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نسيم حيات، زندگی در پرتو قرآن کريم
پژوهشگاه بين المللی المصطفی؟ص؟ / دفتر تدوين متون آموزشی
کبر موسوی طراح و صفحه آرا: سيد ا

چاپ اول: 1400ش / 1443ق
ناشر: نوراالمين

 چاپ: چاپخانه دیجيتال المصطفی؟ص؟     قیمت:  610.000   ریال     شمارگان: 500

که ما را در توليد این اثر یاری رساندند با تشکر از دست اندرکارانی 

مرجع توليد: پژوهشگاه بين المللی المصطفی؟ص؟
اين کتاب با کاغذ حمايتی منتشر شده است

NBP59اين کتاب با دستور رياست محترم المصطفی؟ص؟ و مدير انتشارات در اسفند ماه 1400 به چاپ رسيد        )فرآيند*(



نسيم حيات
کريم زندگی در پرتو قرآن 

پژوهشگاه بين المللی المصطفی؟ص؟

دفتر تدوين متون آموزشی
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  فهرست موضوعات

  

 ٥ ...................................................................................... مقدمه

 ۷ .................................................. ـ آیات اعتقادی۱

 ۵۵ ................................................. ـ آیات احکام۲

 ۹۷ ........................................ تربیتیـ آیات اخالقی و ۳

 ۱۵۳ ..................................... ـ آیات اجتماعی ـ سیاسی۴

 ۲۱۷ ......................... ـ آیات وارده در ادعیه، آداب و عبادات۵

 ۲۳۵ ........................................... های منتخبـ سوره۶

  
   



٥  

  

  مقدمه
و  به سوی نور، معجزه پیامبر اکرم یراهنماکتاب هدایت، کریم قرآن 

هدیه آسمانی است. قرائت و انس با آن و تدبر در آن وسیله صفای وجود و 

بخش نفس، راهنمای فکر و توسعه عقل آرام ؛ظرفیت یافتن قلب انسانی است

  بخشد.اش معنا مید و به زندگیانرهاست. انسان را از تنهایی و حیرت می
  

  با هدف:  »نسیم حیات« جزوه

 باقرآن کریم،  در موضوعیبا معارف اسالمی به صورت  آشناییـ ۱

نیز و  ـ سیاسی موضوعات مختلف عقاید، احکام، اخالق و مسائل اجتماعی

 تفسیرشرح مختصری از با » لفظیالتحت «با معانی آیات به صورت آشنایی 

  ؛ وهر آیه

هایی که به صورت مناسبتی در آداب، اعمال و نمازها آیات یا سوره ذکرـ ۲

  ، تدوین یافته است.وارد شده
  

  مالحظات:

  صورت صحیح، روان و با رعایت کامل ها بهئت آیات و سورهاابتدا باید قر

  .فراگرفته شودتجوید 

   فظی، لتوجه کامل به ترجمه تحت ال زمان باهمها آیات و سورهآشنایی با

  .دنمایمیطور محسوسی تسهیل بهرا و تثبیت آن  یادگیریجریان 

و تعالیم  امید است این برنامه باعث شکوفایی و رونق هر چه بیشتر فرهنگ

  قرآنی در جامعه باشد.

کمال سپاس و  ،از تمامی عزیزانی که در سامان یافتن این اثر نقش داشتند

  امتنان را داریم.

  

یم   به امید حشر با قرآن کر

  




