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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
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 مقدمة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ين ذكر فرماوي، خاصة   ص ع � ورسو لگ امام حسني رضالداعي االجل سيدنا حممد برهان الدين موىلْ 
 اخرة ين سعادات نا دروازه كهويل گيا،رة مباركة ما وه شان سي مؤمنني نسس بكاء انسس مامت كرايو هك دنيا انسس عش
عجب  ط عابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين  سيدنا  الداعي االجل نا منصوص ين مثل اْپنا اْپ

هدايات ؛، ي رهياعشرة مباركة ين اهبة كراو هر طرح سيشان سي مؤمنني ين تربية فرماوي رهيا ؛،
  رهيا ؛،جنةين طرف لئي جئي  نسسي دعوة فرماونا غم طرف  ص عحسني امام  دئي رهيا ؛،

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

 كرجو، دلو  تيارئي نسس اْؤجو، سگال نسس  تيارمتيطط سگال ي ذهن سي 

 ما نقش كرجو، هك
 اْكيا دنو ؛ خرب ؛ نسس متنسس؟ اْ كونسا دن ؛؟ •
 اپن كوين جملس ما جئيسس ؛؟ •
 � جملس ما جئي سوطط عمل كروانو ؛؟ •
 سوطط چيز ين ذكر اسسس؟ ططجملس ما سو � •

 ن اسسس،سي متاري بركات انسس سعادات گونا گو تيارياْمثل ين  •
كرجو، متيطط ي امي كظظجو،  تيار اجو، سگال نسس تيار سگال حسني ين ذكر ، بكاء انسس مامت واسطسس

 هك زور   زور  سي رؤو انسس مامت كرو، ياحسني
 

 فرماوسس ؛ ط عسيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين موىلْ 
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برابر كرجو، اْدس تياري هوسس .. . عشرة مباركة اْؤسسس، حسني نا دنو اْؤسسس، مهنا سي متيطط 
،... كوئي امي دن ؛ فقط، عشرة نا دنو ما ايك ايك مؤمن نسس، عامل ما سگال نسس كظظوطط چهوطط ١٠

 ؛، اْم ؛، اووم ؛، exam� كظظسس هك مهنسس تو صاحب رزا نتهي مليت، يا اسكول ؛، يا 
 

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

برابر سگال حاضر اجو، كوئي ايك ي باقي � رهسس، امي يطط هك عاشوراء نا دن ، يا سنيوار 
دن،  ... اْ چهيت نا دنو ما اْوي سكائي مهارا سي، بيجا دنو ما يطط، هوئي، رويوار چهيت نا 

 اْحسني نا سبب تو اپن مؤمن ؛،سگال نسس واجب ؛، الزم ؛ ،
 

 قبل الوقت وعظ ما اْوا ين هداية 
سيدنا املؤيد الشريازي رض فرماوسس ؛ هك متيطط فجر انسس سانج ما حسني نسس روئي ليجو، ... 

متيطط سگال برابر قبل الوقت حاضر اجو، وعظ نا كرنار  !نسسظ تو فجر ما } ائي تو مؤمنني وع
اْوسس، كوئي ي رزا نا صاحب اْوسس اهنا پانچ سات منت پظظلسس اْوي جاجو، وعظ كرنار اْوسس تو 

بچه ؤ وقت هوئي، متيطط عاشوراء ما اْؤو چهو نسس! امي برابر مردو ، بئرياوو ،  packedجملس اكهي اْم 
 نا پظظلسس اْوي جاجو، بچه ؤ سگال متيطط پهنچي جاجو، متارا والدين نسس كظظجو ، مهنسس لئي جاؤو!

 
  وا ين هدايةنوحه و عويل نسس ظاهر كر

اْسال گهين تياري ، اهبة ، استعداد سي اْؤجو، ... گهين مهويت تياري.. سوطط كرواين ؛هك 
 نكلسس...اْنكهـ ما سي اْنسوطط 

تو مهنسس قوة اْپجسس هك نوح انسس عويل نسس ظاهر كرئيسس، زور  زور سي چيخي نسس بكاء ! اسس پروردگار 
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ارو پورو بدن لرزي جائي،پورا بدن ما دهرجري اهوي شاكلة سي بكاء كرئيسس هك مه كرئيسس،
 اْوي جائي

 

 كروا ين هداية  مامت

 
ئي دم  تا روتا مامت كرتا كرتا بسس وانسس بكاء ين حد سوطط هك كوئي ر انسس بكاء ين حد سوطط؟ مامتمامت 

 ئي جائي تو ي كم ؛
 

 وا ين هداية مسجهوعظ مسجهوا ين انسس شهادة ين ذكر 
ؤسو تو مسجهـ پرسسس، متيطط تيار اؤو، هك مسجهـ پرسس، وعظ اْالؤجو،...ارا بچه ؤ نسس وعظ ما مت

تو دعوة ين زبان ما } ائي نسس! فرنچ ما ، انگلش ما تو � ائي نسس! تارسس متنسس سيكهؤو جوئيسس، 
سگال سيكهاوسس،...رسول اهللا  ،الفاظ نا معىن سيكهو، معلمني نسس كظظوطط چهوطط، والدين نسس

م ذكر ؛، انسس حسني م ذكر ؛، فاطمة ين شهادة ، حسن امام ين اْ شهادة ، ديكهو رسول اهللا ين اْين
 و جوئيسس متنسس،واْ  ! تو  مسجهي نسس روو جوئيسس، روو

 

ن سي  انگنت وقت لگ يا حسني نكلي مملوك اْل حممد اگر ايك وقت يا حسني كظظوطط، متاري زبا
، متيطط اتنو روجو انسس مامت كرجو هك متنسس ديكهي نسس � سگال ( فرشهت ) ي روئي دسس انسس مامت  جائي

 ،كري لسس
... متيطط گهنو مامت كرجو، متارا والدين ين صف ما كهرا رهي نسس مامت كرجو، مامت ما والدين ين 

 فداء اوا ما پرا پري كرجو،برابري كرجو، حسني پر 
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 وا ين هدايةرهپساسس مرث�    سگال 
 يا سيد الشهداء، غم ما حسني.. ، مشر � اْوي نسس وكر 

سگال نسس ياد ؛، تو سگال ملي نسس پرهسس، پوري جملس ما سگالساسس پرهسس، ذاكرين تو پرهسس 
 برابر، مگر كتناك مراثي تو سگال ، متيطط سگال پرهو، 

  
 ا ين هدية كپرا پهين نسس اْو سادهعزاء ين جمالس ما 

ثر معلوم پرسس، سا� كرتا ساده هوئي، امها اري نو ا را ي ساده هوئي، امها غمكپ
embroidery  ي سفيد ساد هوئي، اجيمثل  ي� هوئي، سفيد ساده كپرا پهين نسس اْوسس، توپي

ي رداء پهنسس، اري � هوئي، اهوا رنگ � هوئي، ام حزن معلوم پرسس، اْ حسني بظظنو ي ساد
 نا دنو ما مهيطط اْيا ؛،

 
 كروا ين هداية  ولسين جم  ص عحسني  گهرو ما امام

� كرو چهو، متيطط سگال گهرو ما جملسو كرو چهو، اْ نوحه انسس عويل نسس ظاهر كرو چهو، حسني نسس ياد 
ديكهي نسس مملوك اْل حممد نا دل نسس گهين خوشي ؛، باواجي صاحب نسس گهين خوشي ؛، متام 
دعاة نسس گهين خوشي ؛، ائمة خوش ؛، پنجنت متارا سي خوش ؛، هك متيطط حسني ين جملسو 

نسس ... اْ اْنسو جاري كري نسس جنة خريدي لو چهو،خدا متارا اْنسو انسس مامت ما گهين اكروچهو،
 گهين بركة اْپجو،

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

ين ط ع پن سگال نسس اْقا موىلْ نا عشرة مباركة اْؤسسس، خدا تعاىلْ اْهـ  ١٤٣٩؛،هوسس ورا } دن باقي ؛، 

 مقتبسا من مثال مبارك
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پنا داعي پر مهيطط فداء ئي اْ سسان   ص ع حسنيم اما ياري اْپسس،هداية مطابق اْدنو ما عمل كرئينسس بركات ليوا ين 
 جئيسس

ين معية  ط عمهنسس اْقا موىلْ  فرماؤسسس ،عقد كراچي ما  ط عقاموىلْ اْين جمالس عشرة مباركة نا    ـه ١٤٣٩ امسال  
مهارا موىلْ جانو سي اوىلْ سيدنا و موالنا ابو جعفر الصادق عايل ، خدا تعاىلْ ائيما عشرة مباركة نصيب 

 اْمني .سسقدر مفضل سيف الدين موىلْ ين عمر شريف نسس اىل يوم القيمة دراز انسس دراز كرج
 

 مقدمة پرهي نسس جوابو لكهو
 

هسسس، متيطط وعظ ما كئي كئي  واسطسس متيطط � اسكول سي رزا لئي ليدي ١٤٣٩عشرة مباركة  -١سؤال
 تاريخ حاضر اسو � نيچسس كيلندر ما مارك كرو

 
 

 
 
 
 
 
 

   وقت  فجرسساگر وعظ نو •   ؟حاضر اسو هوئي تو  متيطط كتنا واجسس وعظ ما  واجا نو 

 
           :              
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 گونا گون اسسس؟ كوئي ي چار  عملو لكهوسوطط تياري سي متارا واسطسس بركات انسس سعادات   -٢سؤال 
  
  

 
 متيطط كئي طرح نوحه انسس عويل نسس ظاهر كرسو؟ -٣سؤال

 
 
 
 
 
 

 ين جملس كيدي اهنا سبب متنسس سوطط بركة ملي؟  ص عمتيطط گهر ما حسني  -٤سؤال 
 
 
 

 

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

 ؛، � تفصيل سي لكهو
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  )١٥حفظ القراْن ايد  (

  ١٠دس اْية مكمل كرو .      اْيات  نسس خايل جگه ما لكهي    missing: سورة الطارق  ين ١

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اِء وما ادرك ما   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٠والسم ان      ٠النجم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ٠و

ــــــــــــــــــــــــــــ  من ماء دافق  ـــــــــــــــــــــ  ٠فلينظر االنسان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خلق          ٠كل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ملا عليها حافظ    

فما  ٠يوم تبلى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ٠ا�  على رجعه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٠خيرج  من بني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والترائب    ٠

 ٠من قوة  وال    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     له

 

 ٥  : كامل ( الف)  ينْ اية  نسس كامل ( ب ) ين سورة  نا شروع ين اْية ساسس مالؤ.٢

  ب        الف 

 والسماء ذات الربوج      .ان يوم الفصل كان ميقاتا١ 

 ذا البلد ال اقسم      . قلوب يو مئذ واجفة ٢ 

 عم يتساءلون      . فك رقبة ٣ 

 والضحى     .ا� هو يبدئ و يعيد٤ 

 والرتعت غرقا      . فاما اليتيم فال تقهر٥  
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  )١٠حفظ االدعية (
 ٥: خايل جگه مكمل كرو:      ١ 

و  _______ا  واخـوانِنا واَخـواتن _________و _________للَّهم وجميع من كَانَ من اَ

________  ملُوا اْلعنيمّلعمو________ ةوعلِ الدرِ اَهـائسو________ ________   

 هِملَيا  مِسنِ اللَّهفَاَح_______  بِهِم______  نا كَانَ مم  __________.  

 ٥:  نيچسس قنوت الفجر  اللهم اهدين  ... سي اخر لگ لكهو، متاري مدد واسطسس فقرة اْپا ؛. 
 

 
 
 

اللَّهم ينِاهد      _________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________
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_________________________________________________

_________________________________________________ 
________________________________________________ 

 عذَاب النار.

 
 )۲۵(الفقه

  ٥لگاؤ.   پر نشان صحيح  جواب 
 كوين پيشاين پر دام ديوا ما اؤسسسسونا  انسس چاندي نسس  جهنم ين اگ سي تپاوي،  .١

  اداء يطط كرسس. ع مهج نذر املقام  ◊

 هج مال خزانة كرسسس انسس زكوة يطط اداء كرسس ◊

 هج صلة االمام اداء يطط كرسس ◊

  � صائم واسطسس سوطط بسس چيز نسس نا پسند كيدو ؛؟ ع م امام جعفر الصادق  .٢

 نيند انسس سـسيت نسس ◊

 سونگهوا  نسسداتن انسس خوشبو  ◊

 خوشبو سونگهوا   انسس پاين ما دوبكي لگاوا نسس ◊

 خمس يعين ؟   .٣

 نو پانچمو حصة (profit)كمائي يا غنيمة  ◊

 پانچ ورس ما هج كماوسس ◊

 قت ين مناز پانچ و ◊

 كيو عمل خدا تعاىلْ نا غصة نسس دور كرسس ؛؟  .٤
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 اهللا ين تقوى انسس زكوة نسس اداء كرؤو ◊

 كرؤومناز ين پابندي  ◊

 روزه   كرؤو   ◊

 مال ين زكوة نسس امام سي چهپاؤو سوطط ؛ ؟ .٥

 حنس ؛ ◊

 نفاق ؛ ◊

 ناپسند ؛ ◊

 
  ائي ؛ هت نسس پنسيل سي  ١٥نيچسس لكهيال رشهت دار نا نامو ؛، امها سي هج نسس ديكهي نسس مناز

 )٥هلكو رنگ كرو.  (
 

 
 
  ي ۱۵(                                                                                 :نا جواب لكهوپانچ كوئي( 

 اداء � كرسس تو ع مصلة االمام  هج شخص نو ايك سال گذري جائي انسس � الف)
___________________________________________________

___________________________________________________ 
 ؟كوئي شخص زكوة اداء � كرسس تو قيامة نا دن خدا تعاىلْ اهنا مال سي اهنسس كئي طرح عذاب كرسسس ب)
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___________________________________________________

___________________________________________________ 
 كونو حق ؛ انسس � كـئي طرح اداء كرسس؟ خمس ج)

___________________________________________________

___________________________________________________ 
چهوري  د سس  تـو  اهنا  پر  سوطط  واجب  كوئي  شخص  شهر رمضان  نا  دن  ما  جاين  جوئي   نسس   روزه   د)

         ؟  ؛
___________________________________________________

___________________________________________________   

         كيا كيا عمل نا سبب روزه فاسد ئي جائي ؛؟ )ـه  
___________________________________________________

___________________________________________________        
         ؟  كوئي شخص شهر اهللا نا روزه جاين جوئي نسس چهوري دسس تو اهين كفارة سوطط ؛ و)

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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 )۲۵( االخبار  
 ۳ � لعني نو سوطط بداجنام يو؟نا زمان ما كو � فتنة كيدي انسس رضسيدنا داؤد بن قطب شاه  )١

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
نسس الهور پدهاروا ين عرض كيدي  رض� سيدنا داؤد بن قطب شاه  رضسيدنا الشيخ اْدم صفي الدين )٢

 ۳   � سوطط فرمايو؟ هت وقت اْپ

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
  ٣واسطسس سوطط عمل كيدو؟   � مؤمنني ين حاجة روائي قسسيدي باوا مالخان صاحب  )٣

___________________________________________________

___________________________________________________ 
نا  رضالدين اْقا  نا زمان ما انسس اْپ نا منصوص سيدنا حممد برهان رض)سيدنا طاهر سيف الدين اْقا ٤

 ۱۰زمان ما هج تعمريات ئي امها سي پانچ لكهو.

 
 نا زمان ما رضسيدنا حممد برهان الدين  نا زمان مارضيف الدين سيدنا طاهر س 

١   
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٢   
٣   
٤   
٥   

 
مؤمنني ين حاجة روائي انسس  ط ع)اْج نا زمان ما سيدنا وموالنا عايل قدر مفضل سيف الدين موىلْ ٥

 ٣ سوطط سوطط عملو فرماوي رهيا ؛ ؟ خريخواهي واسطسس

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 ۲حافظ القراْن هتا،اْپ نا وفاة نا بعد سوطط معجزة ظاهر يو؟ رض)سيدي عبدالقادر حكيم الدين ٦

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
  طط سوطط عمل كرو چهو؟)متنسس قراْن جميد ين بركة مهيشه پظظنچيت رهسس اهنا واسطسس متي٧

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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 )١٥(املوعظة  
  پر  صحيح  جواب  .٤       لگاؤ 

 استغفار ين توفيق اهللا سبحا� طرفسي سوطط ؛؟ .١

 مهويت نعمة ◊

 عظيم احسان ◊

 رمحة ين قسم ◊

 سيواجبات نا ساسس كفارة الذنوب اداء كروا  .٢

 اميدو پوري ائي ؛ ◊

 گناهو منجائي جائي ؛ ◊

 مال پاك ائي ؛ ◊

 � هر ليلة اجلمعة سوطط خري نا عمل طرف دعوة فرماوي ؛؟ ط ععايل قدر موىلْ  ناسيد  .٣

 ذبيحة كرؤو ◊

 روزه كرؤو ◊

 قرضا حسناً   اْپؤوو ◊

 اْپسسس. ________متيطط قرضاً حسنا اْپسو تو خدا تعاىلْ متنسس  .٤

 بركة اْپسسس ◊

 گوناگون اْپسسس ◊

 دبل اْپسسس ◊

 ائي تو اهنا پر سوطط عمل كروو الزم ؛؟ ۳  مؤمن سي گـناه صادر 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اتا نتهي؟ ۳     كيا چار عمل كروا سي نفوس پاك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۳   كيو ويپار كروو حالل ؛ انسس كيو ويپار كروو حرام ؛؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۲        مجلة متام كري نسس لكهو 
  نا گـناه نتهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وه شخص ين مثل ؛ هك هج ب)

 ــــــــــــــــــميطط وه مرد نسس پسند نتهي كرتو هك هج دنيا نا امر ما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج)
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 )٢٠(  مضمون

 ما سي كوئي ي ايك صاحب ين شظظادة لكهو.   ع منا اهل بيت  ع ميا امام حسني  ع ماخلمسة االطظظار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )١٥( احلكم
 

 متيطط � اْ سال هج اْيات احاديث انسس اكاليم پرها ؛ امها سي كوئي ي ايك اْية حديث انسس كالم لكهو.

      ۹ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْية : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحديث : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالم : ــــــ

 ٦   الؤ مسس كامل ب ساسس كامل الف ن

 راي الشيخ احب ايل من جلد الغالم
مظظوضضا نسس تعظيم اْپو انسس ناهنا نسس رمحة كرو تو  •

 قيامة نا دن منسس ملسو

 وقر الكبري وارحم الصغري تلقين غدا
• سي نسس تپاس كرو ومتسس گهر خريدوا پظظلسس پر

 انسس سفر نا پظظلسس ساي نسس

 ار قبل شراء الدار والرفيق قبل الطريقالتمسوا اجل
بزرگ شخص ين راي مارا نزديك نوجوان  •

 ين طاقة كرتا زيادة حمبوب ؛.
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