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 بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد

  نور خدا

  جاری

کی  ها در پا

 سوره مبارکه نورتالشی در فهم 
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 «تذّکر»برای  «ایهسور»، دومدرس 
  «!میفراموش نکنخدا را که  میمراقب باش»
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ْْحِنِِاَّلِلِِِبْسِمِ حِالر َّ ةِ ِِیِالر َّ ْلناهاُِسورَّ ْنزَّ
َّ
ْضناهاِوَِِّأ رَّ ْلناِوَِِّفَّ ْنزَّ

َّ
ِیآِاهیفِأ ِیبَِِّات  كُِِنات 

ل َّ عَّ ِِْمِلَّ ُرونَّ ك َّ ذَّ ِ(1)ِتَّ
ِدالیآنِآِِوِدرمیِوِ)عملِبهِحمتواى(ِآنِراِواجبِكردمیاىِاستِكهِماِآنِراِفروِفرستادن(ِسورهی)ا دِوِیلِروشىنِ)برِتوحیاتِو

ِد.ی،ِباشدِكهِمتذكرِشومیىن(ِنازلِكردیمعارفِد
 و شنیدنی دیدنیحقایقی 

کلمات و جملهسوره یعنی مجموعه که با هم میای از  کنند.هایی   3خواهند مطلب مهمی را به ما یادآوری 
کنند. ما باید به مجموعه این دهند تا به ما ای همه آیات با هم دست به دست هم میدر هر سوره گوشزد  مطالبی را 

 مطالب توجه داشته باشیم.
گر نمیشود یعنی ما را در جریان حقایقی قرار میسوره وقتی نازل می که ا  فهمیدیم.آمد ما آن حقایق را نمیدهد 

کارهای مختلف روشن ساخته استسوره سوره وقتی فرض می شود یعنی    .وظیفه ما را نسبت به 
که آن آیات ما را به سمت قوانین سوق میای مجموعههر سورهدر   دهند.ای از آیات قرار دارد 

 سازد. ای ما را به قانونی از قوانین الهی آشنا میهر یک آیه یا چند آیه
که انسان با خدا می کسی با خدای خود مرتبط شود. به ارتباطی  که هر  گفته  «ذکر»گیرد هدف نزول سوره و آیات اینست 

که به یاد اوست و مطابق رأی او رفتار می که با خدا ارتباط دارد اینست  کسی  کسی را  کند.شده است. نشانه  چنین 
کر»  گویند.می« ذا

 با دوستان گفت و شنود
کافی است برای مشاهده آنها سری به راست و چپ و باال و پایین بیندازی.آیات خدا در اطراف ما فراوان  آیات با اند 

 اند و جدای از هم نیستند. هم دیدن آیات مهم است و هم دیدن ارتباطات آنها با هم. هم در ارتباط
که در زمستان خشک و بیبه ساقه» کن. ببین چگونه برگهای درختان  ها نز از آهای تازه و سببرگ بود، نگاه 

کشیدنها میجوانه زده است. حیات دوباره را در آن  «کنی؟...زمین را حس می بینی؟ نفس 
 ای دیگر را ببین.آیه 

که چیزی نمی» گر نباشد  که نخورشید ا کند. شب هم  ر ت باز نوور نیسروید، نور باید باشد تا هر چیزی معنا پیدا 
گرنه بی که شب و روز نور نمیستارگان و ماه هست و  کرد. اصال بود و نبود نور است  جود ا به ورشود زندگی 

 « زند...ها را رقم میصلآورد، فمی
 ای از آیات است.شوند سوره و سوره مجموعهدهند و میشود آیات و اینها دست به دست هم میآیه آیه، می

کنید.  ادامه آیات را تکمیل 

                                                           
کرده است یکی از این سورهبرای ما سوره  114خداوند در قرآن  3ِ  ها سوره نور است.نازل 

 دارد.سوره نور بیست و چهارمین سوره است و شصت و چهار آیه 
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.......................................................................  میتوانم پس مییبینشود میوقتی روز می»
.......................................................................................................................................

.................................................».................................... 
که ما میمی فراهمرا شود تاریکی موقعیتی وقتی شب می توانیم   کند 

 .....................................................................
.......................................................................................................................................

»..................................................................................... 
یکی و روشنایی هر یک پیامروز و شب، یش در ارتباطند. هر یک از اینتار که همگی با نور و رو ها آیاتی هایی دارند 

که با   کنند. ای را درست میهم مجموعههستند 
کن. کار مهمی شریک  یکی و ...متنی برای دوست خود بنویس و او را با خود در   با مفاهیم روز، شب، نور، تار

گروه ح و برنامه در   پیشنهاد طر
که از وجود آنها خبر کنیم میوقتی به اطرافمان بیشتر توجه می  ایم.نداشتهبینیم بسیاری از چیزهایی هستند 

کس بگوید چه چیز را همان موقع می بیند و قبل از آن ندیده مثال محیط اطراف خود را یک بار با دقت ببینید و هر 
 است.

کنید. کمی محیط خود را بزرگ کار را تکرار   تر در نظر بگیرید و همین 
که نشسته کنون همانجا  ن اینکه جابجا شوید چشمانتان را ببندید و دا که جمع خودتان اید بدو ر رابطه با محاسنی 

کنید.   دارد فکر 
ید و نقاط مثبت آنها و بهره که میتک تک دوستان خود را به خاطر بیاور کنید.ای  آیا به  توانید از آنها ببرید را یادآوری 

ید؟مطالب جدیدی هم بر می  خور
که دیدن فقط دیدن با چشم نیست بلکه در عالم خیال هم این نشان می کرد. هر قدر این میدهد  توان مشاهده 

  توان رسید.تر باشد به دستاوردهای بیشتری میمشاهده بیشتر و دقیق
ید هدف مشترکی را  که قرار دار گروهی  کنید. این هدف مشترک میدر  تواند اجرای یک برنامه ساده مانند انتخاب 

گذاشتن یک جشن. کار پیچیده مانند  کالس باشد و یا یک  کنید همه با هم  تغییر وضعیت  ولی هر چه هست سعی 
کار الزامات الزم و نیز منافع آن را بنویسید.  در آن سهیم باشید. حال برای انجام آن 

 الزامات رسیدن به مقصد انتخابی
.................................................. 
.................................................. 

.................................................. 
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.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 
 منافع رسیدن به مقصد انتخابی
.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 
کار دیگر از  کاری با  کردید برای رسیدن به هر مقصدی باید همه شرایط و جوانب را سنجید و هر  که مشاهده  همانطور 

 این جهت با هم متمایز  است.
که یک سوره به خود میاین حا ای از قوانین و الزامات و فواید را در خود برای گیرد و مجموعهلت همان حالتی است 

  دهد. رسیدن به مقصدی واحد پیش رو قرار می
 تعیین شده انتخاب برنامه و اجرای آن در محدوده

که باید در آن جوانب و شرایط کاری  کاری است  ید انجام دهید  مختلف سنجیده شود. پس هر یک از که در نظر دار
کند و در زمان گروه تقبل  گزارش موارد را یکی از اعضای  بندی مناسب در صدد انجام آن باشد و پس از انجام به جمع 

کامی خود را بدهد.  موفقیت یا نا
محدوده و افراد تعیین  زمان شروع و اتمام عنوان برنامه انتخابی

 شده
مقاصد و  امکانات مورد نیاز

 انتظارات طرح 
     
 

 شعار اجرای برنامه
ه ِ... ِ و 
َّ
اِنِِأ ِِإْخوَّ َلَّ ِذِِعَّ

ِیال َّ دَّ ِتَّ ِوَّ وُه ُ ْحَكَّ
َّ
أ ِفَّ ِاْلُقْرآنَّ ُوا لَّ ِتَّ اُموهُِنَّ قَّ

َّ
أ ِفَّ ْرضَّ ِاْلفَّ ُروا ْحِِب َّ

َّ
ُقواِیأ ث  ِوَّ ِوَّ اُبوا جَّ

َّ
أ ِفَّ اِد ِِلْلِجهَّ ُِدُعوا ةَّ ِاْلِبْدعَّ اُتوا مَّ

َّ
ِأ ِوَّ ةَّ ن َّ ِالس ُ ُوا

ُعوهُِ بَّ ات َّ اِئِدِفَّ  4...ِِباْلقَّ
ِفرمودند(ِ ِشوقِدیدار ِرویِتأثرِو ِواجباتِرا)حضرتِاز ِداشتند،ِو كردهِآنِراِاستوار شهِیاندِآهِبرِآنِبرادرامنِكهِقرآنِراِتالوتِ

پاِكردند ِبدعتِراِمِمنودهِبر تِراِزندهِمنودند،ِو ابعشِمنودهِتِشواِاعتمادیراندند،ِبهِجهادِدعوتِشدندِاجابتِكردند،ِبهِپیسن 
 ...شدند.
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