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پیشگفتار

باسمه تعالي
دست یابی به مراتبی از حیات طیّبه، از قّله های رفیع تعلیم و تربیت 
در نظام مقدس جمهوری اس��امی اس��ت که در س��ند تحول بنیادین 

آموزش  و پرورش هدف گذاری شده است.
رسیدن به این مهم نیازمند: عزم ملی و بسیج همة ظرفیت های مادی 
و معن��وی و همراهی و همکاری صاحب نظران و کارشناس��ان به ویژه 
برای تولید بهترین محتوای آموزش��ی با اس��تفاده از مؤثرترین شیوه ها 

ممکن خواهد بود.
در این می��ان، فعالیت های مرتبط با آم��وزش و تبلیغ مفاهیم دینی 
بخصوص اقامه نماز، فرصتی بی بدیل برای حوزه های علمیه و وزارت 

آموزش و پرورش در رسیدن به اهداف تربیتی فراهم آورده است. 
یکی از راهکاره��ای افزایش ضریب روایی و کارآمدی تبلیغ دینی 
در میان دانش آموزان و فرهنگیان فرهیخته، تولید محتواهای آموزش��ی 

جهت دار، هدفمند و اثرگذار است.  
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کت��اب »لحظه های نورانی 3« که از س��وی کارگروه تولید محتوای 
معاونت پرورش��ی و فرهنگ��ی اداره کل آموزش  و پرورش خراس��ان 
رضوی تهیه گردیده، اقدامی ارزنده و شایس��ته تقدیر اس��ت که تاش 
نم��وده مطالب کاربردی و مرتبط را با اس��تفاده از آیات قرآن، احادیث 
، داستان و حکایت، و با زبانی ساده و روان، ارایه نماید.  معصومین
و بدین وسیله، بخشی از نیاز ائمه محترم جماعات مدارس را تأمین نماید.
این جانب ضمن ارج نهادن و تش��کر صمیمانه از تاش های ایش��ان 
بویژه جناب آقای دکتر براتعلی منصوریان، امیدوارم اثر حاضر، گامی مؤثر 
و اقدامی مبارک برای استفاده بهینه از فرصت های تبلیغی به منظور توسعه 

و تعمیق ارزش های اسامی - انقابی در میان دانش آموزان عزیز باشد.
بدون تردید، این کتاب نیز همانند هر اثر دیگر پدید آمده به دست 
بشر غیر معصوم، خالی از نقص و کاستی نیست؛ از عموم ائمه محترم 
جماعات مدارس، روحانیون، صاحبنظران و همکاران محترم فرهنگی 
انتظار می رود با پیشنهادات سازنده خود، مؤلفین محترم را در تکمیل آن 

یاری نمایند. ان شاءاهلل. وفقنا اهلل و ایاهم علی تحصیل مرضاته. 

مجتبي ملکي
مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری های حوزه علمیه وزارت آموزش و پرورش



سخن مؤلف

امام��ان جماعت م��دارس را می توان س��فیران تربیت اس��امی در 
مدارس دانست، چراکه آنان با رفتار و گفتار خویش، می توانند کودکان، 
نوجوانان و جوانان ایران اسامی را به راه سعادت ابدی رهنمون سازند. 
از آنجا که تنها فرصت رویارویی آنان با دانش آموزان، بیش��تر در زمان 
کوتاه اقامه نماز می تواند باشد، برای رسیدن به این هدف، هنری میطلبد 
تا از این فرصت، بهره فراوان برده شود. در این کتاب سعی بر آن است 
که مطالبی کوتاه و تأثیرگذار برای دانش آموزان دوره دوم متوسطه نوشته 
ی��ا گردآوری گردد. برای اس��تفاده بهتر از ای��ن مطالب، ذکر چند نکته 

ضروری است:
1. مطالب، قطره ای است از دریای بیکران معارف مذهبی، اعتقادی، 
اخاقی و .... که مناسب سنین جوانی تشخیص داده و به رشته 
تحریر درآمده اس��ت. واضح اس��ت که ش��ناخت و علم امامان 
محترم جماعت، می تواند بر این مطالب افزوده و دیگر موارد نیز 

در موقعیت های مناسب برای دانش آموزان ارائه گردد.
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2. آنچ��ه می تواند ب��رای مخاط��ب، مخصوصاً مخاط��ب جوان، 
گیراتر باش��د، »چگونه گفتن« اس��ت نه »چه گفت��ن«. بنابراین 
انتخاب روش های مناس��ب ارائه مطالب، مهم تر از خود مطالب 
اس��ت. مسلم اس��ت که دوران جوانی، دوران پرسش و دانستن 

»چرا«هاست، نه فقط »شنیدن« مطالب.
3. سعی بر آن بوده که مطالب، کوتاه و در حد فرصت چند دقیقه ای 
بی��ن دو نماز تنظیم ش��ود، پس موارد ذکرش��ده در هر مطلب، 

مهمترین ها را بیان می کند نه تمام آنها را.
4. برای س��هولت یافتن مطلب مناسب، نوشته ها دسته بندی شده و 
موضوع هر نوشته نیز مشخص گردیده  است. بنابراین بر اساس 
زمان، مکان و حال، مطلب مناس��ب را از کتاب انتخاب کرده و 
با هنرمندی خویش حداکثر تأثیر را خواهند گذاش��ت. تنوع در 
ارائه مطالب در روزهای مختلف، عاقه مندی مخاطب را بیشتر 
خواهد کرد. فهرست موضوعی کتاب نیز می تواند راهنمای این 

انتخاب باشد.
5. تاش ش��ده اس��ت آیات س��اده، روان و در حد فهم دوره دوم 

متوسطه باشد.
6. با ذکر مقدماتی، احادیث نیز ساده و تأثیرگذار انتخاب شده اند.
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7. احکام انتخاب ش��ده، احکامی اس��ت مش��ترک برای پس��ران و 
دختران س��نین جوانی و آنچه می توان در جلسات عمومی بیان 
کرد. همان طور که در بعضی احکام نیز توصیه شده است، موارد 
خ��اص احکام به صورت پرس��ش خصوص��ی از امامان محترم 
جماعت مدرسه یا مسجد محله، معلمین و والدین و یا مراجعه 

به رساله مرجع تقلید پاسخ داده می شوند.
8. بی شک در استفاده از این مجموعه، نکات پیشنهادی و سازنده ای 
در نظر ائمه محترم جماعات و س��ایر خوانندگان گرامی روشن 
می ش��ود که ارائه آنها به نویسنده، می تواند راهگشای آثار بعدی 

باشد.

من اهلل التوفیق
جمال قلی زاده نوقابی



سخنی با امامان جماعت مدارس

باِب ِفى الَمجِلِس َو اَفِهموُهُم الَحدیَث  : »اَوِسعوا لِلشَّ قال رسول اهلل
َفِانَُّهُم الُخلوُف َو اَهُل الَحدیِث.

ب��رای جوان��ان در مجالس جای باز کنید و امور ن��و و جدید را به 
آنان تفهیم کنید، چراکه این گروه جایگزین شما و درگیر مسائل جدید 

خواهند شد.«1
دوره های زندگی بش��ر در دنیا ش��امل کودک��ی، نوجوانی، جوانی، 
میان س��الی و کهن سالی اس��ت. در این دوره ها ش��اید مهم ترین دوران 
زندگی انسان به دوره نخست و بهترین آنها دوران جوانی باشد که عقل 
و جسم در آن به کمال می رسد و استوار می شود. جوانی، بهترین فصل 
ش��کفتن ها و رویش ها و زیباترین دوران درخش��ش و نیل به سعادت، 
نش��اط، معنویت و کمال اس��ت. فصل جوانی، بهاری اس��ت که در آن 

1. الفردوس، جلد 1، صفحه 98، حدیث 320
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ش��خصیت، شکل می گیرد، استعدادها بارور می شود و پایه های دینی و 
عقیدتی انسان مستحکم می گردد.

اهمیت این دوران طوری اس��ت که دین مبین اس��ام همواره و به 
ش��کل های مختلف بر اس��تفاده بهینه و پرثمر از ای��ن دوره عمر تأکید 
می کن��د. مثًا پیامبراکرم خطاب به ابوذر غف��اری می فرماید: »ای 
ابوذر! از جوانی خویش قبل از فرارسیدن به دوران پیری استفاده کن.«1
امام خمین��ی)ره( نیز پاکی، لطاف��ت روح و صفای باطن جوان را از 
ویژگی های مهم این قش��ر می دان��د و ازاین رو از جوانان می خواهد که 
تا چنین توانایی هایی را دارند و می توانند در برابر مفاس��د اخاقی قیام 
کنند، بیش��تر به اصاح نفس توجه کنند، چراکه در سال های باالتر، هم 
قوای آدمی به تحلیل می رود و هم دیگر از چنین نشاط معنوی خبری 
نیس��ت. ایش��ان می گویند: »این تأثر قلبی و تصور باطنی، در روزهای 
جوانی بهتر حاصل می شود، زیرا که قلب جوان، لطیف و ساده است و 
صفایش بیشتر است و واردات آن کمتر و تزاحمات در آن کمتر است.«2
رهبر معظم انقاب هم ویژگی ه��ای دوران جوانی را این گونه ذکر 
می کنند: »جوان مجموعه ای از زیبایی ها ، برجستگی ها ، درخشندگی ها ، 
خوبی ها ، استعدادها و امکانات است که هر چه به طرف پیری می رود ، 

1. بحاراالنوار، جلد 77، صفحه 75
2. امام خمینی)ره(، چهل حدیث، ص272
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این اس��تعدادها و امکانات ، مرتب به سمت نازیبایی کم می شود ، حتی 
از لحاظ معنوی هرچه پیش تر می روید ، فعلیتتان بیش��تر می ش��ود ، اما 

استعدادها و امکاناتتان ، مرتب کم می شود....«1
بنابراین دوران جوانی، دوران حساس، سرنوشت ساز و تعیین کننده 
ش��خصیت فرد اس��ت. در این دوران، عاوه بر قوت جس��می، قوت 
عقلی، تیزهوشی، زیبایی و زیبایی طلبی، شجاعت، حق گرایی، نوگرایی، 
تغییرگرای��ی، روی آوری س��ریع به کار خیر، تغییرپذی��ری، ماندگاری 
آموزش و تربیت و س��رمایه هایی برای مسؤولیت های آینده کشور که 
طبق آیات ق��رآن و احادیث معصومین صفات بارز دوران جوانی 
است، غرور، هیجان، احساسات، شهوت، ناپختگی عقلی، افراط گرایی، 

تفاخرگرایی، لهوگرایی و سرگرمی نیز بر شخص سایه می افکند.
آنچه می تواند این احساس��ات را در مس��یر هدایت رهنمون شود، 
هیج��ان و غرور را در طریق مثبت قرار ده��د و از افراط گرایی، لهو و 
لعب، پوچی، پوکی و شهوت گرایی دور بدارد، پیروی از دین، افزایش 

تقوی و بهره گیری از قرآن و احادیث معصومین است.
در همی��ن راس��تا، کمیته همکاری ه��ای حوزه علمی��ه و آموزش 
و پرورش خراس��ان رضوی پس از تش��کیل چند جلسه، برنامه ریزی 
س��خنان بین الصاتین م��دارس را یک ضرورت تش��خیص داد. لذا با 

1. سایت تبیان
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تشکیل کارگروه »تهیه محتوای ویژه ائمه جماعات مدارس«، با هدایت 
راهبردی جن��اب آقای دکت��ر منصوریان، معاونت محت��رم پرورش و 
فرهنگی استان و پیگیری های انجام شده توسط مسئول دبیرخانه کمیته، 
تاش اعضای محترم کارگروه، براساس طرحی از جناب حجت االسام 
والمسلمین محمدحسین مرادی و با قلم اندیشمند محترم، جناب آقای 
جم��ال قلی زاده نوقابی، محتوایی در قال��ب کتابی با عنوان »لحظه های 
نورانی« آماده ش��د که جلد اول آن تقدیم ائمه محترم جماعت مدارس 
ابتدای��ی و جلد دوم آن هم تقدی��م ائمه محترم جماعات مدارس دوره 
اول متوس��طه گردید. اینک کتاب پی��ش رو، محتوایی مخصوص دوره 
دوم متوسطه است که تقدیم ائمه محترم جماعت این مدارس می گردد 
و امید است ضمن بهره گیری از آن در راه هدایت و تربیت دانش آموزان 
این دوره، با نقطه نظرات ارزش��مند خود، ما را در تولید مجموعه های 

دیگر نیز یاری فرمایند.
در پایان الزم است از همراهی و مساعدت:

حضرت آیت اهلل عاملی، مدیر حوزه علمیه خراس��ان و رئیس کمیته 
همکاری های حوزه علمیه و آموزش و پرورش استان؛

معاونین محترم آموزش، تبلیغ و پژوهش حوزه علمیه؛
جن��اب آق��ای دکتر کاظمی، مدی��رکل محترم آم��وزش و پرورش 

خراسان رضوی؛
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جناب آقای دکتر منصوریان، معاونت محترم پرورش��ی و فرهنگی 
آموزش و پرورش خراسان رضوی؛

جناب حجت االس��ام عزیز، دبیر محترم ش��ورای امر به معروف و 
نهی از منکر آموزش و پرورش استان؛

جناب حجت االسام نبئی، کارشناس مسئول محترم نماز استان؛
جناب آق��ای بهروش، مدیرعامل محترم مؤسس��ه ضریح آفتاب و 

همکارانشان؛
و دیگر عزیزانی ک��ه ما را در تولید این اثر یاری فرمودند، تقدیر و 

تشکر کنیم.

محمدحسین مرادی قومنجان
مسئول دبیرخانه کمیته همکاری های حوزه علمیه 

و آموزش و پرورش خراسان رضوی



آیات
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آیه شماره 1

موضوع: مهم ترین وظائف جوانان، تحصیل علم و دانش

يَن ال يَْعلَُموَن ۞ ِ يَن يَْعلَُموَن َو الذَّ ِ َهْل يَ�ْسَتِوي الذَّ
آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابرند؟1

نکات مهم
1. عالمان واقعی کس��انی هستند که در همه حال به خداوند توجه 

دارند.
2. تف��اوت علم و جهل را »صاحبان مغز« می فهمند، چرا که جاهل 

ارزش علم را هم نمی داند.
3. علم در این آیه و آیات دیگر قرآن به معنی دانس��تن یک مشت 
اصطاحات یا روابط مادی در میان اش��یاء و به اصطاح »علوم 
رسمی« نیست، بلکه منظور از آن معرفت و آگاهی خاصی است 
که انس��ان را به اطاعت پروردگار و امید به رحمت خدا دعوت 
می کند. علوم رس��می نیز اگر در خدمت چنین معرفتی باش��ند، 
علم هستند و اگر مایه غرور، غفلت، ظلم و فساد شوند و از آنها 

»کیفیت و حالی« حاصل نشود، »قیل و قالی« بیش نیستند.

1. سوره زمر، آیه 9


