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نه ستم کن و نه ستم بپذیر!
وقتی جمعی با هم زندگی می کنند، نسبت به یکدیگر وظایفی 
دارند که باید انجام دهند، در مقابل از حقوقی هم برخوردار 
می شوند که که دیگران باید نسبت به آنها پاسخگو باشند. 
این فرمول به صورت قانون در آمده و به زندگی اجتماعی 

موفق و همراه با آرامش کمک می کند. 
اگر در این میان کسانی پیدا شوند که هیچ قانونی را قبول 
نکنند یا قوانین را به گونه ای تنظیم کنند که در مقابل دیگران 
کمترین وظیفه و بیشترین حقوق را داشته باشند، ستمکار 

به حساب می آیند. 
در مقابل این گروه عده ای ضعیف و ناتوان سر تسلیم فرود 
می آورند ولی گروهی قوی و مبارز هم پیدا می شوند که به 
هیچ وجه زیر بار ظلم نمی روند. این گروه دوم ممکن است 
سال ها مبارزه کنند ولی دست بردار نیستند! خداوند هم ستم 
کردن از هر نوعی که باشد را ممنوع کرده و هم مبارزه با 
ستمکار را یک وظیفه دانسته است هر نوع همکاری با این 

گروه را جرم دانسته است.  

اداره آگاهی خداوند
اداره آگاهی خداوند، بسیار مجهز و پیشرفته است.  همه 
دستگاه های اطالعاتی الزم برای کسب اخبار از رفتار مردم 
در آن وجود دارد. در کمترین زمان قابل تصور این اطالعات 

دریافت و برنامه مجازات تنظیم می شود. 
خداوند مجازات های گوناگونی برای ستمکاران در نظر گرفته 
است  که بخشی از آن در همین دنیا و در زمان کوتاه انجام 
غیرقابل  مدتی  برای  و  در آخرت  دیگر  می شود و بخشی 
تصور اجرا می شود.  البته مثل همه مجازات های دیگر، از 
قبل به اندازه کافی هشدار داده می شود و آدم ها نسبت به 
عاقبتی که برای کارشان وجود دارد، آگاهی داده می شوند تا 

مدعی بی خبری نباشند. 

تعاونی ستمکاران!
کار گروهی، پسندیده است به شرط آنکه مسیر و هدف درستی 
داشته باشد. اگر تعاونی ای که تشکیل می دهیم، برای انجام 
کارهای خوب و پرهیزکارانه باشد، مجوز فعالیت دریافت 
می کند ولی اگر این تعاونی پاتوقی برای گروهی ستمکار و 
گناهکار باشد، توسط نیروهای امنیتی خداوند جمع می شود. 
دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. قانون خداوند این 
است: »در کارهای نیک و پارسایی به هم کمک کنید اما در 
خالف و تجاوز به حقوق دیگران خیر«.  حتی خداوند از ما 
می خواهد که احساسات خودمان را به گونه ای تنظیم کنیم 
که کمترین عالقه ای نسبت به دشمنان و مستکبران در قلب 
ما راه پیدا نکند چون ممکن است همین عالقه ما را به جمع 
آنها نزدیک کند و سرنوشتی مانند آنها در انتظار ما باشد.   

سکوت ممنوع!
سکوت هم کار خوبی است ولی نه در همه جا. بعضی از 

موقعیت ها نیازمند فریاد کشیدن و مخالفت کردن است.
اگر بینی که نابینا و چاه است

اگر خاموش بنشینی گناه است
دود بی تفاوتی انسان ها درباره ستم دیگران، به چشم خودشان 
می رود زیرا زمینه را برای سوءاستفاده ستمکاران فراهم می کند. 
این روحیه بی تفاوتی در قرآن هم نکوهش شده است. نگران 
کننده تر اینکه اگر کسی در برابر رفتارهای ستمکارانه و خالف 
دیگران سکوت کند، شریک جرم آنها شناخته شده و در 
عذاب آنها سهیم خواهد بود.  همچنین خداوند در قرآن بارها 
ستمکاران را نفرین کرده است.  تمام کسانی که ایمان دارند، 
با پیروی از  دستور خداوند، شعارهای ضداستکباری سر 
می دهند و با قرار گرفتن کنار یکدیگر، عرصه را بر متجاوزان 

و زورگویان تنگ می کنند. 

مورچگان را چو بود اتفاق!
گاهی ستمکار به قدری قوی و قدرتمند است که کسی جرات 
نمی کند حتی درباره او فکر کند، چه رسد به اینکه بخواهد 
او را از پا در آورد. نسخه پیشنهادی خداوند برای این گونه 
موارد،  همکاری ستمدیدگان است. اگر همه دست ها کنار 
هم قرار بگیرند، هیچ قدرتی نمی تواند مقاومت کند؛ اتفاقی 

که در ایران، مصر، تونس و لیبی بر همگان اثبات شد.
مورچگان را چو بود اتفاق

شیر ژیان را بدر آرند پوست
پذیرش ستم عیب و زشت  و  می فرماید: ستمکاری  قرآن 
است؛ ولی درخواست کمک برای مبارزه با ستم یک امتیاز 

به حساب می آید. 

مؤمن می میرد، سازش نمی پذیرد!
از اسارت دیگران رها  ایمان دارد، یعنی  کسی که به خدا 
شده و فقط در مقابل خداوند سر تسلیم فرود می آورد. چنین 
کسی در هر جای دنیا که باشد، در مقابل ستمگران مبارزه 
می کند و اگر الزم شد جان خود را هم در این راه می دهد. 
تکرار  تاریخ  ماندگاران  و  بزرگان  درباره  بارها  که  اتفاقی 
شده است تعریف قرآن درباره مؤمنان شنیدنی است:»کسانی 
که هر گاه ستمی به آنان رسد تسلیم ظلم نمی شوند و از 
دیگران یاری می طلبند«. در مقابل دیگران هم موظفند که 

ستمدیدگان را یاری کنند.  

درس های عاشورا
هر سال محرم که می شود، درس های زندگی مرور می شوند. 
یادمان می آید که قرار بود چگونه باشیم و چرا عاشورا اتفاق 
افتاد؟ وقتی خوب جستجو می کنی، به یک راز مهم دست پیدا 
می کنی: »عاشورا، برنامه مبارزه با ستم و ستمکاری است«. 
امام حسین)ع( فرمود: »من نه آنم که از مرگ بهراسم. روحم 
و همتم واالتر از آن است که از بیم مرگ زیر بار ستم روم«  
یادمان باشد که هر روز انسان های آزاده عاشورا و همه جا 

برای آنها کربالست.

بدی را با بدی پاسخ نده!

مـا و هیجـان هـا
جمله حکیمانه ای از پیشوایان دینی به ما رسیده است که نشان 
می دهد هنگام عصبانیت و روبرو شدن با رفتارهای بد دیگران، 
ممکن است شخصیت واقعی خودمان را نشان دهیم. به همین 
از ما خواسته اند که زمان عصبانی شدن دوست خود، او  دلیل 
را آزمایش کنیم تا ببینیم چه شخصیتی در او پنهان شده است. 
واکنش ما هنگام خشم، می تواند سند روشنی برای ادامه یا قطع 

دوستی ها باشد. 
زمانی که مهار احساسات منفی خود را از دست می دهیم، به همه 
اعالم می کنیم که سطح تحمل ما کم و شخصیت ما کوچک است 
ولی آن وقت که به خوبی سوار بر موج می شویم، به همه ثابت 
می کنیم که کوتاه آمدن مانند کم آوردن نیست و تنها انسان های 
برای  می کنم  پیشنهاد  بیایند.  کوتاه  می توانند  قوی  و  توانمند 

سنجش میزان توانایی خود، با ما همراه باشید.

خودآزمایی
لطفا به این پرسش، پاسخ مناسب با روحیه خود را بدهید: 

دوست شما امروز با توپی پر وارد مدرسه شده و حرف های 
ناشایستی به زبان آورده و به شما توهین کرده است. در مقابل 
حرف های او کدام یک از گزینه های زیر را انتخاب می کنید؟

ب( ناسزاگویی الف( سکوت 
د( کمک به آرامش او ج( دعوا  

بررسی پاسخ ها
 اگر شما گزینه سکوت را انتخاب کرده اید، پس فردی عاقل 
برترید و  از دوست خود  رفتارهایی هوشمندانه هستید. شما  با 
توانستید مدیریت خوبی روی هیجان های خود داشته باشید زیرا 

هیجان خشم را به خوبی کنترل کردید.
 اگر گزینه دوم را انتخاب کردید، مانند دوست خود و در سطح 
او هستید. بدی او را با رفتار بد مانند رفتار دوست تان جواب داده اید.
 اگر گزینه سوم را برای مقابله به مثل برگزیدید، شما یک نمره 
از دوست خود کمتر به دست آورده اید زیرا با این کار نشان دادید 
کنترل  عصبانیت،  مانند  منفی  هیجان های  به  موج سواری  در  که 

ضعیف تر و بدتری نسبت به دوست خود دارید.
 اگر گزینه چهارم را انتخاب کردید، به شما به خاطر داشتن 
شخصیتی متفاوت و خوب، تبریک می گویم. شما با این انتخاب، 
چند امتیاز از دوست خود جلوترید. نتیجه این رفتار شما باعث 

می شود رشته رفاقت شما محکم تر شود.

موقعیت معنوی شما
1. از نظر قرآن، شما در گروه خوبان قرار دارید که بهترین سرنوشت ها 
ُعْقبَی  لَُهْم  أُولئَِک  یِّئََة  السَّ بِالَْحَسنَِة  یَْدَرُؤَن  »َو  انتظار شماست:  در 
ارِ؛ و بدی را به نیکی دفع می کنند. سرای آخرت خاص آنان  الدَّ

است.« )رعد/22(
2. شما دقیقا هماهنگ با خواسته خداوند رفتار کرده اید: »اْدَفْع بِالَّتي  
یِّئََة نَْحُن أَْعَلُم بِما یَِصُفوَن؛ سخن بد آنان را به نیکوترین  ِهَي أَْحَسُن السَّ

شکل پاسخ گوی. ما به سخن آنان آگاه تر هستیم.« )مؤمنون/ 96(
3. پاداش ویژه ای به خاطر تحمل به شما داده می شود: »أُولئَِک 
ا  یِّئََة َو مِمَّ بِالَْحَسنَِة السَّ تَیِْن بِما َصبَُروا َو یَْدَرُؤَن  یُْؤتَْوَن أَْجَرُهْم َمرَّ
َرَزقْناُهْم یُنْفُِقوَن؛ اینان به سبب صبری که کرده اند دو بار پاداش 
داده شوند. اینان بدی را به نیکی می زدایند و نیز از آنچه روزیشان 

داده ایم انفاق می کنند.« )قصص/ 54(
4. شما به رمز محبوبیت دسترسی پیدا کرده اید: » َو ال تَْستَِوي 
یِّئَُة اْدَفْع بِالَّتي  ِهَي أَْحَسُن َفإَِذا الَّذي بَیْنََک َو بَیْنَُه  الَْحَسنَُة َو اَل السَّ
به  همواره  نیستند.  برابر  بدی  و  خوبی  َحمیٌم؛  َولِيٌّ  َکَأنَُّه  َعداَوٌة 
نیکوترین وجهی پاسخ ده، تا کسی که میان تو و او دشمنی است 

چون دوست مهربان تو گردد«. )فصلت/34(
5. جالب است بدانید که شما مانند بزرگان رفتار کرده اید. انسان های 
کامل و بزرگ هم در رویارویی با چنین اتفاق هایی، خویشتنداری 
می کردند و حتی تالش می کردند تا شخص را به آرامش نزدیک کنند. 

بخش اول( طرح دوستی با قرآن
حضرت  حرم  در  مرا  »دوستی  معنادار:  شوخی  یک 
معصومه)س( دید و گفت: می توانم چند لحظه وقت شما 
را بگیرم؟ گفتم: خواهش می کنم، بفرمایید.  دوستم گفت: به 
تازگی مشغول خواندن کتابی هستم که خیلی مرا مجذوب 
کرده است. آن قدر زیبا و عمیق نوشته شده که تا کنون چند 
بار آن را مطالعه و در جمالت آن گاهی ساعت ها تفکر 
کرده ام. از متن کتاب پیداست که نویسنده بسیار دانایی دارد. 
خیلی افسوس خوردم که چرا زودتر با این کتاب ارزشمند 
آشنا نشدم، خصوصا زمان هایی که جواب سؤاالت خودم 
را نمی توانستم از کتاب های دیگر پیدا کنم. خواندن این 
کتاب آرامش خاصی به من می دهد و از وقتی که با آن 
مأنوس شده ام، درجه نشاط من هم افزایش پیدا کرده است. 
وابستگی من به این کتاب به قدری زیاد شده که اگر روزی 
چند صفحه از آن را نخوانم، احساس دلتنگی و کمبود می کنم. 
بعد از مطالعه این کتاب با تصمیم گرفتم که آن را به دوستان 
صمیمی خودم معرفی کنم تا آنها هم به دلیل بی خبری از 
چنین کتابی بعدها خودشان را سرزش نکنند. کنجکاو شدم 
و پرسیدم: االن این کتاب را به همراه داری، یا حداقل اسم 
کتاب و نام نویسنده اش را بگو تا من هم مطالعه کنم. گفت: 
بله، اتقاقا امشب چند نسخه از این کتاب را در حرم دیدم. 
بعد بلند شد و به سمت قفسه کتاب های دعا و نیایش حرم 
راه افتاد و چند لحظه بعد در حالی که »قرآن کریم« را در 
دست داشت، برگشت...« این یک خاطره واقعی است که 
یکی از استادان قرآن ما برای ما تعریف کرد. این خاطره 
نکات نابی دارد که حتما از ذهن قوی شما دور نمانده است.

قدم اول، آگاهی: آگاهی، مقدمه یک تصمیم جدید است. 
شما وقتی با کتاب سودمندی آشنا می شوید، تصمیم می گیرید 
که از مطالب آن استفاده کرده و بعد دستورات آن را در زندگی 
خود پیاده کنید. مثال شما می خواهید مهارت خوب صحبت 
کردن را بیاموزید. از دوستان یا معلمان خود پرس و جو 
می کنید تا کتابی را که در آن این مهارت به خوبی آموزش 
داده شده، به شما معرفی شود. بعد به کتابفروشی می روید 
آن کتاب را می خرید. یا سری به کتابخانه می زنید و کتاب 
مورد نظرتان را پیدا می کنید. قدم بعدی مطالعه آن است و 
مهم ترین گام، به کار بستن روش هایی است که کتاب به 

شما پیشنهاد می کند.
»قرآن«، کتابی است که سبک زندگی موفق را به ما آموزش 
می دهد. آیه های قرآن که از سوی خداوند به ما زمینیان هدیه 
شده، با بهره گیری از روش های گوناگون مثل نقل سرگذشت 
دیگران، جمالت دستوری، تشویق و تذکر مانند تابلوهای 
راهنمایی هستند که سبب می شوند ما از بزرگراه سعادت به 
درستی عبور کنیم و به مقصد برسیم. قرآن بیش از 6 هزار 
آیه دارد. هر یک از آیه هاي قرآن، یک نشان و راهنما براي 
ماست. خداوند در قرآن بهترین راهنمایی را کرده است. 

راهنمایی های قرآن، آسان، مطمئن و قابل اجراست.

خدایي که ما را دوست دارد: اگر شما یک اثری بیافرینید 
مانند یک نقاشی، یک اختراع یا یک نرم افزار، چقدر به آن 
عالقه پیدا می کنید؟  خداي مهربان، خودش ما را آفریده 
خیلي به ما عالقه دارد. به همین دلیل همه امکانات الزم را 
در اختیار ما گذاشته تا بتوانیم به درستی و راحتي زندگي 
کنیم. در مقابل این همه امکانات و نعمت ها فقط یک چیز 
از ما خواسته که آن هم به خاطر خود ماست. از ما خواسته 
که به توصیه ها و تذکرات او توجه کنیم تا در دام عنکبوتي 
شیطان نیفتیم. فرمان هاي خداوند. پر از خوبي هاست. در 
بعضی از آیات جوایز نفیسی برای دوستان قرآن معرفی 
شده است. خدای مهربان برای دوستان خود با وعده های 
خوبی که داده باعث دلگرمی و تشویق آنها به انجام بیشتر 

کارهای خوب شده است.
پیام آوران: خداوند، براي رساندن پیام هاي زیباي خود، 
مردان نمونه اي را انتخاب کرده که نامشان »پیامبر« است. 
124 هزار نفر از این مردان برتر، از سوي خداوند،  مأموریت 
داشتند که پیغام هاي دوستي را به مردم برسانند و آنها را با 
سبک های درست زندگی کردن آشنا کنند. پیامبران کارهاي 
ناشایست را هم به مردم معرفي مي کردند و از آنها مي خواستند 
که هیچ وقت آنها را انجام ندهند. عده اي به خاطر ناداني، 
به بعضي از کارهاي بد عادت کرده بودند، پیامبران از این 
مردم مي خواستند که کارهاي بدشان را رها کنند تا در تیم 
دوستان خدا قرار بگیرند. خداوند،  قرآن را نسخه ای برای 
مردم قرار داده تا با استفاده از آن و انجام سفارش هایش به 

آنچه نیاز دارند، برسند. 
قرآن، نشان پیامبري: معجزه، نشان درستی ادعای پیامبران 
است. معجزات کارها و نشانه هایی بودند که هیچ انسانی 
قدرت انجام آن را نداشت مثل زنده کردن کسی که مرده 
است. یا با دست گذاشتن روی چشم فردی که سال ها 
نابیناست، بدون استفاده از هیچ وسیله پزشکی، بینایی را به 
او برگرداند. جالب است که خداوند برای آخرین فرستاده 
خود یک کتاب را به عنوان معجزه معرفی کرد. تعجب نکنید! 
نشان مخصوص حضرت محمد)ص( یک کتاب بود. کتابي 
که دیگران نمي توانستند حتي یک جمله مثل آن بنویسند. 
در این کتاب، بهترین و جالب  ترین راهنمایي هاي خداوند 
براي مردمي که مي خواهند پاك و خوب زندگي کنند، آمده 
است.  حتی در چند جای قرآن، خداوند از همه موجوداتی 
که قدرت گفتن و نوشتن دارند خواسته تا اگر در معجزه 
بودن قرآن شک دارند، یک جمله مثل آن بیاورند.  این کتاب 
در میان گروهی نازل شد که به سخنوری و ادبیات قوی 
شهرت داشتند. مردمان عرب، حتی می توانستند حرف های 
عادی خود را در نظم ادبی خیلی خوب ارائه دهند و هر سال 
بهترین قطعه های ادبی انتخاب و در فستیوال مکه به نمایش 
گذاشته می شد. در میان این گروه، خداوند علم، کتاب و 
آیه های قدرتمندی را نازل کرد که تا امروز هنوز کسی به 
این حریف طلبی)تحدی( خداوند پاسخ مثبتی نداده است. 
قرآن دوستی است که مثل آن پیدا نمی شود و هیچ کتاب یا 

صحبتی نمی تواند جای آن را بگیرد. 
از ما قصه های گوناگونی را  بهترین قصه ها: هر کدام 
مطالعه کرده یا شنیده ایم. بعضی از آن ها واقعی و تعدادی 
دیگر خیالی اند. بعضی ها آموزنده و بعضی ها فقط سرگرم 
کننده اند. در قرآن، بهترین قصه ها آمده است. قصه هایی که 
هم واقعی اند و هم آموزنده. خداوند با گفتن این قصه ها به 
ما درس زندگی می دهد. به ما یاد می دهد که چگونه باشیم. 

راه و رسم دوستی با خودش را در البالی قصه هایش گفته 
است. قرآن برای خوشبختی ما، به زبان ما آدم ها حرف زده 
تا آن را بفهمیم و با انجام راهنمایی هایش، زندگی شاد و 

موفقی داشته باشیم.

بخش دوم( شرایط دوستی با قرآن
شما ممکن است مسیر دشواری را برای شناسایی و به دست 
آوردن یک دوست خوب یا یک اثر ماندگار طی کنید. تا 
این مرحله به شما یک فرد موفق گفته می شود اما موفقیت 
مهم تری، حفظ چیزهایی است که به دست آورده اید. مثال 
نگه داشتن دوست خوب، دشواری های خودش را دارد و 
شما برای آنکه بتوانید او را حفظ کنید، تغییراتی در خود به 
وجود می آورید و کارهایی انجام می دهید. دوستی با قرآن 
هم از این قانون جدا نیست. برای ارتباط درست و مؤثر با 
قرآن و بهره بردن از این آشنایی و دوستی، رعایت برخی از 

نکات و روش ها سودمند است.
1.پاکي: یکي از شرایط دوستي با قرآن، پاکي و نظافت است. 
خداوند از ما خواسته که به جمالتی که در قرآن درج شده، 
بدون وضو دست نزنیم ؛ یعني اول پاکیزگي و بعد دوستي. 
در دوستي هاي خودماني هم، تمیزي یکي از شرایط مهم 
است. کثیف بودن لباس یا دست و صورت، دوستي براي 
ما باقي نمي گذارد. اگر هنگام خواندن قرآن وضو نداشتیم، 
مي توانیم از کاغذي که براي اشاره به آیه ها ساخته مي شود، 
استفاده کنیم تا شرط دوستي ما به هم نخورد یا می توانیم 
آیات را لمس نکنیم ولی پیشنهاد می کنم برای ارتباط با نور 
یعنی جمالتی که از خداوند صادر شده، اولین گریم نورانی 
داشته باشید و خود را با وضو آماده این ارتباط معنوی کنید.
2.تالوت و تفکر: دوستان خوب کساني هستند که زود به 
زود از حال همدیگر با خبر مي شوند. به همدیگر سر مي زنند. 
در مدرسه، کوچه یا مهماني ها همدیگر را مي بینند. دوستان 
قرآن هم الزم است همیشه به این دوست خود سر زده و 
از راهنمایي هاي آن استفاده کنند. پیشنهاد قرآن این است که 
هر جا و به هر میزان که براي ما امکان دارد، آیه هاي قرآن را 

بخوانیم  و از آن در زندگي خود کمک بگیریم.
همچنین خیلي خوب است که در معناي آیه هایي که مي خوانیم، 

دقت کنیم و روي هر کدام آنها فکر کنیم.  
3.پناهندگي به خدا: دام هاي شیطان، دشمن قدیمي انسان ها 
همیشه پهن است. یکي از کارهایي که باعث اذیت شیطان 
مي شود، باز کردن قرآن و خواندن آن است. شیطان مي داند 
که دوستي ما با قرآن، باعث مي شود که دیگر به حرف هاي او 
گوش ندهیم. او مي داند که ما با خواندن قرآن به نقشه هایش 
پي مي بریم. به همین دلیل تمام تالش خود را مي کند که جلو 

دوستي ما را با قرآن گیرد. اگر هم زماني سراغ قرآن رفتیم و 
خواستیم آیه هاي زیبایش را بخوانیم، سعي مي کند فکرهاي 
مزاحم را مثل یک پارازیت به ذهن ما بیندازد تا به معناي 
آیه ها دقت نکنیم. براي اینکه درون این دام بزرگ نیفتیم، یک 
راه آسان وجود دارد که در خود قرآن آمده است؛ پناه بردن 
به خدا هنگام شروع تالوت قرآن . به خاطر همین قرآن را 
با این جمله شروع مي کنیم:» اعوذ با... من الشیطان الرجیم؛ 
از بدي هاي شیطاني که از بهشت اخراج شد، به خدا پناه 
مي برم«. برای اینکه خودمان هم از اخراجی ها نشویم، الزم 

است ارتباط با مرکز را حفظ کنیم.
4. تنها نگذاشتن: تنها گذاشتن دوست و فراموش کردن 
آن کاري زشت و ناپسند است. اگر شما به دوست خود 
بي توجهي کنید، روزي از شما گالیه مي کند چون شرط 
هر دوستي، ارتباط و به فکر هم بودن است. در دوستي با 
قرآن هم، تنها گذاشتن قرآن در گوشه طاقچه خانه یا داخل 
قفسه هاي کتاب، بد و ناپسند است. آیه هاي قرآن براي استفاده 
و راهنمایي ما فرستاده شده است. حضرت محمد)ص( براي 
رساندن این پیام هاي خوشبختي زحمت زیادي کشیدند تا 
ما با راهنمایي هاي آن همیشه موفق باشیم. حاال اگر ما از 
قرآن به خوبي استفاده نکنیم، پیامبر حق دارد از ما ناراحت 

 شود و شکایت ما را پیش خدا ببرد.  
5. احترام: یکي از شرایط دوستي با کتاب خدا، احترام به آن 
است. گذاشتن قرآن در جاي بلند، دراز نکردن پا به طرف آن، 
تمیز نگه داشتن قرآن و هر کار دیگري که نشانه احترام قرآن 
است. یکي از مهم ترین کارها براي گرامي داشتن این کتاب 
مقدس، سکوت در زماني است که قرآن خوانده مي شود. 
ما با حرف نزدن و گوش کردن به حرف هاي خدا، دوستي 

و عالقه خود را به این کتاب زیبا نشان مي دهیم.   
6. زندگي قرآني: قرآن براي زندگي درست و موفق ما 
برنامه دارد. انجام دستورات خدا به ما کمک مي کند که همیشه 
در حال پیشرفت باشیم. قرآن به ما آرامشي مي دهد که با آن 
مي توانیم خوب درس بخوانیم، با دیگران درست برخورد 
کنیم، دوستان خوب زیادي پیدا کنیم و آمادگي براي انجام 
کارهاي خوب دیگر را داشته باشیم. انرژی قرآن به اندازه ای 
است که می توانیم تصمیمات بزرگی بگیریم و برای آینده 
برنامه ریزی کنیم.  جاي قرآن، در دل ماست و هر آیه آن، یک 
کلید براي باز کردن دري از درهاي موفقیت است. می توان هر 
هفته با یک آیه زندگی کرد. مثال هفته اول را می توانید روی 
احترام به پدر و مادر تمرکز کنید و یکی از خواسته های مهم 
خدا را اجرایی کنید. تا وقتی برای این آیه ها برنامه کاربردی 
طراحی نکنید، آن طوری که انتظار دارید نمی توانید لذت با 

قرآن بودن را تجربه کنید.

تابستان فرصتی برای رشد و سالمت بچه ها از طریق فراگیری قرآن است

دوستی   با قرآن؛ دوستی برای امروز تا ابد
 ابراهیم اخوی
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