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 مقدمة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ين ذكر   ص ع � ورسو لگ امام حسني رضالداعي االجل سيدنا حممد برهان الدين موىلْ 
رة مباركة ما وه شان سي مؤمنني نسس بكاء انسس مامت كرايو هك دنيا انسس اخرة فرماوي، خاصة عش

ين سعادات نا دروازه كهويل گيا، اْپ ين مثل اْپنا نا منصوص الداعي االجل سيدنا  ابو جعفر 
عجب شان سي مؤمنني ين تربية فرماوي رهيا  ط عالصادق عايل قدر مفضل سيف الدين 

ركة ين اهبة كراوي رهيا ؛،هدايات دئي رهيا ؛، امام ؛،هر طرح سي عشرة مبا
 نا غم طرف دعوة فرماوي نسس جنةين طرف لئي جئي رهيا ؛،  ص عحسني 

 فرماوسس ؛ رض ين ذكر ما سيدنا حممد برهان الدين   عشرة مباركة ين اهبة
عزاء ين وعظ ما حاضر فقط متيطط } يطط ، متارا چهوتا مهوتا بچه ؤ نسس وعظ ما شروع 

 كرجو، دلو  تيارئي نسس اْؤجو، سگال نسس  تيارسي الؤجو، متيطط سگال ي ذهن سي 

 ما نقش كرجو، هك
 اْكيا دنو ؛ خرب ؛ نسس متنسس؟ اْ كونسا دن ؛؟ •
 اپن كوين جملس ما جئيسس ؛؟ •
 ما جئي سوطط عمل كروانو ؛؟ � جملس •
 سوطط چيز ين ذكر اسسس؟ ططجملس ما سو � •
 سي متاري بركات انسس سعادات گونا گون اسسس، تيارياْمثل ين  •

كرجو، متيطط  تيار اجو، سگال نسس تيار سگال حسني ين ذكر ، بكاء انسس مامت واسطسس
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 ي امي كظظجو، هك زور   زور  سي رؤو انسس مامت كرو، ياحسني
 

عجب شان سي عشرة مباركة ين اهبة كراوي  ط عسيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين موىلْ 
 فرماوسس ؛ ط عاْپ موىلْ رهيا ؛، 

برابر تياري هوسس .. . عشرة مباركة اْؤسسس، حسني نا دنو اْؤسسس، مهنا سي متيطط 
دن ؛ فقط، عشرة نا دنو ما ايك ايك مؤمن نسس، عامل ما سگال نسس  ١٠كرجو، اْدس 

كظظوطط چهوطط،... كوئي امي � كظظسس هك مهنسس تو صاحب رزا نتهي مليت، يا اسكول 
 ؛، اْم ؛، اووم ؛، exam؛، يا 

 

 ا ين هدايةحاضر اوبيجي سي عاشوراء لگ عشرة مباركة ما 
هج دن حسني نا گهورا چلتا چلتا روكي گيا � تاريخ سي وعظ  –بيجي تاريخ 

 شروع ائي؛، برابر سگال حاضر اجو، كوئي ايك ي باقي � رهسس، ...
 اْحسني نا سبب تو اپن مؤمن ؛،

 

 قبل الوقت وعظ ما اْوا ين هداية 
ي ي رزا نا متيطط سگال برابر قبل الوقت حاضر اجو، وعظ نا كرنار اْوسس، كوئ

صاحب اْوسس اهنا پانچ سات منت پظظلسس اْوي جاجو، وعظ كرنار اْوسس تو جملس اكهي 
 هوئي،  packedاْم 

 

  وا ين هدايةنوحه و عويل نسس ظاهر كر
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اسس پروردگار ! تو مهنسس قوة اْپجسس هك نوح انسس عويل نسس ظاهر كرئيسس، زور  زور سي 
اهوي شاكلة سي بكاء كرئيسس هك مهارو پورو بدن لرزي چيخي نسس بكاء كرئيسس، 

 جائي،پورا بدن ما دهرجري اْوي جائي
 

  كروا ين هداية مامت

 
 وا ين هداية مسجهوعظ مسجهوا ين انسس شهادة ين ذكر 

متارا بچه ؤ نسس وعظ ما الؤجو،... متيطط تيار اؤو، هك مسجهـ پرسس، وعظ تو دعوة 
نسس!...رسول اهللا ين شهادة ، ديكهو رسول اهللا ين اْم ذكر ؛، ين زبان ما } ائي 

فاطمة ين شهادة ، حسن امام ين اْم ذكر ؛، انسس حسني ! تو  مسجهي نسس روو جوئيسس، 
 روو  اْوو جوئيسس متنسس،

 

 وا ين هدايةرهپساسس مرث�    سگال 
 يا سيد الشهداء، غم ما حسني.. ، مشر � اْوي نسس وكر 

گال نسس ياد ؛، تو سگال ملي نسس پرهسس، پوري جملس ما سگالساسس پرهسس، س

متيطط اتنو روجو انسس مامت كرجو هك متنسس ديكهي نسس � سگال ( فرشهت ) ي روئي دسس انسس 
 مامت كري لسس،

رجو، مامت ... متيطط گهنو مامت كرجو، متارا والدين ين صف ما كهرا رهي نسس مامت ك
 ما والدين ين برابري كرجو، حسني پر فداء اوا ما پرا پري كرجو،
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 ذاكرين تو پرهسس برابر، مگر كتناك مراثي تو سگال ، متيطط سگال پرهو، 
  

 ا ين هدية عزاء ين جمالس ما ساده كپرا پهين نسس اْو
كپرا ي ساده هوئي، امها غم نو اثر معلوم پرسس، سا� كرتا ساده هوئي، امها اري 

embroidery   ي سفيد سادي هوئي، سفيد ساده كپرا پهين نسس اْوسس، توپي �
هوئي، اجيمثل بظظنو ي سادي رداء پهنسس، اري � هوئي، اهوا رنگ � هوئي، ام 

  نا دنو ما مهيطط اْيا ؛،حزن معلوم پرسس، اْ حسني
 

 و كروا ين هداية لسين جم  ص عحسني  گهرو ما امام
متيطط سگال گهرو ما جملسو كرو چهو، اْ نوحه انسس عويل نسس ظاهر كرو چهو، حسني نسس 
ياد كرو چهو، � ديكهي نسس مملوك اْل حممد نا دل نسس گهين خوشي ؛،... اْ اْنسو 

ريدي لو چهو،خدا متارا اْنسو انسس مامت ما گهين انسس گهين بركة جاري كري نسس جنة خ
 اْپجو،

 
ين هداية نسس لبيك يا داعي اهللا " لبيك ياحسني" كظظي اپن سگال اهبة انسس تياري  ط عاْقا موىلْ 

هـ نا عشرة مباركة اْؤسسس، خدا تعاىلْ اْپن  ١٤٣٩كري رهيا ؛،هوسس ورا } دن باقي ؛، 
ين هداية مطابق اْدنو ما عمل كرئينسس بركات ليوا ين ياري اْپسس،اما م ط ع سگال نسس اْقا موىلْ 

 انسس اْپنا داعي پر مهيطط فداء ئي جئيسس   ص عحسني 

 مقتبسا من مثال مبارك
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كراچي ما عقد فرماؤسسس ، مهنسس اْقا  ط عهـ نا   عشرة مباركة ين جمالس اْقاموىلْ  ١٤٣٩امسال   
ي، خدا تعاىلْ مهارا موىلْ جانو سي اوىلْ سيدنا و ين معية ما عشرة مباركة نصيب ائ ط عموىلْ 

موالنا ابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين موىلْ ين عمر شريف نسس اىل يوم القيمة 
 دراز انسس دراز كرجسس. اْمني

 
 مقدمة پرهي نسس جوابو لكهو

 

عقد فرمايا، انسس  � عشرة مباركة  كظظاطط  ط عهجري ما اْقا موىلْ  ١٤٣٨گذشهت  -١سؤال 
 هـ نا عشرة مباركة كظظاطط عقد فرماؤسسس؟ ١٤٣٩

 هـ١٤٣٩ هـ ١٤٣٨
 

واسطسس متيطط � اسكول سي رزا لئي ليدي هسسس، متيطط وعظ  ١٤٣٩عشرة مباركة  -٢سؤال
 ما كئي كئي تاريخ حاضر اسو � نيچسس كيلندر ما مارك كرو
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حاضر هوئي تو  متيطط كتنا واجسس وعظ ما  واجا نو     وقت  فجرسساگر وعظ نو •

   ؟اسو 
 

كوئي ي چار   سوطط تياري سي متارا واسطسس بركات انسس سعادات گونا گون اسسس؟  -٣سؤال 
 عملو لكهو

  
  

 

 متيطط كئي طرح نوحه انسس عويل نسس ظاهر كرسو؟ -٤سؤال
 

 

 

 

 
شهادة نو بيان مسجهـ  پرسس هت واسطسس متيطط سوطط متيطط وعظ ين تلقي كري سكو انسس   -٥سؤال 

 لكهو� تفصيل سي ، ؛ تياري كيدي
 
 
 
 

          :              
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 )١٥(حفظ  القراْن ايد
 ٥     نيچسس  لكهيلي اْياتو  ين  خايل  جگه  پورو. الف)

 

 o وعملُوا الصالحاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  االَّ الَّّذينَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   انََّّّ االنسانَ  لَفي )١

٢(  اكا  اَدرم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    وo  اِهللا  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــنـَار  o 
٣(  مانُ مسننظُرِ  االـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ فَلي    o       قٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافآٍء  دن  مم 
٤(   كي ذْ لل في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هذل  o 
 oـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  واَذنـَت  لر بـِّها   oـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذَا السمآءُ   )٥
 

 ٥نا  درميان جتين  سورتو  ؛  اهنا  نام  لكهو.      "سورة الكافرون  " سي" احتة فالسورةُ   ب)   " 
                                                                                                                                                                                                                                          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               ـــــــــــــــــــــــ                                                  

         5                                            كامل الف ين اْية نسس اهنا پچهي  ين  اْية ساسس  جورو . ج)

 ب  الف 
 ولَسانــًا وشفَتنيِ  والّليلِ اذَا يغشى ١

 واَما السائـلَ فَال َ تـَنـهـر  انّ مع العسرِ يسرا ٢

 والنهارِ    اذَا  جتََََلّْى  اقرء ور  بك االَ  كرم ٣

 فَاّن مع العسرِ يسرا  نــَجعل لَه عيننيِاَلَم  ٤

 اَّلذي عّلم بــِالقَلَم  فَاَما اليتيم فَالَ تـَقـهـر ٥
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 )١٠(  حفظ  االدعية
   ١-سؤال

  ٣                                                                                                     (الف)     نيچسس  لكهيلي    دعاء  نو   مفهوم  لكهو.                     
                                     قانَ حيزالـمو  قعثَ حالبو  قح  وتالـمو   قح   ارالنو  قةَ  حاَنَّّ  اجلَنو  

                        .  قاطَ  حرالصو  
______________________________________________

______________________________________________      
 (ب)   فجر  نا  فرض  ما  هج  قنوت  پرهئيسس  ؛  اهنا  بعض  فقراء  نيچسس  اْپا  ؛  

  ٤                                                                                                                                                                                            ما لكهو. اهنسس  ترتيب                   
   علنـَختو عنـَخنو لَك عنـَخشو       *     دنـَعب اكيا    ْملِّّي  اَللّْهصن  لَكو        *  

   * دنـَسجـثـنِي   ون و        *       كدنّـَّا  نـَحما   ماَللّْه         *         كرفجن   يمم  
  *       الـخـَري  لَيكك عال َ  نــَــكـفُرو  كنـَشكُرو    *   كرغفنـَستو    كيننـَستـَعو  

    

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

            ٣(ج)  نيچسس  لكهيلو   مفهوم  وضوء  ما   كــئي  دعاء  نو  ؛  ؟      �   دعاء  لكهو .         
" نداء  نسس جنة ما سناؤجسسين   ارا  جنة نا مناديتپروردگار  تو "  اسس    

__________________________________________  
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 )٢٥( الفـقـــه
     ۱۰    سؤالو ناجواب مختصر ما لكهو. پانچكوئي ي  الف)

 روز دار     روزه  ين  حالة  ما  كــئي  چيز  سي  دور  ر  هسس ؟ )١
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خوشي  ؛.  �  كـئي  ؛؟  ٢روزدار     واسطسس     بسس/ )٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هر  زمان  ما  زكـوة  كـونا  نزديك اداء كروو    واجب  ؛  ؟ )٣
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 زكـوة  اْپواسي  سوطط فائدة  ائي  ؛  ؟ )٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خدا تعاىل � مناز نسس كيا دعامة ساسس جوري ؛؟ )٥
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 روزه   افطار    كرسس   هت    وقت    كــــئي  دعاء  پرهسس  ؟ )٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ؟مسبوق كون كهوائي  )٧
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ١٠                 نيچسس  لكهيال  سؤالو نا  جوابو  تفسري  سي  لكهو.                                                                             )ب

 پسند  كروا  ما  اْيا  ؛؟نا  ، از  ما  كيا  عمل  مكروه  ؛من )١
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   عمل كرسس؟مناز  ما  نسكـوري  پهو يت  جائي  تو  سوطط   )٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ين  زكـوة  كـئي  طرح حساب    پ�ورزكوة  كـئي  كـئي  چيز  ين  اْپوي جوئيسس ؟ انسس  )٣
 پسس ؟كـري  نسس  اْ                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فرماوسس  ؛ هك تني  چيز  خدا  ين  خوشي  ماسي  ؛.  �  تني    ع مامام جعفر الصادق   )٤
 چيز  كـئي  ؛؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ين  حمبة   نا  سبب  بين  رياح  نا  غالم  نسس سوطط شرف  ملو؟  ع مامري  املؤمنني    -٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ٥نا  كلمات  ساسس  جورو.                                              ب        نا  كلمات  نسس  كامل             الفكامل         ج)
 

 ب  الف
 مناز  تويت جائي ؛.  زكوة  اْپسسس  تو

 كـيم  هك  شيطان  �  سونگـهسس  ؛.  ين  نيند روزدار 
 تسبيــح   ؛.  بچاؤ  نا  هاـ  سي  ايتهاس  دهوئي نا  كهو

 كوئي وقت  اهنو  مال  هالك  يطط  ائي.  مناز  ما  بو   لسس   تو
 عبادة  ؛.  ر و زدار    نا  سانس
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                                                            )   ٢٥(  (  االخبار     )                                                                                                                                       
  جواب  لكهو .  نا نيچسس  لكهيال  سؤالو       ( الف ) 

ين  بركة   كــئي     ع م امام   حسني    والدة  نا   قبل نسس  اْپ  نا   رضسيدنا   طاهر  سيف الدين    -١
                                                                                                                                                                                     ٣                                                                                                        طرح  پهنچي  ؟                                                                                                  

______________________________________________
______________________________________________ 

                                                                                                                                                                        ٢؟ ديدي  هيت  واسطسس سوطط بشارة   رضقطب الدين   الشهيد   �   سيدنا صلعسول اهللا      -٢
______________________________________________

______________________________________________
                                                                                                                                                                                                                      ٢    � اورنگ زيب  نسس  حجة  كرتا  هوا  سوطط  فرمايو ؟     رضسيدنا قطب الدين   الشهيد     -٣

______________________________________________
______________________________________________

كــرامة  معجــزات  نا  صاحب  ؛ .     اْپين  كــئي  رضسيدي   فخر الـــدين  الشهيد       -٤
                                                              ٢                                                                                                                                                                  مشهورة  ؛؟          

______________________________________________
______________________________________________ 

  نو   رض  سيدنا حممد برهان   الدين   نا   قبة  مباركة  ما     رض سيدي   فخر الـــدين  الشهيد     -٥
                                                                                                                                            ٥         معجزة  ظاهر  يو  ؟   متيطط  �  امها  سوطط  تصور  ليدي  ؟  سوطط 
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______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________ 

 

 ٥                                                   (ب)  نيچسس  لكهيال مجلة   صحيح    ؛  هك  غلط   اهنا  سامنسس  لكهو. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ين قرب مبارك  گلياكوت ما ؛. رضسيدي  فخر الدين  الشهيد   -١
 ين  قرب  مبارك  سورت ما ؛.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضسيدنا قطب الدين  الشهيد    -٢
 امحداباد نسس چهيت كربالء كهواما اْوسس ؛ .  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٣
  اين موكلو .پ    نو  نسس مصري كوزه ما شفاء  قس� الداعي ابراهيم بن ايب سلمة  ع مامام معز  -٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�   فلك احلسني بكربالء نا مرثية  مباركة  تصنيف فرمايا.    رض سيدنا طاهر سيف الدين-٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسس خدا تعاىلْ  �   ط عانسس سيدنا حممد برهان الدين  رضسيدنا طاهر سيف الدين  (ج)
يدي؛، � تني مثال سي واضح ين ذكر  انسس مامت كراوا ما نرايل شان عطاء ك ع م حسني امام

 ٦                                                                                                       كرو.                                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣
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 )۱۵(  املوعظة
  ١٠                    نيچسس  لكـهيال   سؤالو  نا  جواب  لكـهو.                                                                                     الف)

 مؤمن كـئي  چيز  ين نذر  مانسس   هت  وقت  كـئي  چيز  نو  خاص  خيال  راكهسس ؟ )١
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عاء  ين  تأ ثري  سوطط  ؛   ؟د )٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ سوطط عمل كرسومتيطط   واسطسسن جميدنا احترام  انسس تعظيم  قراْ )٣
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                   مزار  اقدس  ين  زيارة  واسطسس  جائي  تو كـئي  اْداب  نو  خاص نا ع ماولياء اهللا  )٤

 خيال  راكهسس ؟  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؟يون  جميد  ين  تالوة  تيم  سورتو  حفظ  كروا سي متنسس سوطط فائده  قراْ  )٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 



 هـ    ١٤٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  سابعة درجة 

16 

اْ       الفاظو   فضيلة   لكهو.  متاري مدد   واسطسس  ٥ن  جميد  متعلق كوئي ي   پانچ /راْق ب)
 ٥                                     يا ؛.                                                                                                                        اْپواما  اْ

 ضل        /   توقري        /         نفيس   /       ادبترتيل     /    حفظ       /        ستارا        /     تــَرنّـُّم         /           اَف
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )۱۵(     لسان  الدعوة
 ٥ ين  شهادة  لكـهو.  ع منيچسس  لكهيال  الفاظ  ين  مدد سي  موالنا  علي  اصغر    الف)

مهينة    /   پياس  ين  شدة     /سوكهي  زبان    /    حرملة    /      ٦/  چهوتا  فرزند    /    ع م    امام  حسني 
فُواره       /    هاــ  ما  خون    /   اْمسان  طرف    /    جِهيلي  ليدو     تري      /      حلقُوم  مبارك     /    خون  نا

 /     شان      /    تلوار  ين  ميان    /        چهو يت  قرب    /
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تو متنسس  سوطط بركة ملي انسس   .يونصيب    نا ساسس عشرة مباركة كروو ع طاْقا مولْى متنسس   ب)
           ٥               نسس خرب كرو.   سوطط فائده يو � متارا دوست نسس كاغذ لكهي

                                                                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 هـ    ١٤٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  سابعة درجة 

18 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥نسس  متارا   مجلة  ما  استعمال  كرو .                          ج)   نيچسس  هج  الفاظ  اْپواما  اْيا  ؛  اه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوحه /  عويل    -١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اْنسوطط   -٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مال و  دولة   -٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اهل و  اقارِب -٤
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمل صاحل    -٥
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 ) ١٥(  مكاحل
  ١-سؤال  

                  ٢                                                                                                                                                  (الف  )    نيچسس  لكهيلي  اْية  ين  فحوى  لكهو 
    ــكُم  علَِ�   اَجراً  االَّّ   الـمودةَ  في  القُربى   "                                                          "    قُل  الَ  اَسئَلُ                      

______________________________________________ 
اْ ية جهي نسس جواب اْپو هك اْ " وهو الذي يرتل الغيث من بعد ما قنطوا..."  اْ  اية  نسس مس(ب)       

                                                                                   ٤                   سي متنسس متاري زندگي ما سوطط سبق ملسس ؛؟
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 "  اَلـمرُء  يـَحشر  مع  من  اَحب   "   مرد  هج  ين  حمبة  كرسس  ؛  اهنا   ساسس  اهنو        -٢

 اْوسسس .        حشر  كرواما          
   يطط   �  سوطط  تصور  ليدي  ؟  متيطط   كوين   حمبة   كرسو  ؟  اْ   حديث  پرهي  مت                               

    ٣                        متنسس  سوطط    فائده  اسسس  �  برابر  مسجهي  نسس  لــكــهو .         انسس          

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

                                                                                   ٢                                   نيچسس  لكهيلي  حديث  انسس  كالم  ين  فحوى   لكهو .              -٣
 (الف  )     "  نِيـة    الـمـُؤمنِ   اَبلُغُ   من   عمله    "   
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______________________________________________ 
                                    ٢   (ب)            "     من  طَلَب   الدنيا  بــِعملِ   االْخرة  فَما لَه  في   االْخرة  من  نصيبٍ    "        

______________________________________________ 
______________________________________________ 

               ٢                                                          (ج)        "    هم   الشقي  دنياه      و   هم   السعيد  اْخرتـُـه     "                 

______________________________________________

______________________________________________ 
 

 )١٠(   مضمون
 سطر   مضمون  لكهو  .          ٥١اْ  تني   عنوان   ما سي  كوئي  ي  ايك پر   كم   از  كم                 

 
 ا  هر  عضو  خدا  ين  نعمة  ؛.انسان  نا  جسم  م   -١

 هر ايك  واسطسس  شــكر  واجب  ؛                                                                                            
 هر ايك  پر  اميان  فــرض  ؛.                                                                                                                                  

 هر ايك  ين  صحـة  ضر ور ي  ؛.                                                                                                                                                        
 كئي  طرح ؟_____________  متارا  مضمون  ما  لكـهي  نسس  واضح  كرو.

 
 حالل  نو  ويپار           -٢

و  حرام  اهنو  علم  هوئي  /    زكوة كي  -(ويپار  ين  رزا لسس  /  حالل  نا  ويپار  ما بركة  / كيو  حالل  
 سي بركة/   شكر    )
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