
 

 

 

 

 زیباترین آیات و روایات برای رشوع سخرناین
 

 

 

های ابتدایی  گفته شد، برای جلب توجه مخاطب در همان ثانیه ”سخنرانی شروع های روش“ همانطور که در مقاله
 .استفاده نماییم …های مختلفی از جمله شعر، داستان، نقل قول، سوال و توانیم از روش سخنرانی، می

ما به عنوان یک ایرانی باید فرهنگ و رسوم کشور خود را نیز در نظر بگیریم. به همین خاطر بهتر است سخنرانی را با 
ها و عبارات جالب برای شروع با نام  توان با خالقیت و نوآوری، از آیه نام خدا و سالم آغاز نماییم. به همین خاطر می

” سالم“و ” به نام خدا“یید. در این مقاله به چندین نمونه از اشعار و عبارات مناسب به جای خدا و سالم استفاده نما
 .اشاره شده است
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 سخنرانی شروع برای آیات زیباترین

 
 الرَّحیمِ  الرَّحمنِ  ِ اللّه بِسمِ 

رْ  وَ  َصدْرِی لِی اْشرَحْ  رَب  •   (۸۲  الی ۸۲  آیات / طه سوره. )قَوْلِی یَفْقَهُوا لِسانِی مِنْ  عُقْدَه   احْلُلْ  وَ  أَمْرِی لِی یَس 
 .زبانم گره بگشاى ]تا[ سخنم را بفهمند از و ساز آسان من براى را کارم و گردان گشاده را ام  پروردگارا سینه

 
 (۰۶ غافر/آیه سوره( … )لکم استجب ادعونی ربکم قال و• 

 .پروردگارتان گفت: شما بخوانید مرا، من هم اجابت می کنم شما را
 
 (۱۷  آیه / عمران آل سوره). )تَْعلَمُونَ  وَأَنْتُمْ  الْحَقَّ  وَتَکْتُمُونَ  بِالْبَاطِلِ  الْحَقَّ  تَلْبُِسونَ  لِمَ  الْکِتَابِ  أَْهلَ  یَا• 

 .ای اهل کتاب چرا حق را به شکل باطل در می آورید و با علم حق را کتمان می کنید
 
َٰنِ  وَعِبَادُ •  َّذِینَ  الرَّحْمَ  (۰۹ آیه / فرقان سوره( )َسََلم ا قَالُوا الَْجاهِلُونَ  َخاطَبَهُمُ  وَإِذَا َهوْن ا اْْلَرْضِ  عَلَی مُْشونَ یَ  ال

خاطب سازند، بندگان خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین به فروتنی راه می روند و، چون جاهالن آنان را م
 .به مالیمت سخن گویند

 
ّ  یُصیبَنا لَنْ  قُل•  َّلِ  للاِ  عَلَی وَ  مَوْلنا ُهوَ  لَنا للاُ  کَتَبَ  ما اِل َّک  )۲۷ آیه / توبه سوره ()الْمُؤمِنُون فَلْیَتَو

گر آنچه را خدا مقدر کرده باشد. اوست صاحب اختیار ما و مومنان فقط و بگو هرگز چیزی برای ما اتفاق نمی افتد م
 .فقط بر خدا توکل می کنند
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