
 

  

 
 
 
 

 از زجء دوم رقآن رکیم اهییردس
 قبله به ویژه عنایت :اول درس 

 113 آیه درو  کرده مطرح را قبله مسأله، دوم بزء نخستین آیات در متعال خداوند
 : فرمایدمی

 ََِخَْجَت  َحْيُث  ِمْن  و  ِ
 اْلََحاِم  اْلَْسِجِد  َشْطرَ َک َوْجهَ  فََول 

 الحرام جدمس سوی به را تیرو، رفتی رونیب گرید ارک ای سفر که برای با هر از !پیامبر ای
 . بگردان

 در، قبله و الحرام مسجد. است قبله به ویژه عنایت، قرآنی زندگی هایدرس از یکی
 . دارد بس رفیع دینی ما بایگاه فرهنر
 آمده است:  رسول خدا یهسیر در

ْكَثُ  ََكنَ »
َ
  «.نشستندمی قبله به رو آن حضرت غالباً  1؛الِْقبْلَة ُمْستَْقِبَل  ََيِْلُس  َما أ

 ته ونشس حالت اگر نمازگزار نماز را در رو به قبله بودن است حتی، نمازیکی از واببات 
  2.باشد قبله به باید رو هم خواند بازب خوابیده یا حتی

 هنگام که باشند به زمین یهکر هر بایی از آنها در ها است ومسلمان اتحاد محور، کعبه
 . ایستندمی گاه اسالمقبله و کعبه به رو عبادت
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 به مانند حضرت پیامبر اکرم، بوده است الهی بزرگ یهاحرکت قرارگاه، کعبه
 از راشان خود نیز حرکت زمان امام کرد و آغاز کعبه کنار از را خودش حرکت ابراهیم

 خواهند کرد.  آغاز کعبه کنار
 فرمود: امام صادق

ينَ  وَ  ثَََلث   ََلْلَةِ  ِف  الَْقائِمِ  بِاْسمِ  ُينَاَدى» ي ْومُ اَْلَ  ُهوَ  وَ  ََعُشوَراءَ  يَْومِ  ِف  َيُقومُ  وَ  ِعْْشِ ِ  اَّلَّ
ٍّ  ْبنُ  اْْلَُسْْيُ  ِفيهِ  قُِتَل  ّنِّ   ََعِ

َ
بِْت  يَْومِ  ِف  بِهِ  لََكأ مِ  ِمنَ  الَْعاَِشِ  السَّ ْكِن ال َبْْيَ  قَائِما   الُْمَحرَّ  رُّ

ِئيُل  الَْمَقامِ  وَ  ِ  ةَ اِْلَيْعَ  ُيَناِدي اَْلُْمَن  يَِدهِ  َعنْ  َجْْبَ ْطرَ  ِمنْ  ِشيَعتُهُ  إََِلْهِ  َفتَِصريُ  َّلِلَّ
َ
ِِ أ  ا

رِْض 
َ
  ُيبَايُِعوهُ  َحّتَّ  َطّيا   لَُهمْ  ُتْطَوى اْْل

ُ
ُ  َفيَْمَل رَْض  بِهِ  اَّللَّ

َ
 1«ْورا  جَ  وَ  ُظلْما   ُمِلئَْت  َكَما َعْدَل   اْْل

 روز آن در هک عاشورا روز او در و نندکمی ندا قائمک مبار به نام سوم و ستیب شب در
 مصادف هک شنبه روز در نمیبمی ایگو ند.کمی امیق شده دیشه دادیب غیت به علی بن نیحس

 طرف در لیببرئ و ستادهیا مقام و نکر انمی در و ردهک ظهور محمد آل قائم است عاشورا با
 از او انیعیش .کنید عتیب محمد آل قائم با خدا برای دیائیب :دیگومیو  گرفته قرار او راست
ه ب متعال خدای و کنندمی عتیب وی با و شده مشرف او به حضور االرضبا طی نمیز اطراف

 بور و ظلم از مملّو  که گونههمان کندمی داد و عدل از پر را نمیز، او اقدس وبود تکبر
 ده است.یگرد

 شهدا یاد داشتننگه زنده دوم: درس 
 : خوانیممی 111 آیه در

 َوَن  ل لِكْن  وَ  أَْحياءٌ  بَْل  أَمواٌت لل ا َسبيِل  ِف يُْقتَُل  ِلَْن  تَُقولُوا ل و  تَْشُُعُ
 شما ولی اند؛آنها زنده هکبل د؛یینگو مرده، شوندمی شتهک خدا راه در هک آنان به و

 .دینکنمیک در را[ زندگی آن ]چگونگی
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 . است بوده بیتاهل توبه همواره مورد شهدا یاد داشتننگه زنده
 فرماید:می فاطمه زهرا حضرت یهدر بیان سیر امام صادق

يِت  ََكنَْت َفاِطَمةَ  إِنَّ »
ْ
َهَداءِ  ُقبُورَ  تَأ يِت  َسبْت   َغَداةِ  ُُكِّ  ِف  الشُّ

ْ
مُ تَ  وَ  َْحَْزةَ  َقْْبَ  َفتَأ  َعلَيْهِ  رََتَحَّ

 1«َلُ  تَْستَْغِفرُ  وَ 
 بر سر مزار حضرت رفت؛می احد شهدای قبور زیارت به شنبه هر صبح آن حضرت

 . دیطلبمی آمرزش و رحمت او شد و برایحاعر می حمزه
 در روایت دیگری فرمود: امام صادق

ِ   َخيِط  ِمن ُسبَحتُها َكنَت اَّللِّ  رَسولِ  بِنَت  فاِطَمةَ  إنَّ »  َعَددُ  َعلَيهِ ، َمعقود   ُمَفتَّل   ُصو
ُ  بِيَِدها تُديُرها و َكنَت اتلَّكبرياِت  ِلِب  بنُ  َْحَزةُ  قُِتَل  َحّّت  و تَُسبِّحُ  تَُكْبِّ  َعبِدالُمطَّ

 اْلَُسْيُ  ِتَل قُ  فَلَّما. انّلاُس  فَاستَعَملََها التَّسابيحَ  و َعِملَِت  تُرَبتَهُ  َفاستَعَملَت، عنهاهللرىض
دَ  َعلَيهِ  اَّللِّ  َصلَواُت  مرِ  ُعِدَل  الَعذاَب  قاتِِلهِ  لََع  و َجدَّ

َ
 ِمنَ  فيها الِ  تُرَبتَُه؛ استَعَملوافَ  إََلهِ  بِاْل

 2«َو الَمِزيَّةِ  الَفضلِ 
 به هک شده بافته پشمی نخک ی از بود عبارت، خدا امبریپ دختر، فاطمه تسبیح

 حیتسب و ریبکت و چرخاْندمی را آن، خود دست با و بود خورده ِگره، آن در، راتیبکت تعداد
 و برداشت او مزارک خا از فاطمه شد و شتهک، المطّلب عبد بن حمزة هک آن تا، گفتمی
 - نیحس شدن شتهک از پس اّما دادند؛ قرار استفاده مورد را آنها، مردم و ساخت ییهاحیتسب

 زا مردم و شد نیگزیبا او تربت، باد عذاب قاتالنش بر دمادم و - باد او بر خدا درودهای هک
 .است ازیامت و لتیفض را نیحس تربت رایز ساختند؛ حیتسب او مزارک خا

 زندگی مهمی است که در هایدرس از به هر روش ممکن شهدا یاد داشتننگه زنده بنابراین
 باید مورد توبه قرار گیرد. قرآنی
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 متعال خداوند محبت نظام بودنمحور :سوم درس 
 : خوانیممی 191 آیه بقره یسوره در

 يَن ِ  ُحبًّا أََشدُّ  آَمنُوا َو اَّلَّ  ِلّلَّ
 .است ترقوی و شتریب خدا بهشان عشق و محبت، اندآورده مانیا هک آنان
 یههم محور، کند زندگی قرآنی خواهدمی که کسی: است این شریفه یآیه پیام
 ختم متعال خداوند هم به او عالیق و عشق تمام است و باید متعال خداوند او هایمحبت

 .شود
  فرمود: امیرالمؤمنین

َحبَّنَا َمنْ »
َ
نَّ  لَوْ  وَ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  َمَعنَا ََكنَ  أ

َ
َحبَّ  رَُجَل   أ

َ
هُ  َحَجرا   أ ُ  َْلََْشَ  1«َمَعه اَّللَّ

 ارددب دوست را سنگی یکس اگرحتی  و است ما با امتیق روز، داردب دوست را ما هک هر
 خواهد کرد. محشورخدا او را با آن سنر 

محبوبی بز خدا نداشته ، مؤمنان است که سبب شدهوبود چنین اثری در محبت و عالقه 
 . باشد متعال خداوند به سوی اسالمی بامعه در عالقه باشند و سمت و سوی محبت و

، است که در آن بامعه این قرآنی بامعه با غیر ایمانی یبامعه تفاوت، با این نگاه
ند و افرهنر و ابتماعشان درخ هایستاره که هستند ورزشی بازیکنان یا سینمایی بازیگران

 ندخداو هاعالقه محور کهدینی  یبامعه در اما هستند؛ بین مردم دارای بیشترین محبوبیت
معارف  و اندازندمی خدا یاد به را مردم کهبه دلیل آن دینی رهبران و علما این، است متعال

 .دارند قرار مردم محبت کانون در، دهندالهی را به مردم آموزش می

                                                                                 
 .103 ص، األمالی .1
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 کردنوصیت اهتمام به چهارم: درس 
 فرماید:می 110 آیه بقره یسوره در متعال خداوند

 يِْن  الوَِصيَّةُ  َخْياً َك ََتَ  ِإْن  اْلَْوُت  أََحَدكُمُ  َحَضَ  ِإذا َعَلْكُمْ  كُِتَب بَي  وَ  ِللوادِلَ ْْقَ وِف  اْْلَ احَ  بِاْلَُْعُ  قًّ
 اْلُتَّقَي  لََعَ 

 گذاشته با به خود از مالی اگر، گرفت قرار مرگ یهآستان در شما از یکی هرگاه است الزم
 است ّقیح نیا. ندک تیوص ایدهیپسند و ستهیشا طور به شانشیخو و مادر و پدر برای، است

 . ارانکزیپره یهعهد بر
از تمام  سوم یک چگونگی مصرِف تا تواندمی انسان هر ،بنابر شرع مقدس اسالم

کند که آن یک سوم را چگونه  برای بعد از مرگش مشخص کند؛ یعنی وصیت را یشهاییادار
  1و در چه راهی مصرف کنند.

 : فرمود پیامبر اکرم

نْ  ُمْسِلم   ْمِرئ  ِل  يَنَْبِغ  َما»
َ
ِسه ََتَْت  وَِصيَّتُهُ  وَ  إَِلَّ  ََلْلَة   يَِبيَت  أ

ْ
 2«َرأ

  سرش باشد. زیر در وصیتش اینکه مگر، بخوابد مسلمان شخص که نیست سزاوار
 ارپروردگ لقاء و مسافرت آماده باید همواره مؤمن اینکه دارد به که این سخن گهربار اشاره

 . باشد
 آن حضرت در روایتی دیگر فرمود:

 3«َشِهيدا َماَت  َحَسنَة   وَِصيَّة   لََعَ  َماَت  َمنْ »
 .است رفته دنیا از شهید، برود دنیا از ایشایسته با وصیت کسی اگر

                                                                                 
یر الوسیلة :ک.ر .1  .191، ص 9، جامام خمینی تربمه، تحر
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 رمضان مبارک ماه بزرگداشت و روزه به اهتمام پنجم: درس  
 و بزرگ وابب این اهمیت و روزه موعوع به، بعد آیه حدود چهار تا بقره سوره 119 آیات
 . دارد اختصاص رمضان مبارک ماه اهمیت همچنین

  فرماید:می 119 آیه در مبارک خداوند

َا ياا يَن  أَيُّ يامُ  َعَلْكُمُ  كُِتَب  آَمنُوا اَّلَّ يَن  لََعَ  كُِتَب  كَما الص ِ  تَتَُّقونَ  َلَعلَّكُمْ  قَْبِلكُمْ  ِمْن  اَّلَّ
 الزم و مقّرر شما انینیشیپ بر هک گونههمان، شده الزم و مقّرر شما بر روزه! مانیا اهل ای

 .دیشو ارکزیپره تا، بود
و  مجاهدتش برکت به مؤمن تقواست. مقام به رسیدن داریروزه از هدف شودمی معلوم
، دهدیم نشان تشنگی از خود و گرسنگی مقابل صبری که در کرده و هوس و هوا با نبردی که

 . رسدمی تقوا مقام به
 : فرمود رسول خدا

ائِمُ »  1«فَِراِشهِ  لََعَ  ََكنَ  إِنْ  وَ  ِعَباَدة   ِف  الصَّ
 .باشد خوابیده خود بستر در اگرچه است عبادت حال در دارروزه

 خوانیم:می صادق امام از دیگری روایت در

ِ  َصامَ  َمنْ » ةِ  ِف  يَْوما   َجلَّ  وَ  َعزَّ  َّلِلَّ َصابَهُ  اْْلَرِّ  ِشدَّ
َ
  فَأ

ٌ
َ  َظَمأ ُ  َوّكَّ لَْف  بِهِ  اَّللَّ

َ
 نَ َيْمَسُحوك  َملَ  أ

ونَهُ  وَ  وَْجَههُ  ُ ْفَطرَ  ِإَذا َحّتَّ  يُبَْشِّ
َ
ُ  قَاَل  أ ْطيََب  َما َلُ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اَّللَّ

َ
 َمََلئَِكِت َك َروْحَ  وَ َك ِرَيَ  أ

ّنِّ  اْشَهُدوا
َ
 2«َل  َغَفْرُت  َقدْ  أ

 ودبر او عارض ش که تشنگی گاهآن بگیرد؛ روزه خدا گرما برای شّدتکسی که روزی را در 
 ارتبش را او و صورتش بکشند بر مهر دست هک گماردمی او بر را فرشته هزار خداوند متعال

 ای! تو روح و! تو بوی است خوش چه :دیگومی بّل  و عّز  خدای ردک او افطارکه همین دهند.
 .دمیآمرز را او من هک دیباش گواه من! فرشتگان

                                                                                 
 .91، ص 1، جالکافی .1
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و  کردندمی توصیهشان فرزندان به، ماه مبارک رمضان و اعمال آن درباره صادق امام
 : فرمودندمی

ْجِهُدوا»
َ
ْنُفَسُكمْ  أ

َ
مُ  ِفيهِ  َفإِنَّ  أ ْرَزاُق  ُتَقسَّ

َ
ِ  َوفْدُ  يُْكتَُب  ِفيهِ  وَ  اْْلَجاُل  تُْكَتُب  وَ  اْْل  اَّللَّ

ينَ  ِ لِْف  ِف  الَْعَملِ  ِمنَ  َخرْيٌ  ِفيَها الَْعَمُل  ََلْلَةٌ  ِفيهِ  وَ  إََِلْهِ  يَِفُدونَ  اَّلَّ
َ
 1«َشْهر   أ

 و شودمی میتقس ارزاق، ماه آن در هک رایز د؛یوادار وششک به توان حّد  نیآخر تا را خود
 مشرف خدا همانیمی به هک نندگانیکحّج  نام، ماه آن در و گرددمی مقّرر، عمر هایمّدت

 ماه هزار در عمل از ،آن در عملی انجام هک هست شبی، ماه آن در و شودمی نوشته 2،شوندمی
 .است بهتر

 خواریرشوه از پرهیز ششم: درس  
قرآن کریم . ندارد بایگاهی بامعه این در خواریرشوه که است ایبامعه، دینی بامعه

 فرماید:بقره می یسوره 111 یآیهدر 

 َِم  ِإََل  ِِبا تُْدلُوا وَ  بِاْْلاِطِل  بَْينَكُمْ  أَمواَلكُمْ  تَأُُْكُوا ل و ْثِ  نلَّاِس ا أَمواِل  ِمْن  ََفيقاً  ِِلَأُُْكُوا اْْلَُّكَّ  بِاْْلِ
ْ  وَ   تَْعَلُونَ  أَنُُْت

 انیقاع و مانکحا سوی به رشوه عنوان به را آن و دینخور ناحق به خود انمی در را اموالتان و
 تیمعص و گناه به آنها[ یهظالمان مکح بر هیکت ]با را مردم اموال از بخشی تا دینکن ریسراز

 .دیدانمی خود هک حالی در، مال خود کنید
 فرمود: امیرمؤمنان

ُ  لََعنَ » اِشَ  اَّللَّ َها الرِّْشَوةَ  وَ  إِيَّاُكمْ  قَاَل  وَ  بَيْنَُهَما الَْماِشَ  وَ  الُْمْرتَِشَ  وَ  الرَّ  لُْكْفرِ ا ََمُْض  َفإِنَّ
 3«اْْلَنَّةِ  ِريحَ  الرِّْشَوةِ  َصاِحُب  يََشمُّ  ََل  وَ 
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رشوه؛  از بپرهیزید بین آن دو و فرمود: یهگیرنده و واسطدهنده و رشوهلعنت خدا بر رشوه
 اماستشم را بهشت بوی است گرفتنرشوه اهل که کسی و است محض کفر، رشوه چرا که

 .کرد نخواهد

 ازدواج مالک ترینمهم، ایمان :هفتم درس  
 فرماید:می 111 آیه بقره سوره در کریم قرآن

 َأَْعَجبَتْكُمْ  َلْو  وَ  ... يُْؤِمنَّ  َحتَّى اْلُْْشِاكِت  تَنِْكحُوا ل و 
 تیوقعم و مال، ییبای]ز چند هر اورند ...یب مانیا هک زمانی تا دینکن ازدواجک مشر زنان با و
 به شگفت وادارد. را شما آنها[
 . نیدنک ازدواج ایمانبی زنان با زیبایی دلیل شریفه این است که به یآیهپیام روشن  

  فرمود: صادق امام

جَ  إَِذا» ةَ  الرَُّجُل  تََزوَّ
َ
وْ  ِْلََمالَِها الَْمْرأ

َ
ِ  إََِل  ُوُِكَ  َمالَِها أ يِنَها تََزوََّجَها إَِذا وَ َك َذل ُ  َرَزقَهُ  ِِلِ  اَّللَّ

 1«الَْماَل  وَ  اْْلََماَل 
 یباییز دارایی و به را او خداوند، کند ازدواج او ثروت و زیبایی فقط برای زنی با کسی اگر
 وا به متعال خداوند، کند ازدواج ایمانش به دلیل زنی با کسی اگر اما کند؛می واگذار آن زن
 . کرد خواهد نیز عطا مال و زیبایی

ه قابل شده ک بیان اسالم تربیت فرزند از دیدگاه دربارهای بقره نکته 119 یآیه همچنین در
 توبه است؛ فرمود:

 ٌْث  نِساُؤكُم ثَكُمْ  فَأْتُوا َلكُمْ  ََحْ ْ  أَّنَّ  ََحْ ُموا وَ  ِشئُُْت نْفُِسكُمْ  قَد ِ  ِْلَ
 ]با و. دییآ در خود شتزارک به دیخواست هک جاک هر و زمان هر ند.یشما شتزارک شما زنان

 ستهیشا وک پا نسلی دیتول و ییزناشو هیسا در، یکپا و عفت حفظ و گریدکی حقوق تیرعا
 د.یبفرست شیاز پ خودتان برای ثوابی و ریخ، صالح[ و
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گاه قرآنی این نباشد. با  صالحات تواند برای او باقیاتانسان می فرزند، با توبه به این آیه
 خود وشد بر، و البته اعافی باری گران عنوان به را فرزند، مادر و پدر به فرزند؛ دیگر نباید

 کنند. احساس
 فرمود: امام صادق

 قَِليٌب  وَ  هُ َيْغرِسُ  َغْرٌس  وَ  ُُيَلُِّفهُ  ُمْصَحٌف  وَ  َلُ  يَْستَْغِفرُ  َوَِلٌ  َوَفاتِهِ  َبْعدَ  الُْمْؤِمنَ  تَلَْحُق  ِستَّةٌ »
 1«َبْعِدهِ  ِمنْ  بَِها يُؤَْخذُ  ُسنَّةٌ  وَ  َُيِْريَها َصَدقَةٌ  وَ  ََيِْفُرهُ 

 برای هک صالحی فرزند: شودمی مندبهره آنها از خود مرگ از بعد مؤمن هک است زیچ شش
 و کندمی حفر هک چاهی، ه برای پس از خود باقی گذاشته استک قرآنی، بطلبد آمرزش او

و کار خیری که او بانی آن  ندکمی وقف و باری خدا راه در هک آبی نهر و نشاندمی هک درختی
 بای بر خود از هک ایدهیپسند روش دهند ومی برداری دیگران قرارشده و در معرض بهره

 .شودمی عمل آن به او از بعد و گذاردمی

 قرآن فرهنگ در مادر شیر اهمیت :هشتم درس  
  فرماید:می 199 آیه

 ََلِْن  أَْولَدهُنَّ  ُُيِْضْعَن  الوادِلاُت  و َّ  أَْن  أَرادَ  ِلَْن  اكِمَلِْن  ََحْ  الَّضاَعةَ  يُُِت
 هک است سیک برای مکح نیا. دهند ریش املک سال دو راشان فرزندان دیبا مادران و

 ند.ک لمیکت راک ودک رخوارگییش دوران خواهدمی
ته گرف قرار توبه مورد کریم عنوان حکمی در قرآنموعوع به حدی است که به  اهمیت این

 فرماید:در این باره می است و امیرالمؤمنین

ِِبُّ  بِهِ  يُرَْضعُ  لََب   ِمنْ  َما» ْعَظمَ  الصَّ
َ
هِ  لََبِ  ِمنْ  َعلَيْهِ  بََرَكة   أ مِّ

ُ
 2«أ

 .ستین مادرش ریش از ترتکبر با، شود هیتغذ آن باک ودک هک رییش چیه
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 ظهر نماز به ویژه نمازها به اهتمام :نهم درس  
 فرماید:می 191 آیه

َلواِت  لََعَ  احِفظُوا الةِ  وَ  الصَّ  الوُْسطى الصَّ
 د.ینک مراقبت و محافظت، ظهر نماز ویژه به نمازها تمام بر

گاه در گرمای ظهر و معمواًل در گرماگرم کار روزانه  اهتمام به نمازها به ویژه نماز ظهر که
 ی مهم زندگی قرآنی است که اهل ایمان به آن موفق هستند.هااز شاخصه یکی، است

 هاخودیکم تعداد  وجود با فراوانی دشمن از نترسیدن دهم: درس 
 خوانیم:می 113 آیه بقره سوره در

 يَن  قاَل ُمْ  يَظُنُّونَ  اَّلَّ  اِرينالصَّ  َمعَ لل ا وَ لل ا بِِإْذِن  كَثَيةً  ِفئَةً  َغََلَْت  قَلَل   ِفئَة   ِمْن  كَمْ لل ا ُمالقُوا أََّنَّ
 قیتوف به هک یکاند گروه بسا چه: گفتند، ندیخدا یهنندک دارید هک داشتند نیقی هک سانیک
 .است انیبایکش با خدا و شدند روزیپ ارییبس گروه بر خدا

 فرمود: امیرالمؤمنین

َها» يُّ
َ
ْهِلهِ  ِلِقلَّةِ  الُْهَدى َطِريِق  ِف  تَْستَوِْحُشوا ََل  انلَّاُس  أ

َ
 1«أ

 پویان راه حق احساس تنهایی نکنید.ره بمعیت کمی از هدایت راه در، مردم ای
 فرمود: امام خمینی

 تیبمع میک از. ندکمیک مک تعالی وک تبار خدای باشد خدا برای امییقک ی اگر»
 ود به هزاریسی تیبمعک ی اسالم صدر در. است ادیز تهاتانیبمع للبحمدا ولی. دینترس

 ای نفر هزار هفتصد هااز آن کیی و بودند مجهز سالحی بهازهای همه به هک امپراتوری تا
 2«ردند.ک غلبه نفر هزار سی با نهایا. بود آورده بنر به مجهز نظامی نفر هزار هشتصد
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