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  1ای از پدرمان حضرت علی علیه السالمنامه

گر رنجى به تو رسد به من رسیاى از خود، بلكه تمام وجود خود من تو را پاره گر مرگیافتم، چنانكه ا ت رسد مرگ من ده، و ا
ى اده، یرس كار خودم به فكر و چاره اندیرو كار تو مرا مانند  ا براى تو نوشتم رن نامه ین خاطر ایشى واداشته، به همین حساب، 

 ا مرده.یاى باشد خواه من زنده باشم تا براى تو پشتوانه

كردن دل به ! تو را سفارش مىفرزندم كدام سمانیر ادش، و چنگ زدن بهیكنم به تقواى الهى، و مالزمت امرش، و آباد  ش؛ و 
گر به آن چنگ زنى؟!یتر از رشته برشته محكم  ن تو و خداوند است ا

كن، و با بى كن، و با حكمت نورانى نما، یقیران، آن را با یا بمیرغبتى به دندلت را با موعظه زنده  اد مرگ فروتن و یبا  ون قوى 
كن، و به اقرار به فانى شدن همه چ گردان، و از صولت روزگار، و قبحیا بیدنع یز وادار، و به فجایخوار  دگرگونى شبها و روزها  نا 

 بر حذر دار.

كن، آنچه را بر سر پ كن، یثارشان سان آیادش آور، در شهرهاى آنان و در میان آمد به ینیشیاخبار گذشتگان را به او ارائه  احت 
كجا فرود آمدند یدر آنچه انجام دادند و ا كجا منتقل شدند و در  كن، مىنكه از  كردند دّقت  كنار دوستان یو منزل  كه از  ابى 

گویرفتند، و به د  كى از آنان خواهى شد.یى تو هم به اندك زمانى چون یار غربت وارد شدند، و 

كن، و آخرتت را با دنىیپس منزلگاه نها ى سخن مگو، و دریات را اصالح  اى فهیباره وظا معامله مكن، درباره آنچه علم ندار
گمراهى در آن بترسى قدم منه، زیات نهكه بر عهد كه از  انى بهتر از ش به هنگام سرگردیرا حفظ خویست حرفى نزن. در راهى 

كه آدمى خود را در امور خطرناك اندازد.یا  ن است 

كوششت از اهل منكر جدا شو. در ر كن اه خدا جهاامر به معروف كن تا اهل آن باشى، با دست و زبان نهى از منكر نما، و با  د 
كه باشد در مش كنندگان تو را از جهاد در راه خدا باز ندارد. به راه حق هر جا  كامل، و مالمت مالمت  ها كالت و سختىجهدى 

 فرو شو.

كه صبر در راه حق اخالق نین باش، خود را در امور ناخوشایدر پى فهم د ست. اى یكویند به صبر و مقاومت عادت ده، 
كه در اوجودت را در همه امور به خد ى. مى ن صورت خود را به پناهگاهى محكم، و نگاهبانى قوى وایاى خود واگذار،  گذار

كه بخشیدر مسألت از خداوند اخالص پ كن،   دن به دست اوست.یدن و نبخشیشه 

كن، و وصیار طلب خیت بسیاز خدا ى مگردان، مسّلما بهتریر  كه سود یتم را بفهم، و از آن رو خشد. بن سخن سخنى است 
كه سود ن گرفتنش سزاوار نیر نیست خیمعلومت باد در دانشى  كه فرا   باشد.اى نمىست بهرهیست؛ و در علمى 
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كردم، پیدم، و قوای! چون خود را سالخورده دفرزندم دستى نمودم، شیتم به تو پیش از مرگ، به وصیم را رو به سستى مشاهده 
كردم از خوف او در آن برنامه ابم چنانكه یام شهیا نقصى در اندیانم آنچه در خاطر دارم به تو برسانم، نكه نتویهاى خوبى ثبت 

جه یوم آورد، در نتا به تو هجیا آفتهاى دنیره شود یاى از خواهشهاى نفسانى بر تو چت من پارهیش از وصیا پیام، افتهیدر بدنم 
 ده شوى و فرمان نبرى.یرم

ى یقطعا دل جوان همانند زم ود، و شش از آنكه دلت سخت ین پیرد. بنابر ایپذخته شود مىیدر آن رن خالى است، هر بذر
كه اهل تجرب ى  ى، امور ى آور كردم، تا با عزمى جّدى به امورت رو ى تو  گردد، اقدام به ادب آموز گرفتار  ه مشّقت تجربه مغزت 

كش كفادهیكردن آن را  جربه آن تاى، و آنچه ما در صدد گشتهت شده، و از تجربه دوباره آسوده یاند، و تو از زحمت طلب 
گردیده، و قسمتى از آنچه بر ما پوشیم به دست تو رسیبود  ده است.یده مانده براى تو روشن 

كه پفرزندم گر چه من به اندازه مردمى  كردارشان دّقت، و در اخباند عمر نكردهش از من بودهی! ا ارشان فكر نموده، ام، ولى در 
كریو در آثارشان س كه همانند یام، تا جادهاحت  گوكى از آنان شدهیى  كه از وضع آنایام، بلكه  ده ین به من رسى از پى آنچه 

گذرانین و آخریعمرم را با اول كردارشان را شناختمیرگى، و سود و زیام، زالل اعمالشان را از تدهینشان   .ان 

كین رو از هر چیاز ا كردم، و ازیزه و خالصش را برایزى پا دم، و نامعلوم یرگزبت یش را برایبایان آن همه برنامه، زیم ت انتخاب 
ى مهربان عنا ى تو را در خاطر یآن را از تو دور داشتم، چون به امورت همانند پدر گذراندم، ىمت داشتم، و قصد ادب آموز

كه در عنفوان جوانى، و در ابتداى زندگى هستى، و ین روش تربیدم تو را با ایمصلحت د كنم، چرا  سالم، و باطنى  تىیتو را نت 
 پاك است.

گر براى پروردگارت شرفرزندم طنت او را آمدند، و آثار ملك و سلت مىیك به سویامبران آن شریكى بود، پی! معلومت باد ا
كسى در یى یشدى، اما او خداده، و به افعال و صفاتش آشنا مىید كه خود را وصف نموده،  گونه  گانه است همان 

تى یا اولراء و او یش از همه اشیشه وجود داشته، اّول است پیرود، و همن نمىیكند، هرگز از بت نمىیضد ش با اویحكمران
كه ربوبتى نمىیاء و او را نهایست، و آخر است بعد از همه اشین ده ثابت ید تش به احاطه دل ویباشد، بزرگتر از آن است 

 گردد.

گاه شدى در بندگى بكوش چناین حقیچون به ا كوچك منزلت و فقینكه شاقت آ كه  كم قدرت و یسته مانند توست  ار یسبر و 
كى از خشم شدیف است، و در طلب طاعت، و در ترس از عقوبت، و بیضع را یازمند است، زیدا، به پروردگار خود نیمنا

ى جز به خوبى تو را فرمان نداده، و جز از زشتى باز نداشته است.یچن  ن پروردگار

كه خزائن  گاه باش  دستور داده از او  ار اوست به تو اجازه دعا داده، و اجابت آن را ضمانت نموده، وین در اختیآسمانها و زمآ
كسى را حاجب قرار نداده و تو را مجبویبخواهى تا ببخشد. و رحمتش را بطلبى تا رحمت آرد، و ب ر به توّسل به ن خودش و تو 

 واسطه ننموده.
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كردى از توبه و بازگشت گناه  گر  كه  مانعت نشده، و در عقوبتت عجله نكرده، و به بازگشتت سرزنشت ننموده، و و ا آنجا 
گناهانت اقدام یگرش توبه بر تو سختیت نكرده، در پذیسزاوار رسوا شدنى رسوا كرده، و از نرى روا نداشته، و به حسابرسى 

ى از معصیرحمتش ناام گناهت را ی ت حسنه قرار داده، ویت را برایدت ننموده، بلكه خوددار گناه، و یك  ت را یبك خویك 
گشوده.یش را به رویده برابر به شمار آورده، باب توبه و باب خشنود  ت 

گاه او را بخوانى صدا برى، و راز دل با مى از به سوى اویزى رازت را بداند، پس نیاز برخیت را بشنود، چون با او به راز و نیهر 
ى، از ناراحتىان مىیاو در م گرفتارت مىیت به او شكایهاگذار ت از حضرتش خواهى، بر امورت را از او مىیهایبرى، و چاره 

ى مىی كه غى را مىیزهایطلبى، از خزائن رحمتش چار كردنش قدرت نیخواهى  ن عمرها، اد شدیل زیست، از قبیر او را بر عطا 
گشا  ها.یش روزیسالمت بدنها، و 

كل گاه پل آنكه به تو اجازه درخواست از خودش را داده، یتو گذاشته به دلار یدهاى خزائن خود را در اختیخداوند  س هر 
كنى، و باران رحمتش را بخواهى. پس تأخبخواهى مى ت نكند، دیر در اجابت دعا ناامیتوانى درهاى نعمتش را با دعا باز 

 ت است.یرا عطا و بخشش به اندازه نیز

كه اجابت دعا كننده بر افتد تا پادایت به تأخیچه بسا  گردد. و چه بدوار فراوانیشتر، و عطاى امیش دعا  زى را بخواهى یسا چتر 
گردد، یا آخرت به تو عنایا یو به تو داده نشود ولى بهتر از آن در دن  ت مستجاب نشود.یان دعیكوترى ایا به خاطر برنامه نیت 

گردد دزى را مىیو چه بسا چ گر اجابت  كه ا ى یخواهى  كند. رو كه زید چین حساب بایانت را تباه  ش براى ییابیزى را بطلبى 
كه ثروت براى تو باقى ن  ست و تو هم براى آن باقى نخواهى بود.یتو برقرار، و وبالش از تو بركنار باشد، 
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 مقدمه
که عجیب است حکایت  گر نبارد خشکسالی میباران  گر شود و ا خود هدایت  ها روان نشود و به محلدر جویببارد و ا

 شود.سیل میموجب نگردد 

که خداوند به انسان داده است حکایتی مشابه حکایت باران دارند. تر آنکه همه نعمتو عجیب  هایی 

گر  کننده آن نعمت است دیده شود و از عطای او شکرگزاری شود. چه ا که عطا مهم است اینکه در پس هر نعمتی خدا 
 یابد.که طبیعت این دنیاست به بقا راه نمی ،ن نشود هر نعمتی به هدف خود نرسیده است و با از بین رفتنشچنی

گرفته است. با هر نیازی میخداوند به انسان نعمت کدام نیازی را در او نشانه  که هر  کرده  ای تواند جلوههای فراوانی عطا 
کند و آن نعمت را برای خ کند.از نور خدا را دریافت   ود جاودانه 

یافت شود چگونگی استفاده صحیح از آن نعمت نیز دانسته شده است. برای اینکه  وقتی با هر نعمتی جلوه نور خدا در
که خدا از آن نعمت چه خواسته است. غرض  کافی است فهمیده شود  با هر نعمتی خدای آن نعمت هم دیده شود 

گردد میخداوند در دادن آن نعمت چه بوده است. همین مق که فرد متوجه خواست خدا در عطای هر نعمتی  تواند دار 
گیرد.  کار   آن نعمت را در جای خود به 

کم باشد خشکسالی می گر  که فراموش نشده ا گر در جویحکایت باران  سازد. در این ها نریزد سیالب ویرانگر میشود و ا
گرفتن رضایت خدا به جوی  شود.دایت میهای خود هصورت هر نعمتی با در نظر 

یافت سهم ما از سوره مبارکه نور،  که بر سر سفرهدر ها و در تک تک روابط و زندگی خانوادگی و جلوه نور خدایی است 
 شود.  اجتماعی ما نازل می

که در اثر رعایت حد و حدودها مشاهده می کسی  حدو حدودها را رعایت نکند از مشاهده آن نور خود را نوری  گر  شود و ا
کردن آن نعمت و جاودان نمودن آن است.  محروم ساخته است.  مشاهده حد و حدود الهی برای هر نعمتی نورانی 

کی می کیخواهد،مشاهده نور خدا قداست و پا کنیم.باید در متن پا گرفت تا بتوانیم نور خدا را مشاهده   ها قرار 

کی در همه انسان  مراقب باشند تا شکسته نشود.ها وجود دارد ولی باید این قداست و پا

ک است بسیار توصیه می که متنی مقدس و پا گرفتن در متن قرآن  کی قرار   شود. برای تقویت این قداست و پا
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که سوره مبارکه    ک را  کسی مشتاق مالقات با خدا و مشاهده نور خداست متنی پا کتاب حاضر در صدد است تا برای هر 
کند و در این متن ک، نور است معرفی  که متنی الهی و دست نخورده است مورد توجه قرار دهد. پا کی فطرت را   پا

کتاب از بخشدرس گرفته شده مطالعه شود های زیر تشکیل شده استهای   :که بهتر است مطابق آنچه در نظر 

 آیه و ترجمه .1
کلمات مهم شود و برخی حقایقی دیدنی و شنیدنی، در این بخش مطالب مربوط به  آیه توضیح داده می .2 از 

کلمات و معانی آنها را در دفتری مجزا آورد. اینیز با زبان ساده تعریف می شود. می کار توان فهرستی  از این  ن 
 شود.موجب تقویت زبان قرآن و انس با قرآن می

گروهی در رابطه با مباحث اصلی آیه اختصاص یافته است.  .3 گفت و شنود با دوستان: در این بخش به مباحثه 
که ممکن است در این مباحثه پیش بیاید و یا متنسؤ کردن را سرعت دهد در االتی  که ممکن است فکر  هایی 

کنند و یا تمرینی در مورد این بخش آمده است. افراد پس از خواندن این بخش می توانند متنی به آن اضافه 
که به یکدیگر م کنند. یمطالب آیه بگویند و یا نکته قابل توجهی در مورد آیه را  گویند در دفتر خود یادداشت 

انس ما را با  ،بیشتر در زمینه آیه که به عنوان تحقیق   هستندمطالب حاصل از مباحثات مطالب سودمندی 
یادتر می  گیریم.خوانیم و در رابطه با آن مطالب بسیاری را یاد میکند. در این صورت آیات را سطحی نمیقرآن ز

 تواند قدرت ما را افزایش دهد.ای مینوشتن این نکات در دفترچه
گفتگوی جمعی در رابطه با آیه، برای اجرای  .4 گروه: در این بخش پس از مباحثه و  پیشنهاد طرح و برنامه در 

گروه پیشنهادهایی ارائه می ها مدرسه، خانه، محله دهند. محیط اجرای برنامهمحتوای آیه هر یک از اعضای 
که در خود و اطراف خود باشد. در این صورت الو ...می گروه با توجه به نواقصی  زم است هر یک از اعضای 

 ای از آیه را در نظر آورند. بینند پیشنهاد اجرای مطلب و نکتهمی
تعیین شده: پس از رسیدن به پیشنهادهای متعدد در اجرای مطالبی از  انتخاب برنامه و اجرای آن در محدوده .5

گروه انتخاب شده و همگی سعی میسوره یکی از پیشنهادها و طرح کنند با اجازه مسئولین ها توسط اعضای 
کنند. ممکن است در طرح انتخاب شده مشارکت همه اعضای یک مدرسه  مربوطه آن را در مدتی معین اجرا 
گروه باید دیگران را برای اجرای طرح خود قانع  که در این صورت اعضای  یا یک مسجد و یا بخشی از آن باشد 

بینی اجرا در زمان بینی داشته باشند. پیشهای اجرا نیز محاسبه و برای آن پیشد و بودجه الزم و یا هزینهکنن
کردن کند. از همه مهممشخص بسیار مهم است و افراد را با تجربه می آیات آن هم به صورت تر سعی در عمل 

افراد زندگی خود را عرصه جهاد در راه خدا در این صورت  کند.می نورانیها را بسیار قلب ،مشارکتیجمعی و 
   اند.کرده
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گروه قرار میهر برنامه:شعار اجرای برنامه .6 که مورد توجه  گیرد دارای شعاری است. این شعار با استفاده از ای 
گروه کلی همه برنامهروایات نهج البالغه انتخاب شده و برای همه  ها عمل به آیات ها یکسان است زیرا روح 

 صی است.مشخ
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 استمداد از نور خدا، درس اول
  «!م همیشهیهست خدابا »
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  بسم اهلل الرحمن الرحیم

 و شنیدنی دیدنیحقایقی 
که در خواندن سوره که  الزم است بدانیم است خوانده شود. « بسم اهلل الرحمن الرحیم»ها الزم است اولین آیه آن سوره 

 کامل نیست.بدون این آیه سوره 

  .خاص خود را داردمعنای  ایولی در هر سوره استمشابه ها در همه سورهبا اینکه این آیه از نظر لفظ 

گرفتن از اسم خدای رحمان رحیم است ولی به واسطه مطالباین آیه به ها در همه سوره که خاصی  معنای استمداد 
گرفتن هم ،کندهمان سوره بیان می  . شودمتفاوت می معنای این استمداد 

کمک خواستن از خداوند برای جاری شدن نور او در زندگی الرحمن الرحیم بسم اهلل بنابر این   خود وسوره مبارکه نور 
کرده است. ها و زمیننور آسمانرا به عنوان است. زیرا این سوره  خداوند سایر افراد جامعه   معرفی 

که محتوای سوره خوانده و فهمیده شود در این صورت فرد وقتی بسم اهلل الرحمن الرحیم سوره خوب فهمیده می شود 
گرفته است. وقتی بسم اهلل می که از سوره در نظر   گوید منظورش همه آن چیزی است 

گفته شده تنها خدا را عبودیت  ر این کنیم و در عمل به آنچه دمیبسم اهلل هر سوره یعنی در رابطه با آنچه در این سوره 
کمک می گفته است تنها از او    خواهیم.سوره خدا 

 گفت و شنود با دوستان
کوتاه یا  تی شیرین و  گاهی دوستانه دور هم بنشینیم و از خدا برای هم بگوییم. جمال که هر از چند  خیلی خوب است 

که خاطرات جذاب از حضور خدا در زندگی و یا از زندگی کردند. هایی   خدا را در همه زندگی خدا وارد 

  تواند لحظات شیرینی را برای ما رقم بزند.های بزرگان و شهدا در رابطه با خدا میبیان دیدگاه

 الزم است بدانیم: 

 همه او را دوست دارند فقط ممکن است او را نشناسند.  -
کسی خدا هست - کسی وابسته به اوست. در دل هر   ، چون وجود هر 
گم میجستجوی او هستند همه در - گاهی او را   کنند.کنند و یا فراموشش می، فقط 
کاری بدون اذن او انجام نمی - کارها توسط دانمیکم و بیش همه شود، این را هیچ  که  ند ولی از آنجایی 

که گاهی میکنند شود برخی از افراد فکر می دیگران هم انجام می کارهشود   .اشدای نبخدا 
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  تواند محبت ما به خدا را افزایش دهد.های زیر میی مانند متنهاینوشتن متن

 ناراحت بود،خسته بود، تشنه بود. تشنه بودن،تشنه عزت،تشنه احترام.

به او نداشت.در  یچندان توجه یدندش.کسیدیگران نمینند.اما دیخواست تک باشد و او را ببیم
گمشدهیخانه،در خ  ن وناالن.یبود غمگ یاابان،چون 

کسی دانند من یگفت نمیخواست قدرش را بدانند.میم  خواهم و شأنم چیست؟!و چه می هستمچه 

 ادش رفته بود. یافت . خنده از ییدر خود نم یگر توانید

کوچک کنار آسفالت خ یگل  کرد.برگ در برگ . غنچه بر غنچه. یدر  ابان توجهش را به خود جلب 
ش دل را یهان رفتنییم سپرده، باال و پایخود را به دست نسهای مرتب. های رنگارنگ با پرچهگلبرگ

 برد.  می

گاه به خود آمد. به ام کسینا کید چه  گشت. گاه خویگران به دنبال جایتوان در نگاه دیگر نمی؟ دی! تا  د 
کسیبا که مرا دوست بدارد نه برا ید  که همیرفع ن یباشد  کسیازش،   یازیکه ن یشه مرا دوست بدارد. 

 اوست. هر چه هست از ندارد و

که قدر مرا م گم نم یچ ظلماتیداند ودر هیهر چه هستم و دارم از اوست. همو   کند.یمرا

کم نکرد. میشدم مرا پ یهر چه از او مخف کردو هر چه او را شکر نکردم از لطفش  گر مال او یخواهم دیدا 
 م را دارد.یهاکنم. حساب لحظهیاو مصرف م یرا برا هااو، لحظه یزم برایخیاو، بر م ینم براینشیباشم. م

گر ید برایش برگشت. خندیهاراب شد. آرام شد. خندهیس شتر ید. بکر یاو. نشاط را با او معن یست برایاو،  
 بود. یلین خیا فقط مال او شد و شتر.یو ب

 های شما:متن
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گروه ح و برنامه در   پیشنهاد طر
که انجام می کاری  کند و البته ما هم با اجازه گوییم چون میمی دهیم بسم اهللهر  کمک  کار ما را  خواهیم خداوند در آن 
کار را انجام می  دهیم.او این 

کار است. گرفتن از خدا در آن  کاری به معنای اجازه   در واقع بسم اهلل الرحمن الرحیم در ابتدای هر 
یادتر شود اجازه ما از خداون گفتن ما ز کارها بیشتر شده است و نیز خداوند ما را در انجامهر قدر توان بسم اهلل  آن  د در 

 شود.کند. زیرا یاری خداوند با یاد او بیشتر و بیشتر میبیشتر یاری می
کمک خواستن از خدا  گرفتن و  کنیم فرهنگ اجازه  گفتن را بیشتر  هر قدر بتوانیم در محیط پیرامون خود فرهنگ بسم اهلل 

 ن اساس برای چنین هدفی پیشنهادهای خود را ارائه دهید.ایم. بر ایرا افزایش داده
 تعیین شده انتخاب برنامه و اجرای آن در محدوده

کنید و پس از گسترش فرهنگ بسم اهلل الرحمن الرحیم یکی از آنها را انتخاب   از بین پیشنهادهای ارائه شده در رابطه با 
گرفتن موافقت مسئولین مربوطه در برنامه کنید.ریزی و   محیط پیش بینی شده آن را اجرا 

 امکانات مورد نیاز محدوده تعیین شده زمان مورد نظر عنوان برنامه انتخابی
    

 
 شعار اجرای برنامه

ْحُه  َحْبل  اْلُقْرآن  َو ]اْنَتص  ْك ب  ْم َحَراَمُه َو َتَمس َ ل َ َحاَلَلُه َو َحر   ح 
َ
ْحُه َو أ م    ...[ اْسَتْنص   َع َو َعظ  

ال َ ْن َتْذُکَرُه إ 
َ
 ...َلی َحقاْسَم اهلل  أ

کن، حاللش را حالل، و حرامش را حرام شمار، یبه ر نام خدا را بزرگ دار در ...سمان قرآن چنگ بزن، و از آن طلب پند 
کنی.ینکه از نام خدا جز به حق یا  2...اد 
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