
 99ٍیرایش دٍم، شْریَر حَزُ بسیج،  ،«سطح یک -دٍرُ آهَزشی هذرسِ عشق» ، (1)قرآن و فعالیت فرهنگی، بِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خرد

1 
 

 « الّلُْنَ صَلِ عَلی هُحَوَّذٍ ٍَ آلِ هُحَوَّذ ٍَ عَجِل فَرَجَُْن» 

 (56تَكین ّذایت هزدم اس آى خذاعت.)هقـ/ -1

 (1ًبر كزٌّگی ثبیذ ثب ًبم خذا ٍ ثزای خذا ثبؽذ.)ػلن/ -2

 (6تقوین ٍ ثزًبهِ ریشی، ًیبسهٌذ ّذایت الْی ّغتٌذ.)كبتحِ/ّوِ هغئَالى كزٌّگی در ّز  -3

 (164ػوزاى/ در هغبئل كزٌّگی تشًیِ ثز تؼلین هوذم اعت.)آل -4

 (7فق/ – 68ػٌٌجَت/ – 18َّد/ – 93، هقذام ثبالتزیي ظلن ّبعت.)اًؼبم/اًحزاف در هغبئل كزٌّگی -5

 (124تَجِ هزار گیزد.)اًؼبم/ثزای عپزدى هغئَلیت كزٌّگی، ثبیذ لیبهت ٍ ظزكیت اكزاد هَرد  -6

 (112پبیذاری ٍ هوبٍهت در ًبر كزٌّگی.)َّد/ -7

 (2ثبیذ خَد ثِ آًچِ هی گَیٌذ ٍ هی ًَیغٌذ ػول ًٌٌذ ٍ گزًِ ػبلن ثی ػول، درختی ثی حوز خَاّذ ثَد.)فق/ -8

 (25ًبر كزٌّگی ًیبس ثِ رٍح ثشرگی دارد.)عِ/ -9

 (159وزاى/ثبیذ اس دلی ًزم ٍ خٌلوی ػبلی ثزخَردار ثبؽٌذ.)آل ػ -10

 (86ثبیذ ثی تٌلّق ٍ ثی تَهغ ثبؽٌذ.)ؿ/ -11

 (215ثبیذ ًغجت ثِ سیزدعتبى خَد هتَاضغ ثبؽٌذ.)ؽؼزاء/ -12

 (114ثبیذ دائوبً در كٌز رؽذ ػلوی خَد ثبؽٌذ.)عِ/ -13

 (1اًتخبة سهبى هٌبعت در ًبرّبی كزٌّگی هْن اعت.)هذر/ -14

 (4ثبیذ اس پبًیشگی ٍ آراعتگی السم ثزخَردار ثبؽذ.)هذحز/ -15

 (21احشاة/ – 4ثبیذ اس ًوبالت اخالهی ثزخَردار ثبؽذ، تب ثزای دیگزاى الگَ هزار گیزد.)هلن/  -16

آل  –17،22،32،40هجبحج كزٌّگی ثبیذ ثِ ًحَی رٍاى ٍ آعبى الوبء ؽَد، ًِ ػَام ثلْوٌذ ٍ خَاؿ ثپغٌذد.)هوز/      -17

 (9ًغبء/ – 138ػوزاى/

 256ثوزُ/ – 22ٍ آگبّبًِ ٍ ػبؽوبًِ ثبؽذ، ًِ ثب سٍر ٍ اعتجذاد.)ؿبؽیِ/ تـییز كزٌّگ ٍ كٌز هزدم ثبیذ ثب  آسادی ٍ اًتخبة -18

 (123اػزاف/ –

 (39هحجَثیت ٍاهؼی را اس خذا ثذاًین.)عِ/ -19

 (125راُ ًبر كزٌّگی، ثْزُ گیزی اس هٌغن ٍ اعتذالل ٍ هَػظِ ٍ در هَاردی جذال ًیٌَ اعت.)ًحل/ -20

 (16دارد.)یًَظ/خَػ عبثوِ ثَدى، در احزگذاری ًبر كزٌّگی ًوؼ هْوی  -21

 (57،58ثبیذ اس فالثت ٍ هبعؼیت ٍیضُ ثزخَردار ثبؽٌذ.)اًجیبء/ -22

 (56ّزگبُ خَاعتین دعتَری كزٌّگی فبدر ًٌین، ثبیذ خَد در ػول ثِ آى پیؾگبم ثبؽین.)احشاة/ -23

 (88رّجزاى كٌزی ٍ اخالهی جبهؼِ ًجبیذ چؾن ثِ اهٌبًبت ٍ تجوالت دیگزاى ثذٍسًذ.)حجز/ -24

 (25داًین، ثب ًوبل ؽجبػت ٍ فزاحت اػالم ًٌین ًِ هي ایي را ًوی داًن.)جي/ را ًویدر هَاردی ًِ چیشی  -25

 (34ّز گبُ هتَجِ ؽذین دیگزی اس هب هؤكن تز اعت، اٍ را هغزح ًٌین ٍ اس اهزار ثِ كضل دیگزاى ًتزعین.)هقـ/      -26
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 (43عپظ حزًت ًزد.)عِ/در هَاردی ًجبیذ ثِ تٌْبیی اهذام ًزد، ثلٌِ ثبیذ اٍل ّولٌز ٍ یبر پیذا ًزد ٍ  -27

گزچِ در ػول پیؼ ًیبیذ.)آل ثبیذ آهبدگی رٍحی ثزای اعتؼلبء ٍ  ٍاگذاری هغئَلیت ثِ دیگزی را داؽتِ ثبؽذ،  -28

 (81ػوزاى/

 (1در هغئَلیي كزٌّگی ًجبیذ ّیچ گًَِ ًضی ٍ اًحزاف ثبؽذ.)ًْق/ -29

 (2ثبیذ در ثزاثز دػَت ثِ عبسػ ثب هبعؼیت ثزخَرد ًٌین.)ًبكزٍى/ -30

 (103اكزاد اّل پذیزػ، آراهؼ ٍ اهیذ داد.)تَثِ/ ثبیذ ثِ -31

 (6ثِ هخبللبى، كزفت تحوین ٍ هغبلؼِ ٍ ثزرعی ثذّین ٍ ػالٍُ ثز هْلت، اهٌیت آًبى را ًیش تأهیي ًٌین.)تَثِ/ -32

 (128عَس ٍ ؽَر، السهِ ًبر هغئَل كزٌّگی اعت.)تَثِ/ -33

 (6اس هٌّت گذاردى ٍ كشٍى علجی دٍری ًٌین.)هذحز/ -34

 (111هٌغوی ٍ اعتذاللی گلتگَ ًٌین.)ثوزُ/ثب هخبعجیي،   -35

 (33دػَت ثِ راُ خذا ثْتزیي ًبرّبعت.)كقلت/  -36

 (32ارسػ ًبر كزٌّگی رٍی یي ًلز، ثزاثز اعت ثب حیبت یي جبهؼِ.)هبئذُ/ -37

 (1ًتیجِ ًبر كزٌّگی ثبیذ ًجبت هزدم  اس ظلوبت ثِ ًَر ثبؽذ.)اثزاّین/ -38

 (39احشاة/كزٌّگی اعت.)ؽْبهت ٍ ؽجبػت ؽزط السم ثزای پذیزػ هغئَلیت  -39

 (55ثبیذ راُ ًج اًذیؾبى را ثزای هزدم تجییي ًوَد.)اًؼبم/ -40

 (214ًبر كزٌّگی را ثبیذ اس ًشدیٌبى ؽزٍع ًزد.)ؽؼزاء/ -41

 (78ًجبیذ پبیِ كٌز ٍ ػول هب، حذط ٍ گوبى ثبؽذ.)ثوزُ/ -42

 (18در اهَر كزٌّگی ثبیذ اًتخبة احغي ًزد.)سهز/ -43

 (11ن هوبیغِ ًزد.)تحزین/ثبیذ الگَّبی هخجت ٍ هٌلی را ثب ّ -44

 (51ًبر كزٌّگی ثبیذ تذاٍم داؽتِ ثبؽذ.)هقـ/  -45

 (106ًبر كزٌّگی ثبیذ تذریجی ثبؽذ.)اعزاء/  -46

 (12ی ٍ پیگیز ثَد.)هزین/ثبیذ جذّی در ًبر كزٌّگ -47

 (60ثزای جذة هخبللبى، ثبیذ اثتذا دل آًبى را ثِ دعت آٍرد.)تَثِ/ -48

 (122ًگزی ٍ تي هحَری.)تَثِ/پزّیش اس یي عَ -49

 (122ٍعي ٍ سادگبُ، ثزای ًبر كزٌّگی اٍلَیت دارد.)تَثِ/ -50

 (122ؽٌبخت هغئَل كزٌّگی اس دیي، ػوین ثبؽذ ًِ عغحی.)تَثِ/ -51

 (122ًجبیذ هٌتظز دػَت ثبؽین، ثلٌِ هب ثبیذ ثِ عزاؽ هزدم ثزٍین.)تَثِ/ -52

 (108حتی ًغجت ثِ هخبللبى.)اًؼبم/ ،ًبعشا گَیی هوٌَع -53

 (35اعت.)احوبف/فجز ٍ تحوّل السهِ ًبر كزٌّگی  -54

 (32هؤهٌَى/  – 129ثوزُ/  – 7كزهبى/  – 110عبدُ سیغت ٍ هزدهی ثبؽین.)ًْق/  -55
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 (142آهبدگی ثزای پبعخگَیی ثِ ؽجْبت.)ثوزُ/  -56

 (25ًبرّبی كزٌّگی ثبیذ هَجت حزًت ٍ هیبم جبهؼِ ؽَد، ًِ رًَد ٍ جوَد.)حذیذ/ -57

 (90پبیذاری ثز ارسؽْب ٍ هذرداًی اس سحوبت گذؽتگبى.)اًؼبم/ -58

 (96ثبیذ اس خَد هحَری ٍ َّاپزعتی پزّیش ًزد.)عِ/  -59

 (108ًبر كزٌّگی ثبیذ ثزاعبط ثقیزت ثبؽذ.)یَعق/  -60

 (68اگز ًبر ثزای اهبهِ هزآى ًجبؽذ، پَچ ٍ ثی ارسػ اعت.)هبئذُ/  -61

 (285ثبیذ ثِ آًچِ هزدم را ثِ آى دػَت هی ًٌین، ایوبى داؽتِ ثبؽین.)ثوزُ/  -62

 (43ثزای ًبر كزٌّگی اًذ.)ًجن/گزیِ ٍ خٌذُ ّز دٍ اثشار هجبس   -63

 (23، 22ّویؾِ تبریخ ٍ هیزاث گذؽتگبى ًؾبًِ حوبًیت ًیغت.)سخزف/  -64

 (78دؽوٌبى ثب آگبّی ٍ ثزًبهِ ضزثِ هی سًٌذ.)آل ػوزاى/  -65

 (118اٍلیي راُ تْبجن دؽوي، تْبجن كٌزی اعت.)آل ػوزاى/  -66

 (47ذ خَة دیگزاى را ثپذیزین ٍ اهزار ًٌین.)ًغبء/ٍ ػوبیگلتبر   -67

 (96عزهبیِ گذاری رٍی كٌز ٍ كزٌّگ ثبسدُ اهتقبدی دارد.)اػزاف/  -68

 (4ثبیذ ثب اخالم ٍ ادثیبت هخبعت آؽٌب ثبؽین.)اثزاّین/ -69

 (28ثزای ارؽبد ثبیذ اس ّوِ كزفت ّب ثْزُ گزكت.)هلن/ -70

 (5ًبر كزٌّگی ثبیذ پیَعتِ ٍ دائوی ثبؽذ.)ًَح/ -71

 (49، 48ثبؽٌذ.)هبئذُ/رّجزاى كٌزی ًجبیذ تبثغ َّط ّبی دیگزاى  -72

 (78در هجبرسُ ثب هٌٌزات كزٌّگی ثبیذ اثتذا راُ ّبی هجبس ٍ حالل را گغتزػ دّین.)َّد/ -73

 (8دػَت ًجبیذ ثِ تولّن ًؾیذُ ؽَد.)اثزاّین/ -74

 (20ثبیذ هیشاى آهبدگی هخبعت را در ًظز گزكت.)هشهل/  -75

 (53ًبر كزٌّگی ثبیذ ثب سهیٌِ ّبی هیْوبًی ٍ پذیزایی ثبؽذ.)احشاة/  -76

 (60ثوزُ/ – 87اگز ثتَاًین هؾٌالت هبدی هزدم را حل ًٌین، ثغتزی ثزای اًجبم ًبر كزٌّگی خَاّذ ثَد.)یًَظ/ -77

 (176در ًبر كزٌّگی ثبیذ اس هقِ ٍ تبریخ اعتلبدُ ًزد.)اػزاف/ -78

 (185خذاًٍذ دیي را ثزای اًغبى آعبى خَاعتِ اعت.)ثوزُ/ -79

 (7در ًبر كزٌّگی ثبسًؾغتگی ًذارین.)ؽزح/ -80

 (77بیذ تْوت را ؽٌیذ ٍ پٌْبى ًزد ٍ ثِ رٍ ًیبٍرد.)یَعق/گبّی ث -81

 (6ثبیذ تحویز را ّن ؽٌیذ.)حجز/ -82

 (70ًبر كزٌّگی ثبیذ هحٌن ٍ اعتَار ثبؽذ.)احشاة/ -83

 (66ثبیذ ثِ عزاؽ ػلن ٍ آهَسؽی ثزٍین ًِ در آى رؽذ ثبؽذ.)ًْق/ -84

 (39ثزای ًبر كزٌّگی ثبیذ ثب هخبعت هحتزهبًِ ركتبر ًزد.)یَعق/  -85
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 (2كٌزی ثبیذ هٌبجبت ّبی ؽجبًِ داؽتِ ثبؽٌذ ٍ اس دٍ هٌجغ هزآى ٍ ًوبس اًزصی ثگیزًذ.)هشهل/ رّجزاى  -86

 (24حویوت ًبر كزٌّگی ایجبد یي حیبت هؼٌَی در هخبعت اعت، ًِ اًتوبل ػلَم ٍ افغالحبت.)اًلبل/ -87

 (45ًوبس اس هْن تزیي ػَاهل ًبر كزٌّگی اعت.)ػٌٌجَت/ -88

 (36تی ٍ هجبرسُ ثب عبؿَت اعت.)ًحل/هحَر ًبر كزٌّگی دػَت ثِ یٌتبپزع -89

 (43ثبیذ اًجبم ًبر كزٌّگی ثزاعبط آگبّی ٍ َّؽیبری ٍ ؽٌبخت ثبؽذ.)ًغبء/ -90

 (168ثبیذ ثب اًحزاف ثذ ثبؽین ًِ ثب هٌحزف.)ؽؼزاء/ -91

 (159ثبالتزیي ػول ّب ٍ ػلن ّب ًیش ثبیذ هؾَرت ثگیزد.)آل ػوزاى/ -92

 (41ٍظیلِ حٌَهت اعالهی، ًبر كزٌّگی اعت.)حج/ -93

 (72ؿبكل ًؾَین.)آل ػوزاى/ ،تبًتیي ّبی كزٌّگی دؽوي اس -94

 (45ًجبیذ ػٌبٍیي هب را اس هؼبرف ًبة دیٌی ثبس دارد.)سهز/ -95

 (24ثزًبت ًبر كزٌّگی هٌحقز ثِ سهبى خبفی ًیغت ٍ حبثت ٍ هبًذگبر اعت.)اثزاّین/  -96

 (3، 2زحوي/الارسػ ًبر كزٌّگی ٍ آهَسػ هٌتت ٍ ؽزیؼت، ثیؼ اس ًبرّبی دیگز اعت.) -97

 تَفیِ ّبی هذیزیت كزٌّگی: -98

 .هزآى را هحَر ثزًبهِ ٍ ًبر خَد هزار دّیذ 

 .هؤكویت را اس خذا ثخَاّین 

 .گبُ ٍ ثیگبُ ثب ثشرگبى ٍ ػلوبء هالهبت ًٌیذ 

 .حزین ّب را حلظ ًٌیذ 

 .پزّیش اس ّز گًَِ ركتبری ًِ هتْن ثِ ارتجبط جٌبحی ٍ حشثی ٍ ایجبد ؽجِْ ؽَد 

 بر خَد داؽتِ ثبؽیذ.تَجِ ثِ حَاؽی ٍ حزًبت ٍ ركت 

 .اس ّذایب ٍ ًوي ّب ٍ ًذرّبی هؾٌَى پزّیش ًٌیذ 

 .گبّی اس پبعخ ثِ عئَاالتی ًِ عجت كتٌِ اعت، علزُ ثزٍیذ 

 .ثِ ثْبًِ جذة دیگزاى خَد ؽوب جذة ًؾَیذ 

 .در تیلیؾ، ػبعلِ ٍ هحجّت هْن تز اس ٍ احزگذارتز اس ّز اثشار ٍ اعتذااللی اعت 

  ّب ثبؽیذ.هزاهت خٌبعبى ٍ جَعبسی 

 .ّیچ گبُ ركتبرّبی ؿلظ ٍ ًبؽبیغت را تَجیِ ًٌٌیذ 

 « الّلُْنَ صَلِ عَلی هُحَوَّذٍ ٍَ آلِ هُحَوَّذ ٍَ عَجِل فَرَجَُْن» 

 1396هحغي هزائتی، هزآى ٍ هتَلیبى كزٌّگی، ًبؽز: هزًش كزٌّگی درعْبیی اس هزآى، تبثغتبى اعتبد هٌجغ: 

 «1999ٍیرایش دٍم »       «با آرزٍی بْتریي ّا»        یش ٍ پخشحَزُ بسیج شرکت هلی پاالتْیِ کٌٌذُ: 


