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با نام و ياد خداوندي كه هر آنچه داريم از لطف بيكران اوست
 امي كه امير مومنان جهان هستي استبا سالم به ام

و با سالم به مادري كه مظلوميتش در قالب هيچ واژه اي گنجانـده  و بيـان نمـي
شود، مادري كه سرگرداني ما براي نديدن  نشان مزارش،گواه است براي مظلوميتي

 .كه حقانيت علي ع در آن فرياد مي زند
قـدمي اگـر م لياقت در اين مسـير، خدايا تو شاهد باش با تمام وجود و يقين به عد

برداشته و برميدارم نه از سر شايستگي؛ كه از لطف توست
 از دعاي پدر و مادريست كه سالها شاهد دعاهاي سحرگاهشان بوده ام

از عشق به مادريست كه تمام دنيايم با ياد پهلوي شكسته اش به تاري شـب مـي
 شود

از عشق به آمدن يوسف زهرا س
توفيقي كه از نظر رحمت توست و خدمتي كه آن را بـاالترين..يق استو از سر توف

 .درجه موفقيت ميدانم
را بـراي)) سـوره و تفسـير حضـرت مـريم س    ((مجموعه گردآوري شده با عنـوان  

عزيزان كالس قرآن در ماه مبـارك در نظـر گرفتـه  و بعـد از مشـورت بـا خـواهر
ز و ارجمندم حاج محسن جـادري وبزرگوارم سركار خانم فاطمه جابري و  پدر عزي

 با همكاري انتشارات بر آن شديم تا به صورت فشرده  براي
نيمه دوم ماه مبارك به عنوان مبحث  پاياني كالس قرآن به عزيزان براي يادگيري

ارائه دهيم
چرا سوره مريم؟

 .تنها سوره اي كه با نام يك زن در قرآن آمده سوره مريم است
داراي جنبه هاي تربيتي فراواني است، به طوري كه بنده حقيـر انتخابي جامع كه

پس از مطالعه تفسير حجت االسالم و المسلمين قرائتـي آن را همچـون منشـوري
ديدم كه مي توان از جنبه هاي مختلف بررسي و بيان نمود
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 ))مادرم مريم((و انتخابي از سر عشق به 
فسيربا توجه به حجم سنگين تفسير مذكور، بنده  ت

مختصري از آن را در نظر گرفته و بهتر ديدم در كنار
 تفسير مختصر؛

 داستان ،آثار و بركات قرائت سوره را نيز قرار دهم
قرار دادن تصوير در داستان به پيشنهاد پدر بزرگوارم جنـاب آقـاي جـادري بـراي
جذابيت بيشتر و  ثبت تصوير ذهني از داسـتان صـورت گرفتـه كـه البتـه انتخـاب

 تصاوير را بنده
باعجله به علت فرصت كمي كه براي انتشار وجود داشت انجام دادم كه مطمئنا در

كه ان..صورت داشتن زمان بيشتر ميشد نقاشي با محتواي باالتري را جايگزين كرد
 .شاءاهللا همين تجربه، مقدمه ايست براي بهبود كارهاي بعدي 

 عج مجموعه با تمام وجود به نيابت از ولي عصر
 امام حسن ع
 امام رضا ع

هديه به ساحت مقدس حضرت زهرا سـالم اهللا عليهـا و حضـرت مـريم سـالم اهللا
عليها

 به نيت سالمتي و تعجيل در فرج امام زمان عج
 حاجت روايي و

عاقبت به خيري عزيزان موسسه الهادي و مسجد امام موسي كاظم  ع
خصوصا پدر عزيز و ارجمندم حاج محسن جادري

 خواهرم فاطمه جابري
 برادر ارجمند آقاي اكبر مرغزاري

 .و عزيزان حاضر در كالس
 .ان شاءاهللا
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 به اندازه سهم كوچكي كه در گردآوري و ويرايش كتاب داشته آن را با تمام وجود
تقديم ميكنم به پدر بزرگوارم حاج محسن جادري كه راهنما و مشوق بنده در اين

 .وي تمام عيار خدمت به كتاب خدا هستندمسير بوده و بي شك الگ
 تقديم ميكنم

به پدر و مادرم
كه در تمام لحظه ها همچون كوه كنارم بوده و هر چه دارم بعد از لطـف خـدا بـي

 .شك از دعاي خيرشان دارم
 تقديم ميكنم

 به دخترم كه قشنگترين هديه خداست

 و تقديم به مادرم
كه نسب آن را معنا ميبخشد)) ر و فرزندماد((به مادري كه نه به حكم رابطه ي 

 كه به حكم هر آنچه عشق در وجودش معنا ميشود
 .به مادري كه مهرش ثمره دخيل بستن به پنجره فوالد امام رئوف است

 )).مريم((به مادرم 

 .والسالم
 سيما نصرالهي

 1397رمضان 15سحرگاه 
مصادف با ميالد امام حسن ع


