
 

  

 
 
 

 مرقآن رکی  از زجء اول اهییردس

 حمد یسوره

  :دنددانسته و فرمو «کل قرآنمعادل »آن را  که رسول خدا سورهاین  بارهدر

َ َعزَّ َو َجلَّ »  راحمد  یسوره متعال خداوندهمانا  1؛َجَعلََها بِِإَزاِء الُْقْرآِن الَْعِظيم ...إِنَّ اَّللَّ
 «.م قرار دادیقرآن عظ معادل کل
 کنیم:می اشارهتعدادی از آنها به  از زندگی قرآنی وبود دارد که هاییدرس

 :خدا برتوکل  درس اول 

  ِحيِ الَّ  ِن حم الَّ  اللِ  سِم ب ی خودکارها تمام من درؤمعناست که م نیدر آغاز هر سوره به ا 
داند و خداوند متعال می محض ازمندیهمواره خود را ن ؛ زیرا اوکندمی به خداوند متعال توکل

 مطلق: نیازبیرا 

َا انلَّاُس أَنُُْتُ اْلفَُقراءُ ِإََل ا هَُو اْلَغِِنُّ اْْلَميدلل َو الل يا أََيُّ
ازمندان به ید نییی مردم! شماا ؛2

 از و ستوده است.ینو فقط خدا بی خدا
 فیض مدیونرا پیوسته آن  یهو ادامزندگی خود  پیدایش، انسان با ایمان، اساس همینر ب
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 پایانیب به آن منبع کماالتداشتن اتصال و تکیه اور به این بداند. می خداوند متعالو لطف 
 کند. ن زندگیو کمبود در  احساس ععف و شکست گاههیچمن ؤمشود می سبب است که

 یجادابا توبه به معنای آن و الرحمن الرحیم هللا بسم او این باور و اعتقاد در پرتو گفتن 
 شود.می

  :فرمود رعاامام 

ْعَظِم ِمْن َسَواِد الَْعْْيِ ِإََل َبيَاِضَها»
َ
ِ اْْل قَْرُب إََِل اْسِم اَّللَّ

َ
ِ الرَّْْحِن الرَِّحيِم أ  1«إِنَّ ِمْسِب اَّللَّ

چشم به  یاهیاز فاصله س کتریتا اسم اعظم خدا نزد میالرحمن الرحهللا فاصله بسم ا
  .استآن  یدیسف

ه بر توکل و تکی درس، قرآن کریمی هاپیام سرآغازبلکه  ؛حمد یسورهنخستین درس  پس
 .است خداوند متعال

 :یشکرگزار ی روحیه درس دوم 

شاکر ، آموزاند که در همه حالیم خداوند متعال به ما ؛َي َل العم  ب ِ رَ هلِل  مدُ ْلَ ا  با 
 .یو گرفتار یو چه در حال سخت یو شادمان یچه در حال شاد ؛میاو باش یهانعمت

 فرماید:می رسول خدا درباره امام صادق

« ِ ِ لََعَ َهِذهِ انلِّْعَمِة َو ِإَذا َورَدَ َعلَيْ  ََكَن رَُسوُل اَّللَّ هُ َقاَل اْْلَْمُد َّلِلَّ ْمٌر يَُُسُّ
َ
 هِ إَِذا َورَدَ َعلَيِْه أ

ْمٌر َيْغتَمُّ بِِه قَاَل 
َ
ِ لََعَ ُُكِّ َحال   أ  2«اْْلَْمُد َّلِلَّ

و  «پاسن نعمت سیخدا را بر ا»فرمود: شد میزی خوشحال مییهرگاه از چ آن حضرت
 «.خدا در هر حال ستودنی است»فرمود: د مییرسمی ایشانای به نندهکهرگاه امر ناراحت 

 یهیروح، ویژگی نیا یهپروردگار است و بلو یهامن همواره شاکر نعمتؤم، برای همین
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از  سرشاراست ای بامعه ینید یبامعه، و در نگاهی کالن است یاز زندگ مندیرعایت
 .از خداوند متعال مندیرعایت

 :مهربانی درس سوم 

  حيِ الَّ  ِن حم لَّ ا  ،111 کیدیعنی این و  تکرار شده است میدر قرآن کر بار ر فراوان قرآن ب تأ
 بخشنده بودن خداوند متعال. مهربان و 

 !هربانم ی چنینیبندگان خداای که کند می گوشزدنکته را به ما  نیا تعدد تکرار آیه مذکور
با ردی فمبادا  !پدر با فرزندان خود مهربان نباشدمبادا  !دیخودتان مهربان نباش نیدر ب مبادا

  !مهربان نباشدخود دوستان و همکاران ، گانیهمسا، همسر
این و  است یقرآن یمهم زندگ یهااز شاخصه یکی رورزی به یکدیگرمه، این اساسبر 

همراهان و پیروان رسول های را یکی از ویژگیآن کریم قرآن ست که باآناهمیت تا 
 شمرد:برمی رحمت

ٌد َرُسوُل ا اءُ لََعَ اْلكُفَّاِر رَُحاءُ بَْيََنُمْ لل ُُمَمَّ يَن َمَعُه أَِشدَّ َو اَّلَّ
1 

ان میافران سرسخت و در که با او هستند بر کسانی کفرستاده خداست و ، []محّمد
 د.گر مهرباننیدکیبا شان خود

 :یاد آخرت درس چهارم 

خداوند ، این آیه کند. بامی امتیق یصحنهخداوند ما را متوبه معاد و  يِن ادل   وِم يَ  ِلِ مم با 
 . میکن یزیران برنامهمسفر آخرت یبرا و میآخرت باش ادید که همواره به آموزیبه ما م

این  به نام توبه به آخرت وبود نداردهم  یزیچ که باور به معاد معنا نداردی در بوامع
دنیا را  ،یمانیا یبامعهاما  ؛استمنهای آخرت ، ایدن آبادی یبراشان تمام تالشبوامع 

 کند. می آخرت به فعالیت در دنیا اقداما هدف آبادانی با نگاه و بداند و آخرت می یهمزرع
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 فرمود: امام صادق

 َطة  زَرع َخريا ََيُصد ِغبَمن يَ ، الَموُت يَأيت بَغتَة   وَ  أيّام  َمعدوَدة   و آجال  َمقبوَضة   إنَُّكم یف»
ا ََيُصد نَدا و  1«ِلُُكِّ زاِرع  ما َزَرعَ  و َمة  َمن يَزَرع ََشّ

د. رساه فرا میبه ناگ، د و مرگیبرچند به سر می ییروزهای به سر آمدنی و یدر عمرها شما
کند )که چرا بیش از این نکاشته می کاشته خود را با حسرت برداشت، اردکی بکیه نک هر

ده کند )که چرا چنین کرمی کاشته خود را با ندامت و پشیمانی درو، اردکه بدی بک و هر است(
 .ه استاشتکه ک کندمی ی را دروآن، گریشتک. هر است(
 دنکنیم گذاریسرمایهکرده  ریزیبرنامه، این اساس اهل ایمان به آخرت برای آن روز بر

 .دندهمی مجانادر راستای آبادانی آخرت را یش هاتیفعالو 

 :عبادت درس پنجم 

َ  اَك ي  اِ با  در این عبادت اهل عبادت باشیم و  آموزاند کهخداوند متعال به ما می  دُ عبُ ن
، روزه، نمازمظاهر عبادی مانند و اند اهل عبادت، مؤمنان چون .نکنیمکسی را شریک او 

مانند هیوات مذهبی و  های عبادی ُخرد و کالنهمایشحضور در ، اماکن مقدس ارتیز
، وامعیب در چنیناست.  یمانیا یبامعهمهم  یهایژگیاز و، بلسات قرآن و سخنرانی دینی

ی آن هابا دین و آموزه یبیگانه بوامعدر  کهدر حالی  ؛ددارن قرارتوبه  نکانو مسابد در
 شود.یمراکز نماین به توبهی 

 :یعبادت جمع درس ششم 

 ِاَك ي  ا  َ تو را  ]ما[ !ایخدا»با ساختار بمعی که دارد به این معناست که  ؛ این بمله دُ عبُ ن
َ  اَك ي  اِ  مییگویباز م، میخوانیم یرادکه نماز را فُ  باآن یحت، «میپرستیم  تیهو نیا و  دُ عبُ ن

 ها است. شاخصه ترینمهماز  یانمیدر بامعه ا یزبانو هم یدلهم نیو ا یبمع
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 یهاکه در شب یمحافل، شودکه در ایران اسالمی برگزار می میتالوت قرآن کر بلسات
ی هامنابات، هابه سرگرفتنقرآن ، دشوبرپا می مؤمنزن و مرد  یهبا حضور گستردقدر 

یی از نگاه بمعی اسالم به هاهمه نمونه، خالصانه با خدای متعال در بمع مردم با ایمان
 عبادت است.

 کی انجاماما  ؛دهد انجامرا  هاکار نیهم ا یممکن است انسان بتواند به صورت فرد
وبود ندارد دت فردی اصاًل فراوانی دارد که در عبا یهو آثار سازند دیفوا، بمع انیعبادت در م

  .شودو یا کمتر دیده می

 :زیستندرستبه دنبال راه  درس هفتم 

  هِد ا َ ِ ن ََ ا الص  ُ  ا  میدانیم وم یایمان داری تو هاآموزه بهکه  ما !ایخدا یعنی؛ قيَ ستَ ال
ا ر زیستندرستراه  ابه م میخواهیماز تو متفاوت است  ایاهل دن یبا زندگ یقرآن یزندگ

 .یاموزیب
زندگی او قرآنی و در بهت سعادت دنیا  است که بداند چگونه نیمؤمن همواره به دنبال ا

 را یهر فرهنگ و او ستیبه هر بهت ن یبار، منؤمبرای همین سبک زندگی  و آخرت باشد.
 . ردیپذنمی ودش لیبر او تحمتبلیغ و یا که 

 :پیروی از الگو درس هشتم 

 ِص ََ  یاکه به آنها نعمت داده یرا به راه کسان ام !ایخدا» ؛ یعنیمِه َل عَ  مَت نعَ اَ  يَن اَّلَّ  ا
 چرا که مؤمن به دنبال الگویی است تا در زندگی از آنها پیروی کند.. «کن تیهدا

  هستند؟ یچه کسان هاهشدنعمت داده نیا
نعمت چهار گروه به عنوان ، آمده است که در آنسوره نساء  93 یآیه پاسخ این سوال در

 :ه استکرد انیب انمنؤمی الگوو  هاشدهداده
داِء َو  َو الَُّسوَل فَأُوئِلَ  للَ َو َمْن يُِطِع ا َ يقَي َو الُّشُّ د ِ يَن أَنَْعَم اللُ َعَلِْهْم ِمَن انلَِّبي َِي َو الص ِ

َمَع اَّلَّ
اِْلَي َو َحُسَن أُوئِلَ   َرفيقاً  الصَّ
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دان و یقان و شهیامبران و صّد یپ یهدر زمر، نندکامبر اطاعت یه از خدا و پکسانی کو 
 قانی هستند.یو رفکینان نیداده و ا ه خدا به آنان نعمتکخواهند بود  ستگانیشا

 عبارتند از: هاشدهنعمت دادهپس 
آنها  بر بلندای بیتاهلکه ، امبرانیپ نیراست رهرواندوم:  ؛یاله امبرانیپاول:  

تند؛ اخاند به خطر نید جیو ترو غیرا در راه تبل دوکه بان خ، راه حق یند؛ سوم: شهدااایستاده
قابل  یاو در هر منطقه یکه در هر دوره و زمان، و بندگان خوب خدا نیو چهارم: صالح

را  یاصخ یالگوها، منؤاست که م نیا ینآقر یهشتم زندگ یژگیو نیبنابرا هستند. شناسایی
 دهد.یخود قرار مپیشوا و معیار تصمیم و حرکت ، یزندگ ریدر مس

 :اجتناب از شیوه زندگی منحرفان درس نهم 

  َيِ غ  َ خطر انحراف از محفوظ ماندن از  دعا براییعنی ؛  َن ل  ا   الض  م َو َل ِه َل عَ  غضوِب ال
بجز راه داند یمن مؤم .ه استاز خدا درخواست کرد، همان مسیر مستقیمی که در آیات قبل

ارائه در اطراف و اکناف  یزندگ هایسبککه تحت عنوان آنچه  یا همان صراط مستقیم خدا
م گادر آن ی الهی هاو غضب شدهگمراهان  کهاست  یانحراف ییرهایمسهمگی  .شودمی

 :آمده است گونهاین صادقاز امام  یتیدر روا .اندگذاشته

ُ َعزَّ َو َجلَّ » ْوََح اَّللَّ
َ
ْعَداِِئ َو ََل أ

َ
نِْبيَائِِه قُْل لِلُْمْؤِمِنَْي ََل يَلْبَُسوا ِِلَاَس أ

َ
إََِل نَِِبٍّ ِمْن أ

 ِ ْعَداِِئ َو ََل يَْسلُُكوا َمَسال
َ
ْعَداِِئ َفَيُكونُوا َك َيْطَعُموا َمَطاِعَم أ

َ
ْعَداِئ أ

َ
ْعَداِِئ َكَما ُهْم أ

َ
 1«أ

دشمنان مرا  یهبامکه به اهل ایمان بگو:  کرد یوح شامبرانیپاز  یکیبه خداوند متعال 
، ه شما هم مانند آنانک، دننان من نرود و به راه دشمند و غذاهای دشمنان مرا نخورننپوش

 .دیشودشمن من می
 خواهد بود. یقرآن ینهم زندگ یژگیو، منحرفان یزندگابتناب از سبک ، نیبنابرا
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همراهی با کفار برای در اثر ، باطل مسیرحق و افتادن در  یهگاهی بیرون رفتن از باد
پس اگر ؛ 1انحراف کامل اهل ایمان رعایت ندارند بز بهآنها و چون بلب رعایت آنهاست 

ه کیقین بداند ، دنبا کافر امضا ک را یتوافققوانین و قواعد اسالمی  چارچوبخارج از ، مؤمن
 تیشرط رعا و دشوینم یراعهای همکاری و مانند آن ها و قولنامههرگز به این توافقکافر 

به  یراه انحرافهرگونه خود از  یزندگ ریمن در مسؤم نیست. بنابرااو شرط  دیقبی یرویپ، او
 کند.یم زیپره شّدت

 :حیصح یسبک زندگ افتیدر  یقرآن برا تیمحور  درس دهم 
 : میخوانمی دوم هیدر سوره بقره آ

 َِريَْب فيِه هُدًى ِلْلُتَّقَي اْلِكتاُب ل َک ذل 
ت یاهد، ارانگزیسراسرش برای پره ؛ستیی نکچ شیه تاِب با عظمتکن یا تیّ در حّقان

 است.
 آموزد. یرا به ما م زیستندرستراه  و است تیهدا یآیهم، این کتاب یعنی 

، یستنزدرستو دیگر معارف شهدا و صالحان ، قانیصد، ءایانب یزندگکریم با بیان قرآن 
 سازد. برایبه حیات طیبه را به سرمنزل مقصود رهنمون می مندعالقهانسان کند تالش می

و بیگانه با  یماد را از بوامع یو قرآن یاسالم یبامعه، آنتوبه به معارف قر منظورهمین 
 کند.یم زیمامتمعارف قرآن 

 فرمود: حضرت امام
ه ه مسلمانان هرچکغفلت نورزند ، تیتاب هداکفه الهی و ین صحیا، میرکاز انس با قرآن 

 2.تاب مقدس استکن یات سرشار اکنده از بریخ گذشته و آیو خواهند داشت در طول تار دارند
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 .(110پیروی کنی. )بقره /
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