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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 حتت اشراف دائرة التربية والتعليم  )  نورهتـ  امريكا (

هـ     1437االمتحان السنوي   
150مجلة ماركس :                                                                                                                                                                                        بعةدرجة:  سا  

--------------------------------------------------  
----------------------------------:  نام    

 دستخط حاصل كيدا Marks موضوع
   20 مقدمة

   15 حفظ القرْان
   10 حفظ االدعية

   25 الفقه
   25 االخبار
   15 املوعظة

   15 لسان الدعوة
   15 احلكم
   10 االنشاء
   150 مجلة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

 

ين  ط عداعي االمام احلسني سيدنا و موالنا ابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين 
شانات نرايل ؛، عجب شان سي ْاثث  موىْل هي عشرة مباركة واسطسس عامل اميان نا مؤمنني نسس 
اهبة كراوي ؛، عشرة مباركة ين بركات ين تيار ي واسطسس نصيحة غراء تصنيف فرماوي،  

 امها فرمايو

 عزاء ين جمالس ين اهبة كري لو

 نسس   اهنا   فوائد ما رغبة   كري لو

 موايل  كرام   ين   صحبة   كري   لو

 نسس  اهلل تعاىْل  سي  قربة   كري لو

 ححلو  سب ككناهو سي توبه كري لو   

 ححــــلو     اسس   ثثيارا   عزيزو      ححــــــلو    
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هـ نا عشرة مباركة واسطسس  1437هي   ط عمنني نا هك ْاقا موىْل زهسس نصيب هم نورهتـ امريكه نا مؤ
كظظي متام عامل اميان سي لبيك يا داعي اهلل  ين نداء نسس ط عهيوسنت نسس اختيار فرمايو، ْاقا موىْل 

ين معية مباركة ما  عشرة مباركة ين بركات  ليوا  نسس هيوسنت   ط عمؤمنني  ْاقا موىْل  25000
 حاضر هتيا، 

بيسري حمرم احلرام عجب شان سي عزاء ين جمالس واسطسس ثثدهارا،    ْال حممد نا عامل 
هي علوم نا جواهر انسس موتيو  نثار كيدا،  هج ْايتو نسس سيدنا طاهر سيف الدين موىْل  ط عموىْل  ْاقا

هي   ط عكر ما وصل فرماوي هيت  هي ْايتو ين روشين ما موىْل  ين ذ رض هي برهان الدين موىْل  رض
 هي فرمايو ط ع ذكرو فرماوي، موىْل

 

 

 

 

 

 

 

 

ما، ورس نا ابتداء سي حبمد اهلل ورس نا اختتام لكك سيدنا طاهر  1436ككذشهت سال 
سي خاص كيدا خطابات انسس القاب سيف الدين هي باواجي  صاحب موىْل نسس هج هج 

؛ يا ْاثث  ين صفتو بيان كيدي ؛، اهنا ثثر ذكرو هتئي، انسس بركات ححندا ححند هتئي، 
 مضبوط هتئي،ْاثثين  ياد داشت ين قوة 

نا  ْاغاز  ما عشرة مباركة ما امي نية كيدي ؛ هك سيدنا طاهر سيف  1437هوسس  ْاورس 
هج دعاة مطلقني ثثر وصل كيدي ؛، انسس قران جميد ين ْايتو ما سي هي   رض الدين

هج ْاية باواجي صاحب موىْل  سيدنا حممد برهان ححهيلسس هي ْايتو ما سي هج ْايتو ما سي 
 1- 1437اقتباسات  .اهين روشين ما ذكرو هتائي -كيدي ؛  الدين ثثر وصل
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 ين ذكرو عجب شان سي فرماوي، ايك بيان ما فرمايو: رض موالنا حممد برهان الدين ْاقا

 

 

 

 

 

 

 

 

ين شهادة ثثر هج مظامل هتيا اهين ذكر ما هج ثُثر درد  اداء   ص عايج مثل اهل بيت ثثر حسني امام 
 سي غم كرايو ؛، هي ذكرو انسس بكاء نو منظر تو مهيشه ْانكهو ما رهسسس،

نو نعره هبرسس تو متام مؤمنني  ْاه ْاٍه مث ْاه هر روز نوحه ين عبارة ثثرهوا ما نرايل شان هيت ، موىْل 
 نو مقام نرالو انسس نرالو ؛، ط عنو نعره بلند كرسس ْامثل بكاء  نسس ظاهر كراوا ما مفضل موىْل 

جنة ما عسل    " و انظْظر من عسل مصفْى "لطف ين وات ؛، قران جميد اداء كرسس ؛ هك   
؛، تو باواجي صاحب موىْل ين ذات  riversمصفْى ين ايك نظظر نظظيطط بلكه اهنظظار ؛، 

 ...مباركة  اهوي { هيت
باواجي صاحب  موىْل عسل مصفْى هتا، تو ْاثث ين هر ححيز، ْاثث نو هر عمل، ْاثث نو هر 

 ،قول ... عسل مصفْى ين انظظار هتي، هج انظظار جارية سارية رهسسس
فيض املوائد الربهانية ين نظظر، قرضا حسنا ين نظظر، ْاثث ين مساجد ، مشاهد ْاباد 
كرواين نظظر، ْاعشرة مباركة ما مؤمنني نسس حسني ثثر مامت كراوا ين انسس بكاء كراوا ين نظظر، 
ارسس ْاثث نا امام حسني ثثر ْانسو ين نظظر، متيطط ديكهي ؛ نسس! باواجي صاحب موىْل كتنو 

 2- 1437اقتباسات          ا! روت
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ين شهادة  جدا جدا انداز سي ثثرهي ؛، انسس عاشوراء نا دن مقتل   ص ع هر روز حسني امام
نا انورا ححمكي رهيا ؛،   ص عككويا امام الزمان ما تو ختامه مسك ين شان هيت، حصري ثثر 

 يا برهان الدين موىْل رض نظر ْاوي ككيا،وككنظر ْاوي رهيا ؛،  ص عبلكه خود حسني امام 
هي ديكهاوي، بكاء انسس مامت  نو ْا مثل كهرام تاريخ ما كوئي هي ديكهو يا  ط عهي شان مفضل موىْل 

ب مهيطط تو جييت نا سب ط ع ين اداء هيت، و اهلل العظيم موىْل ط عسنو نتهي هي مثل ين نرايل موىْل 
 ككيا، جككت ما ديؤو لئي نسس دهوندسس تو ْامثل نا موىْل هنيطط ملسس، 

ين وعظ مبارك نا عسل مصفْى سي سرياب كيدا،   رضتاريخ سيدنا حممد برهان الدين  8
 طرف سي نياز هتئي، ط عنياز حسني نا بركة نا لقمة موىْل هي مجارا، عامل اميان ما ْاقا موىْل 

بركات نا عطاء كرنار مهارا موىْل سيدنا و موالنا ابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف ْامثل 
ين نصيحة  ط ع الدين ين عمر شريف نسس خدا تعاىْل تاروز قيامة دراز انسس درازكرجو، ْاثث موىْل

مال ثثر جان انسس  ط عانسس موعظة مطابق مهنسس عمل كروا ين ياري انسس توفيق عطاء كرجو، موىْل 
 سي قربان قربان كرجو. و احلمد هلل رب العاملني

 مقدمة ثثرهي سؤالو نا جواب لكهو
 

هي عشرة مباركة ين اهبة  واسطسس هج نصيحة  لكهي ؛ اهنو كوئي ايك  ط ع(   ْاقا موىْل  1س 
 بند لكهو
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---------------------- 
----------------------  
----------------------  

----------------------  
----------------------  

 ---------------------- 
 هي سوطط طرح ذكرو نسس وصل كري وعظو فرماوي ؟ط ع  هـ  ما ْاقا موىْل  1436(  ككيا سال  2س 

------------------------------------------ 
------------------------------------------  

 مباركة ما كئي روشين ما وعظ ين ذكرو  نسس وصل ين نية فرماوي ؟(  ْا سال عشرة  3س 
------------------------------------------ 
------------------------------------------  
------------------------------------------  

 ين عزاء ما سوطط نرايل شان ظاهر فرماوي؟ ص ع(  حسني امام   4س 
------------------------------------------ 

------------------------------------------  
------------------------------------------  

ين ذكر سوطط شان سي  رضسيدنا حممد  برهان الدين سي    " و انظْظر من عسل مصفْى "(  5س 
 فرماوي 



 الدرجة السابعة

7 

 

------------------------------------------ 
------------------------------------------ 

 
 
 

 حفظ القران  اجمليد       -         15  

 
 5: نيــححسس  لكهيلي  ْايتـو  جـه سـورة ما هوئي اهين  ثثظظلي  ْايـة  نا  بسس    يا     تني   لفـظ لكهو.           الف

 َلمٍّ  َيــُكِن  ال َِّّذيٍّن َ                                      oمثاًل:               َوَما َتـَفـرََّق   ال َِّّذيٍَّن   ُاوٍّ  ُتــوالِكــَتاَب                    
 _______________                                               o َوَامَّا ِبِنـعٍّـَمةِ  َر  بِّـَك  َفـَحدِّ ثٍٍٍٍّّّّ            
 _______________                                                           oَال َّّـِتيٍّ  َتـّطِلُع  َعـَلى ااَل فٍٍّّـِئَدة      
      _______________                                                      oَذلَِْك ِلَمن ٍٍّّ َخِشيَ  َر   بَّـه     
  _______________                                                  oَفـَامَّـا الـَيـِتــيٍّـَم  َفـــاَل تـَـقٍٍّــَّهر  ٍٍّّ   

 _______________                                                   oَو  ِان َّّ َلـَنــا  َلال  ِخـــَر َة  َوااُل وٍّ ىْل   
                                            

ُسورُة الَبـيـ َِّّنة  "  سي  "سورة   ال ِّّيل "    نا  درميان  ين  ثثانحح    سورتو  نا  نامو  لـكــهو.         )ب ( 
                  5  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 ــــــــــــــــــــــــــ                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ 
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       Optionما سي صحيح  Optionsنسس اهنا سامنسس ْاثثيال  ْايتو      نيححسس ْاثثيلي )ج(  
 5                                                                                                                                      كرو.ي  ر وثث خايل جككاؤ   انـتـخاب كري                  

                                                    *      _____________ َشرِّ          َوِمن *العٍَّ قِد ِفيٍّ النََّّّفَّّْثِت َشرِّ َوِمن .1
 اَِذا َحَسد( َحاِسد  / وََقب اَِذا )غاِسق

 َيغٍّْشى / َيكٍٍّّْشى / )َيككٍٍّّْشى                                                                     *    _____ اَِذا َوال يلٍٍّّ .2
 َعاِبد ( ن،  َ )َعاَبُدو* َعَبدتُّم َما _____ َاَنا   َواَل * َاعُبُد َما _____َانُتم   َوال .3
 ( َماُله ، َماَله )                                             *     َكَسب َوَما    _____ َعنُه َاغىْن َما .4
   *           *__________________ الّصاِلَحاِت      َوَعِمُلوا ْاَمُنوا اّلِذيَن ِاال .5

 ( الَبِرية َخرُي ُهم اولِئَك / بالَصبٍّر َوتَواَصوا حلق َ با َوَتَواَصوا )
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  (10)حفظ  االدعية
    5         يظظاطط  لكـهيلي  ُدعاء   كيوارسس ثثٌرهو ححهو     هي    اهنا سامنسس لكـهو ؟    الف( 

 ثثٌرهوطط  ححهوطط  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َاللُهمَّ  َغشِِّني  (1
 ثثٌرهوطط  ححهوطط  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َوجَّهُت َوجِهي  (2
  ثثٌرهوطط  ححهوطط  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ححهو تو    تشهد  (3
 ٌرهوطط  ححهوططثث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . َاللْ ُهمْ  َعَليظَظا َاحْي   4
 ثثٌرهوطط  ححهوطط  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يْهَذا َداِع. َاللْ ُهمْ  5
 

 5                                                                                             نيححسس  لكهلي ُدعاء  نسس  ترتيب  ما  لكهو.  ب(
*  بــُِعرَوِة  َاُعوُذ باهلِل   *   ِاسَتمَسكُت    *      ِمن َشرِِّّ َشَياِطنِي ااِلنِس َواجِلنِِّّ  *     الَ انِفَصاَم لـََها

اهلِل  الُوثَقى ال ِِّّتي   *    َواعَتَصمُت بــَِحبِل اهلِل الـمـَِتنِي   *    َاُعوُذ باهلِل ِمن  َشرِِّّ     َفَسَقِة 
 لَعَجِم *الَعَرِب َوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 25   -   الفقه
 )الف(  نيححسس لكهيال  سؤالو  نا  مـ ختصر  جواب لكهو.                                                                                                                               5

سوطط  ححيز  نا  سبب  زمني انسس  دريا ما مال  هالك  هتائي  ؛ ؟   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    -1  
ــــــــــناخون  كاثثواما سوطط  ثواب  ؛؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجعة نا دن   -2  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــغسل  كرنار  غسل  كرسس تو  كـئي  مناز  ين  نية  لسس؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -3  
عبد  قاذورة  يعين  سوطط  ؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4  
ـــــــَمسبوق  ين  سوطط  معىن  ؟   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -5  
                                                                   5                                       اهنا سامنسس  لـكـهو .      غلط؛  هك           صحيح(     نيححسس  لـكـهيال  مجالؤ    ب)
ككي  هتائي  ؛.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كيز روزه  كرواسي انسان  نسس  جسماين  انسس  روحاين  ثثا  -1  
؛.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   فريضة   مهينة  نا  روزه  رجب  االصب  نا  ثثورا   -2  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديدي  .    ـــــــــــــ  كر ي   غريبو  ما  تـقسيم    وة  نسسـيوسف  هي  مال  ين  زك  -3  
هوائي.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  اهنسس  مسبوق    ما  دير  سي  ْاوسس مناز    -4  
ــــــــــــــــــْاثثنار    ِر  ْبى  )  ِوياج  (  كهانار     ين  مثل  ؛ . ــــــــــــــــــــــــــــ    هن   وةـزك -5  

(   هر  زمان  ما  زكوة  كونا  نزديك  اداء  كروو  واجب  هتائي  ؛ ؟  انسس    اهنا سبب مال  ما  ج)  
                                             5                                                           هو.                ـكـسوطط  بركة  حاصل  هتائي  ؛  ؟   تفسري  سي  ل                 

                                                 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        
     10                                               سؤالو ناجواب ُمختصر ما لكهو. 5 -كوئي هبي ثثانحح )د ( 

 روز دار     روزه  ين  حالة  ما  كــئي  ححيز  سي  دور  ر  هسس ؟ (1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خوشي  ؛.  هي  كـئي  ؛؟  2روزدار     واسطسس     بسس/ (2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هر  زمان  ما  زكـوة  كـونا  نزديك اداء كروو    واجب  ؛  ؟ (3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 زكـوة  ْاثثواسي  سوطط فائدة  هتائي  ؛  ؟ (4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مناز  كــئي  ححيز  سي  تويت  جائي  ؟ (5
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 روزه   افطار    كرسس   هت    وقت    كــــئي  ُدعاء  ثثٌرهسس  ؟ (6
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسبوق كون كهوائي؟  (7
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 25   -  االخبار  
   5نيححسس لكهيال  ُجمْلةؤ  كيا  صاحب  هي  كونا  واسطسس فرمايا اهنا  سامنسس  لكهو .     )الف (  

 كونا واسطسس  فرمايو  ؟ كوهي  فرمايو  ؟ مجلة

   يطط بين سكسس  مارا نصيب ما شهادة  ؛.نظظبييت امي 
   اجداد  رافضي  نتهي. ميطط رافضي نتهي مارا باوا

   سوطط  هبائي  علي  منسس سابق هتئي  ككيا؟
   متيطط  مارا   ازواج   نا  صاحلات ماسي  ححهو.

ز  سسس  تو  ميطط  تنسس  هرككـؤجو  خالفة  تاري  طرف  ا
 . ططيطط  ْاثثوبيعة  نظظ
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 10                                                                                                                                                                .ومالو الف نسس ب سي كامل )ب(       

 )     ب        (                                                                 )الف     (                                                                                         
 ين  شهادة  ثثٌرهي  تو  "                      ع م*    ْاثثهي  امام  حسني                                             رضسيدنا  قطب الدين  الشهيد  -1

                                                                                                                                      مزار       فخري خون نا ْانسو طط سي رويا                                                                                                                                                                                                                         
 *   ْا   كوزه  ين  مت ي  ماري  قرب  ما  موكجو .                                             رضسيدي  فخر الدين الشهيد -2 

 *    ْاثث  كمرة  ما  ثثدهار ي   جاوطط                                              قس املوْلى   ابراهيم بن ايب  سلمة  -3
 *    احداباد  ما  شهيد  هتيا.                                                  رضسيدنا  طاهر  سيف الدين   -4
 *    هندوستان  ما  مهارا داعي  شهيد  هتاسسس .                                            رضسيدنا حممد  برهان الدين  -5
 *    لوكـهـند  نسس موم  كري  ديتا.                                               طعسيدنا مفضل  سيف الدين -6
               ين ضريح مبارك ص ع  *     رأس االمام احلسني                                           رضسيدنا حممد  برهان الدين   -7

 بناوي.                                                                                                                                                                
    فيض  املوائد الربهانية  ين  رسم  جاري               *                                                                                                                      ع م                                                          امام  مستنصر  باهلل   -8

 كيدي.                                                                                                                                                                  
    *       رؤوس  الشهداء  ين  ضريح  مبارك                                                                                         صلعرسول اهلل       -9

 بناوي.                                                                                                                                                                  
 *        مصري كـوزة نسس  منككايا  ، امها  شفاء بويل .                                                                      قسعجب بو صاحبة    -10

-------------------------------------------------- 
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                                            .                                                                        نيححسس  لكهيال  سؤالو  نا  جوابو  تفسري  سي  لكهو  )ج( 

 هج تعمريات  فرماوي  امها سي كوئي   هي    رضسيدنا  طاهر  سيف الدين  موىل         -1
 5                                                                                                                                                        لكـهو  .  5-هبي  ثثانحح                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5
 

سيدنا حممد برهان الدين ر ض هي   ْا ثثر  ثثتهر  هبي روئي  ؛.  م عامام  حسني  )د(  
   معجزة ين شان ظاهر فرماوي ؛،

 5                                                                                               هي  معجزة  بالتمام  لــكـهو.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   15        -     املوعظة

 .                                                                                                      نيححسس  لكـهيال   سؤالو  نا  جواب  لكـهو الف(
ة  واسطسس  جائي  تو كـئي  ْاداب  نو   ر يا اقدس  ين  ِز   نا  مزارِ   ع ماهلل  ياُءوِلاَ (1

               4                                                                                                                                                                                     ؟  خيال  راكهسس  خاص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4                                              ؟سوطط عمل كرسومتيطط   واسطسسيم  رام  انسس تعِظن جميدنا ِاحِتقرْا(   2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    2                           ؟         تشريف ِعناية فرماوسس تو مؤمن ثثر سوطط واجب ؛ طعماني الزَّداِع(  3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

  2                                                                                   ؟ ككـيا كي   وُم ححيز   نفيس 2-بسس    كــئي  صلع اهلل . رسول2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 

           
 3         ؟هتيوفظ  كروا سي متنسس سوطط فائده  الوة  تيم  سورتو  ِحن  جميد  ين  ِتقرْا  (5
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 15 -لسان الدعوة     

وهاطط   هيوسنت ككيا هتا،نوا  بارك  ُسين  وعظ ُم  طع  ة  ما  ْاقا موىْلــباركمتيطط  عشرة  ُم  ) الف (
                 10                                     لكهي واضح  كرو.        ما دوست  ايك كاغذمتنسس سوطط بركات ملي هي  متارا 

                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                              
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                             
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              5                                                 .     روــستعمال  كِا   ملة   مااهنسس  ُج   ؛    ْايا    ما ْاثثوا   نيححسس  هج  الفاظ       )ب( 
         
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعظيم:    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -1  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــاعضاء:       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -2  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عزاء  ين  جملس -3  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مال و  دولة   -4
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ح ـــضري  -5   
 

----------------------------------------------  
 

    15  -  احِلَكم
                                      نيححسس  لكهيلي  حديث  انسس  كالم  ين  فحوى   لكهو .                                                                          

2                                                                                                                                                                        "  ِنيَّـة    الـمـُؤِمِن   َابُلُغ   ِمن   َعَمِله    "       
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

                      2                                   ِصيٍب    "                         ـَ"     َمن  َطَلَب   الدُّنَيا  بــَِعَمِل   ااْلِخَرِة  َفَما َله  ِفي   ااْلِخَرِة  ِمن  ن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

 2                                                                                                                                               شَِّقيِِّّ  ُدنيَاُه  َو َهمُّ  السَِّعيِد  ْاِخَرُته  ""  َهمُّ  ال
      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
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رادة  ة  (  نو  ِانَّرة  )  َجخدا  تعاىل  قران  جميد  ما   فرماوسس  ؛  هك    "    هج  شخص    ْاِخ
ش  (  كرسس  وه  حال  ما هك    هي    مؤمن  ؛  وِشـ)  ك  عِيانسس  اهنا  واسطسس  َسكرسس  

    4                       ة  ؛  "                                                                ورـُشكثثححهي  هي  سككال ين  سعي  َم
 هو .ـهي  متيطط  ْاخرة  واسطسس  سوطط  عمل  كرسو  ؟  تفسري  سي  لكقران  جميد  ين  ْا   ْاية  ثثٌر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواما            ـة  كرسس  ؛  اهنا   ساهتسس  اهنو  حشر  كحبَّ"  َالـَمرُء  يـَحُشُر  َمَع  َمن  َاَحبُّ   "   مرد  هج  ين  ُم
   "ْاوسسس .        
حبة   كرسو  ؟  انسس  متنسس  سوطط   وين   ُمـْا   حديث  ثثٌرهي  متيطط   هي  سوطط  تصوُّر  ليدي  ؟  متيطط   ك        
                      5                                                                                              فائده  هتاسسس  هي  برابر  مسجهي  نسس  لــكــهو .                                                
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
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 مضمون      -       10
 نيححسس لكهيالعنوان ما سي كوئي ايك  عنوان ثثر  10  سطر  نو  مضمون  لكهو.

 
يل شاناتين نرا ط ع هـ  ما ْاقا موىْل  1437*      عشرة  مباركة   

*           حالل  نو  ويـثثار                                                                                        
(   شكر  –حرام  نو   علم   -حالل      -زكوة       -ر  زا   )                                                                                          

  مؤمن نو ككهر*                                                                                                                                       
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