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برای جاری شدن نور خدا در زندگی باید پاک بود. پاک بودن یعنی دوری از شیطان و هر عمل 
راستا شدن با فرستاده خدا و انجام دستورات کند.یعنی همزشتی که شیطان به آن دعوت می

یاد او بودن  شنوی از دستورات خدا نورانی شدن و بهترین پاداش برای حرفخداوند. بزرگ
کند. کتاب حاضر در یازده درس در است. این پاداش فرد را سرشار از توانمندی و رحمت می

 صدد است تا این مطلب را با زبانی ساده گوشزد کند.

ها روان شود و اگر ببارد و در جویعجیب است حکایت باران که اگر نبارد خشکسالی می
 شود.د موجب سیل میخود هدایت نگرد نشود و به محل

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

مهم است اینکه در پس هر نعمتی خدا که عطاکننده آن نعمت است دیده شود و از عطای او 
ز بین رفتنش شکرگزاری شود. چه اگر چنین نشود هر نعمتی به هدف خود نرسیده است و با ا

 یابد.که طبیعت این دنیاست به بقا راه نمی
های فراوانی عطا کرده که هر کدام نیازی را در او نشانه گرفته است. با خداوند به انسان نعمت

 ای از نور خدا را دریافت کند و آن نعمت را برای خود جاودانه کند.تواند جلوههر نیازی می
دریافت شود چگونگی استفاده صحیح از آن نعمت نیز  وقتی با هر نعمتی جلوه نور خدا

دانسته شده است. برای اینکه با هر نعمتی خدای آن نعمت هم دیده شود کافی است فهمیده 
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شود که خدا از آن نعمت چه خواسته است. غرض خداوند در دادن آن نعمت چه بوده است. 
تواند آن نعمت را در ردد میهمین مقدار که فرد متوجه خواست خدا در عطای هر نعمتی گ

 جای خود به کار گیرد. 
ها نریزد شود و اگر در جویحکایت باران که فراموش نشده اگر کم باشد خشکسالی می

سازد. در این صورت هر نعمتی با در نظر گرفتن رضایت خدا به سیالب ویرانگر می
 شود.های خود هدایت میجوی

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

شود و اگر کسی  حدو حدودها را رعایت نوری که در اثر رعایت حد و حدودها مشاهده می
نکند از مشاهده آن نور خود را محروم ساخته است. مشاهده حد و حدود الهی برای هر 

 متی نورانی کردن آن نعمت و جاودان نمودن آن است. نع
ها قرار گرفت تا بتوانیم نور خدا باید در متن پاکیخواهد،مشاهده نور خدا قداست و پاکی می

 را مشاهده کنیم.
 ها وجود دارد ولی باید مراقب باشند تا شکسته نشود.این قداست و پاکی در همه انسان

ی قرار گرفتن در متن قرآن که متنی مقدس و پاک است بسیار برای تقویت این قداست و پاک
 شود. توصیه می

کتاب حاضر در صدد است تا برای هر کسی مشتاق مالقات با خدا و مشاهده نور خداست   
پاکی فطرت را که متنی متنی پاک را که سوره مبارکه نور است معرفی کند و در این متن پاک،

 توجه قرار دهد.  الهی و دست نخورده است مورد
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های زیر تشکیل شده است که بهتر است مطابق آنچه در نظر گرفته های کتاب از بخشدرس
 شده کتاب مطالعه شود:

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

ان فهرستی  از این کلمات توبرخی از کلمات مهم نیز با زبان ساده تعریف می شود. می
و معانی آنها را در دفتری مجزا آورد. این کار موجب تقویت زبان قرآن و انس با قرآن 

 شود.می
گفت و شنود با دوستان: در این بخش به مباحثه گروهی در رابطه با مباحث اصلی آیه  .3

هایی مباحثه پیش بیاید و یا متن اختصاص یافته است. سؤاالتی که ممکن است در این
که ممکن است فکر کردن را سرعت دهد در این بخش آمده است. افراد پس از 

توانند متنی به آن اضافه کنند و یا تمرینی در مورد مطالب آیه خواندن این بخش می
گویند در دفتر خود بگویند و یا نکته قابل توجهی در مورد آیه را که به یکدیگر می

اشت کنند. مطالب حاصل از مباحثات مطالب سودمندی هستند که به عنوان تحقیقِ یادد
کند. در این صورت آیات را سطحی بیشتر در زمینه آیه، انس ما را با قرآن زیادتر می

گیریم. نوشتن این نکات در خوانیم و در رابطه با آن مطالب بسیاری را یاد مینمی
 فزایش دهد.تواند قدرت ما را اای میدفترچه

پیشنهاد طرح و برنامه در گروه: در این بخش پس از مباحثه و گفتگوی جمعی در رابطه  .4
دهند. با آیه، برای اجرای محتوای آیه هر یک از اعضای گروه پیشنهادهایی ارائه می

باشد. در این صورت الزم است ها مدرسه، خانه، محله و ...میمحیط اجرای برنامه
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بینند پیشنهاد وه با توجه به نواقصی که در خود و اطراف خود میهر یک از اعضای گر
 ای از آیه را در نظر آورند. اجرای مطلب و نکته

تعیین شده: پس از رسیدن به پیشنهادهای  انتخاب برنامه و اجرای آن در محدوده .5
ها توسط اعضای گروه متعدد در اجرای مطالبی از سوره یکی از پیشنهادها و طرح

کنند با اجازه مسئولین مربوطه آن را در مدتی معین اجرا ب شده و همگی سعی میانتخا
کنند. ممکن است در طرح انتخاب شده مشارکت همه اعضای یک مدرسه یا یک 
مسجد و یا بخشی از آن باشد که در این صورت اعضای گروه باید دیگران را برای 

های اجرا نیز محاسبه و برای آن هاجرای طرح خود قانع کنند و بودجه الزم و یا هزین
بینی اجرا در زمان مشخص بسیار مهم است و افراد را با بینی داشته باشند. پیشپیش

تر سعی در عمل کردن آیات آن هم به صورت جمعی و کند. از همه مهمتجربه می
کند. در این صورت افراد زندگی خود را عرصه می ها را بسیار نورانیمشارکتی، قلب

 اند.  جهاد در راه خدا کرده
گیرد دارای شعاری است. ای که مورد توجه گروه قرار میهر برنامه شعار اجرای برنامه: .6

ها یکسان این شعار با استفاده از روایات نهج البالغه انتخاب شده و برای همه گروه
 ها عمل به آیات مشخصی است.است زیرا روح کلی همه برنامه

 ای پدرمان حضرت علی علیه السالمنامه
 درس اول؛ استمداد از نور خدا

 ای برای تذکردرس دوم: سوره
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 درس سوم: ایجاد بستر توانایی و رحمت
 درس چهارم: در راستای پاکی خدا

 هادرس پنجم: وابستگی به پاکی
 درس ششم: رعایت نگاه و پوشش راهی برای رستگاری

 : برپایی نماز اطاعت از رسولدرس هفتم
 درس هشتم: یاد خدا با مشاهده آیات

 درس نهم: برپایی نماز اطاعت از رسول
 درس دهم: سالم خدا بر ما

 درس یازدهم: رعایت حرمت
 هاروش اجرای درس
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