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 -15 املقدمة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

هـ  1438هي  امسال  ط عالداعي االجل سيدنا ابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين موىْل 
نا عشرة مباركة دار السالم ما عقد فرمايا،  خدا تعاىْل هي احلي املقدس الداعي االجل سيدنا حممد 

خاص بينات سي  و ْايات 9ترميم نا عمل ما نو جامع االنور نا احياء انسس نسس ْارض برهان الدين موىْل 
 .ذكرو فرماوي ينهي عجب شان  ط عْاقا موىْل    يات و بينات ثثر عشرة مباركة مااْ 9كيدا، هي 

 احلاكم بامر  هي شروع كيدي، انسس موالنا االمام ص ع  العزيزباهلل  موالنا االمامين تعمري   ْا جامع

 هي اهنو افتتاح فرمايوص ع   اهلل

 املعزية القاهرة ين مساجد ما اهنسس تاج اجلوامع كظظواما ْاوسس ؛ 

 ما ْا عظيم جامع نو  1401 هي رضالداعي االجل احلي املقدس موالنا حممد برهان الدين

ْا جامع ما عقد  هـ( 1402انسس  1401) بسس وار العشرة املباركة ين جمالس افتتاح فرمايو انسس 

 .القدر احياء فرماويما ليلة  1401، انسس فرماوي

 يات ين  بركة سي ْا  9ين  اجلامع االنور  
 "مؤمنني ين زندككي نا هر امر ما كايا ثثلتائي ككئي"

 نظافة    ثثظظلي ْاية :
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اجلامع االنور ثثر قسم قسم سي مظامل هتيا،ححهت هنيطط، بناء ضعيف انسس تويت هوئي،لوككو غالظة 
 اصطبل بنايو، كهيل كود واسطسس استعمال كرسس،استعمال كرسس،ثثهينكسس، حوائج انسانية واسطسس 

حمراب ما سي بد بو ْايا كرسس، اتين ححارسس جانب ما بسس سي تني متر ين ارتفاع لكك كححرو ثثرو هوؤ، 
نسس ْا  ط عين نظافة نو عمل هي ككهنو مهوتو كام هتو، برهان الدين موىْل هي مفضل موىْل مهويت جامع 

عظيم خدمة سونثثي ، ْاثث هي بذاهت الشريفة ْا متام عمل ما سعي فرماوي، بيوسس موىْل ين بركة سي 
 نظافة نو عمل هتيو، 

نظافة ناعمل ين بركة سي مؤمنني نا خياالت ما افكار  ثثاك هتيا، جسما و نفسا طهارة حاصل هتئي، 
 .اليك طرف دعوة فرماويموىْل هي رىْب سي طهارة خبشي، احسن اىل َمن اساء 

 
 مظظينه ين كم مدة ما احياء نو عمل متام هتيو 27    بيسري ْاية :

 

هي ْا عظيم معجزة  نسس ْاثثنا داعي منصور اليمن سيدنا  ع صانسس ْاثث ناشظظزاده امام الزمان  ع مامام حاكم 
 ين مثل نا UNESCOنا هاهتـ مبارك ثثر ظاهر كرسس ؛هك هج  كام  رضحممد برهان الدين  

international organization  انسس مصر ين حكومة نا  وزير األوقاف   ككيا عاجز هتئي سيكروا هج عمل
اجلامع االنور  نا احياء نا  عظيم الشأن هي جاسسس  ورس الككي ٥0امي كهسس هك ْا عمل  نسس متام هتاوا ما تو 

مي صدي نا ْاغاز 1٥ما متام كرسس ؛ انسس مهينه ين كم مدة 27سيدنا حممد برهان الدين  عمل نسس 
 .هـ   ما هج مثل ْاثثين نية مباركة هيت تيم افتتاح فرماوسس ؛ 1401سنة 

ْا ْاية ين بركة سي مؤمنني نسس عشرة مباركة ما قبل الوقت وعظ ما حاضر هتاوا ين تربية موىْل هي 
 .كرجو فرماوي، خدا مهنسس ْا ْاية ين بركة سي مناز نسس اهنا وقت ثثر ثثابندي سي اداء كرنار 
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 نو  ظاهر هتاؤو foundation تيسري ْاية: قدمي اساسات 
 

 هي وعظ ما فرمايو ط عْاقا موىْل  

اولياء اهلل هي  هج  دن  سي  دنيا  بين  هت  دن  سي  دين  نو  اساس قائم  كيدو  انسس  هي اساس ثثر "
اثثنو   روو شفقة  سي  كظظوطط  ححهوطط هك  ْا  مثل    {اسس  ثثيارا  عزيزو !  ككهنا دين  ين  عمارتو   بين  ...

 ؛...   foundation اساس  ؛   
ثثاك  خيال  نا  لوككو  !  رسول  اهلل  هي  فرمايو  ؛  هك  "اتـقوا  احلرام  يف  البنيان  فاهن  اساس  اسس  

اخلراب" متيطط كوئي  هبي بناء  بناؤ  تو  حرام  سي  درو  كيم  هك  حرام خراب نو اساس ؛ 
..." 

انسس نوحه و عويل نسس ظاهر    ْا اية ين بركة سي حمبة نا اساس مضبوط هتيا، حسني امام نا غم ما روو
كرؤو هج مؤمن نو اساس ؛، هي عمل ما ياري ملي، حمرامات سي مؤمنني دور هتيا ، حرام سي 

 اجتناب ين توفيق هتئي
 

 ححوهتي ْاية : بئر حاكمي
 

 هي وعظ ما فرمايو ط عْاقا موىْل  

الوا ما ْايو،    امي    bulldozerاجلامع االنور   نا صحن  سي ميت  انسس كححرو  هتاوا  واسطسس   "
تكرايو ؛  هج  ايك كهدا نو دهكن  ؛   انسس  اهنا     bulldozerمعلوم  ثثرو   هك  سخت  ححيز  ساهتسس  

 ر  هوئي ، ثثاين ؛  ككويا  هك  هي  ايك  بئنيححسس  
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انسس  ديكهسس   هي هت وقت  مملوك ْال حممد  هي ايك  شخص  نسس امر  كيدو  هك  هي كهدا  ما اترسس  
 ثثاين  ما  شفاء  انسس  بركة؛"  شخص  نشاط  نا ساهتـ   اترا     انسس  ثثاين  ححاكهو   تو  بويل  اهتا  هك   ْا

 

 هي وعظ ما فرمايوط ع ْاقا موىْل    

مؤمنني  نسس هبي   الزم  ؛  هك  علم  انسس ادب  نا  ميدان  ما  ْاككسس   ودهسس   اكتشافات  كرسس  ،  "
innovation   ... ، الوسس،  خدا  ين  قدرة  ما غور  و  فكر  كرسس 

وبال  وبال  ْا  علم  انسس  ادب  اهنسس  ْاخرة  لكك  ثثظظنححوا    واسطسس  مدد  هن كرسس  تو  هي اهنا  اوثثر    
 هتئي جائي  ؛   فساد  فساد   هتئي  جائي ؛،  انسس  اجنام  ككهنو  بد  ْاوسس ؛...

نا  ميدان  ما  اككر  خدا  ياد     Artانسس     Literatureاسس  علم   انسس ادب   نا لوككو   هي {  مثل   ْاداب  نا   
   balancedْاوسس  انسس  ْاخرة  طرف  ثثظظنححوا ين  غرض  هوئي   انسس اهين  ذكر  هوئي  تو  هي  موزون  

 "رهسسس  
 higherما   professionْا ْاية ين بركة سي مؤمنني علم انسس ادب نا هر ميدان ما، دنيا نا هر 

education  ين خدمة ما ككهنا ْاككسس ودها ؛ ط عودها ؛، ْاقا موىْل  ككهنا ْاككسس 
 

 ثثانححمي ْاية : لوحة تارخيية
  

 هي وعظ ما فرمايوط ع ْاقا موىْل    

؛، هج  اجلامع   inscription؛،  هج ما قدمي نقش historic tablet  لوحة  تارخيية"
االنور  نا دروازه  ثثرالككا هوا ؛، هي لوحة  معجزة ين شان سي ظاهر هتيا   .....خدا ين 
حكمة  انسس قدرة نا سبب ايك عرصة  دراز لكك جامع  انور   نا لوحة حمفوظ رهيا.... 
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جورائي   نسس موىل واسطسس ْا جامع  نا لوحة  نا قطعات  تكراؤ مجع هتئي  ككيا   انسس  برهان الدين
 الككي  ككيا. انسس مؤمنني نا مجع هتاوا ين هنضة قائم هتئي ككئي"

ين حضرة ما قصد كروا ين تربية هتئي، خاصة عشرة  ط عْا لوحة ين بركة سي مؤمنني نسس ْاقا موىْل 
قلم  مباركة ما مجع ين نرايل شان ظاهر هتئي، حسني امام نا داعي هي مؤمنني نا دلو نا لوحة ثثر نور ين

 سي ياحسني نقش فرماوي ديدو، هج ين بركة سي مهارا جانو ين حفاظة ؛
 

 ححهيت ْاية : شباك
 

 هي وعظ ما فرمايوط ع ْاقا موىْل    

سوى جتين قدمي فاطمي شبابيك موجود هيت  ظاهر هتئي هت ما ْا شباك هج  اجلامع االنور"
امها سي ايك ناياب شباك قبلة نا دايب جانب ما موجود ؛، اهنا وححما "امللك هلل" 

انسس    خدا  بيوسس روحاين انسس جسماين مملكة  كرسس ؛ هك  مي داللة ا هج ...؛،هايولك
 "خدا نا ويل واسطسس ؛.

 Oxygen –بسس ححيز ين ضرورة ؛،ايك روشين انسس ايك نسيم   هر خملوق  هج دنيا ما وسسس ؛ اهنسس

، هت سي باريو ين ككهين امهية ؛، ْا ية ين بركة سي امي واضح هتيو هك روحاين والدين )ويل اهلل ( 
 راكهي  نسس  هر عمل كرسس  نظر؛، موىْل ين خوشي مد     windowمهارا   

 

 سامتي ْاية: مشكوة االنور 
 

 هي وعظ ما فرمايوط ع ْاقا موىْل    
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 "بين جائي ؛... symbol -مشكوة ائمة ين جوامع نو شعار "  
مشكوة ؛ اهنا سي  اهنا داعي هج -نور  نو  ائمة    انسس بيوسس نا شظظزاداؤ   حممد انسس علي نو نور"

 "ظاهر هتاسسس

هي هر مؤمن نسس قران نا نور سي بصرية لينار كيدا، وحي ين روشين ما زندككي ككذارسس،  ط ع موىْل ْاقا
يالئي ككيو، مؤمن نا هر ككهر ما ايك حافظ هوئي هي نداء نا انوار هر هقران جميد نا حفظ نو نور عامل ما ثث

 مؤمن نا ككهر ما نشر كري ديدا
 

 اهتمي ْاية: مدرسة ين مبارين نسس هتاوي
 

ْا مدرسة مسجد ما بنايو هتو، اهنا سبب مسجد ين حرمة انسس عظمة ما فرق ثثرسس، اهنسس برهان 
باد هتيا، دنيا نا كونسس كونا ما ْال هي هتايو، اهين بركة سي مؤمنني نا ككامو ما مدارس ْا رضالدين موىْل 

سككال فداء  سي هبرايا هوا  ؛،  فرزندو نا دلو  موىْل ين حمبةْاجسس حممد نا علم ين بركة ثثهيالئي ككئي، 
 .ئنده نو لشكر تيار ؛ْانو  ط عْاقا موىْل    فداء هتئي جائي ؛، ْا

 

 مني ْاية : واجظظة كشف هتيا
 

 هي وعظ ما فرمايوط ع ْاقا موىْل    

مني ْاية ين ذكر كريئسس هج اجلامع االنور نا واجظظة ين هتي، هج واجظظة نا سامنسس  ْاج هوسس"
؛ هي دهنكائي ككئي هتي design ايك قبة بناوي ديواما ْايو هتو، هج نا سبب اهنا ثثاححهل هج

 انسس ْا قبة ايك ْار هتئي ككيا هتا، باواجي صاحب موىل هي ْاثث ين اعجاز ين شان سي قبة نسس هتايا
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انسس واجظظة كشف هتئي ككيا، هج امر ككهنو مشكل هتو مككر خدا ين مشيئة...  سي واجظظة 
كشف هتئي ككيا انسس اهنا سبب مؤمنني نا ححظظره ثثر اميان نو نور، حسني نا غم نو نور، اهوو 
روشن هتيو هك مؤمنني ين زندككي نا هر امر ما كايا ثثلتائي ككئي انسس امام حسني ثثر نوحه 

 "واين، ْاه نو نعره بلند كرواين نظظضة قائم هتئي ككئيكر

نتا هتيا، ظظْاية ين بركة سي مؤمنني نا ححظظراؤ ما دارهي نو نور ْايو ، لباس االنور ين بركة ملي، رداء ثثْا  
 اميان نو شعار، مراء منظر مؤمنني ما نظر ْاوسس ؛ 

 فرماوسس ؛  رضحممد برهان الدين موىْل سيدنا ين  بركات  ين ذكر  كرتا هوا    اجلامع االنور 
 
 
 
 
 
 

خدا تعاىْل ، وهاطط لكك اهين بركات سي دعوة ْاباد ؛  ، باقي ؛ ر اجهاطط لكك اجلامع االنور نا انو
مهارا موىْل سيدنا عايل قدر   ين ْاية بينة حية ناطقة رضاجلامع االنور    نا احياء ما برهان الدين موىْل 

 .كرجو  انسس دراز    ين عمر شريف نسس درازط ع مفضل سيف الدين ْاقا 
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اجلامع االنور  ين بناء كيا امام هي شروع كيدي، انسس كيا امام نا زمان ما اهنو كام متام هتيو انسس  (   1-س
 ؟اهنو افتتاح هتيو

 

 

 
 .(  اجلامع االنور ثثر كئي هج مظامل هتيا امها سي بسس لكهو2 –س 

 نظافة نا عمل ين بركة  مؤمنني نسس كئي طرح ملي؟                                                                                                                                       
 

 

 

 
مهينه ين كم مدة ما اجلامع االنور  نو تعمري هتاوو كئي طرح الداعي االجل سيدنا حممد  27 (  3 –س 

 ين ْاية ؛؟ رض برهان الدين
 

 

 

 
( اجلامع االنور ين كوئي ايك ْاية سي بركة لئي متيطط متاري زندككي ما كئي طرح بركة ليسو هي 4 –س 

 .واضح كرو
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 ( بئر حاكمي كيم ظاهر هتيا ؟ ٥ –س 
 

 

 

 
 ( اجلامع االنور ما كئي جككه امللك هلل لكهو هؤو ؛، اهنا سي سوطط داللة  ؛؟6 –س 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                  التاسعة: الدرجة         1437 الفصل االول

- 11 - 

 

 (10حفظ القراْن )
     5-اْيات شريفة لكهو. 10شروع ين  -سورة الفجر )الف(            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2     : هوئي وهاطط نشان كروجظظاطط حكم ما  كرو انسس هي اْية  صحيح حكم نا نيححسس نشان)ب(     اْ اْيتو ما 
 راء مفخم( -) قلقلة   عبدوا  رب  هذا  البيت       فلي    - 1            

 قلقلة  ( -) غنّة   وامراهت  محّالة  احلطب                 -2  

 قلقلة  ( -) اسم اجلاللة     اذا جاء نصر اهلل والفتح                -3            

 غنّة  ( -) مد متصل      تزنل املالئكة والروح فيها              -4             

 

 1  ___________ميالد مبارك ين وعظ ما اْقا موىل هي كئي سورة ين ذكر فرماوي ؟  ج( 

 2 * ______________*  ____________اية لكهو ؟  2 سورة ين        
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 (10حفظ االدعية )
 (5)  بعدَ اُخرْى "  لكك لكهو.شروع سي       " عَلَيَّ مَرةً  –"اناجيك" ين دعاء )الف(            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5-وضو ء  انسس مناز نا عمال  نسس ترتيب اْثثو  ب(
 مناز  ترتيب  وضوء  ترتيب 

 اقامة   بيوسس هاهتـ دهوو 
 سجدة   ثثكك ين مسح  
 تشظظد  نية  
 نية   ماهتا ين مسح  
 ركوع  منظظ  دهوو 
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 (15الفقه )
 تفسري سي جواب لكهو.

 (2) ين وصية مطابق عمل كروا سي مؤمن نسس سوطط حاصل هتائي ؛ ؟ ع مائمة طاهرين  (1
            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هي اْثث نا اْ مجلة ين سوطط تفصيل  ع مامام -( "متيطط مهاري طرف خاموش رهي نسس دعوة كرو" 2
 (3)      ححيز ين ذكر كرو؟  2فرماوي، امها سي كوئي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3مناز ين ذكر متيطط ثثرٌها ححهو، امها سي اْ جوابو اثْثو:            ككهرن ين 
 قنوت ين ككنيت سجود ين ككنيت ركعة ين ككنيت

   

 مناز هن ثثرهائي تو سوطط عمل كرسس؟ قراءة ظاهرًا  يا خمفي ثثرهسس؟ قراءة ححرهيت يا اتريت ثثرهسس؟
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  3-ككنيت انسس مناز ين ترتيب نا مطابق بناوو.. نيححسس اْثثيال ككراف نسس ركعات ين 2

 
 
 4 ( . نيححسس لكهي هوئي سظظو ين شاكلة نسس اهنا مناسب احكام نا كامل ما موكو.3

قيام نا حال ما ركوع ما شك 
 اْوسس

 ايك ركعة ثثرٌهي هك بسس ركعة امامة ساهتسس مناز ما هبول كرسس

 تـكبرية االحرام هبويل جائي جائي ركوع ديوو هبويل سجدة بعد ركوع ما شك اْوسس
  احلمد ساهتسس بيجي سورة هبويل جائي  احلمد ثثرهتا  هبويل جائي

   
 

 سظظو نا سجدة دسس مناز والسس كـئي حرج نتهي
   
   
   

 

 فريضة نافلة

 سنة

0

1

2

3

4

5

6

7

 ظهر عصر مغرب عشاء فجر شفع،وتر،جلوس

 مناز ين ركعات انسس ترتيب
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 (15االخبار  )
 5- .كرو صحيح جواب سامنسس  (الف 

   ؟امام مستنصر  باهلل  كتنا ورس  ين  عمر  ما امامة  نا  عرش  ثثر  مستوي  هتيا 
o 14 
o 7 
o 21 

 
 مين ما  كيا  صاحب  هي دعوة  قائم  كيدي  سي مبارك رزا ين م ع امام 
o رض الصليحي} محمد بن علي سيدنا  
o رضسيدنا املؤيد الشريازي 
o رضسيدنا جعفر بن منصوراليمن 

 
 ين حضرة ما كـتنا سال رهيا؟ ع مامام  رضسيدنا ملك 
o 5 
o 7 
o 9 
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  هي كيا كـتاب لكها ؛؟ رضموالنا بدر اجلمايل 
o اجملالس املؤيدية 
o اجملالس املستنصرية 
o اجملالس احلامتية 
 نسس شظظيد كيدا؟ ع مكيا فرقة نا لوككو هي اْمر امام 
o نزاري 
o سليماين 
o زيدي 

 سؤال نا جواب لكهو. (ب
نسس  ع مهي دارم تناول كروانو شوق ظاهر كيدو هت وقت امري املؤمنني  ع مموالتنافاطمة  (1

         فكر هتئي ؟سوطط 
 2 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3؟    اْثثوارم مجارو اهنو خدا تعاىل هي سو بدله د ل نسس هي وه سائ ع مموالنا علي ( 2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نا عقيقة ين خوشي شان و شوكة سي مناوي. امها سوطط حكمة  ع مهي طيب امام ع مامام اْمر ( 3
 (3)          ؛؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
نسس كـئي طرح  رضحضرة نا لوككو نسس نعي ين خرب كـئي طرح كرتا؟ انسس موالتنا احلرة امللكة ع ماْمر امام (4

 (2)         خرب كيدي ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ؤال نا جواب لكهو.س

 (1)       ؛ ؟شكر  كروا  سي  سوطط  فائدة  حاصل  هتائي (1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)      ( صرب  كيوارسس كرسس انسس كئي ححيز   ما هن كرسس ؟ 2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( جواب لكهو 3
o ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركبادي اْثثسس تو سوطط كظظسو ؟متنسس كوئي نعمة عطاء هتائي يا مب 
o  ــــــــــــــــباهلل و صلى اهلل على محمد و اْله" كيوارسس كظظسس ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"اْمنت 
o ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حق نا دهين بشرىْ سناوسس تو سوطط كظظسس ؟ 
o ــــــــــــــــــــخدا ين خلقة ما حسن و مجال نا منظر ديكهسس تو سوطط كظظسس ؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

؛  خدا تع هي مؤمن نسس ححار  جوهر اثْثا ؛ .اهنا ححورو هبي ؛. ححار  جوهر  نا نامو لكها (2
 (4)   اهنا ححور و  نا نامو لكهو.                                                                                                              متيطط اهنا سامنسس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اميان                                 اهنو ححور* 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عقل                                        ا هنو ححور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياء                                      اهنو ححور* 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  * عمل صاحل                     اهنو ححور
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 (2) لكهو. اعراب ساهتسس ؟ امها هج اْية ثثرٌهي ككيا هتقران جميد ما والدين واسطسس كئي  دعاء ؛   (1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)    ئي  دعاء  ما  ثثرهيئسس ؛ ؟ ــكمناز ما  هي  اية اثثنسس هر  روز   (2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                       (3)  اْثثنا  كالم ما خبيل ين حالة ثثر سوطط ححيز سي عجب هتائي ؛؟          ع مموالنا علي (3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  – اْ  حديث نو مفظظوم لكهو -اْبـُنَك ُيَراِعَك َاَباَك َراِع(  4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4) .لكهو اعراب ساهتسس هت ؛ حديث  هي باره ما هج قدم  ما كئي  ححيز  ؛  ماطط نا * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (10مضمون )

 لكهو.  سطر 12  نيححسس لكها هوا عنوان ما سي كوئي ايك ثثر

 . ين امهية انسس بركة حفظ القران اجمليد*        

 يا

  اتن ين امهيةد* 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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