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 الرحيم الرمحن  اهلل بسم
 امريكا    نورهتـ – تنظيم اشراف  حتت

 والتعليم التربية دائرة
  امتحان  ساالهن  دينيات

 
 150:   ماركس  مجلة       تاسعة: درجة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نام :
 

 Total Marks Obtained Marks موضوع
  25 مقدمة

  15 القرْان  حفظ
  10 االدعية حفظ

  25 الفقه
  25 االخبار
  15 املوعظة

  15 احلكم
  20 مضمون

  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، 

 نصيحة غراء تصنيف فرماوي،  امها فرمايو

 عزاء ين جمالس ين اهبة كري لو

 رغبة   كري لو نسس   اهنا   فوائد ما

 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    



4 
 

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 ي اهلل لبيك يا داع ين نداء نسس 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 

 كات  ليوا  نسس هيوسنت حاضر هتيا، ين معية مباركة ما  عشرة مباركة ين بر  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 عحممد نا عامل موىْل   حزن نا لباس سي خويب دار  تزيني  كروا ما ْاوي هيت،  ْال

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  

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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 ما عسل 
؛، تو باواجي صاحب موىْل ين ذات  riversمصفْى ين ايك نظظر نظظيطط بلكه اهنظظار ؛، 

 مباركة  اهوي { هيت،
نظظرو نظظر كونسس كظظوائي؟  هك هج ككهين قوة سي وهيت هوئي، دنيا ما ككهين مهويت مهويت 

 وهي رهي ؛، تو ْا عسل مصفْى ين انظظار عجب شان سي، عجب قوة سي وهيت، انسس
هائي نظظيطط، ... انسس هج  انظظار نو مقابلة كروا كئي دن سوو ؛، انسس وهيت رهسسس، ك

 جائي هي كظظاطط نو كظظاطط  ثثهنكائي جاسسس، 
 نو هر عمل، ْاثث نو هر باواجي صاحب  موىْل عسل مصفْى هتا، تو ْاثث ين هر ححيز، ْاثث

 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، 

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

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

حسني امام  -كبوترو هي حزن كيدو بكاء  ين ذكر، لعني مشر نا بيئرو هي حزن نسس ظاهر 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 ْاٍه مث ْاه هر روز نوحه ين عبارة ثثرهوا ما نرايل شان هيت ، موىْل 
 نو مقام نرالو انسس نرالو ؛، ط عراوا ما مفضل موىْل نو نعره بلند كرسس ْامثل بكاء  نسس ظاهر ك

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

ين شهادة ين خرب كري   ص ع لوككو نا درميان حسني مدينة نا  ص ع موالنا علي زين العابدين
ككويا 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 عكوئي هي ديكهو يا سنو نتهي هي مثل ين نرايل موىْل 

هنيطط ملسس، ، جككت ما ديؤو لئي نسس دهوندسس تو ْامثل نا موىْل مؤمنني نسس جيتاوي ديدا، 
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جهاطط لكك حسني ين عزاء انسس غم باقي ؛، خدا تعاىْل سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين 
 موىْل ين عمر شريف نسس دراز انسس درازكرجو،

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

ْ ين شفقة  انسس احسانات نراال انسس نراال هتا، هر روز ختت نا بيوسس جانب ما  ط ع فرزندو ثثر تو موىل
دكراؤو انسس دكريو نسس بيتهايا، ختت مبارك نا جانب ما بهي فرزندو نسس بيتهوا نو شرف عطاء 

سس نورهتـ  امريكه نا مؤمنني نسس قدمبوسي نا شرف سي فرمايو، عشرة مباركة درميان رات
نوازا، "سورة الضحْى " انسس "اللهم ثبت قدمي " ين دعاء ين تالوة نو شرف خبشو، شفقة سي 
فرزندو نسس خطاب فرمايا، هيوسنت نا مدرسة ما قدم فرمايا، فرزندو نسس ضيافة نو شرف 

 عطاء فرمايو، 

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

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

 مقدمة ثثرهي نيححسس سؤالو نا جواب لكهو
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هي نية  ط ععشرة مباركة  ما سوطط روشين ما  وعظ ما ذكرو ين ْاقا موىْل  1437(   ْاورس   1س 
 فرماوي ؛؟ 

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

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

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

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

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

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 ؛
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1) ------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 (15)حفظ القرْان 
 
 (9)      سورة متام كرو انسس هي سورة نو نام لكهو. (1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسورة 
فلينظر *  ان كل نفس  مّلا عليها ــــــــــــــــــ  *ــــــــــــــــــ   الثاقب*  ــــــــــــــــــ   وما ــــــــــــــــــ   ما ـــــــــــــــــــــ  *والسماء و 

    *ــــــــــــــــــ  من ماء دافق  * ــــــــــــــــــ مما ــــــــــــــــــ
 

 سورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 علمت*  بعثرتو اذا ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ   * البحار واذا * ثرتـانتـــــــــــــــــــــ    واذاـــــــــــــــــــــ   *   السماء اذا

 فعدلكـــــــــــــــــــــ  خلقك  الذي * الكرميـــــــــــــــــــــ   غرك ما االنْسنايها يا*  و اخرتـــــــــــــــــــــ   ما نفس
 * ركبك شاء ماـــــــــــــــــــــ    اي يف *
 
 (4)    ثثظظال يا بعد ين ْاية لكهو.نيححسس لكهي هوئي ْايات نا  (2

 ـــ * و اهن على ذلك لشهيد *ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الف(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *علم االنسان ما مل يعلم * ـــــــــ ب(
 مث رددنـْه اسفل سافلني *ـــ * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج(

 ـــــــــــــــــــــــــــ *و اخرجت االرض اثقاهلا * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د(
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  (10) حفظ االدعية
 

 (5)                  خايل جككه مكمل كرو: (1
 

ِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َان تـَسَمَع ُانـَاِجيَك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بُكّل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َو َقّل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، َموالَي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، َفَقد َعُظَم ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ، َفَلوَلم َيُكن ِااّل َايََّها ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َايَّ ااَلهَواِل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِمنَها َام

ــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َلَكفْى، َو َما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امَلوِت ـــ

ــــ َاُقوُل َلَك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعَليَّ َموالَي َموالَي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َمىْت َو ِاىْل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُثمَّ ــــــــــــــــــــــــ، َو اَل تـَِجُد ِعنِدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َو اَل َوَفاًء، ــــــــــــَمرًَّة َبعَد ــــــــــــــــــــــــ

 َيا َغوَثاُه بَك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

 أنسْى َمواَلَي َمىْت َحَياِئي امَلوُت
 ِنَداِئي ُاخرْى أتـََذّكُر َفَيا َغوَثاُه ُجرِمي
 أعَظُم َمَكاٍن َبعَد َلَعّلَك َو أدهْى
 َحّتْى َيا اهلُل َياَموُجودًا الُعتىْب ِصدقًا
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                                                                         (5)  :نيححسس  لكهيلي   ُدعاؤ  يميطط   كـيوارسس  ثثـٌرهو  ححهو  ؟    اهنا   سامنسس   لكهو         (2
 

 (        َاللْ ُهّم   ِاّني   ِبَحوِلَك   َو   ُقّوِتَك    َاُقوُم  َو   َاقُعُد     1)

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 التـّاّمة   (      َاللْ ُهّم   َرّب    الّدعــَوِة2)

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (       َوّجهُت  َوجِهَي   ِلل ِذي   َفَطَر      3)

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (     ُسبَحاَن  َريَب  ااَلعْلى  َوَتَعاْلى    4)

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (      َوُقِل  َاحَلمُد  ِللِه  ال ِذي5)

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
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  (25)الفقه 
 

 (5)       لككاؤ.   ثثر صحيح  جواب  (1
 

 جنازه  نسس مناز بعد  زمني سي ُاضضهاويت وقت ثثهـلسس  ميت  نا  (أ 

 .دابا  قدم ين جانب سي ُاضضهـاوسس  

 مجنا  هاهتـ  ين  جانب سي  ُاضضـهاوسس 

 مجنا قدم ين  جانب سي اََُضضـهـاوسس 

 

  جنازة نسس قرب طرف لئي ححلسس  هت وقت ماهتا ين جانب  (ب 

 مجين  جانب هوئي 

 ْا ككـسس طرف هوئي 

 ثثيححـهسس طرف هوئي 

 

 لوككو جنازه نا   (ج 

 ثثيححـهسس ححـلسس 

 ساهتـسس  ساتـهسس ححلسس  ذره  هبي ْاككــسس يا  ثثيــححـهـسس  هن  هتائي 

 ْاككــسس ححـلسس 

 

 و   مستحب ؛ جنازة   نسس كـئي طرح لئي جاو  (د 
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 ماهتا ثثر لئي جاوو 

 كاندها ثثر لئي جاوو 

 بس  ما لئي جاوو 

 

 جنازة نا ساهتسس كون هن  ححـلسس ؟ (ه 

 بزرككـــو 

 بئرياؤ  انسس بححـه ؤ 

 مردو 

 
 لكهيال  سؤالو نا  جواب ْاثثو. نيححــسس (2
 

 (5)  كوئي هبي ثثانحح لكهو. ؟موت حاضر هتائي هت وقت كيا عملو كروا ما ْاوسس الف(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (4)     استطاعة السبيل ما سي كـئي ححار ححيزو ؛ ؟  ج(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
هي سوطط شان بتاوي ؟  ص عباوا فرزند ين قرب ما اترسس هنيطط سا واسطسس؟ ْا بابة امام حسني   د(

             (2)      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــؤمن  نسس  موت  ْاواين  عــالمة   سوطط  ؛   ؟  ْا سال عشرة مباركة ين وعظ ما الداعي االجل ه(          
هي مؤمن نسس هج موت ين وقت خوشي  ملسسس امها سوطط  ط عسيدنا مفضل سيف الدين 

 (4) ذكر فرماوي؟   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (5)                     نيححسس   لكهيال   مجالؤ    صحيـــح  ؛  هك   غلط   هي   اهنا   سامنسس   لكهو      (3

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                      .ركعة    ؛      8(         ككهرن  نا    مناز   ين  ْانتهــ/1)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                        .ركعة    ؛       4(         ظهر  نا  نافلة   ين   ححار/2)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       (        مناز  ما   "  احلمد  "   ين   سورة  ثثٌرهتا   هبو  يل  جائي   تو   مناز      والسس   3)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      .دن   بعد    ثثريككوا    جائي   4(            بيمار  نسس  ححار/4)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    .(          ميت   مرد   هوئي   تو      امام   ماهتا  نا  مقابل   كهرا    رهسس  5)
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                               .(          عمرة  كروؤ فريضة    نتهي  6)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ائي ؛                    َنحَمُدَك  ين  دعاء  ثثٌره  قنوت  ما  "  َاللْ ُهّم ِان     نا(        فجر 7)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       .ركــعة   ثثٌرهي   6(        مر  مي    هي   ُظُهر نا   ُسّنة  ين    ححهــ /8)
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  .(        بئريو      انسس    بححاؤ    جنازة   ساهتسس    قربستان   جئي   سكسس   ؛ 9)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                             .(     ككهرن  ين   مناز   ما   اذان  انسس   اقامة  نتهي 10)
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  (25)االخبار 
 (5)        خمتصر ما جواب لكهو. (1

 ـــــــــــــــــــــــنسس سوطط كظظوا ما ْاوسس ؛؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضسيدنا ذؤيب  الف(
 ــــــــــــهي كيا داعي ثثر نص فرماوي ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضسيدنا ذؤيب  ب(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤمنني نسس كظظاطط سبق ثثٌرهاؤتا؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضسيدنا حامت  ج(

نسس مين ين تارخيي سفر  رضهي سيدنا حممد برهان الدين رضسيدنا طاهر سيف الدين  د(
 واسطسس كيا سال ما موكال؟ هت بعد كيا لقب سي ُملّقب كيدا؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
نسس مين ين  ط ع لدينا سيف عايل قدر مفضلهي سيدنا  رضسيدنا حممد برهان الدين  ه(

 تارخيي سفر بعد كيا لقب سي ُملّقب كيدا؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 (5)  نا اخالص انسس جانفشاين ين سوطط شان ؛؟ قسسيدي حسن بن نوح  (2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نو امتحان كـئي طرح كيدو؟ انسس سوطط كام  قسهي سيدي خان جي فري  رضسيدنا  (3
 (5)          كيدو؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
هي مين نا مؤمنني نو امتحان كئي طرح  رضالداعي االجل سيدنا حممد عزالدين  (4

 (5)          ليدو؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ْاثث جيوارسس مناز بعد ميثاق ليوانسس   رضالداعي االجل سيدنا حممد عزالدين  (5

 (5)مسجد ما ثثدهارا هت وقت ْاثث هي سوطط فرمايو؟ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



20 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (15)املوعظة 
 

 (3)     كـئي ححيز خدا تعاىْل نا غّصه نسس جبهاوسس ؛؟ (1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (3)                فرزند ين والدة سي كيا كيا دنو ما عقيقة هتائي؟ (2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (4)    عقيقة نو جانور خريدوا ثثظظال كيا امور نو خيال راكهسس؟ (3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (5)         مجلة ثثورا كرو. (4
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 تاهك ذبيحة نسس تكليف كم هتائي. ذبيحة نو كرنارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ا
 فرزند نو نام اهين والدة سي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دن راكهسس. ب(
ــــــــــ  هتائي تو اهنا مجنا كان ما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  انسس دابا كان ماــــــــــــــــــــــــــــــفرزند ين والدة  ج(

 .ْاثثسس
 د(            فرزند نو نام اهنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ثثارسس ؛.

 

 

 (15)احلكم 
 

 (2)    فحوْى لكهو. كالم ين..."، ْا الَتدِبرُي " (1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
"من التمس رضى اهلل بسخط الناس رضي اهلل عنه و ارضى الناس عنه". ْا حديث  (3

ين معىْن لكهو. متاري زندككي ما ْا حديث مطابق كـئي طرح عمل كرسو؟ مثال ْاثثي نسس 
 (5)          واضح كرو.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" كظظوا ين ادب سكهاوي ؛ هي ْاية لكهو انسس اهين هج ْاية ما خدا تعاىْل هي "ان شاء اهلل (4
 (4)          معىْن لكهو.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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                     (4)                                                                                                                                                                      (  الفاظ ين معىْن لكهو:5
 معىْن الفاظ معىْن الفاظ

  مرارة  الندم
  حالوة  رضى اهلل
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  (20)مضمون 
 

 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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