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ِمْشِ كَّ ِ ُلُِنوِره  ثَّ ْرِضِمَّ
َّ
ِاْْل ماواِتِوَّ ِفكااَّلُلُِنوُرِالس َّ ِهیة  اِِمْصباح 

ْصباُحِیف ُِدر ِِِاَْلِ ب  ْوكَّ كَّ اِ هن َّ
َّ
أ كَّ ُةِ جاجَّ ِالز ُ ة  ُدِیِیُزجاجَّ ْنِمِِوقَّ

ِزَِّ ة  كَّ ٍةُِمبارَّ رَّ جَّ ْرقِ یشَّ ِالِشَّ ة  ِیُتونَّ ِوَّ بِِة  ْر ِیالِغَّ ِیضیاِهُتِیِزَِّكاُدِیة  ُءِوَّ
َل ِعَّ ُِنور  ْسُهِنار  سَّ ْ َِتَّ ْ ْوَِلَّ ِِلَّ ِمَُِّنواَّلُلِلِِِیِدِیُِْنور  ِشاُءِوَِّیْنِِره 

ِی ِشَّ ِ
ِاَّلُلِِبُكل  اِسِوَّ ِِللن َّ ْمثالَّ

َّ
لْضِرُبِاَّلُلِاْْل ِعَّ  (35ِ)یِ ء 

خبشِِاستِ)روشىنیهاِوِزمخداوندِنورِآَسان35ِ
ِگرِتیآهنا،ِهدا اهلِآهناِوِمدبرِامورِآهناست(ِداستانِنور

ِآنِیاوِ)د نِوِكتابِاو(ِمانندِچراغدانِاستِكهِدر
شهِوِآنِیانِشیچراغِپرفروغىِاستِوِآنِچراغِدرِم

اىِفروزانِوِنورانِاست،ِآنِچراغِشهِمهانندِستارهیش
تونِكهِیشودِازِ)روغن(ِدرختِپربركتِزافروختهِمى

ِنظرِحمل(ِنهِشرىقِاستِ)ك هِآفتابِوقتِعصرِبرِآنِ)از
نتابد(ِوِنهِغرىبِ)كهِآفتابِوقتِصبحِبرِآنِنتابدِبلكهِ

تابد(،ِروغنِآنِدِبرِآنِمىیدرِحمَلِاستِكهِدامئاِخورش
كِاستِكهِبدرخشدِهرِچندِی)ازِصایفِوِشفایف(ِنزد
گرِ)نورِیكدیِاستِانباشتهِبرِىیبدانِآتشِنرسد.ِنورها

ِبودنِخداِدرِعىنِنویشهِوِچراغدانِیتِوِچراغِوِشیز ر
نِدرجهِتصورِاست(ِخداوندِبهِسوىِنورِخودِیباالتر
ِخاصه(ِىینِخود(ِهرِكهِراِخبواهدِ)بهِراهنمای)د
زندِوِهاِمىكند.ِوِخداوندِبراىِمردمِمثالتِمىیهدا

 زِداناست.یخداِبهِمههِچ
ِیبُِِیف ِوَّ عَّ ْنُِتْرفَّ

َّ
ِاَّلُلِأ ِذنَّ

َّ
ِأ ِفیوت  رَّ ب ِِیُِهِاِاَْسُِهیَِّْذكَّ ُهِفُحِسَّ اِهیلَّ

ِاْْلصاِلِ) ِوَّ ِ ِ(36ِباْلُغُدو 
ِاهلى(ِدرِخانهی)ا36ِ ِاستِ)مانندِمساجدِوِىیهانِنور
(ِكهِخداوندِاذنِدادهِتاِ)نامِوِمقامِیهاىِمعصومحرم

ِآهناِذكرِگردد؛ِ ِآندوِبناءِآهنا(ِباالِبردهِشودِوِنامِاوِدر ِر
ِبامدادانِوِشامگاهانِتسبخانه ِند.یگوحِاوِمىیهاِدر

ِالُِتْلهِرجا ِالِبَِّهیِِل  ِوَّ ة  ْنِِذْكِرِاَّلِلِیْمِجِتارَّ ِعَّ الِةِِِإقاوَِِّع  ِِمِالص َّ ِوَّ
كاِةِیإ ِیتاِءِالز َّ ُبِفیاُفونَّ

ل َّ قَّ تَّ ِِهِاْلُقُلوُبِیْومًاِتَّ بِْاِوَّ
َّ
ِ(37صاُرِ)ْْل

ادِیدِوِفروشِآهناِراِازِیچِجتارتِوِخریمردانِكهِه37ِ
ِوِپرداخنتِزكاتِمشغول پاِكردنِمناز كند،ِمنىِخداِوِبر

ِروزىِمى ِآنِپردهیهاِوِدترسندِكهِدلآهناِاز شانِیهاِدر
ِوِدگرگونِاست.

ِیُِْجزِِیلِِ ِمُلواِوَّ ِماِعَّ نَّ ْحسَّ
َّ
ُهْمِِمْنِیزیُمِاَّلُلِأ ُقِیِاَّلُلِِلِهِوَِّْضِفَِّدَّ ْرُز

ْنِ ِ)یشاُءِِبغَِّیمَّ ِ(38ِرِِحساب 
ندِوِبهِذكرِخداِمشغولند(ِتاِیگوحِمىی)آهناِتسب38ِ

اندِنِپاداشِآچنهِراِكهِاجنامِدادهیآهناِِبترِخداوندِبه
د،ِوِیفزایشِبرِ)پاداش(ِآهناِبیبدهدِوِازِفضلِخو

حسابِ)بدونِمقابلهِباِخداوندِهرِكهِراِخبواهدِىب
ِخبشد.عمل(ِروزىِمى

ذ
ِال َّ ِِبقیوَّ راب  سَّ كَّ ْمِ ْعماَُلُ

َّ
ُرواِأ فَّ كَّ ِ ِینَّ ة  ِیِْعَّ ىت َّ ْمآُنِماًءِحَّ ُبُهِالظ َّ سَّ

ِْ ُهَِلَّ ِیِِِِإذاِجاءَّ ِاَّلُلِیْدُهِشَّ ُهِوَّ اُهِِحسابَّ ف َّ وَّ ُهِفَّ ِِعْندَّ ِاَّللَّ دَّ جَّ ِوَّ ئًاِوَّ
كفرِورز39ِ ر(ِآهناِیهاىِ)خدندِمتامِعملیوِكسانِكهِ

)ازِعباداتِوِانفاقاتِوِاختراعات(ِمانندِسراىبِاستِ
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ر ساِبِ)یسَّ ِدور(ِآبِیدرِزمِ(39ُعِاْْلِ ِكهِ)انسان(ِتشنهِآنِراِ)از ِمهوار
گاهِكهِبهِآنِرسدِآنِراِچپنداردِتاِ ابدِ)مرگِیزىِنیآنِ
چِیدنِبهِآنِسرابِاستِكهِمههِاعمالشِراِهیكافرِرس

ابدِكهِحسابِ)عمل(ِاوِراِمتاماِیند(ِوِخداِراِنزدِآنِیب
كیبپردازدِ)نت ئاتِفرعىِوِجزاءِیفرِسیجهِحسابشِراِكهِ

بارهِاوِ كفرىِكهِسببِسرابِشدنِحسناتِاوستِدر
زِمى دِزودرسِبهِحسابِاستِخبشد(ِوِخداونتنج 

كمِاعمال،ِگذشتِزمان ِروزِیها،ِز)ترا الِدر ادىِعم 
ِاجنامِسر ِشود(.عِدرِوقتِموعودِمنىیحساب،ِمانعِاز

ِیف ُظُلمات  كَّ ْوِ
َّ
ُِل ِِِأ ر  ْ

ْوقِ یِىَبَّ ِِمْنِفَّ ْوج  ِِهِمَِّْغشاُهِمَّ ِهِمِِْوج  ْوق  ِْنِفَّ
ِ جَّ ْخرَّ

َّ
ِِإذاِأ ْعض  ِبَّ ْوقَّ ْعُضهاِفَّ ِبَّ ُِظُلمات  حاب  ِیسَّ ِْدَّ ْدِیُِهَِلَّ راهاِیِكَّ

ِ ْ ْنَِلَّ ِمَّ ُهِِمْنُِنویِْوَّ اِلَّ ُهُِنورًاَِفَّ ِلِاَّلُلِلَّ ِ)عَّ ِ(40ر 

كافران(ِمانندِتاراِ)عملی40ِ ِ ِاستِىیهاكىیهاىِشر 
ِدری)براىِغر پوشاندِِژرفِكهِآنِراِموجىِمىىیایق(ِدر

ِآنِابرىِاست،ِیكهِباالىِآنِموجىِد ِفراز گرِاستِوِاز
گرِدستِخودِِاستِىیهاكىیتار انباشتهِبرِروىِهمِكهِا

ندِیبرونِآردِآنِراِبهِراحىتِمنىیاش(ِبدهیراِ)درِجلوِد
لِاخالىقِوِحمرماتِعملِوىِیدِاحنرایف،ِرذای)عقا

اِوِفرداِدرِیِاستِدرِفضاىِقلبشِدرِدنىیهاظلمت
ِندادهِ باالىِسرش(ِوِكىسِكهِخداِبراىِاوِنورىِقرار

ِهرگزِنورىِخنواهدِداشت.
 و شنیدنی دیدنیحقایقی 

که هر چیزی با آن دیده مینور  گر نباشد هیچ چیز قابل دیده شدن نیست. چیزی است   شود و ا
شویم چون بیشتر قدر نور خیلی متوجه نمیایم. که دیدهاست هایی از نورهایی نور ماه، نور چراغ و ...نمونهنور خورشید،

که قرار میاوقات در نور هستیم. حتی شب یکی  ن اتاق یا از ماه مشاهده های در تار گیریم نور مختصری از بیرو
یکی مطلق قرار نگرفتهمی  ایم. کنیم. نوعا ما در تار

که هیچ نوری ندارد حتی نمیوقتی در اتاقی قرار می  شویم.ای خود را ببینیم قدر نور را متوجه میتوانیم دست و پگیریم 
یکی هول و اضطراب سراغمان می یکی مینور مفهوم  آید.در تار یکی بیزار شرا با تار ود توان فهمید هر قدر انسان از تار

 شود.میل به نور در او تقویت می
کنیم در ذهن یا خیال با خود مرور میفهمد به دلیل وجود نور است. حتی وقتی چیزی را در بیند یا میهر چه انسان می

که امکان مشاهده را نمی کرد. نوری متناسب با آنچه در ذهن یا خیال است وجود دارد  یکی فرض  توان آن را در تار
 سازد.فراهم می



47 
 

که در زندگی انسان می که برای او حاصل میبه همین دلیل هر اتفاقی   شود توسط نور است.افتد و هر فهمی 
کند نور را در چراغدان و چراغ و  همراه با آینه مثال میرای اینکه خداوند ب رت نور زند. در این صوحقیقت نور را تبیین 

 عالوه بر روشنایی دارای جلوه زیبا نیز هست. 
کرد. توان در مکانهمچنین نور را می  مختلف برد و از آن استفاده 

یکی ها را روشن مینور خانه  دهد.نجات میکند و آنها را از تار
گر نور نباشد نه تنها چیزی دیده نمی  افتد.شود بلکه انسان افسرده شده و از حرکت و شور و نشاط میا

که به خدا ایمان دارند میهمان نور خدا میانسان ز شوند به همین دلیل نورانی هستند. وقتی انسان نور خدا را اهایی 
کس او را می  افتد.خدا می بیند به یادخود انعکاس داد هر 

که افراد جامعه وقتی با آنها روبرو می  تر یادها و از همه باالشوند به یاد خوبییکی از معیارهای انسان مؤمن همین است 
 افتند. خدا می

گناه نمی کسی آشکار شود در برخورد با دیگران دچار اشتباه یا   شود. وقتی یاد خدا در قلب 
کردن حاصل نداش کردن و خطا  تن نور خداست. وجود داشتن یا نداشتن نور به معنای وجود داشتن صفات نیک گناه 

 و شایسته و یا نبودن آن است.
کرد.  که بشود خدا را توسط او مشاهده  که دارای نور نیست نوری هم ندارد   کسی 

اشد که نور خدا جاری ب هاییشود. در خانهاولین آثار نور داشتن و یا ضررهای نور نداشتن در خانه و خانواده آشکار می
ت علم و ایمان به خدا در آن خانه وجود دارد و فرد به واسطه وجود این نور به زندگی شاداب و بانشاط و پر تحرک دس

 کند. پیدا می
که نتوانستهخانه و خانواده گیر اختالفات و ناراحتی ای  یادی میاست میهمان نور خدا بشوند، در  که بایدهای ز  شوند 

کنار بگذارند. افراد که مانع عطای نور خداست را  کارهایی   آن خانه و خانواده 
 گفت و شنود با دوستان

یک میشناسد. وقتی بسته میچشمان ما به خوبی تفاوت نور و ظلمت را می شود. به همین شود همه جا برایش تار
که همیشه برایش شب است. کسی نابینا باشد مثل اینست  گر   دلیل ا

یک بودن  کار می به معنایآن را گاهی به معنای ندیدن است به همین دلیل تار گاهی به   برند.نداشتن علم و آ
گفته می که به وسیله آن هر چیزی دیده میبدین ترتیب وقتی از نور سخن  شود. بنابراین شود منظور همان چیزی است 

 از آثار آن شناخته شود.تواند مانند نور معمولی قابل نشان دادن باشد و یا مانند نور علم می
کنید. یکی را مرور   با دوستان خود نور و تار

یکی را از بین میشود نور خورشید و وقتی شب میوقتی روز می  شود.برد و دیدن ممکن میشود نور ستارگان و ماه تار
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کتاب آمده میوقتی مطالعه می که در   نوعی نور است.تواند جهل ما را از بین ببرد پس آن مطالب کنیم مطالبی 
گوش می  دهیم .....................................وقتی به سخنان انسان حکیمی 

یم و تجربهوقتی به مسافرت می یم.................................رو  های سودمندی دار
 ......................................................................................وقتی 

  وقتی ...................................................................................... 
کسانی نور می کنید چه  کنید.با خود فکر   خواهند؟ بعد در مورد چرایش هم فکر 

 خواهد. چرا؟ ............................که بخواهد ببیند نور میکسی  -
که بخواهد تصمیم بگیرد نور می -  خواهد. چرا؟ ............................کسی 
که بخواهد چیزی را بگوید نور می -  خواهد. چرا؟ ............................کسی 
که بخواهد چیزی را بشنود نور می -  چرا؟ ............................خواهد. کسی 

یادی را خواند و نوشت: توان داستاندر رابطه با نور می  های ز
کوچک چوبی گرفتار شده بود. امواج سهمگین تن  کوچکی در طوفانی  داد و اش را به سختی تکان میقایق 

ن دت باراصدای صاعقه و شقایقرانش مستاصل از هدایت آنچه در اختیارش بود. هوا تاریک. ابرها در هم و 
کف داده  و کرده. قایقران پاروها را از  ن سو سو و آ قایق بدون هدایتگری توانا به این فضا را وحشت آور 

 شد. پرتاب می

که در حال غرق شدن در آب در این مسیر بی هدف و در این شب هول انگیز سر راهش به جمع زیادی 
کشتی غو حال غرق شدن بود و مسافرانش ل پیکری تا نیمه در آب در اقیانوس پهناور بودند برخورد. 

که در فراز و فرود امواج دائم وحشت زده و پر ازفریاد به بیرون پرت شده در حال دست وپا زدن بودند قایق 
که به دوش میافتاد هر لحظه آرزوی رهایی از بار بی اش به لرزه میچارچوب زندگی کشید. ثمری را داشت 

کشتی با دیدن قایق با ته ماندهمسافران و خ که داشتند ، عضالت پر قدرت آب را دمه  ای از اندک رمقی 
کرد به لحظهمی گهان. قایق فکر پلیدی به ذهنش خطور  ای خود را شکافتند تا خود را به قایق برسانند. نا

کرد؛ قایق اما با  یواژگون نمود و قایقرانش را به درون آب انداخت. قایقران او را چسبیده بود و تقال م
گذاشت . همه را حیرت زده  چموشی تمام خود را ازالبالی انگشتان یخ زده و لرزان او خالص نمود و پا به فرار 
کرد و رفت .خود را به امواج سپرد و ترجیح داد این سرگردانی تاریک و مبهم را به تنهایی  و پر از هیاهو رها 

که سنگین و خیس د که باالی سرش با غرش درنوردد . آنقدر رفت  گسترده آب تیره و ابرهایی  ر میانه حجم 
گردابی میان جنگلدرپی رژه میپی که در  کسی  های استوایی در افتاده، در افتاد و با قلبی رفتند ، چونان 

که از ترس و خستگی به دوران افتاده تک و  افسرده حیران و بدون دست آویز ، آواره و بی پناه و با چشمانی 
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که به چه چیز متوسل شود. ابرها آنقدر پائین آمده ا و بیتنه کرده، مانده بود  که  کاری  قایقران پشیمان از 
گویه می که نفسش بند آمده بود. وا کشتیبودند  که کرد : امان از دست این  های بزرگ . وقتی آنها هستند 

تجربه به ما. بی ز نگاه ملوانی خام وها از آن آنهاست. حتی دریغ ا گیرد . تمامی تنگهکسی سراغی از ما نمی
کنار ما رد میکشتی گر قایقران بیچارههای بزرگ با غرور تمام از  آب و غذا راه خویش ای هم بیشوند، حتی ا

کرده باشد، به نجات او اهمیتی هم نمی دهند چه رسد به اینکه قایق خودسری چون من به تنهایی انتظار گم 
کشتیکمک از نفتکش کمک آنها میهها و  کثر اوقات به  شتابند . ای بیگانه داشته باشد.حتی بادها هم در ا

کشید وقتی به یاد آن غول پیکر مدعی اقیانوس پیما افتاد. ادامه داد: خوب البته کمی از موضع خویش عقب 
که تفاوتی نمیطوفان کشتی  ها ا قایقگذارند . سهم آنها دریدن و بردن است اما مهای اقیانوس بین قایق و 

کشتیبیشتر متضرر می ها مگر از سهل انگاری ناخدا و دریابانان مغلوب امواج شوند واال وقتی سنگینی شویم. 
گهواره خواب هفت پادشاه را وزن ما را خرد میتالطم اقیانوس تن بی کودکی در  کند ، مسافران آنها چون 

کشتی هم شبانگاهان خود را به دست آب سپرده می های مادر اقیانوس خستگی روز را از و با تکانبینند و 
که میمنحنی بادبانهایش می گر شده از تکهمانند به یاد ما میتکاند. تنها در اضطرار  های ما نیز افتند. حتی ا

که از جنس آنها و مأمن آنها نیست. بلکه کنند. نجات آنها انگار حیاتیدریغ نمی ترین مسئله اقیانوسی است 
 ال شده ناخداهای خود شیفته و بلند پرواز آنهاست.سرزمین اشغ

که از حال رفت. نور آفتاب صبحدم پرده پلکهایش ر گفت  گفت و  ک اآنقدر  کرد. چشمهایش را  گشودروشن   ه 
کرد. طناب گفتند. سراپای خود را ورانداز  به  محکمی آسمانی آبی با ابرهایی روشن و موقر به او خوشامد 

کوتاهش بسته شده  کشتی میانسالی برخورد. ساده اما محکمپرچین  گرفت به  که  . بود. امتداد آنرا 
فر. س ضی ازآرام.مطمئن. مهربان. ملوانان در آمد و شد بودند .دوستانه و پر جنب و جوش. همه خندان و را

کشتی چند مباورش نمی که مسافری نداشتم؟  کشتی. چگونه؟ به چه دلیل مرا نجات داد؟ من  تری شد. یک 
کردند. یهای دور حکایت مزدند و تن جلبک دارش از تجربهر از او بود. الوارهایش به او لبخند میبلندت

کشتی طعمی از هیجان ودلهره را مزمزه می که از هیبت  گرفتهای نافذی او را نشانکرد، چشمهمانگونه  ند. ه 
کشتی پایین آمد و به سمت قایق ، خیره و آرام قدم برد پر  ودوان  لب قایق دوانقاشت. دلش لرزید. مرد از 

که در ذهنش خلق میتوانست ترانهتپید ، اما نمیشتاب می رام! ! چه آشد را نشنود: چه تنومند! چه مطمئنای 
گرفت. اصال شبیه قایقران او نبود ! چقدر این اهای نافذی! چه لبخند پدرانهچه چشم عتماد ای!. دلش 

 خواستنی بود!
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خدا به ود. نابگذاشت . حتی راه رفتنش مثل او تر بود. انگار پا جای پای او میو عقبملوان جوانی قدمی از ا
کند که خوب تعمیرش  گفت: جوان ! این قایق را به نزد عیسای نجار ببر  که رسید  این  ، زیراباالی سر قایق 

که به تو می کل شم به بهترین سپارقایق هدیه من به توست. به خاطر اینکه جوان الیقی هستی و وظایفی را 
گاهی مرتکب اشتباه هم میانجام می رزانی گیری نه حسرت. اها، عبرت میشوی اما از عبرتدهی . هر چند 
 تو!              

گفت و نوشت و به دیگرن به رسم هدیه داد:در رابطه با نور می کوتاه زیبایی را   توان جمالت 

که همه پروانه ها را به  که انسانهاین چه حقیقتی است  واز می ا را پردور شمع فرا می خواند و چه آوای حقی 
 دهد تا به اوج بروند و برسند.

که شب سپری شدنی است و فجر آمدنی و قدر خود را د  که دانستند  ر این راه سعادت از آن آنهایی است 
کردند و قدر ماه را نیز هم.  تاریکی درک 

که وقتی نور را می کسی آن را میتوان همان ذکری دانست  گویی همان موقع به علم و دانش رسیده است.هر   فهمد 

گر ذکر معنا شود در ثانیه ثانیه آزمون چه خوش  زندگی ذکر ، چه واژه ی ملموس و جذابی . ذکر ، یادخدا . وا
کاری برآیی و همه چیز را به خوبی و به درستی ببینی.می گر ذکر معنا نشو توانی از پس هر  حظه د در لو ا

که به امتحان میلحظه   کنی آنچه باید یاد بگیری و به یاد داشته باشی.فراموش میگذرد، ی عمری 

که با آن می گر چه واژه ی عجیبی استتوانی ببینی و بشنوی و البته ذکر همان نور است   ه باشی همران آبا  که ا
کسی هادلی ها شک ها و دو کند و از تو را بزرگ می  رهاند.یم و بی 

 توان با آنچه موجب دلگرمی و خوشی است شناخت.نور را می
هنگامی  م من با تو،کنم عالم را. چه زیباست عالکنم و تماشا میبندم، دوباره باز میشویم، میهایم را میچشم

 هایم بسته است روی بدی.که چشم
که مست و مده کنار تو بودن و تو را ندیدن. نگاه عالمیانی  ک است  غ شهر های شلووش خیابانو چه غمنا

 شوند؛ عصر تکنولوژی!می
که نمی الم. عدویدن  هایبینند با تو، تو را، میان ثانیهو چه عجیب است ندیدن این همه نشانه،  چه چیزها 

گرفته و برخی دنبال ظلمت می  گردند، نور همه جا را فرا 
که  کسانی  کسی را نمی جزو چه زیبا هستند  که تو  کسانی  گشودهبینند،  -می ؛ و انتظاراند تا انتهای افقچشم 

که در عطش حضور معنا شده.  کشند بهار را، انتظاری 
 هایم بسته باشند بر روی بدی،بگذار همچنان چشم
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 که زیباست،
 زیباست عالم من با تو!

گروه ح و برنامه در   پیشنهاد طر
کارهایی می کرد تا بتوان قدر نور را بیشتر دانست و به چه  کرد و از آن سرسری نگذشت؟آتوان  ن برای ای ن بیشتر توجه 

کرد:های متعددی مانند طرحتوان طرحکار می  های زیر ارائه 
گر چه چیزهایی را بدانیم زندگی»مسابقه  -  «شود؟مان بهتر میا
گر چه چیزهایی را ندانیم و نبینیم زندگی»مسابقه  -  «شود؟مان سخت میا
که در آن بهبرگزاری شب خاطره -  شود.بیان مطالب سودمند و مهم برای زندگی اشاره می ها 
که مطالب ضروری برای زندگی را می -  کنند.دانند و بیان میدعوت از دانشمندانی 
- ..................... 
- .................... 
- .................... 

که مستقیما به نور وابسته است میعالوه بر فعالیت که در رابطه با مفهوم ذتوان فعالیتهایی  گرفت  کر هایی را در نظر 
که تنها باید او را پرستید و تنها ازخدا باشد. منظور از ذکر خدا  کسی  او  یادآوری خدا به عنوان خالق و مدبر است. 

که کمک خواست. برای این منظور طرح تواند در صدد جوابگویی به سؤاالت زیر طراحی شود میپیشنهاد میهایی 
 شود:

یکی فهمید و آن را به دیگران فهماند؟ ،توان مفهوم ذکر را با نورچگونه می  و فراموشی و غفلت را با تار
کسی نور ندارد چ  کند؟و چگونه رفتار میشود میهایی چه خصلتدارای و  کندهای پیدا میه ویژگیوقتی 

کیست؟  چرا باید یاد او بود؟ کجاست؟خدا 
که سؤاالت متعددو   9هایی را خواند. کتاببرای یافتن جواب آن  دیگر  

 معرفی خدا به نور به معنای:
 های خاص منحصر به فردمعرفی خدا به مهربانی -
که می - کسی  کند.معرفی خدا به عنوان تنها   تواند همه را هدایت 
ک - که هیچ  کسی  ن اجازه او نمیمعرفی خدا به  که انجام شود.ار بدو  تواند 
که بزرگ است و بزرگی او قابل درک نیست. - کسی   معرفی خدا به عنوان 
- .......................... 

                                                           
 های نویسنده توانا جناب آقای عباسی ولدی در این زمینه بسیار مناسب است.کتاب 9
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- .......................... 
- .......................... 

 هایی برای معرفی خدا برای دوست داشتن و اتصال و ارتباط دائم بریزید. طرح یا طرح
 های مشخصی داشته باشید. ها برای اینکه یاد خدا پیوسته در زندگی باشد برنامههمچنین در این طرح

 تعیین شده انتخاب برنامه و اجرای آن در محدوده
کنید و برای یکی از طرح ید.های خود را آماده   ابطه بااین طرح با توجه به اینکه در ر اجرای آن مقدمات الزم را مهیا ساز

 یاد خداوند است باید خیلی با عظمت برگزار بشود. 

گیر بودن طرح و فایده   دار بودن آن خیلی مهم است زیرا برای نشان دادن نور خداست. فرا

  شعار اجرای برنامه

ِ ن َّ ِیاْْلَّ ِوَّ انَّ ْحسَّ زَِّْبِطُلِاْْلِ ِیالت َّ ِیدَّ ْلفَّ ِاْْلُ ِوَّ ِ ق  ِاْْلَّ ُبِِبُنوِر ْقتیْذهَّ  10وِجُبِاْْلَّ

ِراِب كار تِموجبِبطالنِاحسان،ِوِ ِبیمن  ِآچنهِهستِپنداشنتِباعثِاز ِقلب،ِوِخلفِوعدهِیشِاز ِبردنِنورِحقِدر
 سببِخشمِخداِوِمردمِاست،

                                                           
 نهج البالغه 53خطبه  10


