
1 
 

 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 

 

 

 

 

 
 کاری از:

مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران



61 
 

 م، برپایی نماز اطاعت از رسول نهدرس 

که خداوند ما را الیق همراهی با فرستا» ود ده خباید به خود بالید 
  «کرده است!
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ِ ْعناِیوَّ طَّ
َّ
ِأ ُسوِلِوَّ ِِبالر َّ اِِباَّلِلِوَّ ن َّ ِآمَّ ِیُِث َُِّقوُلونَّ

ّل َّ وَّ رتَّ ِیِفَّ ْمِِمْنِمِِق  ْنُ
ن ْؤم  ِِباْْلُ ولِئكَّ

ُ
ِماِأ ِوَّ ْعِدِذِلكَّ ِبَّ  (47ِ)یَّ

ِوِمیانِآوردمینِرسولِایند:ِبهِخداِوِبهِایگووِمى47ِ
كرد ِآنِروىِمیاطاعتِ ِآنانِپسِاز ،ِسپسِگروهىِاز

ِآهناِ)كهِمدعىِاكِیچِیگردانندِوِهمى انِشدند(ِمیاز
 ستند.یانِآورندهِنمیا

ِهِلِِ ُسول  ِرَّ ِاَّلِلِوَّ ِِإذاُِدُعواِِإّلَّ ِبَِّیوَّ ْمِیْحُكمَّ ُ ِِمْنُِیرذاِفَِِّإِِنَّ ْمِق 
(ِ ِ(48ُمْعِرُضونَّ

ِموردِاختالفِوِنزاعى(ِبهِسوىِخداِو48ِِ وِچونِ)در
انِآهناِداورىِیرسولشِدعوتِشوندِتاِ)رسولش(ِم

گاهِگروهى ِنزدِرسول(ِِكندِنا ِآنانِ)ازِحضور از
ِگردانند.یرو

ِِإْنِ ِیوَّ ق ُ ُمِاْْلَّ ُ ُتواِِإلَِّیُكْنَِلَّ
ْ
ِِهُِمْذِعنیأ ِمواردِنزاع(ِحقِبهِجانبِآهناِباشدِبا49ِِِ(49ِ)یَّ گرِ)در وِا

ِند.یآِوِفرمانبرىِبهِسوىِاوِمىیحالِتسل
ِیف
َّ
ْمِِأ

َّ
ِمِاْرتاُبواِأ

َّ
ِأ ض  رَّ ْمِمَّ ِِبِ ْنِیُقُلو

َّ
ِأ ِییاُفونَّ لََِّّلُلِافَّ ِِْمِهیِِِعَّ وَّ

(ِ ونَّ اِْلُ ُِهُمِالظ َّ ولِئكَّ
ُ
ْلِأ ُسوُلُهِبَّ ِ(50رَّ

اِیان(ِاست؟ِمیمارىِ)ضعفِایشانِبیهااِدرِدلیآ50ِ
ِا اِآنكهِیاند؟ِدِافتادهیان(ِدرِشكِوِتردمیآنكهِ)پسِاز

ِمقامِداورى(ِبهِآهناِستِمى ترسندِخداِوِرسولشِ)در
ِكنند؟

ِ ْولَّ ِقَّ كانَّ اِ نِإمن َّ ْؤم  ِاْْلُ ِاَّلِلِیَّ ِرَِِِِّإذاُِدُعواِِإّلَّ ِبَِّْحكُِیِهِلُِِسولِ وَّ ْمِیمَّ ُ نَّ
ْنِ
َّ
فِْیأ ُِهُمِاْْلُ ولِئكَّ

ُ
ِأ ْعناِوَّ طَّ

َّ
ِأ ْعناِوَّ ِ ِ)ِلُحوُقوُلواَِسَّ ِ(51نَّ

ستِكهِسخنِمؤمنانِهنگامىِكهِبهِینِنیجزِا51ِ
سوىِخداِوِرسولشِخواندهِشوندِتاِ)رسولش(ِدرِ

ِمقامِنزاعِوِغیم نِاستِیره(ِداورىِكند،ِایانِآهناِ)در
ِند:یگوكهِمى

ْنِ ِمَّ ِیوَّ ُهِوَّ ُسولَّ ِرَّ ِوَّ ِیِِْطِعِاَّللَّ ِوَّ ِاَّللَّ قِْیشَّ ولئِِِهِفَِّت َّ
ُ
ُِهُمِالِْأ ِكَّ فاِئُزونَّ

(52)ِ
وِهرِكهِخداِوِرسولشِراِفرمانِبردِوِازِخداوند52ِِ

ِاوِپرواِكندِچن قتِیِكسانِبهِحقیبترسد،ِوِاز
ِاند.ابیكام

ُمواِبِِ ْقسَّ
َّ
ِأ ِوَّ

َّ
ِأ ْهدَّ ُِمیاَّلِلِجَّ ْرهتَّ مَّ

َّ
ِأ ِِئْ ْمِلَّ ُِقْلِْخرُِیلَِّْمِاهِنِ الُِتْقِسُمواُِِجن َّ

ب ِخَّ ِاَّللَّ ِِإن َّ ة  ْعُروفَّ ِمَّ ة  ِ)یطاعَّ ُلونَّ ْعمَّ ِِباِتَّ ِ(53ر 
نِسوگندهاىِخودِبهِخداِسوگندِیتروِبهِسخت53ِ
گرِآهناِراِفرمانِدهىِ)بهِخارجِشدنِبراىِی كردندِكهِا ادِ

ند.ِبگو:ِقسمِیرونِآیزندگى(ِقطعاِباِازِخانهِوِیجهادِ
كوِوِیدِ)آچنهِبرِمشاِواجبِاست(ِاطاعتِنیخنور

ِآچنهِ خالصانهِاستِ)نهِسوگند(،ِالبتهِخداوندِاز
گاهِاست.یكنمى ِدِآ

ط
َّ
طیُقْلِأ

َّ
ِأ ِوَّ ِیُعواِاَّللَّ

ل َّ وَّ ِإْنِتَّ ِفَّ ُسولَّ ِفَِّْواُِعواِالر َّ لَِِّإمن َّ ِِِهِیاِعَّ ِوَّ لَّ ماُِْح ِ
لَِّ ِِإْنُِتطُكْمِماِیعَّ ِوَّ ْلُتْ ِمایُْح ِ ُدواِوَّ تَّ ْ ُِِعوُهِهتَّ َلَّ ُِسوِلِِإال َِِّالر َِّعَّ

ب الُغِاْْلُ ِ(54ِ)ُیِاْلبَّ

كن54ِ نِیدِ)درِمههِاحكامِاو(ِوِایبگو:ِخداِراِاطاعتِ
ِآچنهِبهِعنوانِوالیرسولِراِاطاعتِكن تِامرِیدِ)در

گردانفرمانِمى گرِروىِ ستِكهِینِنیدِجزِایدهد(،ِپسِا
فِشدهِ)ابالغِرسالت(ِوِیچنهِبرِآنِتكلبرِعهدهِاوستِآ
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رشِوِعملِبه(ِآچنهِبدانِیبرِعهدهِمشاستِ)پذ
ف ِاوِفرمانِبریمكل  گرِاز د،ِوِبرِیابیتِمىیدِهداید،ِوِا

ستِ)اماِیزىِنیام(ِچیرسولِجزِرساندنِآشكارِ)پ
وىِوِیفهِمقامِامامت،ِوِجمازاتِدنیاجراىِاحكامِوظ

كارِخداوندِاست(. ِاخروىِ
ِ دَّ عَّ ذوَّ

ایاَّلُلِال َّ ِمُلواِالص َّ ِعَّ ُنواِِمْنُكْمِوَّ ِآمَّ ُِیِلَِِّْلاِتِنَّ ن َّ ْخِلفَّ ِْمِیِفِْستَّ
ذ
ِال َّ فَّ ْخلَّ اِاْستَّ مَّ كَّ ْرِضِ

َّ
ِلَِّیاْْل ْبِلِهْمِوَّ ِِمْنِقَّ ِك ِِمَِّینَّ ْمِدنَّ َّ ُ ُمِیَِلَّ ُ نَّ
ِذِ
یضِیال َّ ِلَِِّاْرتَّ ْمِوَّ ُ ْوِیَلَّ ْعِدِخَّ ْمِِمْنِبَّ ُ ن َّ لَّ ِ د  ِهِبَّ ِف 

َّ
ىنْعبُِیْمنًاِْمِأ الُِِدونَّ

ِىبی ِِْشِرُكونَّ ِیشَّ ولِئكَّ
ُ
أ ِفَّ ِذِلكَّ ْعدَّ ِبَّ رَّ فَّ كَّ ْنِ ِمَّ ِِالُِْهُمِِئًاِوَّ فاِسُقونَّ

(55)ِ

انِآوردهِمیخداوندِبهِكسانِازِمشاِ)مسلمانان(ِكهِا55ِ
كارهاىِشا كردهیوِ اندِوعدهِدادهِاستِكهِقطعاِستهِ

ِروىِزم ِ)خود(ِكندِوِحكومتِیِجانشیآهناِراِدر
گو ِآهناِبودندِینهِكهِكسانِراِكهِپخبشدِمهانِ شِاز

)مانندِمؤمنانِقومِنوحِوِقومِهودِوِصالحِوِقومِ
ىنِراِكهِبراىِیِساخت،ِوِحتماِآنِدیونس(ِجانشی

نِاسالم(ِبراىِآهناِمستقرِوِیدهِاستِ)دیآهناِپسند
ِبیترداستوارِسازد،ِوِىب ِوِترسِیدِحالِآهناِراِپسِاز

ِورىِكهِتناِمراِبپرستنددِبهِطیلِمنایىنِتبدمیبهِامنِوِا
ِایزىِراِشریوِچ ِندهند.ِوِهرِكهِپسِاز نِیكِمنِقرار

قتِیِكسانِبهِحقی)نعمتِبزرگ(ِكفرانِورزد،ِچن
ِنافرمانند.

ق
َّ
ِأ طیوَّ

َّ
ِأ ِوَّ كاةَّ ِآُتواِالز َّ ِوَّ الةَّ ُسِیُمواِالص َّ ُِعواِالر َّ عَِِّولَّ ُكْمُِترِْلَّ

ِل َّ ُونَّ ْحَّ
(56)ِ

پاِدار56ِ ِراِبر ِایازدِوِزكاتِبپردیوِمناز نِرسولِیدِوِاز
گیفرمانِبر ِ ِد.یرید،ِباشدِكهِموردِرْحتِ)خداوند(ِقرار

ذ
ِال َّ بَّ َّ سَّ ْ ُرواُِمْعِجزیالِتَّ فَّ كَّ ِ ِیِفِینَّ ْرِضِوَِِّنَّ

َّ
واهُِِمَِّاْْل

ْ
ارُِأ ُِمِالن َّ ِوَّ

ص ِاْْلَّ ِبْئسَّ ِ(57ُرِ)یلَّ
كفرِورز57ِ ِروىِزمدهیكسانِراِكهِ ِكهِدر ِیاندِمپندار

ِپمىكنندهِهستندِ)كهِناتوان شبردِیتوانندِخداِراِاز
كنند(ِوِیاهدافشِ اِهالكِكردنِدمشنشِدرماندهِ

اِكهِبدِسراجنامىِاست.یجا ِگاهِآهناِآتشِاستِوِحق 
 و شنیدنی دیدنیحقایقی 

که نشنیدن حرف حرف شنوی از بزرگان به ویژه اولیای الهی خیلی منفعت دارد های آنها  خیلی مضر همانطور 
 است.

 در آوردن آن است. عمل قبول آن و به حرف شنوی یک حرف به معنای شناخت منظور اصلی آن حرف و 
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کسی حرف شنوی می های کند. برخی از افراد ناشایست حرف شنوی دارند و حرفالبته مهم است فرد از چه 
گاه را قبول نمی کسی حرف انسانافراد دلسوز و آ گر  گاه و مسکنند. طبیعی است ا ئول و نشنود به طور ها آ

گاه و غیر مسئول را می  شنود.طبیعی حرف افراد غیر آ

کسانی می کسی برای انجام احکام دین خود مرجعی انتخاب نکرده است به دنبال حرف  گر  که صالح او ا رود 
کاری را انجام نمیرا نمی  دهند.شناسند و بر اساس منفعت او 

که می بیند و زندگی پر خیر و برکتی داشته باشد باید با رسول خدا و خواهد رحمت خداوند را همیشه بکسی 
که در هر زمان به شکل دانشمندان و علما هستند  هم که مینمایندگان او  دهند راستا باشد یعنی به دستوراتی 

 گفته شده است.« اطاعت»راستایی در قرآن آشنا شده و آن دستورات را بپذیرد. به چنین هم

سول برپاداشتن نماز و رسیدگی به محرومین است. زیرا این دو دستور از دستورات همه نشانه اطاعت از ر
 رسوالن و اولیای الهی است. 

کنند و همه شوند همانند آنان در پیشگاه خدا ارج و قرب  پیدا میوقتی افراد با رسول و نمایندگان او همراه می
که به او میعنایت یافت میهایی  ه همین دلیل به همه مؤمنین وعده جانشینی خود را داده ب کنند. شود را در

 است. این به لیل ارتباط آنها با رسول است.

که از اولیای الهی حرف شنوی ندارند دچار لجبازی کسی های شدید میدر مقابل افرادی  شوند و هر وقت هر 
کند از او با ترش گاه  ک منجر رویی روی برمیبخواهد آنها را از ضررهای چیزی آ گردانند. این حالت خطرنا

کرده و سراغ افرادی برومی گاهند پشت  که دلسوز آ کم به افرادی  کم  که قصد فریب انها را دارند. شود   ند 

گمراهی می که دچار  کردن به افراد دینافرادی  گمراه نبودند ولی به دلیل پشت  ا ردار حرف رفقایی شوند از اول 
گناهان مکرر شدند. گناه بودند را شنیدند و دچار اشتباه و     که اهل 

 گفت و شنود با دوستان
کردن اوضاع زندگی وقتی به روش  گیرد بینش افراد را به شدت افزایش میتحلیل   دهد.درستی صورت 
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کسی در زندگی هر چقد هم لجباز باشد حرف شنوی کسی باید  هاییهر  گر دارد ولی از چه  معلوم شود. مثال ا
کرده باشد ممکن است حرف دکتر را بشنود و از  کسی خورد غذایی برایش ضرر داشت و دکتر او را از آن منع 

کند و یا اینکه حرف او را نشنود و در عوض حرف خودش را بشنود و آن غذا را بخورد.خوردن آن خوددا  ری 

کسی در زندگی زیر بار دستورات و حرف  کند.رود و بر مبنای آن عمل میهایی میدر هر صورت هر 

گذشته چه این تحلیل را می که در هفته  کند  کند و با خود محاسبه  کسی از زندگی خود شروع  شود هر 
کسانی به چه علتی شنیده است.حرف  هایی را از چه 

که شنیده شدهحرف کسی بوده؟ هایی   به چه دلیلی بوده؟ از جانب چه 
   
   
   

کسی با شنیدن حرف  یج هر  کارهایی به صفاتی مشهور میبه تدر کارهای شود. برخی به  های خوب و برخی به 
 بد.

که افراد به جای اینکه به خوبی مشهور باشند به بدی مشهور شوند. در این صورت تعلقات  و چقدر بد است 
 توانند تعلقات خوب داشته باشند یا بد. گیرد و افراد میفرد شکل می

که آنها به آن افتخار می  .کننددر زندگی آدم ها چیزهایی وجود دارند 
کردن با بعضی  !    ها افتخار استنسبت داشتن یا دوستی 

 !تعلق داشتن به بعضی جاها افتخار است
 !ها مایه سربلندی استها و خصوصیتشناخته شدن به بعضی خصلت

 !ها مایه مباهات استنصب بعضی پرچم
 !ایمان داشتن به خدا افتخار است

کمیت خدا برای بنده  !ها افتخار استحا
کسی دیگر نیست کس بنده   !در حکومت خدا هیچ 

 !ومت خدا پرچمی دارد افراشته بر قامت مؤمنانحک
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کک کسانی شبیه میسی افی است هر  که به چه  که خدا را دوست دارند و به او خود را بسنجد  کسانی  شود. به 
که از خدا دوری میافتخار می کسانی   کنند باید حرف حرف خودشان  باشد.کنند و فکر میکنند و یا به 

 تواند دید درستی به ما بدهد.تحلیل شود میها صفات هر یک از این

که حرف حرف خودشان است: کسانی   صفات 

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

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

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

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

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

که سعی می کسانی  کنند:صفات   کنند به متخصصین رجوع 

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

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

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

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

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

گروه ح و برنامه در   پیشنهاد طر
که دارای قواعد درست دارد. این دار شدن یعنی تبعیت از برنامهدینکرد. تالش باید دار شدن برای دین هایی 

 ورد تأیید باشد.ها الزم است از ناحیه خدا مبرنامه

که خداوند پس از دین گسترش دین خدا یعنی رجوع به متخصصینی  گسترش داد.  دار شدن باید دین خدا را 
کرده است و  و دست برداشتن از حرف  های سرخود.تأیید 
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 گردد. با پیامبران، امامان، دانشمندانشود و با بزرگان همراه میشود بزرگ میدار میوقتی انسان دین

گسترش می ی دینوقت که هم برای خودشان و هم برای دیگران ضرررا  کارهایی   دهد افراد را از لجبازی و انجام 
کارهای آسیبدارد منع می  گیرد.زننده را میکند و جلو 

که انتخاب میدر طرح که هم افراد را به دینکنید طرحهایی  گسترش هایی را در اولویت بگذارید  داری و هم 
 کند.  دین تشویق

کرده و زمان آغاز مجاهدت شما میجهاد خود را مجاهدی حال هر هر به   .تواند هم اکنون باشداز زمانی شروع 

کنیم دستورات علمای دین به ویژه ولی  فقیه را  تبرای مجاهد و به آن عمل  بشناسیمدر راه خدا باید سعی 
 کنیم.

کنید در طرح خود توصیه آورید تا وظایف خود را بیشتر بشناسید و آن را در های رهبری را به دست سعی 
 اختیار دوستانتان قرار دهید.

 تواند برای دیگران هم درس آموز باشد.ها مینصب این توصیه

گر باشد خیرات بسیاری را به دنبال خواهد داشت. های شما میطرح که ا تواند در خصوص اقامه نماز باشد، 
 ه و زیبا با:اقامه نماز آن هم به شکلی آراست

 های جذاب اذان -
کردن و دعای وحدت را خواندن  -  تعقیباتی انقالب مانند دست در دست هم 
 داشتن صفوفی هماهنگ  -

کمیتههای شما میطرح که در این صورت  آموزان ای از معلمین و دانشتواند برای رفع محرومیت دیگران باشد 
کنند.می  توانند موارد الزم را معلوم 

که به نحوی دچار ضعف هستند مانند سالخوردگان،سر زدن به  کسانی  جانبازان و ... از این  محرومین و یا 
 هاست.دسته از طرح

 تعیین شده انتخاب برنامه و اجرای آن در محدوده
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کار و نیز تب کار توضیح منفعت این  کنیم و برای این  لیغ و برای اجرای دستورات ولی  الهی افراد دیگر را همراه 
 یق امر مهمی است. تشو

که فهرستی از مهم آوری شود و شیوه عمل آنها نیز با مشورت استخراج ترین آنها جمعبهترین حالت اینست 
یخته شود.شود و طرح یا طرح  هایی برای اجرای آن ر

کرد.همچنین می   توان رفتن به مساجد اطراف برای اقامه نماز را هر از چندگاهی تجربه 

کردن دیگران  گفتگوی سالم و با تدبیر و همراه   های زندگی است.از زیباترین برنامهداران با دینایجاد 

گذاشت.کم کنار   رویی را باید 

کرد.  شجاعت در ارائه مطالب را باید از جایی آغاز 

کردن از مؤثرترین ابزارهای اثرگذاری است.  مؤدبانه صحبت 

 نی با آنها روبرو شدن بسیار ضروری است.دوست داشتن دیگران و از روی مهربا

 شعار اجرای برنامه

ِطِ
َّ
ِیأ

َّ
أ اِرَّ ِِإذَّ ْعُصوُهِوَّ ِتَّ ِالَّ ِوَّ ِاْْلَِّیُعواِاَّللَّ ِیُتُ

َّ
أ اِرَّ ِِإذَّ ُخُذواِِبِهِوَّ ِفَّ ْنهیرَّ ْعِرُضواِعَّ

َّ
أ ِفَّ ر َّ ِالش َّ  12ُتُ

كن ِنافرمانِاوِبپرهیخداوندِراِاطاعتِ كنید.ِچونِخیزیدِوِاز ِراِیراِازِدستِمدهدِآنِیرِراِمشاهدهِ دِینیببد،ِوِچونِشر 
ِآنِروىِبرگردان  د.یاز

  

                                                           
 البالغه نهج 167خطبه  12
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 دهم، سالم خدا بر ما  درس 

گرفته است!»   «خدا ما را خیلی تحویل 
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ِی
َّ
ذیَِّاِأ

ُنواِلِِیاِال َّ ِآمَّ ذینَّ
ِذْنُكُمِال َّ

ْ
أ ِیْستَّ ْتِمَِِّنَّ كَّ ِلَّ

َّ
ِانُِمیِأ ُكْمِوَّ

ذ
ِیال َّ ْ َِلَّ ِینَّ ُلمَّ ِمَِِّْبُلُغواِاْْلُ الثَّ ِِمْنُكْمِثَّ ات  ْبِلِِِمْنِر َّ ِقَّ

ِح ْجِرِوَّ الِةِاْلفَّ ِصَّ ِثِِیَّ ُعونَّ ضَّ ِایِتَّ ُكْمِِمنَّ ِابَّ ة ِیهلظ َّ ِِمْنِرَّ ِِوَّ
ُكْمِلَِّ ِلَّ ْورات  الُثِعَّ الِةِاْلِعشاِءِثَّ ْعِدِصَّ ِیبَّ ُِِكْمِیلَِّعَِّسَّ وَّ

لَِّ لَِّهیِِالِعَّ ِعَّ اُفونَّ و َّ ِطَّ ُهن َّ ْعدَّ ِبَّ َلْعُضكُِبَُِِّكْمِیْمُِجناح  ِْمِعَّ
ذ كَّ ِ ْعض  ِبَّ ُكُمِاْْلُِیِبَِّیِلكَّ ِاَّلُلِیِاَّلُلِلَّ كِیِ لعَِِّاِتِوَّ ِیِ حَّ

(58) 

دِكسانِكهِید،ِبایاانِآوردهمیاىِكسانِكهِا58ِ
ندِوِكسانِازِمشاِكهِبهِحدِبلوغِیبردهِملكىِمشا

اندِ)هنگامِورودِبهِمسكنِشخىصِمشا(ِدهینرس
رندِ)وِسرِزدهِیسهِبارِ)درِسهِوقت(ِاجازهِبگ

لِازِمنازِصبحِوِهنگامِظهرِكهِواردِنشوند(،ِقب
دِوِپسِازِمنازِعشاِیهنهاىِخودِراِوامىلباس

نِاوقات(ِسهِوقتِخلوتِمشاست،ِیكهِ)ا
نِ)سهِوقت(ِبرِمشاِوِبرِآهناِگناهىِیگذشتهِازِا

را(ِآهناِیستِ)كهِبدونِاجازهِواردِشوند،ِزین
وستهِ)برِحسبِضرورتِمعاشرت(ِبهِدورِمشاِیپ

كارِوِرفتِوِآمدِیكدیاِمشاِباِیچرخندِ)مى گرِ
نِگونهِیدنِاذنِمشكلِاست(.ِایدِوِطلبیدار

كندِوِانِمىیاتِ)احكام(ِراِبراىِمشاِبیخداوندِآ
دانِاست.خداوندِداناِوِمصلحت  

لِْ ِفَّ ُلمَّ ْطفاُلِِمْنُكُمِاْْلُ
َّ
ِاْْل غَّ لَّ ِِإذاِبَّ ِْسِیوَّ

ْ
أ اِِذنُِتَّ مَّ كَّ ِاواِ نَّ ذَّ

ْ
أ ْستَّ

ذ
ِیال َّ ذِلكَّ كَّ ْبِلِهْمِ ِِمْنِقَّ كُُِِیِبَِّینَّ ِاَّلُلِِاِتِهِیْمِآاَّلُلِلَّ لوَّ ِیِ ِعَّ

ك ِ(59ِ)یِ حَّ

دندِپسِیوِچونِكودكانِمشاِبهِحدِبلوغِرس59ِ
دِ)درِمتامِاوقاتِواردِشدن(ِاجازهِخبواهندِیبا

چنانِكهِكسانِكهِقبلِازِآهناِ)بهِسنِبلوغِ
خواستند.ده(ِبودندِاجازهِمىیرس  

ساِءِالال َّىت ِالن ِ واِعُدِِمنَّ ِاْلقَّ ِنِِیالِِوَّ لَِّكاحاًِْرُجونَّ ِیِفَّ سَّ
لَِّ ْنِهیِِعَّ

َّ
ِأ ُِجناح  ِثِِین َّ ْعنَّ ِغَِّیضَّ ن َّ ُ ُِمتَِّیاِبَّ ر ِِرَّ ِبَّ ِیِبزِجات  ة  ِِنَّ وَّ

ْنِ
َّ
ِیأ ِخَّ ْعِفْفنَّ ِیْستَّ ِاَّلُلَِسَّ ِوَّ ن َّ ُ َِلَّ ِعَِّیر  ِ(60)ِیِ لع 

ضِوِباردارى(ِكهِیوِزنانِبازنشستهِ)ازِح60ِ
زشِجنىس(ِیلِآمی)طبعا(ِطمعِمهسرىِ)م

ِایگناهىِنندارند،ِبرِآهناِ هاىِنكهِلباسیستِدر
دهندهِِهنندِدرِصورىتِكهِنشانیخودِراِبرِزم

تِورزیورِوِآرایز دنِآهناِیشِنباشند،ِوِعف 
شانِِبترِاست،ِوِخداوندِشنواِوِداناست.یبرا  

ْعمىیلَِّ
َّ
ِاْْل َلَّ ِعَّ ِالِِسَّ ِوَّ ج  رَّ ِجِحَّ ْعرَّ

َّ
ِاْْل َلَّ ِالِعَّ ِوَّ ج  رَّ حَّ

ر ِاْْلَّ َلَّ َلیعَّ ِالِعَّ ِوَّ ج  رَّ ُكُلواِِمْنِِِضِحَّ
ْ
أ ْنِتَّ

َّ
ْنُفِسُكْمِأ

َّ
أ

ْوِبُِیبُِ
َّ
ُكْمِأ ْوِبُِیوت 

َّ
ْوِبُِیوِتِآباِئُكْمِأ

َّ
هاِتُكْمِأ م َّ

ُ
وِتِیوِتِأ

مارِ)خصوصا(ِوِبرِیناِوِلنگِوِبیبرِافرادِناب61ِ
نكهِ)درِیستِدرِایخودِمشاِ)عموما(ِگناهىِن

هاىِخودتانِگانه(ِدرِخانهازدهیهاىِنِخانهیا
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ْوِبُِ
َّ
ْوِبُِیِإْخواِنُكْمِأ

َّ
واِتُكْمِأ خَّ

َّ
ْوِیوِتِأ

َّ
ْعماِمُكْمِأ

َّ
وِتِأ

ْوِبُِیبُِ
َّ
اِتُكْمِأ م َّ ْوِبُِیوِتِعَّ

َّ
ْخواِلُكْمِأ

َّ
وِتِخاالِتُكْمِیوِتِأ

كِْ لَّ ْوِماِمَّ
َّ
دأ ْوِصَّ

َّ
ُهِأ فاِتَّ ِمَّ لَِّیِقُكْمِلَِّیُتْ ِعَّ ِیسَّ ُكْمُِجناح 

ِ ُكُلواِمجَّ
ْ
أ ْنِتَّ

َّ
ِبُِیأ ْلُتْ خَّ ِإذاِدَّ ْشتاتًاِفَّ

َّ
ْوِأ
َّ
ُمواِیعًاِأ ل ِ سَّ وتًاِفَّ

َل ِِِعَّ ْنُفِسُكْمِتَّ
َّ
ِیأ ًةِطَّ كَّ ِیًةِِمْنِِعْنِدِاَّلِلُِمبارَّ ذِلكَّ كَّ ًةِ بَّ

ُكُمِاْْلُِیِبَِّی ُكْمِیِاَّلُلِلَّ
ل َّ عَّ ِ)اِتِلَّ ْعِقُلونَّ ِ(61تَّ

اِیهاىِپدرانتانِاِخانهیاِمهسرانتان(ِی)فرزندانِ
اِیهاىِبرادرانتانِاِخانهیهاىِمادرانتانِخانه
اِیتانِیهاىِعموهااِخانهیانِهاىِخواهرانتخانه
اِیتانِیهاىیهاىِدااِخانهیتانِیهاهاىِعمهخانه
ِكهِىیهااِخانهیتانِیهاهاىِخالهخانه
اِ)خانه(ِیدِیارِداریشِراِدرِاختیدهایكل

نِینكهِ)درِایستِدرِایدوستتان؛ِبرِمشاِگناهىِن
هاِبهِواردِشدنِوِاستراحتِوِاستفادهِازِخانه

اِجداِجداِتصرفِیمجعىِره(ِدستهیخوراكىِوِغ
دِبرِیِواردِشدىیهاد.ِوِچونِبهِخانهییمنا
شانِخود(ِسالمِیشانِوِمهكیشنتِ)برِخویخو
كیكن نِیزه.ِایدِسالمىِازِجانبِخداِپربركتِوِپا

انِیاتِ)احكام(ِراِبراىِمشاِبیگونهِخداوندِآ
 د.یشیندیكند،ِباشدِكهِبمى

 و شنیدنی دیدنیحقایقی 
کرده است را ما متوجه نمی کید  که خداوند بر روی آنها تأ شویم ولی مهم علت اهمیت بسیاری از مواردی 

کرده و البد او ما را از خودمان هم بیشتر میا که ما را خلق  که خدا خداست و اوست  کنیم  که باور  شناسد ست 
گر دستوراتی به ما می کتابی دارد.دهد حتما و ا  حساب و 

و هر یک از اعضای خانه برای  عنوان محل امنی برای زندگی است و باید این محل بدون آسیب باشد.به  خانه
کنند. که باید خود را به آن متعهد   کسی نباید به خاطر اینکه دیگری وظایفش را امن بودن آن وظایفی دارند 

کند.انجام نمی کارهایش را ترک   دهد 

کسی را به بدی بیندا  زد. بدی دیگران نباید 

 ها بیاموزند. هر خانه حرمت دارد و باید افراد حریم داشتن را در خانه

کردن همراه با امنیت و آرامش در آن  که خانه محل استراحت و زندگی است باید آداب زندگی  از آنجایی 
 آموزش داده شود.
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گرفتن مهم کسی در خانه خود اجازه  گر  گرفتن است. ا م را یاد بگیرد در جامعه هترین ادب در خانه اداب اجازه 
کسی اجازه بگیرد.کند و میکه وارد شود آن را رعایت می کاری باید از   داند برای هر 

که میای جامعه امنی میچنین جامعه کرد. در خانهتوان به راحتی در خانهشود  که های آن رفت و آمد  هایی 
گرفتن را یاد نگرفت ک اسهاجازه  کردن خطرنا یادی به افراد وارد میت و آسیباند رفت و آمد   شود.های ز

کنند و به آنها زیبایی اجافرزندان می گرفتن والدین خود را با این ادب آشنا  را فزه را توانند با رعایت ادب اجازه 
 دهند. 

دهند به ای بروز نمیدر این صورت هر حرف و سخن و رفتاری را بدون داشتن اذن از طرف مرجع شایسته
کاری که رجوع به عقل می« رجوع به عقل»در قرآن  چنین  کسانی  کنند از مرجعی صالح گفته شده است. 

کار خود را می کاری را انجام نمیاجازه   دهند.گیرند و بدون اجازه 

 گفت و شنود با دوستان
که رفتارهای افراد زیبا و شایسته و مؤدبانه باشد. رجوع به عقل در زندگی موجب می  شود 

گرفتن از مرجع صالح صورت میرجوع به عق گیرد. انسان عاقل هر جا باشد رفتارهایش ل به وسیله اجازه 
 دارد.  آموز است و دیگران را به تحسین وا میدرس

کند و چنین فرزندی را دارای قدرت هر پدر و مادری و هر معلم و استادی از داشتن چنین فرزندی افتخار می
که والدین و ر است بسیاری از تجربهبرخورد با مسائل می داند و حاض کنند. اعتمادی  های را به او واگذار 

 شود.ای میکنندهکنند موجب پیشرفت سریع و خیرهمربیان به فرزندان عاقل می

که آدم ها نب گویند یند اصال تعارف داشتن خوب نیست؛ مگوییاید رو دربایستی داشته باشند...ممشهور شده 
که کاری ندارم به اینکه رودربایستی و تعارِف بد هم داریم...ولی همین تعارفآدم باید رک باشد.  هاست 

 .بخش مهمی از آداب را می سازد. آداب داشتن چیز خوبی است
کارهایت را بر اساس قاعده هایی معقول و زیبا انجام بدهی. میل داشتن یا نداشتن،  آداب داشتن، یعنی همه 

گ که معقول هستند و هر انسانی طبیعتًا در رفتن و آمدن، دیدن و ندیدن،  کارهایی  فتن و نگفتن و همه 
 !روابطش انجام می دهد را، زیبا انجام بدهی

که اسم دیگرش  کنترل و مدیریت است  که نقش این زیباسازی را به عهده دارد، یک مدل  چیزی هم 
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 .اسم دیگرش تقواست حیاست!
کلمات آر که تا باشند،  کسانی هستند  کنترل شدهتر میاستهدر جامعه  گویند بچه شود؛ میتر میشوند؛ رفتارها 

که احترامش حفظ آمده است، مناسب تر حرف بزن تا تأثیر بدی بر او نداشته باشد، بزرگتر است طوری بگو، 
 ...شود؛ یا اینکه خانم است؛ همین...فقط احترام... بدون هیچ توضیح بیشتری

گر اینبا توجه به مطلب فوق هر یک از افر کنند و ا که والدین و مربیان به خود را دارند مشخص   اد اعتمادی 
کنند. کم است علت را جستجو   اعتماد 

 چرا؟ والدین و مربیان به من در موارد زیر اعتماد دارند. 
  
  
  
  

  

 چرا؟ والدین و مربیان به من در موارد زیر اعتماد ندارند. 
  
  
  
  

  

که  که می توانند این القاء را خیلی زشت است  پدرت را به خاطر پول دوست داشته باشی! رفتارهایی هست 
 .داشته باشند

کنی! غفلت که به دوستانت به چشم ابزار و وسیله خدمت به خودت نگاه  که خیلی زشت است  هایی هست 
 !تواند این القاء را داشته باشدمی

کاسبکارانه خوب نیست؛ به خصوص وقتی کل نگاه  عینک ثابت چشم ها بشود....چون تو با این عینک  در 
 .شوندبینی...آنها تبدیل به وسیله سودجویی تو میها را انسان نمیانسان

که آنها را جسد ببیند...عینک مناسبی نیست  ...مرد و زن انسان هستند؛ عینکی 
که پوشش تپوشش مناسب انسان را از اینکه جسد دیده شود، حفظ می وانسته باشد تو را با کند...انگار 
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کند...فارغ از اینکه مرد باشد یا زن  ...انسان روبرو 
بینی؛ فقط به یاد خدا های با تقوا، مالقات با دین است؛ تو اصال خوِد آنها را نمیبا همین منطق، مالقات با آدم

که در قلبمی کرامت به انسان میافتی. خدایی   .بخشدها بزرگ است و بزرگی او در قلب، عینک 

 هایی بنویسید:فوق متن یا متن مانند متن

 

 

 

 

 

 

 

گروه ح و برنامه در   پیشنهاد طر
کنید الزم است  که عاقبرای اینکه بتوانید اعتماد  والدین و مربیان را به خد بیشتر  ل خودی نشان دهید. همان خودی 

کارهایش را از مراجع دارای صالحیت می ی را نمیاست و اجازه  کار که سر خود  که گیرد. همان خودی  کند. همان 
کوره در نمیمؤدب  است و  کسی خالف جا عصبانی نمیرود. بیدر روبرو شدن با مسائل بردبار است و از  شود. وقتی 

کرد نا  کند .راحتی نمیانتظار او عمل 
کنید؟هایی میبرای باال بردن توان خود و دیگر دوستانتان چه طرح  توانید اجرا 

ید؟  برای باال بردن اعتماد دیگران به خود و دوستانتان چه پیشنهادهایی دار
گوار چه توصیهبرای قدرت ید؟مند شدن بیشتر نسبت به اتفاقات نا  هایی برای خود و دوستانتان دار

 تعیین شده برنامه و اجرای آن در محدودهانتخاب 
کنید هااز بین طرح کنید.ی فوق یکی را انتخاب  طه در این طرح قدرتمند شدن افراد به واس و زمینه اجرای آن را فراهم 

 رجوع به خردمندان باید به دیگران اثبات شود.
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کرد یکی افراد خودشان به عنوان مثال می ا ببا فکر خودشان آن را پیش ببرند و یکی را توان دو پروژه علمی را تعریف 
کار با هم مقایسه شود و نتایج رجوع درست به دانشمندان و اهل  اساتید دانشگاه در میان بگذارند. پیشرفت این دو 

گردد. کامال ملموس   خرد برای افراد 

کار خود قرار دهند و از  نظران دینی در تر صاحبهمه مهمافراد الزم است فرهنگ اجازه از صاحب نظران را در دستور 
 انتخاب سبک زندگی است.

 سبک زندگی یعنی:

 پوشش چگونگی  -
 نوع مطالعه -
 غذا خوردن  -
 خوابیدن -
- .... 
- .... 

کرد.    برای انتخاب درست این موارد باید ابتدا به متخصصان دینی رجوع 

   

 شعار اجرای برنامه

ِاْلبُِ ُِتْؤىتَّ ِالَّ ِِمْنِیوَّ
اِِمْنِغَِّوُتِِإال َّ اهَّ تَّ

َّ
ْنِأ َّ اَِفَّ اِِبَّ ْبوَّ

َّ
اَُِس ِِیأ اِِبَّ ْبوَّ

َّ
اِرقاًِِىِرِأ  13سَّ

 رِدرهاِواردِگرددِدزدشِنامند.یقِدرهاِواردِنگردند،ِوِهرِكهِازِغیهاِجزِازِطربهِخانه

  

                                                           
 نهج البالغه 154خطبه  13
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 یازدهم، رعایت حرمت درس 

  «ها و زمین است از آن خداست!آنچه در آسمان»
  



77 
 

اِ َّ ذِإّن َّ
ِال َّ ُنونَّ ْؤم  ُنواِِباَّلِلِیاْْلُ ِآمَّ ِِنَّ ِهِرَِّوَّ ِِإذاُِِسول  وَّ
َل ُهِعَّ عَّ ِِكاُنواِمَّ ْ َِلَّ ْمر ِجاِمع 
َّ
ُبوایأ ِِْذهَّ ِحَّ ِىت َّ

ذی
ِال َّ ِذُنوُهِِإن َّ

ْ
أ ِیْستَّ ِینَّ كَّ ِذُنونَّ

ْ
أ وِْستَّ

ُ
ِأ ذلِئكَّ

ِیِال َّ نَّ
اِاْستَِّی ِإذَّ ِهِفَّ ُسول  ِرَّ ِِباَّلِلِوَّ ُنونَّ ِْؤم 

ْ
نُِأ ِِلبَِّذَّ ْعِضِوكَّ

هِنِِ
ْ
أ ِشَّ ْمِوَّ ِِمْنُ ْنِِشْئتَّ ْنِِْلَّ ذَّ

ْ
أ ُِْغفِِْستَِّاْمِفَّ ُمِْرَِلَّ

ح ِرَّ ُفور  ِغَّ ِاَّللَّ ِِإن َّ ِ(62ِ)یِ اَّللَّ

ستِكهِمؤمنانِ)واقعى(ِكسانِهستندِكهِبهِخداِوِینِنیجزِا62ِ
ِمهمِاجتماعىِ)مانندِامرِانِآوردهمیفرستادهِاوِا كار ِ اندِوِچونِدر

ِنزدِاوِمنىد(ِباِاوِیمشورىت،ِجنگ،ِمجعهِوِع ِاوِباشندِاز روندِتاِاز
ِتوِاجازهِمىیاجازهِبگ ندِكهِبهِخداِوِیخواهندِآهنارند.ِكسانِكهِاز

كارهامیفرستادهِاوِا ِ گرِبراىِبرخىِاز ِتوِاجازهِیانِدارند؛ِپسِا شانِاز
ِآهناِكهِخبواهىِاجازهِدهِوِبراىِآهناِازِخداِطلبِ طلبندِبهِهرِكسِاز

ِیآمرزشِكن،ِكهِخداوندِبس  آمرزندهِوِمهربانِاست.ار
ُسوِلِبَِّ ِالر َّ ُلواُِدعاءَّ عَّ ْ ُدعیالِجتَّ كَّ ُكْمِ ِْعِضُكْمِِبَِّاِءِنَّ

ْدِ ْعضًاِقَّ ذیبَّ
ُمِاَّلُلِال َّ ِیْعلَّ لُِینَّ

ل َّ سَّ ِتَّ ُكْمِِمنِِْونَّ
لِْ ذیِلواذًاِفَّ

ِال َّ ِر ِیْحذَّ ِینَّ
َّ
ْنِأ ِعَّ ِْمرِِاِلُفونَّ ِه 

َّ
ْنِأ

ْوِیُتص
َّ
ِأ ة  ْمِِفْتنَّ ُ لیصیَبَّ

َّ
ِأ ذاب  ْمِعَّ ُ ِ(63ِ)یِ َبَّ

انِیوى(ِمیىنِوِدنیامبرِراِ)بهِسوىِهرِامرِدیدعوتِوِخواندنِپ63ِ
دِیگرِراِقرارِمدهیخودتانِمهانندِدعوتِوِخواندنِبرخىِازِمشاِبرخىِد

ِنكنیامه)وِآنِراِىب د(،ِمهاناِخداوندِكسانِراِكهِ)پسِازِیتِتلىق 
ِپناهِوِسایدعوتِپ ِمیكدیهِیامبر،ِازِجملسِاو(ِدر مِانِمردیگرِآهستهِاز

ِفرمانِاوِسرمىشوندِمىرونِمىیب دِیچندِبایپشناسد،ِپسِكسانِكهِاز
ِا ِباشندِاز گرفتاریبرِحذر ِآخرت(ِیا(ِیِ)درِدنىینكهِ اِعذاىبِدردناكِ)در

ِبهِآهناِبرسد.
ِماِیِفِ َِّلِل َِّ الِِإن َّ

َّ
ِِأ

َّ
ِاْْل ماواِتِوَّ ُمِْعلَِّیْدِِقَِّْرِضِالس َّ

لَِّ ِعَّ ْنُتْ
َّ
ِیماِأ ِیِهِوَّ ِِإلَِّیْومَّ ُعونَّ ب ِِیفَِِِّهِیْرجَّ ْمِنَّ اِِبُُِئُ

ِ ِشَّ ِ
ِاَّلُلِِبُكل  ِمُلواِوَّ لعَّ ِعَّ ِ(64ِ)یِ ء 

گاهِباشِكهِىب64ِ ىقِیِاستِملكِحقینِزمیهاِوِادِآچنهِدرِآَسانیتردآ
تِوِفانِكردنِمههِدرِیخداوندِاستِ)بهِمالكِآنكهِخلقِوِحفظِوِترب

مىِوِدِ)ازِحاالتِجسیتتِارادهِاوست(،ِحتماِآچنهِراِكهِمشاِبرِآن
ها(ِداند،ِوِروزىِكهِ)مههِانساناوصافِروحىِوِشئونِاجتماعى(ِمى

گاهِخواهشوندِآهناِراِبهِآچنهِاجنامِدادهبهِسوىِاوِبازگرداندهِمى دِاندِآ
 زِداناست.یمنود،ِوِخداِبهِمههِچ

 و شنیدنی دیدنیحقایقی 
ساز تر است. در این صورت همه مردم در سرنوشتتر  و دستورات مهمای از زندگی اجتماعی جامعه برخی از در هر دوره

کنند.  هر سنی باید خود را در راستای آن قرار دهند و نباید از شنیدن و پذیرفتن آن شانه خالی 

کند زندگی بر همه سخت می کسی به دلیل بخواهد از آن دستورات شانه خالی  گر هر  کنند. به شود و همه ضرر میا
گر در جامعه کودک و چه اعنوان مثال ا کم آبی و خشکسالی به عنوان مشکل اصلی جامعه باشد همه چه  ی مشکل 

گر فرزندان این جامعه این دستور را ندانند و نشنوند به طور طبیعی بزرگ باید در مصرف آب صرفه کنند. حال ا جویی 
 .اندازندجویی نکرده و زندگی مردم را به خطر میتعداد قابل توجهی از مردم در آب صرفه
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کودک نمی کسی دانستن امور مهم جامعه و پذیرش دستورات پیرامون آن وظیفه همه است و پیر و جوان و  شناسد و 
که آسیب آن به خود او هم وارد می ک در خداوند نام آسیب شود.نباید خود را نشنیدن و طفره رفتن بزند  های خطنا

که می« فتنه»جامعه را   رساز باشد. تواند برای جامعه خطگذاشته است 

 کند. اعتنایی به امور مهم جامعه برای همه ایجاد فتنه میبی

که روز قیامت در رابطه با آآسیب که خواسته یا ناخواسته به واسطه غفلت ما به جامعه وارد شده تبعاتی دارد  نها هایی 
 تفاوت باشیم.  گیریم. لذا نباید نسبت به آنها بیمورد بازخواست قرار می

 و شنود با دوستانگفت   

کشور با آن درگیر است چیست؟مهم که   ترین مسائلی 

 برای جلوگیری از خطرات این مسائل چه دستوراتی از ناحیه مسئولین جامعه و به ویژه ولی  جامعه داده شده است؟

 وظایف ما در قبال این مسائل چیست؟

کشورمهم  وظایف ما دستورات پیرامون آنها ترین مسائل 
   
   

کنیم. این افراد در بین ما هستند. ممکن است د  گفتگو  کشور بهتر است با افراد با تقوا   ر قالببرای آشنا شدن با مسائل 
گفتگویی داشته باشید. کرده و با آنها در این زمینه   معلم یا پدر و مادر و یا مسئولی باشد. آنها را شناسایی 

گروه ح و برنامه در   پیشنهاد طر
که یکی یا جند ام ابطه با که در ر و دستوراتی راقرار دهید مورد توجه بسیار اهمیت دارد را جامعه توجه به آنها در ر مهم 

ید.  آنها الزم است همه مورد توجه قرار دهند را به دست آور
کنید وظایف افراد به خوبی در این خصوص معلوم با   شد.سعی 

که در هر زمانی مییکی از مهم کند مسئله عفاف است.تواند ترین مسائلی   جامعه را به صورت جدی تهدید 

ن هیچ مراعاتی انجام  که دوست دارد در جامعه بدو کاری  کسی بخواهد هر  که هر  تهدید عفاف به معنای اینست 
 انتخاب برنامه ودهد. در این صورت این جامعه  هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اخالقی جامعه ناامنی خواهد شد. 

 تعیین شده در محدودهاجرای آن 
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کنید و برای اجرای عملی آن نه فقط در یکی از طرح که الزم است همه نسبت به آن هوشیار باشند را انتخاب  هایی 
کنید. گفتگو طرح خود را اجرا    حد حرف و 

کمک دوستان خود که هدف از انجام برای تقویت جمعی با ایمان به  کارهایی را بکنید  آنها ، طرح ایجاد و تأسیس 
 فقط و فقط خداوند باشد. 

 ایجاد پیوند و عهد برادری با دوستان برای خداوند 
 کاشت تعدادی نهال به اسم و نیت توحید 
 تأسیس یک هیئت هفتگی یا ماهانه در مدرسه یا خانه 
 .... 

 

 شعار اجرای برنامه

ِذِ
ِال َّ ن َّ

َّ
ْمِأ ِاْعلَّ ْرِضِیبِِِیوَّ

َّ
ِاْْل اِتِوَّ اوَّ مَّ اِئُنِالس َّ زَّ ِیِفِِدِهِخَّ كَّ ِلَّ ِذنَّ

َّ
ْدِأ ُهِلِِِقَّ لَّ

َّ
ْسأ ْنِتَّ

َّ
ِأ كَّ رَّ مَّ

َّ
ِأ ِةِوَّ ابَّ جَّ ِِباْْلِ كَّ

ِلَّ لَّ ف َّ كَّ ِتَّ اِءِوَّ عَّ ِیْعِطِیالد ُ كَّ
ُهِلِِ ْرِْحَّ ْستَّ ِتَّ ِیوَّ َّكَّ 14ِْرْحَّ

گاهِباشِكهِخزائنِآَساهناِوِزم ِاختیآ ِاوستِبهِتوِاجازهِدعاِداده،ِوِاجابتِآنِراِضمانتِمنوده،ِوِدستوریِدر دادهِِار
ِاوِ  خبواهىِتاِببخشد.ِوِرْحتشِراِبطلىبِتاِرْحتِآرد،از

 

                                                           
 نهج البالغه 31نامه  14
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 ها روش اجرای درس  

گسترش خوبی» ها گسترش اخالق اجتماعی، مشارکت اجتماعی؛ 
  «و احسان به دیگران
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 ی آموزشهاپیش فرض

کرد بر هر مسلمانی ضروری است  .1 که بتوان حقایق و احکام آن را در زندگی پیاده  آموزش قرآن آن هم به شکلی 
 موزش است. لذا چنین آموزش دیدنی بر هر مسلمانی الزم است.آولی نیازمند به 

گرفتن  دهی به نیازهایجهتهای هر انسانی در زندگی ترین رسالتیکی از مهم .2 یر برآورده در مسطبیعی و قرار 
که به طور طبیعی فرد را به  دهی در به این جهت. رساندمیهای معنوی اوج لذتشدن نیازهای فطری است 

گفته شده است.  ن هر انسانی فرهنگ قرآن عفاف  که در درو قرار داده شده است امری یادآوری این معنا 
 ضروری است.

که در اثرسوره مبارکه نور اساس  .3 کردن نور خداست  ی  پیوندد. توجه های الهی به وقوع میمراقبت از حریم جار
ی شدن نور خدا در افراد می  شود. به مفاهیم و آیات این سوره موجب جار

که راهسنین پس از تکلیف سنین یادگیر حقایق و دستیابی به بزرگ .4 های  فضل و رحمت است. توفیقی است 
نا تر اعتسازد. به این دوره باشکوه هر قدر بیشاولیا وارد می شود و او را به حریم زندگی انبیا وشامل حال فرد می

که در دورانو احترام شود شگفتی آورد بیشتر خواهد بود. لذا ها به وجود میهای بعدی از پیشرفتهایی 
کوچکی و ...موجب خسارت گرفتن این سن به بهانه  کم  یادی خواهد شد.دست   های ز

شود و هر قدر به آن اعتنا شود قدرت بیشتری در م حقایق در فرد فعال میآسایی فهدر این سن به طور معجزه
 گذارد.های بیشتری از خود به جا میگردد و شگفتیآن هویدا می

که افراد مورد هجمه گیرند و احساس حقارت های وسیع تبلیغاتی و اجتماعی قرار مینوعا در این سن است 
  15د.شواز نفهمی حقایق در آنها نهادینه می

 کتابمخاطبین 

گرفته شده  کتاب جمعی در نظر  کرده و برایشان احکام عفاف و حجاب واجب مخاطبین  که سن بلوغ را درک  است 
 شده است. 

 ها برای دختر و پسر است.ها و فعالیتکتاب ناظر به جنسیت خاصی نیست و مثال

سن اوج مسائل تکلیف و تجربه مسائل غریزی است. ساله بیان شود زیرا این  15یا  14بهتر است این سوره برای سنین 
 هر چند مطالب برای افراد از دوره اول متوسطه قابل طرح است.

                                                           
 گزینی و نیز سند تعلیم و تزکیه از همین انتشارات رجوع شود. برای شناخت اقتضائات این سن به کتاب حسن 15
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کتاب بر فهم سوره مبارکه نور است مطالب بیان شده در آن از  ل سال به بعد قاب 12با توجه به اینکه در اصل و اساس 
کرد.ر محیطتوان آن را دفهم و اجراست. بدین ترتیب به راحتی می  های دانشجویی پیاده 

 شیوه اجرا

یکرد اصلی سوره نور جاری شدن نور توحید و خداخواهی همراه با تقویت رعایت حدود الهی است.  رو

 ها قرار داد. در این صورت تعداد جلسات ارائهتوان مبنای اجرا را بر اساس این دستهمیسوره بندی با توجه به دسته
 یازده جلسه خواهد بود. 

کید دارند بهتر است درس اول و دوم را در یک جلسه و درس سوم را در سه جلسه برگزار جمع که بر حفظ سوره تأ هایی 
 کنند.

که می ممکن است جمعی از نظر وقتی تنها قدرت اجرای توانند با توجه به نیاز یک یا یک یا چتد درس را داشته باشد 
کنند. زیرا درس  ای ندارد.ها در عین اینکه با هم مرتبط است ولی وابستگی محدودکنندهچند درس را انتخاب 

ن معلم و در فضای غیر درسی و مدرسه که در این صورت الزم ممکن است مطالب توسط جمعی بدو ای اجرا شود 
کید شود.  است تعداد جلسات و ساعات و چگونگی پرداختن به موضوعات طبق نیازهای آن جمع  تأ

 ی یا چند موضوع از دروس اختصاص داد.کتوان موضوع اردو را به یآموزی و دانشجویی میدر برخی اردوهای دانش

کالسی هاای از اجرای برنامهنمونه  به صورت 

کالس برای دانش آموزان متوسطه اول   برگزاری 

 جلسه  12  - 10دقیقه برای 45زمان اختصاص یافته 

 شیوه اجرا :

 خوانی همراه با تکلیف حفظ اختیاری هم -
 توضیح مطالب سوره توسط مربی  -
گروه -  های مباحثه برای مباحیه مطالب سورهتشکیل 
گروه - کشف مطالبها برای هماجازه دادن به  گاهی خانه و اصالح وضعیت  اندیشی  سوره در محیط مدرسه و 

 موجود
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گروه - ریزی های خود در مدرسه به صورت منظم و برنامهها برای اعمال نظر و اجرای فعالیتاجازه دادن به 
 شده با اجازه قبلی  

کلی ارائه جلسات به شرح زیر است:  طرح 

 عنوان درس
 شعار درس

 آموزش سوره
به شکل 

ترتیل و 
نی جمع خوا

 دقیقه 10

شرح آیات 
 سوره 

 دقیقه 10
مطالب 
ها و شنیدنی

 هادیدنی

کلیپ  نمایش 
 دقیقه 7 – 5

 مسابقه 
 5اجرای متن 

 دقیقه
خواندن 

 هاجواب
 دقیقه 10تا  8

مربوط به 
کارگروهی 

 گفت و شنود

مشارکت در 
 احسان 

تایی  5های گروه
اندیشی در هم

هایی برای طرح
اجرای 

ی  نیکوکار
 دقیقه  15

خواندن 
هایی روایت

در عفاف به 
 عنوان 

توشه ره
 زندگی

و انتخاب 
یکی برای 

 شعار شدن 
 دقیقه 5

در حریم 
  -سوره 

خدا را 
فراموش 

 نکنیم

سوره و سور و  1
 ذکر

دررابطه با 
سوره نور و یا 

قرآن و هدایت 
 آن

متنی برای 
ضرورت 

 داشتنحریم
 

ها درک محدوده
 و محدودیت

 

احادیث 
راهبرد اول 

 عفاف

خداوند 
منشأ 
کی  –ها پا

شکوفایی، 
توانمندی، 

بزرگ بودن به 
خدا داشتن 

 است 

تواب و  2-10
رحمت و 

 فضل

دررابطه 
ضرورت 

اجتناب از 
گناهان و 

داشتن تقوا و 
نیز ضرورت 

ها و تنبیه
 چگونگی آن 

متنی برای 
 خداداشتن

و اجرای 
 حدود

طرحی برای 
شناخت روابط 
و حقوق و ادای 

 آن 

احادیث 
 دومراهبرد 
 عفاف

صیانت از 
کی یاری  پا

 خداوند
 

دوری از  11-18
عذاب و 
دوری از 
 بدگمانی

در رابطه با 
روابط درست 

 اجتماعی

متنی برای 
 تقوا داشتن 

طرحی برای 
گسترش 

های دوستی
 شایسته

احادیث 
راهبرد دوم 

 عفاف
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کی و  حفظ پا
با  صفا

تبعیت 
نکردن از 

 شیطان

دوری از  19-25
 گسترش

فاحشه و 
تبعیت 

نکردن از 
خطوات 
 شیاطین

در رابطه با 
و  دشمن
  شناسیدشمن

متنی برای 
هوشیاری 
نسبت به 

 دشمن

طرحی برای دور 
کارهای  شدن از 

نامطلوب در 
 مدرسه

احادیث 
راهبرد سوم 

 عفاف

کی  لیافت پا
 و صفا 

دررابطه عفاف  طیب و انس 26-29
کی یا  و پا

 دانی آداب

متنی برای 
ک بودن  پا

طرحی برای 
شناسی و آداب

رعایت آن در 
 مدرسه 

احادیث 
راهبرد چهارم 

 عفاف

کردن به  رو 
کی خدا با  پا
 -و صفا

رعایت نگاه 
و پوشش 

راهی برای 
ی  رستگار

تزکیه و فالح  30-34
در حکم 
 حجاب

در رابطه با 
حجاب و 

 عفاف 

متنی برای 
 عفاف

طرحی برای 
شناسی و آسیب

جلوگیری از 
 آسیب

احادیث 
م پنجراهبرد 
 عفاف

خدا داشتن 
 میهمانی نور 

نور و ذکر و  35-40
اقامه نماز و 

 ... 

در رابطه با 
 خداوند و نور 

متنی برای 
 نورانی بودن

طرحی برای 
یکرد به  تغییر رو

 مسأله توحید

احادیث 
راهبرد ششم 

 عفاف

یاد خدا 
جاری در 
زندگی با 
مشاهده 

 آیات 

مشاهده  41-46
آیات 

برای شروعی 
 ندگیز

 توحیدی

در رابطه با 
 سبک زندگی

متنی برای 
سبک زندگی 

 توحیدی

 طرحی برای
شناخت عیوب 

و اصالح  زندگی
 آن 

احادیث 
راهبرد هفتم 

 عفاف

راه و هم
قدم با هم

کان عالم   پا

اطاعت و  47-57
خشیت و 

 فوز

در رابطه با 
یوالیت  مدار

متنی برای 
ی  ولی  دار

طرحی برای 
پاسداشت مقام 
 والدین و مربیان

احادیث 
راهبرد هشتم 

 عفاف

کی  آموزش پا
یج صفا  و ترو

در رابطه با اذن  اذن و سالم 58-61
 و رعایت آداب

متنی برای 
یاذن  دار

طرحی برای 
ی ادب ورز

احادیث 
راهبرد نهم 
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نسبت به 
 والدین و مربیان

 عفاف

کردن  گیر  فرا
کی و صفا  پا

در رابطه با  پذیری والیت 62-64
 وحدت و

همدلی  و تأثیر 
داری در دین

 این زمینه

متنی برای 
سازی جهانی

 تمدن اسالمی

طرحی برای 
آشنایی بیشتر 

افراد و والدین با 
هم و تبادل 

های توانمندی
 هم 

احادیث 
راهبرد دهم 

 عفاف

 

 به صورت اردوی زیارتی  هاای از اجرای برنامهنمونه

که قابلیت ارائه حداق یارتی سه روزه  ی ز  ل سه نشست را داشته بشد.اردو

 دروس انتخابی درس پنجم، ششم، هفتم

 به صورت اردوی علمی  هاای از اجرای برنامهنمونه

که حداقل قابلیت دو نشست را داشته باشد. ی علمی دو روزه   اردو

 دروس انتخابی درس هشتم و نهم

 به صورت خودخوان  هاای از اجرای برنامهنمونه

 «ادب جستجوی نور خدا»همایش یا جشنواره با عنوان مسابقه برای اجرای 

کوتاه هایی از متننمونه کلیپ یا فیلم   های قابل استفاده برای ساخت 

 های ادبی متن متن اول:

 بهانه سوره مبارکه نوربه 

 چلچراغ! داری نور!به پاسداری ازبه پرده اند!تو را به محرمیت آفتاب برگزیده
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 16صیانت از نور فریضه توست. طلوعی،پاسبان حصارحرم،امین آفتابی ومرزبان آفاق  تو

 در امانووت آفتاب.دربنوود بنوودوجودت و آشوویانه نووور،حریم نوووری امانتوودار گنبوود بلنوود حریمی،آسوومانی،بارگاه و تووو
که نور درخشد!ات امانت میبیت پرفروغ سینه در خشت خشت تنت و که نور توست ونوری   17اوست. امانتی 

که بر آری نور  کند.دلت را روشن می تابد وات میبیت سینه اوست 

که خانه چشمانت را می نور  دوزد.حیرتی مقدس به سجاده می در و کندخیره می و افروزداوست 

کووه پشووت بووه پشووت و ووم، نووور اوسووت  ووم بووه رح  پووس ایوون انتقووال مقوودس  تووا از بودنووت را رقووم زد و صوویانت شوود رح 
باشوی  گر احکوام نووراقاموه و ات باشودفریضوه آیوات نوور اذن امانتوداری بگیوری  یوتمندران اموا همچون پدران و

کوچه در درخانه وجودت و  !18های شهرتکوچه پس 

کوچه که نکبت خباثت دشمن حرمت حرم بدرد،چراغانی  یکی مجالی نباشد  آبرو ببورد  ها فریضه توست تا تار
 .19فحشا بخرد فتنه و یا و

که اگرمجال  نکبت و یودن حرموت یافوت،حریم عبوای نوور را بوه حریوق میخباثتی  بوه حریوق خواهود  و سوپارددر
 20راه خدا را! در مهاجر حرمت مسکین و سپرد حق و

کهکشوان چلچوراغ شوب هنگوام بوه تماشوای نموازت می ئک یک آسومان چشوم،یک   و نشوینندیک عرش از مال
ای های زمینوی واداشوتهشومارش سوتاره عرشیان را بوه دهند!به یکدیگر نشان می بستر چون ستاره درخشانت را

که بیع و به حکایت و  21دارد.تجارت ازحدیث امانتداری بازشان نمی ذکر مردانی 

کووودکی آموختووه مشووق اطاعووت و کوبووه ای!بنوودگی را از  کووودکی بووه یوواد داری!نووواختن  گر اذنووی تووا تووو اقامووه ها را از 
گشوده نگرددبی یکند. اشاره نور،که بی 23جامعی صورت نگیرداشاره نور امر بی و 22اذن نور دری   امور تار

کلیپمتن  متن دوم:  انیمیشن یا موشن یا 

                                                           
سوره نوروفریضه بودن این سوره1اشاره به آیه  1 

سوره نور35اشاره به آیه  2 

ندگی شخصی وجامعهاشاره به وظیفه اشاعه پاکدامنی در ز  3 

 4  21تا 12اشاره به آیات 

22اشاره به آیه نور  5 

نور37اشاره به آیه  6 

نور59و58اشاره به آیات  7 

نور62اشاره به آیه  8 
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صرفا پیشنهاد برای  متن
کردن  انیمیت 

کردی؟ دیدی توش چه  کالبدشکافی  تا حاال یه قلب رو 
 خبره؟ 

خارج شدن ابر تفکر از ذهن 
گرد  مخاطب و چشمهای 

 شده با این نریشن:
تشریح!... هووووو... میز 

قلب!... خوووووووووون! با 
 آهنگ وحشت

یم...  به هم خوردن یا خط زدن یا  نگران نباش قرار نیست اینجا میز تشریح بیار
ترکیدن ابر تفکر با ملو شدن 

 آهنگ
یک قلب مصنوعی نصف  آئورت؟ دهلیز راست؟ دهلیز چپ؟ ...

که اجزاش مشخصه در  شده 
 دست مخاطب

مخاطب قلب رو پرت میکنه  نه منظورم از اون قلبا نیست! از این قلباست: 
پشت سرش و دست روی 

 ذارهسینه ش می
ی آدما دنبال چی هستند؟ ته ته دل آدما چه خبره؟ همه

که می بینیم و بال بال زدنامون برای چیه؟ تمام آدمهایی 
 بینیم، اعم از داخلی و خارجینمی

 

گفت به لحاظ تجربی و آز مایشگاهی و متد استقرایی باید 
کار  هرکسی دنبال یه هدف متفاوته. یکی دنبال درس یکی 

یکی پول یکی خونه ماشین شهرت مقام، جایگاه اجتماعی 
 یکی هم دنبال یه لقمه نون...

 با لحن تریپ علمی
برای هرکدوم از مولفه ها هم 

گراند  میشه تصویر آورد با بک 
 دل

 پرسم:ه. اما برای بار دوم میاین هم جوابیه باالخر
آدمها ته  همینها هم دنبال چی هستند؟ منو بازه! بی تعارف 

 خواد؟ بگید دلشون چی می
که میاگه به چی برسند می -گن: آخیش! این همونی بود 

کردم؟ کیف   خواستم، 

زوم این به داخل و بعد رد 
شدن از تصاویر فوق الذکرتا 

گراند اون  که در بک  دلی 
 بودهتصاویر 
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احتماال جوابتون این باشه: لذت، قدرت، علم، دیده 
شدن، محبوبیت، عشق ورزیدن، مورد عشق واقع شدن و 

 ... 

که از توش  همون دل یا یه آدم 
این المان ها می زنه بیرون )یا 

 متنی یا نماد تصویری(
ها برای پاسخ به خیلی هم خوب! پس تمام بال بال زدن آدم

گه: اله! یعنی آدمها به این جواب میاین نیازهاست. قرآن 
شون برای پاسخ به نیازهای اساسی و ته قلبی شون به اله

کارهامون باالخره دنبال پاسخ به رجوع می کنند. ته همه ی 
 یکی از ایناییم.

 

کال دو  پس به لحاظ غیرآزمایشگاهی و متد قیاسی آدما 
ه! یعنی شون هوای نفسشونه یا الهشون اللهدسته اند: یا اله

 دو نوع اله بیشتر نیست...

با عینک و لحن و ظاهر 
که  پروفسوری و شبیه به بندی 

گفت: به لحاظ تجربی  می 
 و...

گذاشته  که خودش این اشتها و تمایالت رو  خدایی 
خواهی رو توی قطططططعا نه تنها نمی خواد آتیش لذت

کنیم، بلکه قططططططططعاتر می خواد  قلبمون خاموش 
کنهآتیشش رو  گرمتر و ابدی تر   گرتر و 

 

که همزمان با  با هوا، )فوووو( آتیش خاموش میشه تصویر شمعی 
گوینده خاموش  صدای فوت 

می شه یا یکی بهش فوت 
میکنه و خاموش میشه و 

یک میشه  تصویر تار
که دورش  با خدا آتیش هم به درد صاحبش می خوره هم به درد بقیه تصویر شمعی 

گذاشت گرد چراغ  ه شده شیشه 
کرده و  و اطراف رو هم روشن 

کرد حاال  که فوت می  همونی 
کنه ولی شمع  هم فوت می 

 تکون هم نمی خوره
که خدا نشون می ده قلب خیالمون هم تخت. جز با مدلی 

کیف نمیسرجاش نمی  کنهافته و 
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که با ریزقوله بوقلمون بریون و یک  اشتهای بی نهایت رو 
کردتیکه رولز رویز چهارچرخ نمیش  ه سیر 

که یه  یه آدم خیییییلی بزرگ 
کوچولو دادن یه  ماشین 

دستش و یه بوقلمون دست 
دیگهش و با تعجب بهش 

کنه. بک گراند یه نگاه می 
مسیر به سمت آسمون تا زیر 

 پاهاش
که دنیا رو داره، قلبش زار می زنه،  کسی  به قول امام علی ع 

 هرچند ظاهرش خوشحال باشه
 

 رسم: پبرای بار سوم می
کردی ببینی زار می  خنده؟ زنه یا میتا حاال قلبت رو تشریح 

 

  

کوتاهمتن سوم  :، متن فیلم 

 توضیحاتی در رابطه با این متن:
کوتاه دو دقیقه -  .ستاای یا انیمیشن این ایده بیشتر مناسب فیلم 

کار بدون دیالوگ است-  .کل 
برداری بصورت اور شولدر) یعنی در قاب،قسمتی از سر و شانه شخصیت اول مشخص نمای فیلم -

 هست و از پشت شخصیت به جلو نگاه میکنیم( 
گیاهان با سرعت باال رشد میکنن- که  ند( قراره در حوه فیلم هم تایم لپس هست)یعنی مثل فیلمایی 

کودکی   .دیده شود تا سنین بزرگسالیش دو دقیقه از 
که به جاهای مختلف میور شولدر یه پسر بچه رو میاز نمای ا - ،)یعنی زندگی  دزنو در می ودربینیم 

کمتر میعادی با سرعت باال و زمان در زدن فردیه   (ود.شها،سرعت فیلم 
 .ودشو همچنان بعد هر چند ثانیه هی داره بزرگتر می

کرد مثال در اتاق پدر وتمام مکان ودشمی مادر،در منزل،در خانه اقوام و هی با  های سوره رو استفاده 
  .کنیمسرعت باال تغییر رو مشاهده می

گشاده افرادیعنصر ثابت در فیلم در زدن و حس اذن هست و  و حتی  دکننرویی در رو باز میکه با 
کنند دباز هم نکنن است بعضی اوقات ممکن  .یا با تاخیر باز 

که شخص از ای است کند و صحنهداخل خانه در را باز می در سنین بزرگسالی ،تنها جایی هست 
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 .نشان داد ات نور رایاز آهای مولفه ودشو حتی با نورپردازی می وندربرای رزق حالل می مردانکه 
کالس درس،در خاستگاری و خیلی درهای دیگه هم می که همگی اذن ورود  دبرس اندتوحتی به در 

 .دهخوامی
و وقتی درباز  دکنکه در حریم رسول هست و رسول در رو باز می درسخرین در میآدر نهایت فرد به 

یادی می ودشمی  .ودشرسول دیده مینمایی از که فقط  آیدنور ز
 

 :حس القایی
که در، باز و بسته شدن عنصر قالب،- ها و اذن ورود و خروج هست. انگار در عالمی قرار داریم 

توانیم نفوذمون به که خداوند به انسان داده میاش حریم در حریم است و بسته به اذنی همه
کنیم)یعنی شخص نسبت به پدرش حریمحریم تواند های بیشتری را میهای مختلف را مشخص 

کمتر(  داخل شود و نسبت به نامحرم ،حریم های بسیار 
که همه این اذن- کند  کودک به بزرگسال در فیلم باید این حس را القا  که مشق ای است ها بهانهسیر 

کرده باشیم  .اذن ورود به حریم رسول خدا را 
یه آهای مختلفش در سوره مهم است.هم اهلل نور السماوات و هم لفهؤعنصر نورپردازی بخاطر وجود م-

  ...رجال و
 :متن خاطره،متن چهارم

کوچه که برم سمت دانشگاه.  گذاشتم تا به میدون رسیدم. از خونه بیرون اومدم  اتوبوس هفت ها رو پشت سر 
تیر )که معموال خیلی دیر به دیر میاد( رسید. سوار شدم و به زور خودمو میون مسافرا جا دادم. اتوبوسای هفت 

  .تیر معموال شلوغه و معموال همه آدما عجله دارن تا زودتر به مقصدشون برسن
کشیدن  کیپ آدم به هم چسبیده بودن و هوا برای نفس  کیپ تا  که  کم بود، بودن بزرگوارانی توی همین شرایط 

که به صورت محیر العقولی فعالیت دادن. بگذریم از تنوعش، بعضیاش واقعا ای هم انجام میهای دیگههم 
کودوم طوری ببینی.( این افراد  که  عین استفاده بود.)البته درستش سوء استفاده اس. بستگی به دیدت داره 

گرفتن برای گسترده در نوع خودشون شایسته موضوع قرار    .انمطالعات اجتماعی 
های چین شرایطی بعضیا انگار اومده ابشن سینما، با نهایت لذت در حال تعقیب سناریوفکرشو بکنید تو هم

که از چهار جهت بهشون وارد گره خورده در هم بودن. هم که اصوال متوجه فشارهایی مختلفی  چنیم غرق بودن 
کم شرایطو برای خودش راحت اشکه بغل دستیشد نبودن. در حالیمی که یه  تر دائم در حال جابجایی بود 

 .)اش از افرادی با این همه قابلیت باید برای مدیریت شرایط بحران بهره بردکنه. )خدایی
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که به تمرکزشون حسرت میخالصه، یه جوری از شرایط موجود استفاده می که بردن  خوردم. امکانات هم 
  .فراهم  از مدالی مختلف

ها رو گشتم. موضوع مطالعه واضح بود. امتداد نگاهنگاهم چرخید روی پرده سینما. دنبال موضوع مطالعه می
  .کردی به راحتی موضوع جستجو و تحقیق جلو چشمات بودپیگیری می

که دچار تناقضی بسیار شدید می که از امکانات موجود بهره اینجاست  کسی مواجه هستی  شی. از یه طرف با 
که اگه جرأت داری بهش بگو، چرا این امکانات رو رکش رو مینامبا کسی مواجه هستی  بره و از طرف دیگه با 

کردی ؟ از مسائل اقتصادی شروع می کنه و تا سر از مسائل فرهنگی و سیاسی و نهایتا خدا و پیر و پیغمبر فراهم 
  .سر در میاره

که همه اینا رو می کورا میور بودنش رو درک میفهمی و ناجو اما ضلع سوم، خودتی  کر و  مونی کنی، ولی عین 
  .شون بدترهشی. این از همهکه نه چیزی دیدن و نه چیزی شنیدن، برای همین الل هم می

که یکیها و ... توی ذهنم رژه میها و عبارتها و جملهکلمه شونم در چنین شرایطی تبدیل ره و این قدر .... 
کنیبه یه حرکتی در بیرون نمی کوچولو به جلو حرکت   .شه تا یه قدم 

کم بیبینم و میبینم و میها رو میشم و این صحنهو هر بار سوار اتوبوس می کم  شم و دو تفاوت میبینم و 
  .کننشون اضافه میطرف قصه هم، البته هر بار یه اپشن جدید به اپشنای قبلی

که باالخو من می که خوندم و باری  کنم باید دیگه فکر نکنم ره باید بتونم برش دارم. دارم فکر میمونم و چیزایی 
کنم کم یاد بگیرم با این شرایط شلم شوربا چه جوری خوشگل برخورد  کم   .و از این به بعد یه حرکتی بزنم، تا 

 .پس بسم اهلل
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ک بودن یعنیچکیده:  ک بود. پا ی شدن نور خدا در زندگی باید پا که  برای جار دوری از شیطان و هر عمل زشتی 
ترین پاداش برای راستا شدن با فرستاده خدا و انجام دستورات خداوند. بزرگکند.یعنی همشیطان به آن دعوت می

شنوی از دستورات خدا نورانی شدن و به یاد او بودن است. این پاداش فرد را سرشار از توانمندی و رحمت حرف
کتاب حاضر در یامی کند.کند.  گوشزد   زده درس در صدد است تا این مطلب را با زبانی ساده 

 


