
اه) هتشر همه ) مهد ینید ماگ هب ماگ

**** لوا سرد

☆☆☆☆ تایآ مایپ ☆☆☆☆

ال ْمُهَرَثْكَأ َّنِكل َو ِّقَحْلا ِب َّ ِإال امُهانْقَلَخ *ام َنيبِع ال امُهَنْيَب َوام َضْرَأْلا َو ِتاوامَّسلا اَنْقَلَخ َوام

/39و39) ناخد ) َنوُمَلْعَي

. تسا یتسه عملا لک « تساهنآ نیب هچنآ و نیمز و اهنامسآ زا« روظنم -1

. تسین فده یب و یزاب رس ،زا یتسه عملا شنیرفآ -2

. دراد فده ، یتسه عملا شنیرفآ -3

. دراد فده ، تسا یتسه زاعملا یشخب هک زین ناسنا -4

. تساهنآ شنیرفآ ندوب دنمفده یانعم هب نیمز و اهنامسآ شنیرفآ ندوب قح -5

(56/ تایراذ ) ِنوُدُبْعَيِل َّ ِإال َسْنِإْلا َو َّنِجْلا ُتْقَلَخ َوام

ـــــــــــــــــــــــــــــ

. دراد فده ناسنا تقلخ -1



. تسادخ تدابع ناسنا تقلخ فده -2

. دنتسه کرتشم تقلخ فده رد سنا و نج -3

ندوبن لوهجم ) دوش تدابع وا هکنیا یارب هن دننک تدابع ار وا هک دیرفآ ار سنا و نج ادخ -4

.(« ِنوُدُبْعَي » لعف

.(« ِنوُدُبْعَي » لعف ندوبن لوهجم ) اهنآ خقلا هب هن ددرگیم رب تاقولخم هب تقلخ فده -5

(162/ ماعنا ) َنيمَلا عْلا ِّبَر ِهَّلِل يتامَم َو َيايْحَم َو يكُسُن َو َصاليت َّنِإ ْلُق

( یتدابع عون (ره تادابع قلطم : کُسُن -1

ناسنا گرم و یگدنز نوءش عیمج : یتامم و یایحم -2

. دشاب وا تدابع و دنوادخ دیاب یگدنز دصقم و فده -3

. تسا تدابع نیرتمهم زامن ، تادابع نایم 4-رد

(134/ ءاسن ) ايْنُّدلا ُباوَث ِهَّللا َدْنِعَف ايْنُّدلا َباوَث ُديرُي َناك ْنَم



. ترخآ تداعس هب مه و دراد هجوت ایند تداعس هب مه الم 1-سا

. دشاب هتشاد هجوت ایند تداعس هب طقف دیابن ناسنا -2

. تسا نکمم ترخآ و ایند تداعس نیب عمج -3

. تسا دنوادخ دزن رد اهنت ترخآ و ایند تداعس -4

☆☆ 16 هحفص یس کال تیلا عف خساپ ☆☆

اه شرگن عون رد توافت

☆☆ 17 هحفص یسررب خساپ ☆☆

، یشزرو هتشر کی رد یلوا ماقم بسک ، هاگشناد رد یلوبق ، ملپید کردم نتفرگ : یعرف یاهفده

عیلا یشوگ کی نتشاد

ردام و ردپ تیاضر بسک ، ندش ریخ هب تبقاع ، تقو لوا زامن : یلصا یاهفده

☆☆ لوا سرد قیقحت و هشیدنا خساپ ☆☆

لا۱: ؤس باوج



؛ درادرب ماگ نآ یوس وهب دنک باختنا ار ونآ دسانشب ار دوخ تقلخ زا فده دیاب دوخ ناسنا ا-

یم تکرح دوخ فده یوس هب یزیرغ تروص هب تاناویح و یعیبط تروص هب ناهایگ هکیلا حرد

. دننک

هن شیاه هتساوخ هب یبایتسد رد وا شطع و تسا بلط تیاه نیب یا هیحور یاراد ناسنا -2

یاه فده ناهایگ و تاناویح هک حیلا .رد ددرگیم نوزفا زور هب زور هکلب ، دوشی من مک اهنت

هکنانچ ؛ دنوش یم فقوتم ، دنسر یم لا ومک دشر زا یدحرس هب هک یماگنه و دنراد یدودحم

. تسا هتفای نای اپ ناشهار ییوگ

:2 لا ؤس باوج

اه هشیدنا عون الفرد تخا تلع هب

* مود سرد *

☆☆☆☆ تایآ مایپ ☆☆☆☆

(3/ ناسنا ) ًاروُفَك اَّمِإ َو ًارِكاش اَّمِإ َليبَّسلا ُهانْيَدَه اَّنِإ

. دراد دالتل ناسنا رایتخا رب هیآ نیا -1

. تسا تداعس هار نداد ناشن ،( انْيَدَه ) تیاده زا روظنم -2

. تسا ناسنا تیاده عون رد تادوجوم ریاس اب ناسنا تیاده توافت -3



و دصقم هب ندناسر عون زا تاناویح و ناهایگ (اما تسا هار نداد ناشن عون زا ناسنا تیاده -4

( فده

7و8) تایآ / سمش ) اهاوْقَت َو اهَروُجُف اهَمَهْلَأَف اهاَّوَس َوام ٍسْفَن َو

. تسا رادروخرب رش و ریخ ماهلا مان هب تیاده زا یعون ناسنا -1

ّرشودب و دراد شیارگ نآ یوس وهب دسانش یم ار یبوخ و ریخ دوخ، ترطف ساسا رب ناسنا -2

. تسا رّفنتم نآ وزا دسانش یم مه ار

(2/ تمایق ) ِةَماَّوَّللا ِسْفَّنلا ِب ُمِسْقُأ َوال

الق) خا نادجو )« هماّول سفن » مان هب ناسنا رد اه یدب زا نرادزاب یورین کی دوجو رب هیآ نیا -1

. دراد دالتل

. تسا نآ یگدنرادزاب شقن »و هماّول سفن » تمظع زا یکاح ، دنوادخ مسق -2

☆☆ مود سرد قیقحت و هشیدنا خساپ ☆☆

لا۱: ؤس باوج

و یدب ّرشو تخانش و نآ هب شیارگ و یبوخ و ریخ تخانش - باختنا و رایتخا تردق - لقع

. ینامسآ یاهباتک - نایاوشیپ و ناربمایپ - هماول سفن نآ- زا رفنت



:۲ لا ؤس باوج

هب ار ناسنا طقف .وا تسا نیغورد یاه هدعو نداد و ندرک هسوسو اهنت ناطیش راک اریز ریخ،

دوخ رایتخا و هدارا اب هک تسا ناسنا نیا . درادن ناسنا رب یا هطلس جیه دنک.وا یم توعد هانگ

دنک. یم در وای دریذپ یم ار وا توعد

* موس سرد *

《《36 هحفص یسررب خساپ 》》

یوژیگ زا تباث دوخ رگا ، تسا یزاسزاب و لیلحت و هیزجت حیلا رد ًامئاد ام ینامسج دعب نوچ

هدش لیدبت یرگید یصخش وهب هدش ضوع اهراب رمع نارود رد دیاب دشاب ینامسج دعب یاه

. تسین نینچ هک یتروص رد دشاب

《《37 هحفص یس کال تیلا عف خساپ 》》

ای هتشذگ رد ینامز وهب دوش یم جراخ دوخ ناکم و نامز فرظ »زا هقداص یایؤر رد« ناسنا

رد وا مسج حلا، نامه رد اریز تسین هتخاس مسج زا یراک نینچ هک یلا حرد دور، یم هدنیآ رد

. دونش یمن و دنیب یمن یزیچ وا شوگ و مشچ و تسا باوختخر

هک تسا مسج یاه یوژیگ »زا ینیگنس و مرج نتشاد »و« نامز و ناکم هب ندوب دودحم »

دوش. اه باوخ لیبق نیا أشنم دراذگیمن



《《 موس سرد قیقحت و هشیدنا خساپ 》》

: لوا لا وس خساپ

لیلحت و هیزجت هک تسا ناسنا یناحور دعب »ای تباث «ِنم نامه ، یقیقح دوخ زا روظنم

ار دوخ تایح و یهاگآ و دنام یم یقاب ندب گرم زا دعب و دوش یمن یش ،تمال دریذپ یمن

دهد یمن تسد زا

: مود لا وس خساپ

لیلحت و هیزجت هک تسا ناسنا یناحور دعب »ای تباث «ِنم نامه ، یقیقح دوخ زا روظنم

ار دوخ تایح و یهاگآ و دنام یم یقاب ندب گرم زا دعب و دوش یمن یش ،تمال دریذپ یمن

دهد یمن تسد زا

**** مراهچ سرد ****

☆☆ مراهچ سرد تایآ مایپ خساپ ☆☆

َنوُمَلْعَي اوُناك ْوَل ُناوَيَحْلا َيِهَل َةَرِخآْلا َراَّدلا َوَّنِإ ٌبِعَل َو ٌوْهَل َّ ِإال ايْنُّدلا ُةايَحْلا ِهِذه َوام

(64/ توبکنع )

. تسین ایند یگدنز هب دودحم طقف ناسنا یگدنز -1

. تسین ناسنا یقیقح یناگدنز ایند، یناگدنز -2



. تسا ترخآ ناهج یناگدنز ، ناسنا یعقاو و یقیقح یناگدنز -3

(69/ هدئام ) َنوُنَزْحَي ْمُه َوال ْمِهْيَلَع ٌفْوَخ َفال ًاحِلا ص َلِمَع َو ِرِخآْلا ِمْوَيْلا َو ِبِهَّللا َنَمآ ْنَم

میسرت ار داعم هب نادقتعم گرم زا سپ نشور هدنیآ و ییایند طاشن اب یگدنز تیعضو هیآ نیا -1

دنک. یم

نادقتعم یگدنز زا ار یگدرسفا و سأی و هودنا و سرت صحلا، لمع اب هارمه داعم هب داقتعا -2

. دروآ یم ناغمرا هب تیلا وعف راک هزیگنا و یگدنزرس و طاشن و دنک یم رود داعم هب

: تسا زیچ ود هب طورشم گرم زا سپ نشور هدنیآ و ییایند طاشن اب یگدنز زا یرادروخرب -2

صحلا لمع ب) تمایقزور و ادخ هب نامیا ( فلا

ْنِم َكِلذِب ْمُهَل َوام ُرْهَّدلا َّ ِإال انُكِلْهُي َوام ايْحَن َو ُتوُمَن ايْنُّدلا اَنُتايَح َّ ِإال َيِه ام َوقاوُلا

(24/ هدئام ) َنوُّنُظَي َّ ْمُهِإال ْنِإ ٍمْلِع

. دنناد یم ایند نیمه هب دودحم ار ناسنا یگدنز ، داعم نارکنم -1

دنرادنپ یم یتسین و تک ارهال گرم ، داعم نارکنم -2

. دنناد یم راگزور تشذگ لولعم ار گرم هدیدپ ، داعم نارکنم -3



. نیقی و ملع هن تسا نامگ هیاپ رب داعم نارکنم داقتعا -4

《《47 هحفص تیلا عف خساپ 》》

و دنک یمن رود ناسنا ارزا ،نآ تلفغ و یهجوت یب هک تسا تیعقاو کی گرم اریز ریخ،

ببس هک تسا نآ تلفغ و یهجوت یب نیا رثا اهنت . دزادنا یمن ریخأت هب ار نآ ندمآ

دوش راتفرگ یدبا نارسخ وهب دنکن هامآ نآ اب ههجاوم یارب ار دوخ ناسنا دوش یم

《《 مراهچ سرد قیقحت و هشیدنا خساپ 》》

: لوا لا ؤس باوج

ـــــــــــــــــــــــــ

نیا دنا هجوت یب نآ هب تبسن و لفاغ نآ زا نوچ اما دنراد داقتعا داعم هب هکنیا اب دارفا نیا

. تسا هتشادناو ششوک هبتالشو ار اهنآ و هتشاذگن اج رب یریثأت اهنآ یگدنز رد داقتعا

مود: لا ؤس باوج

ـــــــــــــــــــــــــ

تهج و یگدنز ندش رادانعم ببس هکلب ، تسین یگدنام بقع لماع اهنت هن ترخآ هبداقتعا ریخ،

هب یبای  تسد يارب تیلا هبتالشوعف ار ناسنا دوش یم ثعاب و دوش یم نآ حیحص یریگ

. دیامن راداو ترخآ ناهج رد رتهب یگدنز



**** مجنپ سرد ****

☆☆ مجنپ سرد تایآ مایپ خساپ ☆☆

ًاثيدَح ِهَّللا َنِم ُقَدْصَأ ْنَم َو ِهيف َبْيَر ال ِةَمايِقْلا ِمْوَي ىلِإ ْمُكَّنَعَمْجَيَل َوُه َّ الَهلِإِإال ُهَّللا

(87/ ءاسن )

. تسا داعم هب داقتعا ادخ، هب نامیا همز 1-ال

. تسا یمتح یرما ، داعم عوقو -2

. تسا ریذپانراکنا یرما ، داعم دوجو -3

(115/ نونمؤم ) َنوُعَجْرُت ال انْيَلِإ ْمُكَّنَأ َو ًاثَبَع ْمُكانْقَلَخ امَّنَأ ْمُتْبِسَحَف َأ

دنک. یم نایب یهلا تمکح وترپ رد ار داعم ترورض هیآ نیا -1

. تسین هدوهیب و ثبع ، ناسنا تقلخ -2

دنک. یم تشگزاب ادخ یوس هب ناسنا -3

. تسا ناسنا تقلخ فده ،( داعم ) ادخ یوس هب تشگزاب -4



(ص ِراَّجُفْلا َك َنيقَّتُمْلا ُلَعْجَن ْمَأ ِضْرَأْلا يِف َنيدِسْفُمْلا َك ِتاحِلا َّصلا اوُلِمَع َو اوُنَمآ َنيذَّلا ُلَعْجَن ْمَأ

(28/

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دنک. یم نایب یهلا لدع وترپ رد ار داعم ترورض هیآ نیا -1

. تسا حلا صان و صحلا یاه ناسنا ماجنارس ندوب ناسکی ینعم هب داعم دوبن -2

. تسا لداع ادخ -3

☆☆ 55 هحفص تیلا عف خساپ ☆☆

.حلا تسوا دوخ هب رصحنم ، دنراد هک یتقد و تفارظ تلع هب درف ره ناتشگنا رس طوطخ اریز

و اهتفارظ مامت ظفح اراب طوطخ نیا ، ناسنا مسج لماک ندش یش ال تمزا دعب دناوتب یسک رگا

نامه صخش ره ناتشگنارس طوطخ هک یا هنوگب دیامن یزاسزاب ًاددجم شیاه یگدیچیپ

هرابود گرم زا دعب زین ار ناسنا دوخ هک دراد ار نآ تردق یسک نینچ ، تسا ه دوب ایند رد هک دشاب

دنک هدنز

☆☆ مجنپ سرد قیقحت و هشیدنا خساپ ☆☆

: کین یاهراک

ـــــــــــــــــــــــــ

ادخ هار رد داهج

ادخ هار رد تداهش

تسار هار هب مدرم تیاده



: ناهانگ

ـــــــــــــــــــــــــ

هانگ یب یاه ناسنا نتشک

یشکدوخ

مدرم نتخاس هارمگ

**** مشش سرد ****

☆☆ مشش سرد تایآ مایپ خساپ ☆☆

ِنوُعِجْرا ِبَر قَلا ُتْوَمْلا ُمُهَدَحَأ َءاج اذِإ ىَّتَح

َنوُثَعْبُي ِمْوَي ىلِإ ٌخَزْرَب ْمِهِئارَو ْنِم َو اهُلِئاق َوُه ٌةَمِلَك اهَّنِإ َّ َكال ُتْكَرَت اميف ًاحِلا ص ُلَمْعَأ يِّلَعَل

/99و100) نونمؤم )

« خزرب » عملا مان هب تسا ترخآ و ایند لصاف دح رد یملا ع دوجو رگنایب هیآ نیا -1

. تسا تلفغ باوخ زا یرادیب و یرایشوه هظحل گرم هظحل -2

دوش. یم فوشکم ناسنا یارب لا معا تقیقح گرم هناتسآ 3-رد

. تسا گرم ماگنه رد ینامیشپ و ترسح ببس ، تصرفو رمع ندرك عیاض -4

تساوخرد و هدش نامیشپ دوخ هتشذگ زا نارفاک ، گرم ماگنه رد لا معا تقیقح ندش نشور 5-اب



. دننک یم ار هدادن ماجنا فیلا کت ناربج و ایند هب تشگزاب

. تسا گرم زا دعب ى هشوت و داز صحلا، لمع -6

. دنرب یم رس هب خزرب ردعملا تمایق ییاپرب نامز ات اهناسنا -7

(13/ تمایق ) َرَّخَأ َو َمَّدَق امِب ٍذِئَمْوَي ُناسْنِإْلا اُؤَّبَنُي

نآ راثآ و هداد ماجنا ایند رد شرمع لوط رد هک دوخ لا معا مامت زا ناسنا ، تمایق زور 1-رد

دوش. یم هاگآ تمایق زور ات لا معا

. تسایند رد وا درکلمع ورگ ،رد تمايق رد ناسنا تشونرس -2

☆☆ 64 هحفص تیلا عف خساپ ☆☆

: بوخ لا معا

ــــــــــــــــــــــــــــ

صحلا، دنزرف تیبرت ، دیفم بتک نتشون ، هسردم ، هینیسح ، دجسم فقو

دب: لا معا

ــــــــــــــــــــــــــــ

هدننک هارمگ بتک نتشون ، لطاب تنس کی نداهن انب الیق، خا ریغ راثآ رشن



☆☆ 66 هحفص ثیداحا مایپ خساپ ☆☆

: لوا لا ؤس خساپ

ـــــــــــــــــــــــــــ

»و دنرتاونش امش زا نانیا »: دنیامرف یم هک ربمایپ نخس هب هجوت _اب یهاگآ و یرایشوه هرود

رادید هب شیاه تلیضف رادقم بسح رب نمؤم »: دیامرف یم (ع)هک مظاک ماما ثیدح

.« دور یم شا هداوناخ

مود: لا ؤس خساپ

ـــــــــــــــــــــــــــ

وا زا گرم زا دعب ناسنا هداوناخ و یزور و قزر (ع)، قداص ماما نخس هب هجوت ـاب ناسنا لمع

دنام یم یقاب ابوا وا لمع یلو دندرگ یم ادج

☆ مشش سرد قیقحت و هشیدنا خساپ ☆

<67 هحفص >

: لوا لا ؤس خساپ

ـــــــــــــــــــــــــــ

ناسنا یناحور دعب هب هراشا یارب الح طصا نیا ، تسا حور لا ومک مامت تفایرد یانعم هب یّفوت

. تسا هدش هدافتسا



مود: لا ؤس خساپ

ـــــــــــــــــــــــــــ

حور هناهاگآ یاه تیلا عف همادا -1

لا معا هدنورپ ندوب 2-زاب

_

**** متفه سرد ****

☆☆ متفه سرد تایآ مایپ خساپ ☆☆

َنيظِفاحَل ْمُكْيَلَع َوَّنِإ

َنيبِتاك ًامارِك

َنوُلَعْفَت ام َنوُمَلْعَي

/10ات12) راطفنا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا معا دهاش تمایق رد هک دنتسه ایند رد ناسنا لا معا هدنسیون ناگتشرف دوجو رگنایب هیآ نیا -1

دوب. دنهاوخ

دنا. هاگآ ناسنا ىاه تين و اهراك ىمامت لا،هب معا هدنسیون ناگتشرف -2

ٍةَّرَم َلَّوَأ ْمُكَقَلَخ َوُه ٍءَو ْيَش َّلُك َقَطْنَأ يذَّلا ُهَّللا اَنَقَطْنَأ قاوُلا انْيَلَع ْمُتْدِهَش َمِل ْمِهِدوُلُجِل َوقاوُلا

(21/ تلّصُف ) َنوُعَجْرُت ِهْيَلِإ َو



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. دنتسه تمایق زور رد لا معا نادهاش هلمج زا ناسنا حراوج و اضعا -1

. دهد یم تداهش وا هیلع درف تسوپ یتح تمایق زور 2-رد

. دنیآ یم نخس هب ادخ نذا هب حراوج و اضعا ، تداهش ماگنه هب تمایق زور 3-رد

. تسا تادوجوم روعش و تایح روهظ هنحص تمایق هنحص -4

☆☆ 7 سرد قیقحت و هشیدنا خساپ ☆☆

<77 هحفص >

: لوا لا ؤس خساپ

ــــــــــــــــــــــــــــ

ناکم ، نامز ادخ،

مود: لا ؤس خساپ



ــــــــــــــــــــــــــــ

اه ناسنا همه ندش هدنز -1

عملا قیاقح زا هدرچ نتفر رانک -2

یهلا لدع هاگداد ندش اپرب -3

ناهاوگ و نادهاش روضح -4

لا معا همان نداد -5

_

**** متشه سرد ****

☆☆ متشه سرد تایآ مایپ خساپ ☆☆

ًاريعَس َنْوَلْصَيَس َو ًاران ْمِهِنوُطُب يف َنوُلُكْأَي امَّنِإ ًامْلُظ ىماتَيْلا َلا وْمَأ َنوُلُكْأَي َنيذَّلا َّنِإ

(10/ ءاسن )

. تسا ( لمع مسجت ) رفیک و شاداپ و لمع نایم هطبار زا موس عون رگنایب هیآ نیا -1

. تسا ینطاب تروص کی و رهاظ تروص کی یاراد ناسنا لا معا زا کی 2-ره

دوش. یم نایامن و رهاظ لمع ینطاب تروص تمایق زور 3-رد

. تسا مکش رد شتآ ندربورف ، میتی ملا دروخ ینطاب تروص -4

. تسا ناسنا لا معا ینطاب تروص ، منهج شتآ -5

☆☆ 8 سرد قیقحت و هشیدنا خساپ ☆☆



:1 لا وس خساپ

وا وهب هداد ماجنا صخش هک تسا لمع دوخ یقیقح تروص ، تمایق زور تازاجم اریز ریخ؛

. تسا تلا دع نیع هکلب درادن انعم ملظ تروص نیا ورد دسر یم

:2 لا وس خساپ

: ایند یاه یوژیگ

تسا لمع نادیم .1

تسا دودحم رایسب ناسنا یرایشوه و یهاگآ حطس .2

. تسادیپان لا معا یقیقح تروص و دراد راکورس لا معا یرهاظ تروص اب ناسنا .3

. دشاب یم دودحم رایسب یحطس ورد تسا یدادرارق ای یعیبط عون زا رفیک و شاداپ .4

. دراد دوجو شاداپ و رفیک رد یتلا دع یب و ملظ ناکما .5

تسا زاب لا معا هدنورپ یلو درادن دوجو لمع تصرف .1

تسا باالرت ناسنا یرایشوه و یهاگآ حطس .2

دنوش یم رهاظ ییایند تروص زا ریغ یتروص اب ناسنا لا معا .3

دسر یم ناسنا هب ، تسا لمع مسجت عون زا هک رفیک و شاداپ زا یدودحم شخب .4



. تسا یفتنم یتلا دع یب و ملظ هنوگره ناکما .5

**** مهن سرد ****

☆☆ ص95 دینک هسیاقم خساپ ☆☆

: یوق مزع یاراد ناسنا یاه یوژیگ

تس باال ناش لمحت هناتسآ

دنراد یدنلب تمه

دنا شیدنا تبثم

دننک یمن اهر هجیتن هب ندیسر ارات اهراک

دنا لدرپ و روسج اهراک رد

: فیعض مزع یراد ناسنا یاه یوژیگ

تسا نییاپ ناش لمحت هناتسآ

تسا نییاپ ناشتمه

دنفاب یفنم



دننک یم اهر ار اهراک هجیتن هب ندیسر زا لبق

دنا طاتحم و وسرت اهراک رد

☆☆ 96 هحفص یسررب خساپ ☆☆

باوخ زا ندنکن لد -1

نآرق تئارق هدش هتفرگ رظن رد ینامز هزاب ندوب وطالین -2

راک عورش یارب هدش هتفرگ رظن رد تایآ مجح ندوب دایز -3

☆☆ 9 سرد قیقحت و هشیدنا خساپ ☆☆

<<<110 هحفص خساپ >

: لوا لا ؤس خساپ

ــــــــــــــــــــــــــ

دننک یم تکرح دوخ فده یوس هب یزیرغ تروص هب وای یعیبط تروص هب تادوجوم ریاس

تکرح نامز رتسب رد بسانم یزیر همانرب اب دیاب هک تسا یرایتخا یتکرح ناسنا تکرح اما

. تسا وا یارب نامز نتفر زره موهفم هب رجنم یزیر همانرب رد یتسس و لا مها هنوگره اذل دنک

مود: لا ؤس خساپ

ــــــــــــــــــــــــــ

یوس هب تکرح تهج رد رمع زا هدافتسا (ص)رد ادخ لوسر یناگدنز هریس هک تسا نیا دوصقم



دشاب یم اه ناملسم یارب قشمرس نیرتهب یگدنز فده

_

**** مهد سرد ****

☆☆ مهد سرد تایآ مایپ خساپ ☆☆

ِهِرْمَأ بُغِلا َهَّللا َّنِإ ُهُبْسَح َوُهَف ِهَّللا ىَلَع ْلَّكَوَتَي ْنَم َو

هیآ: مایپ

دسر یم هجیتن هب دنک لکوت ادخ رب شیاهراک رد هک یسک

ْمُتْنَأ َو ُمَلْعَي ُهَّللا َو ْمُكَل ٌّرَش َوُه َو ًائْيَش اوُّبِحُت ْنَأ ىسَع َو ْمُكَل ٌرْيَخ َوُه َو ًائْيَش اوُهَرْكَت ْنَأ ىسَع

َنوُمَلْعَت ال

هیآ: مایپ

ار ییاهزیچ یهاگ و تسام ررض رب هک حیلا رد میرادنپ یم دوخ عفن هب ار ییاهزیچ یهاگ -1

. تسام عفن هب هک حیلا رد میرادنپ یم دوخ ررض رب

. تسا ریذپاطخ شررض و عفن رد ناسنا صیخشت -2



:( سرد فده هب هجوت (اب هجیتن

دنک. لکوت ادخ رب دنک یم اضتقا ، شررض و عفن صیخشت رد ناسنا یریذپاطخ -3

☆☆ 108 هحفص تیلا عف خساپ ☆☆

. دنرادن ناسنا هب رش و ریخ ندیسر زا یریگولج رد یتردق جیه ادخ ریغ نوچ -۱

مه و دشاب هتشاد ار ناسنا زا ررض رشو عفد رب تردق مه هک دنک لکوت یسک رب دیاب ناسنا -۲

. یکین و ریخ ندناسر رب تردق

☆☆ 109 هحفص تیلا عف خساپ ☆☆

. درادن دوجو یررض لکوت رد اما دراد دوجو ررض لا متحا ندرک کسیر رد

☆☆ 10 سرد قیقحت و هشیدنا خساپ ☆☆

: لوا لا وس خساپ

یهلا تبحم بلج -1

هدارا و مزع تیوقت -2

ناسنا یاهراک زا ادخ ندرک ییوج هراچ -3

( تسا نامه رد شتحلصم هک دناد یم نوچ ) هدروآ شیپ ادخ هچنآ هب ندوب یضار -4

: مود لا وس خساپ



مکحم هدارا و مزع اب هارمه ششوک ،تالشو حیحص لکوت طیارش زا یکی اریز ؛ کّرحت ببس

. تسا دوصقم هب ندیسر یارب

: موس لا وس خساپ

بلق رد ادخ رب یعقاو ندرک هیکت -1

: هفیظو و تیلوئسم تسرد نداد ماجنا -2

هشیدنا و رکف نتفرگ راک >هب

نارگید اب تروشم <

نکمم هار نیرتهب باختنا <

دوصقم هب ندیسر یارب >تالش

بابسا و رازبا زا نتسج هرهب -2

**** مهدزای سرد ****

☆☆ مهدزای سرد تایآ مایپ خساپ ☆☆

ِهَّلِل اًّبُح ُّدَشَأ اوُنَمآ َنيذَّلا َو ِهَّللا ِّبُحَك ْمُهَنوُّبِحُي ًادادْنَأ ِهَّللا ِنوُد ْنِم ُذِخَّتَي ْنَم ِساَّنلا َنِم َو

(165/ هرقب )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراد یبوبحم دوخ یارب یسکره -1



. تسادخ ریغ رگید یخرب بوبحم و ادخ یضعب بوبحم -2

. تسادخ ریغ هب نانمؤم ریغ تبحم زا رتشیب ادخ هب نانمؤم تبحم -3

دوب. دهاوخ رتدیدش وا هب تبحم دشاب رتشیب ادخ هب نامیا هچره -4

(لآ ٌميحَر ٌروُفَغ ُهَّللا َو ْمُكَبوُنُذ ْمُكَل ْرِفْغَي َو ُهَّللا ُمُكْبِبْحُي ينوُعِبَّتاَف َهَّللا َنوُّبِحُت ْمُتْنُك ْنِإ ْلُق

(31/ نارمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. تسا (ص) ربمایپ زا یوریپ ادخ نتشاد تسود هناشن -1

دوش. یم یهلا تبحم بلج بجوم (ص) ربمایپ زا یوریپ -2

. تسا ىوریپ لباق و تّجح ادخ، لوسر توكس و نخس لمع، -3

. تسا ربمایپ یتسود یفانم ربمایپ اب تفلا خم -4

. تسین هنامیكح ، موصعم ریغ ىارب ارچو نوچ ىب ىوریپ نامرف اریز ، تسا موصعم ربمایپ -5

. ددرگ یم ناهانگ شزرمآ بجوم (ص) ربمایپ زا یوریپ -6



☆☆ 116 هحفص تیلا عف خساپ ☆☆

رد دوش یمن بیاغ شبلق وزا دنک یم یگدنز دوخ بوبحم اب ایند رد سک ره هکنانچمه اریز

روشحم دوخ بوبحم اب صخش و دریگ یم دوخ هب یقیقح تروص ، هطبار نیا زین تمایق

دوش. یم

☆☆ 118 هحفص تیلا عف خساپ ☆☆

ناهانگ زا ندرک هبوت -1

ندیزرو ینمادکاپ و تفع -2

ناگدنامرد و ناگتخوسلد هب یگدیسر -3

ادخ زا تعاطا رد یناوج ندرک فرص -4

دوخ ندرک هتسارآ -5

☆☆ 120 هحفص تیلا عف خساپ ☆☆

وگروز یاه تردق و لیئارسا و اکیرمآ

اهنآ هیلع مایق و اهتردق نیا تیهام تخانش : هلباقم هار

☆☆ 11 سرد قیقحت و هشیدنا خساپ ☆☆

: لوا لا وس خساپ



(ص) ادخ ربمایپ زا یوریپ و ادخ ناتسود اب یتسود -1

: مود لا وس خساپ

ادخ) نانمشد اب یلمع هزرابم ) ادخ هار رد داهج و ادخ نانمشد اب ینمشد -2

: موس لا وس خساپ

و راثآ نیا نازیم ره هب هک دراد ییاه هناشن و راثآ اه یدب اب ینمشد و ادخ اب یتسود -3

قداص اه یدب اب ینمشد و ادخ اب یتسود رد هزادنا نامه هب میبایب دوخ رد اهار هناشن

زا: دنترابع اه هناشن و راثآ نیا . میتسه

وا ندرکن ینامرفان و ادخ زا یوریپ و تعاطا ( فلا

لد زا ادخ ریغ تبحم نتخاس جراخ ب)

اه شزرا اهو تلیضف نتشاد تسود ج)

. دنتسه هتسارآ اه شزرا اهو تلیضف هب یناسک نتشاد تسود د)

**** مهدزاود سرد ****

☆☆ مهدزاود سرد تایآ مایپ خساپ ☆☆

َنوُعَنْصَت ام ُمَلْعَي ُهَّللا َو ُرَبْكَأ ِهَّللا ُرْكِذَل َو ِرَكْنُمْلا َو ِءاشْحَفْلا ِنَع ىهْنَت الَة َّصلا الَةَّنِإ َّصلا ِمِقَأ َو



(45/ توبکنع )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. تسا دنسپان و تشز یاهراک زا هدنرادزاب یلماع زامن -1

. تسا لد رد ادخ دای داجیا زامن رگید 2-رثا

دنسپان و تشز یاهراک زا نآ یگدنرادزاب رثا زا رت مهم زامن هلیسو هب لد رد ادخ دای داجیا -3

. تسا

(183/ هرقب ) َنوُقَّتَت ْمُكَّلَعَل ْمُكِلْبَق ْنِم َنيذَّلا ىَلَع َبِتُك امَك ُمايِّصلا ُمُكْيَلَع َبِتُك اوُنَمآ َنيذَّلا اَهُّيَأ اي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. تسا بجاو یرما هزور -1

. تسا نامیا مزاول زا هزور -2

. تسا هدوب زین هتشذگ یاه تما رد هزور -3

. تساوقت هب ندیسر ، هزور یلصا تمکح -4

☆☆ 130 هحفص یسررب خساپ ☆☆

کرش -1



(ص) ربمایپ اب ینمشد -2

یشکرس و ربکت -3

هقرفت -4

ادخ ریغ شتسرپ -5

ادخ ریغ زا نتفرگ کمک -6

☆☆ 133 هحفص یسررب خساپ ☆☆

. تسین بّترتم نآ رب تساوقت هکلم بسک هک هزور یلصا رثا هک تسا نیا شدوصقم

☆☆ 133 هحفص تیلا عف خساپ ☆☆

تسا حیحص -1

دربب ورف ًادمع -2

دیابن -3

تسا لطاب شا هزور -4

☆☆ 12 سرد قیقحت و هشیدنا خساپ ☆☆

: لوا لا وس خساپ

هزور تین دیاب هدادن ماجنا دنک یم لطاب ار هزور هک یراک ای هدروخن یزیچ هک یتروص 1-رد

. دریگب هزور دناوت یمن تروص نیا ریغ رد دریگب هزور ار زور ونآ دنک



: مود لا وس خساپ

. دریگب هزور ار زور نآ دناوت یمن -2

: موس لا وس خساپ

. دریگب هزور ار زور نآ دیاب -3

: مراهچ لا وس خساپ

دنک. لطاب دیاب ار شا هزور دیسر صخرت ّدح هب یتقو -4

**** مهدزیس سرد ****

☆☆ ص144 دینک یسررب خساپ ☆☆

: نارتخد یارب

نابسچ ریغ سابل یلک روط وهب دنلب یوتنام ، هعنقم ، رداچ

: نارسپ یارب

نابسچ ریغ راولش دنلب، نیتسآ نهاریپ



☆☆ 13 سرد قیقحت و هشیدنا خساپ ☆☆

: لوا لا وس خساپ

اما دوش یم یعامتجا تیلوبقم و سفن تم سال بجوم هک تسا شزرا کی یگتسارآ -1

. تسا سفن تراقح و تّلذ هناشن هک تسا یراب و دنب یب یعون ییامندوخ

: مود لا وس خساپ

دننک هاگن ناسنا هب تفع یب درف کی ناونع هب نارگید هک دوش یم ببس ییامندوخ -2

**** مهدراهچ سرد ****

☆☆ مدراهچ سرد تایآ مایپ خساپ ☆☆

َجال ْنِم َّنِهْيَلَع َنينْدُي َنينِمْؤُمْلا ِءاسِن َو َكِتانَب َو َكِجاوْزَأِل ْلُق ُّيِبَّنلا اَهُّيَأ اي

(59/ بازحا ) َنْيَذْؤُي َفال َنْفَرْعُي ْنَأ ىنْدَأ َكِلذ َّنِهِبيِبَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

. دنناشوپب نامرحمان اتاپ،زا رس ار،زا دوخ مادنا مامت هك تسا ،المز نمؤم نانز 1-رب

. تسا هتشاد دوجو نانز ىارب ، باجح لماك تياعر هب نامرف زا شيپ ، ششوپ و باجح ىعون -2

و تيذا و رازآ زا ناش ندنام نوصم دوخ، باجح ظفح ىارب نمؤم نانز هب نامرف هفسلف -3

. تسا نارسوه و محازم دارفا ضّرعت



. تسا ناملسم نز تّیوه و تّیصخش فرعم ، باجح -4

. تسا نمؤم نانز ظفح ىارب ىمكحتسم ،دژ بسانم ششوپ و باجح -5

. تسا ىنيد طيحم رد ىراجنهان لماوع هلمج ،زا ىباجح 6-ىب

دوخ سابل عون ، نارتخد و نانز هب تبسن نازابسوه ىاه تمحازم زا ىرایسب ى همشچرس -7

. تساهنآ

☆☆ 14 سرد قیقحت و هشیدنا خساپ ☆☆

: لوا لا وس خساپ

. دنیامن لر تنک ار دوخ هاگن نادرم و دننک ظفح ار دوخ ششوپ نانز -1

: مود لا وس خساپ

لیجنا و تاروت فیرحت رثا (ع)رد یسیع ترضح میلا عت زا نتفرگ هلصاف تلع 2-هب


