
 اظالعات کوی درةارُ شٓرُ ٕٓشف

 خرف 6111 ـ کوًِ 1611 ـ إِٓ 111 ـ يكی ـ ٕٓشف شٓرُ كرآن دهازدّى شٓرُ

 (:يعَی)

 (.ع)ٕعلٓب خضرت پصر ه پٖايتران از ٕكی ٍام

 (:ٍايگذاری عوت)

 پاکٔ كْريان کِ ٕٓشف ًّان ه اشت پرداختِ ٕٓشف داشتان ةِ شٓرُ إٌ شراشر تلرٕتاو ه اشت شٓرُ 4 إِٓ

 . اشت رفتِ کار ةِ ةار 52 شٓرُ إٌ در ٕٓشف ٍام اشت ٍفس ةراةر در تلٓي ه پارشإٔ ه

 (:ٍايگذاری يأخذ)

 . اشت شٓرُ 4 إِٓ ٍايگذاري يأخذ اهْٔ پٖايتران از ٕكٔ ٍام ٕٓشف شٓرُ

 (:دٕگر ٍايْای)

ٌُ  (.داشتاٍْا ترٌٕ آيٓزٍدُ ه ةْترٌٕ)اْهَلَػع َاْخَص

 (:ٕٓشف شٓرُ آهري جًع ه ٍزهل ترتٖب)

 .اشت شٓرُ آهري،دهازدًٌّٖ جًع ترتٖب ةِ

 .اشت طدُ ٍازل«خجر»شٓرُ از كتن ه«ّٓد»شٓرُ از ةعد کِ اشت شٓرُ دهيٌٖ ه ٍزهل،پَجاُ ترتٖب ةِ

 (:ٕٓشف شٓرُ پإان ه آغاز ترتٖب)

ٌِ اْهِكتاِب إاُت ِتْوَم اهر:»آغاز ًُتٖ  .«اْه

ٌَ اهَّذي:»پإان ْٖ ِِ َة ٍْٔء ُکنِّ َتْفضَٖن َه ََٕدْٕ ِو َه ُّديو َه َط ًَ ٍْٓم َرْخ ََُٓن ِهَل  . «ُْٕؤِي

 (:ٕٓشف شٓرُ عًٓئ اظالعات)

 .اشت طدُ ذکر آن در ةار 52 پٖايتر ٕم ٍام کِ اي شٓرُ تَْا ـ1

 .اٍد طدُ آغاز«ريز خرهف»يلععِ خرهف ةا کِ اشت ّإٔ شٓرُ جزء ـ5

 خضرت داشتان ةِ يرةٓط آن% 88 کِ اشت ٕٓشف شٓرُ دهم درجِ در كرآن شٓرُ ترٌٕ داشتأٍ ـ3

 . اشت(ع)ٕٓشف



 ٍام إٌ ه شرگذطت ه داشتان ةْترٌٕ ٕعَٔ اهلػع اخصٌ)اهلػع چٖصت؟اخصٌ ٕٓشف شٓرُ دٕگر ٍام ـ1

 (. اشت طدُ اكتتاس شٓرُ ًٌّٖ شٓم إِٓ از

 (:ٕٓشف شٓرُ يدتٓاي)

 .فٓق ةٖان ةا ةخض دُ از ةٖض در(ع)ٕٓشف خدا پٖايتر اٍگٖز عترت ه طٖرٌٕ ه جاهب شرگذطت -

 .عًٖق ه فظردُ ه گٕٓا،جذاب اهعادُ -

 ةِ داشتان إٌ الي ةِ ال در ٍفس ةِ تصوط ه إًان ه تلٓي ه خٕٓظتَداري ه عفت درشْاي عاهٖترٌٕ -

 .اهگٓ عَٓان

 دهگريتر ةراي خداهٍد ٍْإٔ ٍػرت ه پٖرهزي ه يخاهفان يٓضعگٖري ه پٖايتران دعٓت از ٕادي آخر إٓات -

 . خدا راُ ةِ يؤيٌَٖ طدن

 خضرت اٍگٖز عترت ه طٖرٌٕ ه جاهب شرگذطت يٓرد در آخر إِٓ چَد جز شٓرُ إٌ إٓات تًام

 . اشت(ع)ٕٓشف

 (:ٕٓشف شٓرُ خٓاٍدن فضٖوت)

 ئ ةر رشتاخٖز رهز را اه خداهٍد ةخٓاٍد طب ّى ه رهز ّى را ٕٓشف شٓرُ کصٔ ّر:»فريٓد(ع)غادق ايام

 از ه رشد ًٍٔ اه ةِ كٖايت رهز ٍاراختٔ گٍِٓ ّٖچ ه اشت ٕٓشف زٕتإٔ ًّچٓن زٕتإٖض کِ خاهٔ در اٍگٖزد

  ـ. «ةٓد خٓاّد خدا غاهح ةَدگان

 را اه خدا ةخٓاٍد طب ٕا رهز ّر در را ٕٓشف شٓرُ کِ کصٔ:فريٓدُ(ع)غادق خضرت:اشت غافٔ تفصٖر در -

 ًٍٔ اه ةِ كٖايت رهز ترس ه فزع ه ةاطد ٕٓشف ياٍَد اه ٍٖكٓئٔ ه جًال کِ خاهٔ در ةراٍگٖزد كٖايت رهز

 ه فداش ه زٍاکار دٍٖا در ه ةاطد خدا طإصتِ ه غاهح ةَدگان ه ٍٖكان از ه(اشت آشٓدُ ه إًٌ آن از)رشد

 .طٓد ًٍٔ گٓ ٍاشزا

 ةار ٕم طب ّر ٕا رهز ّر را(ع)ٕٓشف شٓرُ کس ّر:فريٓدٍد(ع)غادق ايام کِ طدُ رهإت ةػٖر اةٔ از ـ

 ةٖى ه(ع)ٕٓشف زٕتإٔ ه جًال ياٍَد جًاهٔ ه زٕتإٔ ةا ةراٍگٖزد كٖايت در(كاري)را هي يتعال خداهٍد ةخٓاٍد

 إٌ:فريٓدٍد ٍٖز ه ةاطد خداهٍد کردار درشت ه ٍٖم ةَدگان جًوِ از ه ٍگٖرد را هي(كٖايت)رهز آن ّراس ه

 شٓرُ ّإتان ةردُ ةِ:فريٓدٍد کِ کردُ رهإت(ص)اکرم ٍتٔ از کعب ةٌ اةٔ – طدُ ذکر ّى تٓرات در شٓرُ

 خداهٍد دّد ٕاد را آن خٓد ّاي ةردُ ه خاٍدان ةِ ه ةخٓاٍد را شٓرُ إٌ يصوًأٍ ّر کِ ةٖايٓزٕد را ٕٓشف

 .ٍترد خصد يصوًأٍ ّٖچ ةِ ٍصتت کِ دّد اه ةِ ٍٖرهٕٔ ه گرداٍد آشان اه ةراي را يرگ شختْٖاي

 :دٕگر اظالعات



ٌْ َه»عًٓئ؟ غفوت ـ1 ٌْ َکَإِّ ٍِ ِي ًُرُّهَن االْرِض َه اهصًَّٓاِت ِفٔ إَ ْْٖا َٕ َْْا ُّْى َه َعَو  ةصٖار چِ ه)«ُيْعِرُضَٓن َع

 .گرداٍَد ئ رهي آن از ه گذرٍد ئ کَارش از يردم کِ دارد هجٓد زيٌٖ ه آشًاٍْا در کِ خدا از اي ٍظاٍِ


