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 دائرة التربية والتعليم
 نورهتــ     امرييكه

 هـ1436ذي احلجة احلرام  -ساالهن امتحان 
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 دستخط حاصل كيدا Marks موضوع

   25 مقدمة
   15 حفظ القرْان
   10 حفظ االدعية

   25 هالفق
   25 االخبار
   15 املوعظة

   15 احلكم
   20 االنشاء

   150 مجلة
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 1437االمتحان السنوي 
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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 ؛، هر ناحية سي سككال نسس عشرة مباركة ين بركات ين تلقي واسطسس تيار كيدا، 

 راء تصنيف فرماوي،  امها فرمايونصيحة غ

 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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ين نداء نسس لبيك كهي متام عامل اميان ما  مؤمنني بيسري حمرم احلرام سي قبل  ط عْاقا موىْل 
 الوقت وعظو ما حاضر هتيا، 

هـ نا عشرة مباركة واسطسس  1437هي   ط عزهسس نصيب هم نورهتـ امريكه نا مؤمنني نا هك ْاقا موىْل 
كظظي متام نورهتـ  امريكه لبيك يا داعي اهلل  سسين نداء ن ط عهيوسنت نسس اختيار فرمايو، ْاقا موىْل 

نا ككامو سي مؤمنني ، مؤمنات  انسس ثثيارا فرزندو  هزارو ين ككنيت ما حاضر هتيا، متام ويزا نا 
مؤمنني  ْاقا  25000نا فوق ككامو سي  280اسباب ويل اهلل واسطسس سهل هتيا،  عامل اميان نا 

 ة مباركة ين بركات  ليوا  نسس هيوسنت حاضر هتيا، ين معية مباركة ما  عشر  ط عموىْل 

هـ   هيوسنت ين حممدي مسجد نو افتتاح فرمايو، انسس بيان مبارك  1437ثثظظلي حمرم احلرام 
 فرمايو 

بيسري حمرم احلرام عجب شان سي عزاء ين جمالس واسطسس ثثدهارا،  وعظ ين جملس نسس 
هي علوم نا  ط عحزن نا لباس سي خويب دار  تزيني  كروا ما ْاوي هيت،  ْال حممد نا عامل موىْل  

 جواهر انسس موتيو  نثار كيدا،  هر بيان  وه شان نا  هك اهين مثال  هن ملسس، اداء وه شان ين هك
 فداء هتئي جئيسس، 

ين ذكر ما وصل  رض هي برهان الدين موىْل  رضهج ْايتو نسس سيدنا طاهر سيف الدين موىْل 
 هي فرمايو ط ع هي  ذكرو فرماوي، موىْل ط عفرماوي هيت  هي ْايتو ين روشين ما موىْل  
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سيدنا طاهر ما، ورس نا ابتداء سي حبمد اهلل ورس نا اختتام لكك  1436ككذشهت سال 
سيف الدين هي باواجي  صاحب موىْل نسس هج هج خطابات انسس القاب سي خاص كيدا 
؛ يا ْاثث  ين صفتو بيان كيدي ؛، اهنا ثثر ذكرو هتئي، انسس بركات ححندا ححند هتئي، 

 ْاثثين  ياد داشت ين قوة مضبوط هتئي،
ي ؛ هك سيدنا طاهر سيف نا  ْاغاز  ما عشرة مباركة ما امي نية كيد 1437هوسس  ْاورس 

الدين هي قران جميد ين ْايتو ما سي هج دعاة مطلقني ثثر وصل كيدي ؛، انسس ححهيلسس 
هي ْايتو ما سي هج ْايتو ما سي هج ْاية باواجي صاحب موىْل  سيدنا حممد برهان الدين 

 1- 1437اقتباسات  اهين روشين ما ذكرو هتائي. -ثثر وصل كيدي ؛ 
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 ين ذكرو عجب شان سي فرماوي، ايك بيان ما فرمايو: رض موالنا حممد برهان الدين ْاقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 هيت،صاحب موىْل ين ذات مباركة  اهوي { 
نظظر كونسس كظظوائي؟  هك هج ككهين قوة سي وهيت هوئي، دنيا ما ككهين مهويت مهويت 
نظظرو ؛، تو ْا عسل مصفْى ين انظظار عجب شان سي، عجب قوة سي وهيت، 

هائي نظظيطط، ... انسس كئي دن سو وانسس وهي رهي ؛، انسس وهيت رهسسس، ك
 كظظاطط  ثثهنكائي جاسسس، هج  انظظار نو مقابلة كروا جائي هي كظظاطط نو 

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 
ر، ْاعشرة مباركة ما مؤمنني نسس حسني ثثر مامت كراوا ين انسس بكاء ْاباد كرواين نظظ

كراوا ين نظظر، ارسس ْاثث نا امام حسني ثثر ْانسو ين نظظر، متيطط ديكهي ؛ نسس! 
 2- 1437اقتباسات      باواجي صاحب موىْل كتنو روتا! 
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مظامل هتيا اهين ذكر ما هج ثُثر درد  اداء  ين شهادة ثثر هج  ص عايج مثل اهل بيت ثثر حسني امام 
 سي غم كرايو ؛، هي ذكرو انسس بكاء نو منظر تو مهيشه ْانكهو ما رهسسس،

نا الشه سي   ص ع راس احلسني شريين نا ككهر طرف ككيا، حسني نا حرم نسس دمشنو هي  حسني
و، موالتنا فاطمة الصغرْى نا ككذارا،  موالتنا سكينة موالتنا رقية نا الشه سي لثثيت نسس عويل كيد

حسني امام  -بكاء  ين ذكر، لعني مشر نا بيئرو هي حزن نسس ظاهر كيدو،  كبوترو هي حزن كيدو
 نا خون ما رنككائي ككيا، هي مثل ذكرو وه شان سي ثثرهي هك مامت نو كهرام مححي ككيو،   ص ع

نو نعره هبرسس تو متام مؤمنني  ْاه مث ْاه  ْاٍههر 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 

ين شهادة  جدا جدا انداز سي ثثرهي ؛، انسس عاشوراء نا دن مقتل   ص ع هر روز حسني امام
نا انورا ححمكي رهيا ؛، يا   ص عا امام الزمان ما تو ختامه مسك ين شان هيت، حصري ثثر ككوي

ين شهادة ين خرب كري   ص ع مدينة نا لوككو نا درميان حسني  ص ع موالنا علي زين العابدين
ككزيا برهان الدين موىْل رض نظر نظر ْاوي رهيا ؛،  ص عرهيا ؛، بلكه خود حسني امام 

هي ديكهاوي، بكاء انسس مامت  نو ْا مثل كهرام تاريخ ما  ط عهي شان مفضل موىْل  ْاوي رهيا ؛، 
هي متام  ط ع خدا نا قسم موىْلين اداء هيت،  ط عي هي ديكهو يا سنو نتهي هي مثل ين نرايل موىْل كوئ

، جككت ما ديؤو لئي نسس دهوندسس تو ْامثل نا موىْل هنيطط ملسس، مؤمنني نسس جيتاوي ديدا، 
 جهاطط لكك حسني ين عزاء انسس غم باقي ؛، 
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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 

بيوسس جانب ما  ْ ين شفقة  انسس احسانات نراال انسس نراال هتا، هر روز ختت نا ط ع فرزندو ثثر تو موىل
دكراؤو انسس دكريو نسس بيتهايا، ختت مبارك نا جانب ما بهي فرزندو نسس بيتهوا نو شرف عطاء 
فرمايو، عشرة مباركة درميان راتسس نورهتـ  امريكه نا مؤمنني نسس قدمبوسي نا شرف سي 

شفقة سي نوازا، "سورة الضحْى " انسس "اللهم ثبت قدمي " ين دعاء ين تالوة نو شرف خبشو، 
فرزندو نسس خطاب فرمايا، هيوسنت نا مدرسة ما قدم فرمايا، فرزندو نسس ضيافة نو شرف 

 عطاء فرمايو، 

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

ثثر جان انسس مال  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 نيححسس سؤالو نا جواب لكهو
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هي نية  ط عرو ين ْاقا موىْل عشرة مباركة  ما سوطط روشين ما  وعظ ما ذك 1437(   ْاورس   1س 
 فرماوي ؛؟ 

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

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

هي كئي ايتو   ط عهـ ْا قا موىْل  1437(   بيسري ، تيسري،  ثثانححمي انسس  مني حمرم احلرام  2س 
 فرماوي؟سي وصل كري وعظ ما ذكرو 

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

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

عسل مصفْى  هتا، هي انظظار جارية سارية ين سوطط  ر ض(   سيدنا حممد برهان الدين  3س 
 بركات متنسس ملي رهي ؛؟ 

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

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

هي فرماوي امها  ط عثثر هج مظامل هتيا اهين  ثثر درد ذكر  موىْل   ع م(   حسني امام نا اهل بيت  4س 
 ؟لكهو    Topic، اهنو سي كئي تني ذكر متنسس ياد ؛



منة الثاالدرجة   

10 

 

1) ------------------------------------------  

2) ------------------------------------------  

3) ------------------------------------------ 

 (   عشرة مباركة ما  متنسس سوطط بركات حاصل هتئي هت لكهو 5س 

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

------------------------------------------------- 
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  (15) حفظ القرْان اجمليد 
 
         (10)        خايل جككه مكمل كرو:  لكهي سورة نو نام لكهو انسس ْايات: 1

 
  ________سورة 

 ِبسمِ اهلِل الرَّمحِن الرَّحِيم
 ينيلِّي ِعِفَل اِراالبَر اَبَتِك َكال ِانَّ

__________________________  
__________________________  
__________________________  
__________________________  
__________________________  
__________________________  
__________________________  
__________________________  
__________________________  
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__________________________  
 نْوُكَحْضوا َيُنَما يَنِذالَّ َنوا ِماُنوا َكُمَرْجاَ يَنِذالَّ نَِّا

 5  نا شروع ين ْاية ساهتسس مالؤ.كامل ) الف(  ينْ اية  نسس كامل ) ب ( ين سورة   :2
 ب         الف 

   والسماء ذات الربوج    .ان يوم الفصل كان ميقاتا1
 ال اقسم  هبذا البلد     . قلوب يو مئذ واجفة 2
 عم يتساءلون       . فك رقبة 3
 والضحى      .اهن هو يبدئ و يعيد4
  والزنعت غرقا      . فاما اليتيم فال تقهر5

 
  (10االدعية )حفظ 

 5      خايل جككه مكمل كرو:: 1
 

 َوَاَخـَواِتَنا  َوِاْخـَواِنَنا _________ َو_________َاللَُّهمَّ َوَجِمْيُع َمْن َكاَن ِمْن 
َوَسـاِئِر َاْهِل الدَّْعَوِة ________ْالُعُلْوَم  َوُمَعلِِِّمْيَنا ________ َو _______

َما  ______ِبِهْم  _______ِاَلْيِهْم  َفَاْحِسِن اللَُّهمَّ  ________ ________
  .__________   َكاَن ِمْن
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نيححسس قنوت الفجر  اللهم اهدين  ... سي اخر لكك لكهو، متاري مدد واسطسس فقرة ْاثثا   :2
5؛. 

 
 

 _________________________________      يِناهِد مَّاللَُّه

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 .ارالنَّ اَبَذَع__________________________________
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 (25)الفقه
 5  لككاؤ. نشانثثر  صحيح  جواب 

 
 ثثر دام ديوا ما اؤسسسسونا  انسس ححاندي نسس  جهنم ين اكك سي تثثاوي، كوين ثثيشاين  .1

  اداء هنيطط كرسس. ع مهج نذر املقام  

 هج مال خزانة كرسسس انسس زكوة هنيطط اداء كرسس 

 هج صلة االمام اداء هنيطط كرسس 

  هي صائم واسطسس سوطط بسس ححيز نسس نا ثثسند كيدو ؛؟ ع م امام جعفر الصادق  .2

 نيند انسس سـسيت نسس 

 داتن انسس خوشبو سونككهوا  نسس 

 خوشبو سونككهوا   انسس ثثاين ما دوبكي لككاوا نسس 

 ُخمس يعين ؟   .3

  كمائي يا غنيمة(profit) نو ثثانححمو حصة 

 ثثانحح ورس ما هج كماوسس 

 قت ين مناز ثثانحح و 

 كيو عمل خدا تعاىْل نا غصة نسس دور كرسس ؛؟  .4

 اهلل ين تقوى انسس زكوة نسس اداء كرؤو 

 مناز ين ثثابندي كرؤو 

   روزه   كرؤو 

 مال ين زكوة نسس امام سي ححهثثاؤو سوطط ؛ ؟ .5



منة الثاالدرجة   

15 

 

 حنس ؛ 

 نفاق ؛ 

 ناثثسند ؛ 

 
 (15)       :نا جواب لكهو ثثانححكوئي هبي  :2

 اداء هن كرسس تو ع مصلة االمام هج شخص نو ايك سال ككذري جائي انسس هي  الف(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كئي طرح كوئي شخص زكوة اداء هن كرسس تو قيامة نا دن خدا تعاىْل اهنا مال سي اهنسس ب(

 ؟عذاب كرسسس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 كونو حق ؛ انسس هي كـئي طرح اداء كرسس؟ ُخُمس ج(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

د سس  تـو  اهنا  ثثر  كوئي  شخص  شهر رمضان  نا  دن  ما  جاين  جوئي   نسس   روزه  ححهوري   د(
         ؟  سوطط  واجب  ؛
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

         عمل نا سبب روزه فاسد هتئي جائي ؛؟كيا كيا  ه(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

         ؟  هلل نا روزه جاين جوئي نسس ححهوري دسس تو اهين كفارة سوطط ؛كوئي شخص شهر ا و(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 (5)  : نيححسس لكهيال مجلةؤ  نا سامنسس  صحيح يا غلط لكهو:3

 

 سفر ما روزه كرسس تو هي روزه ككنائي ؛.   ا(
 هي سككال  صلعين وات هن ماين نسس ايك قوم هي سفر ما روزه هن ححهوٌرا  تو ْاثث  صلعرسول اهلل   ب(

 نو نام "عصاة" ثثارو.               
 جائز ؛.وال نا ثثظظلسس سفر كرسس نو اهنو روزه كوئي شخص شهر اهلل ما ز  ج(

 دن رهواين نية كرسس تو هي روزه ثثورا كري سكسس. 10كوئي شخص سفر كري كوئي جككه   د(
   ساسو سـسرا يا دودهـ  ين قرابة واال نسس ديكهي نسس روزه نسس متام كري سكسس ؛. ه(
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 (25)الخبار  ا
 10: كامل الف انسس كامل ب ساهتسس مالؤ.   1

 
 
 ؟كرتاهي مؤمنني ين حاجة روائي واسطسس سوطط عمل  قسسيدي باوا مالخان صاحب  :2

 3          هي ذكر ثثرهي نسس متنسس سوطط نور حاصل هتيو؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدي   :3 ــام مهـ ــا      ع مامـ ــي بنـ ــان سـ ــوطط شـ ــة سـ ــو قلعـ ــة نـ ــام  هي  مهديـ ــوطط كـ ــسس سـ ــر  ؟ يو انـ هي ذكـ
 3  نا مقام ين سوطط معرفة حاصل هتائي ؛؟          ص عسي متنسس ائمة طاهرين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
حافظ القرْان هتا،ْاثث نا وفاة نا بعد  رضسيدي عبدالقادر حكيم الدين  :4

 2        سوطط معجزة ظاهر هتيو؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
هنا واسطسس متيطط سوطط عمل كرو متنسس قرْان جميد ين بركة مهيشه ثثظظنححيت رهسس ا :5

 1           ححهو؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نو روز مره نو عمل لكهو.   رض دالقادر حكيم الدينسيدي عب:        6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جواب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نا عصر ميمون ما هج ضرحيو بين ؛، امها سي رض سيدنا حممد برهان الدين  :      7  
 تني نا نام لكهو.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جواب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (15)املوعظة  

   هك  ؛ فرماوسس ما  جميد قرْان  تعاىل خدا :1
  استغفار  سي تعاىْل  خدا  ْاوينسس   نـزديك  نا صلع  اهلل رسول  تـهائي   ككــنــاه  سي    لـوككــو   جـه "

   ين   سـككال  يـه  تعاْلى خدا  تـو   كرسس   استـغفار  واسطسس  سـككال  يـه  هبي صلع اهلل رسول  انسس  كرسس
 "ليسسس نــوازي  سي  رمحة  كــرسسس  قبـول  نسس    بــة تــو
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  سي   مؤمن  كــوئي   ما  زمان نا   ْاج    ؟  ليــدي    تصور  ســوطط  يـه   متيطط سي   ْايــة   ين  جميد قرْان
                                                                                                               5                                  لكهو  نسس     مسجهي  بــرابــر    جواب    كــرسس؟  ســوطط     تــو  هتائي ككــناه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجواب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ؛   مشظظور  واسطسس   ظلم  ،  ،خيانة  ححوري  شخص  جـه  كـه  هتيو  سؤال  نسس    ع ص امام: 2 
                                                                                                                                                2               ؟  فرمايو    جواب سـوطط   يـه م ع  امام  تــو  ؟  سكائي  خريدي هبي  كــئي  سي  اهنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجواب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
                                                                    2  ؟  فرمايو  سوطط  ما  باره  يـه    م ع  الصادق جعفر  امام    ؟ كــظظوائي  حالل    ويثثــار   كـيـو: 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجواب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6        مجلة متام كري نسس لكهو. :4
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستغفار ين توفيق  الف(

 ــــــــــــــــــــــ وه شخص ين مثل ؛ هك هج نا ككـناه نتهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب(

 ــــميطط وه مرد نسس ثثسند نتهي كرتو هك هج دنيا نا امر ما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 15     احلكم

 9 ايك ين فحوى لكهو.حسب الذيل ْاية  انسس  احاديث نسس  مكمل كرو انسس تينسس ما سي كوئي 
    ان اهلل اشترى من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       من  مات  ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     كسب احلالل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فحْوى  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  6      الذيل احاديث اكاليم ين فحوى لكهو.حسب 
 رأي الشيخ احب ايل من جلد الغالم

........................................................ 
 اجلليس الصاحل خري من الوحدة والوحدة خري من جليس السوء

........................................................ 
      يا

هج حديث كالم ين فحوى لكهي ؛ هي حديث كالم لكهو. نيححسس      
 كـنجوس نا دينار ثثتهر ؛.

........................................................ 
 مهوضضاؤ نسس تعظيم ْاثثو انسس ححهوضضاؤ نسس رمحة كرو تو قيامة نا دن منسس ملسو  

........................................................ 
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 (20االنشاء )
 سطر نو انشاء لكهو  15حسب الذيل عنوان ثثر 

 هيوسنت 1437عشر مباركة 
 مدد واسطسس بعض نكات: 

  هبة انسس تيارياْا عشرة مباركة واسطسس متاري 

 سوطط سوطط بركات ليدي 

  ياد رهي ككيا ؛رابر  بموىْل نا كيا بيان متنسس 

  موىْل ين وعظ سين نسس متيطط هي كئي عمل ين نية كيدي هوئي 
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