِینَ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ إِنَّ

 (17)شهَِیدٌ ءٍ  شىَ    کلُ  عَلىَ

الجرم در ( اینها در واقع طیفهای مختلف انسانها هستند . هر انسانی در روز قیامت 17چند گروهی که ذکر شده )

 گیرد.یکی از این گروه ها قرار می

 کند.بخش بندی می تَفصِلُ: یعنی بین گروه ها مرزبندی و

یهودیها از منظر قرآن گروه خاصی هستند؛ حس گرا ، خیلی ترسو، به شدت به مال دنیا حریص و اینکه عمر  _ 

 طوالنی دوست دارند.

 هر کس این رزومه را داشت یهودی است.

آدمهای هایشان بصیرت نیست. لی مهربانی دارند اما در مهربانیها ، نوعا رهبانیت دارند؛ در قرآن خینصرانی _

 هستند. « لیعبدوا علی حرف».. نصاری مثل تیزبینی نیستند.

 صائبین، ستاره پرست هستند. _

 ی قرار گیرند.از اینکه در معرض یهودی صفترا پرهیز داده اند و مسلمانان شیعه  ،در روایات _

به کسانی که روز عاشورا عده ای مسلمان، امام حسین را نکشتند بلکه عده ای یهودی صفت ایشان را کشتند. 

گویند. یهودیان در قرآن کسانی هستند که خودشان، یک آیین از منظر قرآن، یهودی نمیپیامبرشان، موسی است، 

 و ...ساختند و نام آنرا یهود نامیدند... نصاری نامیدند 

 و گرنه پیروان انبیاء، همه مسلمان هستند. 
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جریاناتی اتفاق می افتد که از نظر مردم، یک شناسنامه ( آیه مهمی است. یک جریان شناسی اجتماعی است. 17آیه )

 ]اهل کتاب، همه کسانی هستند که برایشان پیامبری آمده و کتاب دارند[ و از منظر خدا، شناسنامه دیگری دارد. 

 جریان شناسی، اعتقاد راسخی که فرد دارد، مهم است.در 

 

 وَ الدَّوَابُّ وَ الشَّجَرُ وَ الجِْبَالُ وَ النُّجُومُ وَ الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ وَ الْأَرْضِ فىِ مَن وَ السَّمَاوَاتِ فىِ مَن لَهُ یَسْجُدُ اللَّهَ أَنَّ تَرَ لَمْ أَ

 (18) یَشَاءُ مَا یَفْعَلُ اللَّهَ إِنَّ  مُّکْرِمٍ مِن لَهُ فَمَا اللَّهُ یهُِنِ مَن وَ  الْعَذَابُ عَلَیْهِ حَقَّ کَثِیرٌ وَ  النَّاسِ مِّنَ کَثِیرٌ

تواند او را یعنی گرامی ندارد؛ هیچ گرامی کننده ای برای او نیست و هیچ چیزی نمی« یُهنِ اهلل»هر کسی را که خدا 

 عزت دهد.

 یکی از نشانه های کرامت، عزت است، پست نبودن است.

 شود.می هر کسی جزء کرامت خدا نباشد، پست و لعین
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عجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(


