
 باسوِ تعالی

 السالم علیک یا علی بي هَسی الشضا) علیِ السالم(

فرمود: رحمت خدا بر كسي باد كه أمر ما را زنده نمايد، سؤال شد: چگونه؟ حضرت پاسخ داد: علوم ما را فرا گيرد و  -عليه السالم  -امام رضا
 به ديگران بياموزد

   جطٌَاسُ هحشاب

 تعالین ٍ آهَصُ ّای سضَی () ًقص هساجذ دس تَسعِ ٍ تشٍیج 

 جطٌَاسُ بیي الوللی اهام سضا)ع( چْاسدّویياص سشی بشًاهِ ّای 

 هقذهِ

بِ ضکراًِ ًعوت خذاًٍذی ّوجَاری حضرت علی بي هَسی الرضا علیِ السالم، بر ها ایراًیاى فرض است ّوچٌاًکِ ٍجَد ها 

از هعرفت هکتب آى عسیس هولَ ًوائین. درست است کِ  هاالهال از هحبت بِ آى اهام ّوام است، ظرف ٍجَدی خَیص را ًیس

هکتب تطیع، هکتب عطق ٍ دلذادگی است اها تقَیت ضٌاخت ٍ هعرفت ًسبت بِ خاًذاى ًبَت اهری است کِ خَد آى عسیساى 

ست از ضیعیاى خَیص خَاستِ اًذ، چرا کِ عطق بذٍى ضٌاخت بِ تٌْایی ًوی تَاًذ سازًذُ ٍ ًجات بخص باضذ. ایي هعرفت ا

 .کِ بِ اًساى ثبات قذم در هسیر ٍ قذرت ٍ بیٌص تطخیص حق از باطل هیذّذ

هعرفت در ٍاقع چٌاى بصیرتی بِ آدهی هیذّذ کِ ّوچَى چراغ، رٍضٌی راُ ٍ اٍ هیگردد. پیاهبر گراهی )صلی اهلل علیِ ٍ آلِ ٍ 

ٍ عابذی را کِ دیي ضٌاس ًباضذ ّوچَى کسی هیذاًذ کِ ضب هی سازد ٍ رٍز  تکیٍ گاٌ دیه را فُم دقیق می داودسلن( 

ٍیراى هی کٌذ. ٍقتی اًساى بِ دیي خَد هعرفت پیذا هی کٌذ خطر اًحراف بِ حذاقل هی رسذ ٍ بِ تعبیر حضرت علی )علیِ 

 .السالم( ضبْات بِ کسی کِ زهاى خَد را بطٌاسذ یَرش ًوی آٍرًذ

َى ابَرر هی سازد کِ در برابر اهَاج سْوگیي حَادث ٍ فتٌِ ّا تا آخر عور بِ صراط هستقین باقی هعرفت بِ دیي افرادی ّوچ

بیداری در دیه بقًل حضرت امیر »بیشتریه عبادت ابًذر اودیشیدن ي پىد گرفته بًد.:»هاًذ. اهام صادق فرهَد

رفت پیدا وکردٌ دیه را َرگس وعمتی است برای کسی کٍ ريزی اش شدٌ است. اصًالً کسی کٍ بٍ مسایل دیىی مع

 .ومی تًاود یاری برساود

تَؾؼِ ٍ تطٍیج هؼاضف ٍ آهَظُ ّای اضظقوٌس الْی ٍ اؾالهی تهَضت ػام ٍ تطٍیج تؼالین ٍ آهَظُ ّای ضضَی تهَضت ذال یىی اظ 

 west is bestتا پطچن  ضاّْائی اؾت وِ هَجة ضؾتگاضی ٍ ؾؼازت جَاهغ تكطی  هیكَز . زض زًیای اهطٍظ وِ زًیای غطب ٍ اؾتىثاض

)غطب تْتطیي اؾت( ؾؼی زض هٌعٍی وطزى ٍ ون ضًگ جلَُ ًوَزى فطٌّگ ػعیع ٍ ًاب اؾالهی ضا زاضًس، تٌْا ضیؿواى ٍ ضاُ ًجات تكطیت ، 

كطیت چٌگ ظزى تِ هؼاضف ٍ آهَظُ ّای اضظقوٌس ٍ گطاًؿٌگ اّل تیت ػلیْن الؿالم اؾت . چطا وِ ایٌاى چطاؽ ّای ّسایت ٍ پٌاُ اهي ت

 اًس . 

لصا تط آى قسین ، زض جْت ضًٍك تركی تِ ایي هؿیط ًَضاًی  جكٌَاضُ هلی هحطاب تا هَضَع ًمف هؿاجس زض تَؾؼِ ٍ تطٍیج فطٌّگ ٍ 

آهَظُ ّای ضضَی ضا تطگعاض ًوایین . تا زلْای تكٌِ هؼطفت ٍ ذَتی ضا ّط چٌس اًسن ؾیطاب ؾاظین ٍ ًؿین زلٌَاظ هؼاضف ضضَی ضا هٌتكط 

 وٌین.

 

 



 ضرٍرت ّا:

 . لعٍم تَجِ تِ ًمف آفطیٌی هؿاجس تِ ػٌَاى هطاوع تاثیط گصاض تط فطٌّگ ػوَهی1

 .ضًٍك تركیسى تِ ترف ظطفیت ّای هطزهی زض تطگعاضی جكي ّای زِّ وطاهت2

 . تالـ زض جْت ایجاز یه جطیاى فطٌّگی هطزهی3

 ٌگی هؿجسی. تَؾؼِ ٍ تطٍیج فطٌّگ ٍ آهَظُ ّای ضضَی تا هحَضیت تكىلْای فط4ّ

 . تالـ زض جْت تْطُ هٌسی ػاهِ هطزم اظ ًتایج فؼالیت ّای نَضت گطفتِ زض جكٌَاضُ تیي اللولی اهام ضضا )ع(5

 اّذاف:

 .تَؾؼِ ٍ تطٍیج فطٌّگ ٍ آهَظُ ّای ضضَی1

 . اؾتفازُ اظ ظطفیت ٍ لاتلیت ّای هطزهی تكىل ّای فطٌّگی هؿاجس2

 طٍیج فطٌّگ ٍ آهَظُ ّای ضضَی. تْطُ گیطی اظ اتعاض ٌّط زض تَؾؼِ ٍ ت3

 . فطاگیط ًوَزى فؼالیت ّای فطٌّگی ٍ ٌّطی زض جْت تطٍیج هؼاضف ضضَی4

 

 

 بخش ّای سَهیي دٍرُ جشٌَارُ هلی هحراب

 

 

 

 

 

ٍ هحَض قطوت زض حفظ  2ایي ترف تا هَضَع احازیث حضطت اهام ضضا ػلیِ الؿالم تطگعاض هیكَز. ایي ترف  اظ جكٌَاضُ تا  بخش ًَر:

 .تطگعاض ذَاّس قسؾال ،  15تا  8تا هَضَع حسیث ضضَی ٍیػُ ًَجَاًاى ٍ زض همطغ ؾٌی   ًماقی ٍ چْل حسیث ضضَیهفاّین 

 

 

 

 بخش ًَر



 

 چْل حذیث رضَی:ٍ هفاّین  حفظ 

  ٍُچْل حسیث ضضَی تَؾط زتیطذاًِ جكٌَاضُ زض اذتیاض قطوت وٌٌسگاى لطاض ذَاّس گطفتجع 

 .زض ایي ترف هحسٍزیت ؾٌی ٍ جَز ًساضز 

 .قطوت وٌٌسگاى تایس چْل حسیث ضضَی ضا تطای قطوت زض آظهَى حفظ وٌٌس 

  اضزتیل، ظًجاى، فاضؼ ، ذطاؾاى اؾتاى انفْاى،  8زض  95آظهَى حضَضی هؿاتمات حفظ ٍ هفاّین چْل ذسیث ضضَی زض ؾال

 قوالی ، ذطاؾاى جٌَتی ،یعز ٍ ذطاؾاى ضضَی تطگعاض ذَاّس قس.

 .ایي هؿاتمات تط طثك ظهاًثٌسی اػالهی زتیطذاًِ  هؿاتمات زض تمیِ اؾتاى ّا تهَضت غیطحضَضی ٍ ایٌتطًتی تطگعاض ذَاّس قس

  www.mehrab8.com –www. Mehrab8.irجكٌَاضُ تطگعاض هی قَز.ؾایت هطاجؼِ 

 .هؿاتمات حفظ ٍ هفاّین چْل حسیث ضضَی ، تهَضت تطویثی تطگعاض ذَاّسقس 

  ًفط اظ تطگعیسگاى وِ ذس ًهاب اهتیاظ ضا وؿة وٌٌس، تِ لیس لطػِ جَایعی اّسا ذَاّس قس. 33زض ایي ترف اظ 

 

 

 :ًقاشی حذیث رضَی

  تَؾط یه گطٍُ  ٍزض همطغ ؾٌی اػالم قسُ ، ذلك قسُ تاقس.آثاض زض ایي ترف تایس 

  اثط ضا تِ زتیطذاًِ جكٌَاضُ اضؾال ًوایس. 2ّطگطٍُ هیتَاًس 

 .لالة آثاض تایؿتی ًماقی تاقس 

 .اؾتفازُ اظ ّوِ تىٌیه ّای گًَاگَى ) تِ جع والغ تطجؿتِ( ، آظاز اؾت 

 ٍ ؾال قَز.تؿتِ تٌسی واهال ترت ، آهازُ ٍ اض تا آثاض تسٍى لاب 

 .ّوِ اػضای گطٍُ تایس زض همطغ ؾٌی اػالم قسُ تاقس 

 .ًماقی تایس تا هحَضیت احازیث اػالم قسُ تاقس 

  ُتاقٌس. ٍ فطم قٌاؾٌاهِ اثط تا هكرهات واهل گطٍُ تط طثك چاضچَج شیل اضؾال قَز. 25*35آثاض تایس ضٍی همَا ٍ زض اًساظ 

 ٌس.فطم قٌاؾٌاهِ اثط تایس قاهل ایي هكرهِ ّا تاق

  ًفط تاقٌس. 3اػضای گطٍُ تایس 

 

 هشخصات اعضای گرٍُ هتي حذیث

 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی
تاضید تَلس تِ ضٍظ 

 ٍ هاُ ٍ ؾال
 آزضؼ پؿتی قواضُ تواؼ قواضُ هلی

     

     

     

 

 

http://www.mehrab8.com/


 

 

 

 

ایي ترف تا هَضَع تجلی ػكك ٍ هحثت ٍ اضازت هطزهی تِ هحضط اهام ضضا ػلیِ الؿالم تطگعاض ذَاّس قس. ایي ترف تا زٍ هحَض  بخش سالم :

ٍ فؼالیت ّای تطٍیج فطٌّگ ضضَی زض حَظُ ّوِ تكىلْای هطزهی  ، واًَى ّای  15-35ضضا ػلیِ الؿالم زض زٍ همطغ ؾٌی اتتْال نلَات ذانِ اهام

 اجس ٍ پایگاّْای تؿیج ٍ ... تطگعاض ذَاّس قس.فطٌّگی ٍ ٌّطی هؿ

 

 ابتْال صلَات خاصِ اهام رضا علیِ السالم: 

 

 زلیمِ هی تاقس. 3حساوثط ظهاى تطای اجطای نلَات ذانِ اهام ضضا ػلیِ الؿالم  .1

تِ    ٍ تا ویفیت هٌاؾة تا تاضید                     vcd – dvdقطوت وٌٌسگاى تایس آثاض ذَز ضا زض لَح فكطزُ  .2

 زتیطذاًِ جكٌَاضُ اضؾال ًوایٌس.

تِ نسای ضثط قسُ تِ نَضت ظًسُ ٍ یا زض هَلغ تسٍیي ّیچگًَِ افىتی زازُ ًكَز . ٍ هی تایؿت نسا تِ نَضت   .3

 ذام ٍ زؾت ًرَضزُ ضثط قَز.

 آثاضی وِ تهَضت غیط تهَیطی ٍ نطفا نَتی ضثط قسُ تاقٌس ، زاٍضی ًرَاٌّس قس. .4

فطز ضا زض هَلغ اجطای اتتْال ًكاى زّس ٍ اضافات لثل ٍ تؼس اظ اجطا تایس حصف ٍ فیلن فیلن ضثط قسُ نطفا تایس  .5

 ( ٍ ّط گًَِ زؾت واضی تاقس. editتسٍى پطـ ، تطیسگی ٍ تسٍى ٍیطایف )

تَنیِ هی قَز قطوت وٌٌسگاى هحتطم لَح فكطزُ ضا لثل اظ اضؾال ، تطضؾی ًوَزُ ٍ اظ نحت ضثط ٍ ضایت آى  .6

 یٌس.اطویٌاى حانل ًوا

 اضائِ  هكرهات فطزی ناحة اثط تِ ّوطاُ یه لطؼِ ػىؽ پطؾٌلی ٍ تهَیط واضت هلی ، العاهی هی تاقس. .7

اص آًجائی کِ تٌْا هالک داٍسی دس ایي جطٌَاسُ لَح فطشدُ هی باضذ ، ّشگًَِ اختالل فیلن ضبط ضذُ یا  :تبصرُ 

الصم است دس فیلوبشداسی ٍ سایت لَح فطشدُ دقت هشبَطِ باعث حزف فشد خَاّذ ضذ . لزا  dvdٍیا   cdباص ًطذى 

 .ضَد . ٍ اص اسسال فیلن با فشهت ّای ًا هتعاسف ٍ یا بصَست ًشم افضاسی پشّیض ضَد

 

 رضَی) با هحَریت تشکل ّای هردهی( فرٌّگ ترٍیج ّای فعالیت 

 :هحسٍزیتی آثاض ذَز ضا تِ زتیطذاًِ تَاًٌس زض ّط لالة فطٌّگی ٍ ٌّطی تسٍى ّیچ  ّوِ واًَى ّاهی تَلیذات فشٌّگی ٍ ٌّشی

 جكٌَاضُ اضؾال ًوایٌس.

 زض ایي ترف آثاض ضؾیسُ تِ نَضت ػوَهی ٍ تا هحَضیت تكىل زاٍضی ذَاٌّس قس .

آثاض  –تاظی ضایاًِ ای   -اًیویكي  –آثاض ٌّطی  –فیلن هؿتٌس  –فیلن وَتاُ  –هٌظَض اظ ّط لالة فطٌّگی ٌّطی تِ ػٌَاى هثال : ًكطیِ 

 ٍ ....  پػٍّكی

 سالمبخش 



 تَاًٌذ ٍیژُ بشًاهِ ّایی سا کِ با هَضَع فشٌّگ  : دس ایي بخص ّوِ کاًَى ّا هیٍیژُ بشًاهِ ّای فشٌّگی ٍ ٌّشی

 سال اخیش اجشا کشدًذ سا بشای داٍسی بِ دبیشخاًِ جطٌَاسُ اسسال ًوایٌذ. 2سضَی دس 

 : با هَضَع ًواز ٍ اقاهِ ًوازفعالیت ٍیژُ

باهحَسیت ائوِ هحتشم جواعات هسجذ بشگضاس هیطَد. دس ایي بخص ائوِ  ایي بخص هَضَع  اقاهِ ًواص 

تَاًٌذ دس ایي  هحتشم جواعات هساجذ کِ فعالیت ضاخص ٍ ٍیژُ ای با هَضَع اقاهِ ًواص اًجام دادًذ هی

 بخص ضشکت کٌٌذ.

 ًفر از ائوِ جواعات برگسیذُ جَایس ًفیسی اّذا خَاّذ شذ. 8بِ 

 اقتصاد هقاٍهتی: رٍیکردبا  اسالهی بخش ٍیژُ : سبک زًذگی

اقتصاد هقاٍهتی ،  اسالهی با سٍیکشدتَاًٌذ آثاس تَلیذی خَد سا با هَضَع سبک صًذگی  دس ایي بخص تطکل ّا هی

 یت ّای اًجام گشفتِ سا بش طبق آییي ًاهِ اعالهی ریل بِ دبیشخاًِ جطٌَاسُ اسسال ًوایٌذ.لٍیا فعا

  ِبطشح ریل هیباضذ:ضیَُ اسسال گضاسش ٍیژُ بشًاه 

 زازُ اثط تطتیة تاقٌس زاقتِ ًالم هؿتٌسات وِ هَاضزی تِ لصا.  اؾت العاهی جكٌَاضُ زتیطذاًِ تِ تطًاهِ اجطائی هؿتٌسات ّوِ .اضائ1ِ

 .قس ًرَاّس

 اظ ػىؽ لطؼِ 33 قاهل تطًاهِ تهَیطی گعاضـ – ّا جكٌَاضُ ٍ زضهؿاتمات تطًسگاى لیؿت – تطًاهِ پَؾتط ٍ فطاذَاى) الظم .هؿتٌسات2

 (  فیلن زلیمِ 23 ٍ پاٍضپَیٌت تهَضت تطًاهِ اجطائی هطاحل

 .  قَز ذَززاضی واغصی تهَضت زیگط هَاضز ٍ فطاذَاى یا ٍ پَؾتط اضؾال اظ ٍ.  قَز اضائِ dvd ٍیاcd لالة زض تایس فَق هَاضز .ّو3ِ

 تاقس فطٌّگ ضضَی هَضَع تا  تایس ترف ایي زض تطًاهِ هَضَػات .ّو4ِ

تَجِ : آثاس دس ایي بخص فقط بصَست کاًًَی ٍ تطکلی پزیشش خَاٌّذضذ . لزا آثاسی کِ فشدی  اسسال ضًَذ 

 داٍسی ًخَاٌّذ ضذ

 تطکل بشتش کطَسی تقذیش خَاّذ ضذ 31دس ایي بخص اص 

 جشٌَارُ هلی هحراب سَهیي برگساری گاُ شوار

 زهاى اجرائی عٌَاى برًاهِ ردیف

 95پایاى تیط هاُ  ؾالمزضترف هْلت اضؾال آثاض  1

 95 اضزتیْكت اؾتاى تطگعیسُ 8زض  حسیث چْل ٍ هفاّین حفظ اؾتاًی تطگعاضی 2

3 
تطگعاضی غیط حضَضی هؿاتمِ حفظ ٍ هفاّین چْل حسیث ضضَی 

 تِ نَضت غیط حضَضی ٍ ؾطاؾطی
 95ذطزازهاُ 

 95هطزاز هاُ  اػالم ًتایجزاٍضی ٍ    4

 95 قْطیَضهاُ اذتتاهیِ جكٌَاضُ 5



 

 جذٍل جَایس جشٌَاُ هلی هحراب

 بخش سالم بخش ًَر
 حفظ ٍ هفاّین چْل حذیث

 ًفرات اٍل تا سَم ّر استاى تقذیر خَاٌّذ شذ
 استاى 8در 

 حفظ ٍ هفاّین چْل حذیث
استاى  8برگساری غیر حضَری بِ غیر از 

 اعالم شذُ

 تشکل ّا ٍ کاًَى ّا

 تشکل برتر 35
 بخش ابتْال

 ًفر اٍل

 ریال 4722222

ًفر بِ قیذ قرعِ هبلغ  52بِ 

ریال جایسُ اّذا  4222222

 خَاّذ شذ

 ّر تشکل برتر 

 ریال 32222222

 ریال 7222222 ًفر اٍل

 ریال 6722222 ًفر دٍم
 ًفر دٍم

 ریال 4222222
 ریال 5222222 ًفر سَم

 ًفرسَم

 ریال 3722222
 ریال 4722222 ًفر چْارم

 ریال 4222222 ًفرپٌجن

 

 دبیرخاًِ جشٌَارُ هلی هحراب :

زتیطذاًِ جكٌَاضُ  –طثمِ ؾَم  –هجتوغ فطٌّگی ٌّطی ناحة  العهاى  – 14ناحة ا لعهاى  -خ ناحة  العهاى  –هكْس 
 هلی هحطاب

 www.mehrab8.comآزضؼ ایٌتطًتی:  

  mehrab@mehrab8.com ایویل:

  3511-7126352قواضُ تواؼ تا زتیطذاًِ جكٌَاضُ:  

 
 

 

 زتیطذاًِ واًَى ّای فطٌّگی ٌّطی هؿاجس ذطاؾاى ضضَی

mailto:mehrab@mehrab8.com

