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 مقدمة

 اهللا الرمحن الرحيمبسم 

ين ذكر فرماوي، خاصة   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 ين سعادات نا دروازه كهويل گيا، عش

عجب  ط عجل سيدنا  ابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين اْپ ين مثل اْپنا نا منصوص الداعي اال
شان سي مؤمنني ين تربية فرماوي رهيا ؛،هر طرح سي عشرة مباركة ين اهبة كراوي رهيا ؛،هدايات 

 نا غم طرف دعوة فرماوي نسس جنةين طرف لئي جئي رهيا ؛،  ص عدئي رهيا ؛، امام حسني 

 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 سي 

 كرجو، دلو  تيارئي نسس اْؤجو، سگال نسس  تيارالؤجو، متيطط سگال ي ذهن سي 

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

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

 كظظجو، 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 
دن ؛ فقط، عشرة نا دنو ما ايك ايك مؤمن نسس، عامل ما سگال نسس كظظوطط چهوطط،... كوئي  ١٠

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

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

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

 ال نسس واجب ؛، الزم ؛ ،اْحسني نا سبب تو اپن مؤمن ؛،دنو ما يطط، سگ
 

 قبل الوقت وعظ ما اْوا ين هداية 
سيدنا املؤيد الشريازي رض فرماوسس ؛ هك متيطط فجر انسس سانج ما حسني نسس روئي ليجو، 
... تو مؤمنني وعظ تو فجر ما } ائي نسس! متيطط سگال برابر قبل الوقت حاضر اجو، وعظ نا 

ر كرنار اْوسس، كوئي ي رزا نا صاحب اْوسس اهنا پانچ سات منت پظظلسس اْوي جاجو، وعظ كرنا
هوئي، متيطط عاشوراء ما اْؤو چهو نسس! امي برابر مردو ، بئرياوو ،  packedاْوسس تو جملس اكهي اْم 

بچه ؤ وقت 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

ياري ، اهبة ، استعداد سي اْؤجو، ... گهين مهويت تياري.. سوطط كرواين ؛هك اْسال گهين ت
 اْنكهـ ما سي اْنسوطط نكلسس...
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اسس پروردگار ! تو مهنسس قوة اْپجسس هك نوح انسس عويل نسس ظاهر كرئيسس، زور  زور سي چيخي نسس بكاء 
زي جائي،پورا بدن ما دهرجري كرئيسس، اهوي شاكلة سي بكاء كرئيسس هك مهارو پورو بدن لر

 اْوي جائي
 

 كروا ين هداية  مامت

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

 ئي جائي تو ي كم ؛
 

 وا ين هداية مسجهوعظ مسجهوا ين انسس شهادة ين ذكر 
متارا بچه ؤ نسس وعظ ما الؤجو،...اْؤسو تو مسجهـ پرسسس، متيطط تيار اؤو، هك مسجهـ پرسس، 

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

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

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

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

 ين برابري كرجو، حسني پر فداء اوا ما پرا پري كرجو،
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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 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، اجيمثل هوئي، سفيد ساده كپرا پهين نسس اْوسس، توپي �

بظظنو ي سادي رداء پهنسس، اري � هوئي، اهوا رنگ � هوئي، ام حزن معلوم پرسس، اْ 
  نا دنو ما مهيطط اْيا ؛،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 ؛، باواجي صاحب نسس گهين 

متام دعاة نسس گهين خوشي ؛، ائمة خوش ؛، پنجنت متارا سي خوش ؛، هك خوشي ؛، 
متيطط حسني ين جملسو كروچهو،... اْ اْنسو جاري كري نسس جنة خريدي لو چهو،خدا متارا 

 اْنسو انسس مامت ما گهين انسس گهين بركة اْپجو،
 

ين هداية نسس لبيك يا داعي اهللا " لبيك ياحسني" كظظي اپن سگال اهبة انسس تياري كري رهيا  ط عاْقا موىلْ 
ين ط ع هـ نا عشرة مباركة اْؤسسس، خدا تعاىلْ اْپن سگال نسس اْقا موىلْ  ١٤٣٩؛،هوسس ورا } دن باقي ؛، 

 مقتبسا من مثال مبارك
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انسس اْپنا داعي پر مهيطط فداء ئي    ص عني هداية مطابق اْدنو ما عمل كرئينسس بركات ليوا ين ياري اْپسس،اما م حس
 جئيسس

ين معية  ط عكراچي ما عقد فرماؤسسس ، مهنسس اْقا موىلْ  ط عهـ نا   عشرة مباركة ين جمالس اْقاموىلْ  ١٤٣٩امسال   
عايل  ما عشرة مباركة نصيب ائي، خدا تعاىلْ مهارا موىلْ جانو سي اوىلْ سيدنا و موالنا ابو جعفر الصادق

 قدر مفضل سيف الدين موىلْ ين عمر شريف نسس اىل يوم القيمة دراز انسس دراز كرجسس. اْمني
 

 مقدمة پرهي نسس جوابو لكهو
 

واسطسس متيطط � اسكول سي رزا لئي ليدي هسسس، متيطط وعظ ما كئي كئي  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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 سوطط تياري سي متارا واسطسس بركات انسس سعادات گونا گون اسسس؟ كوئي ي چار  عملو لكهو  -٢سؤال 
  
  

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

 
 
 
 
 

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

متيطط وعظ ين تلقي كري سكو انسس شهادة نو بيان مسجهـ  پرسس هت واسطسس متيطط سوطط تياري كيدي   -٥سؤال 
 ؛، � تفصيل سي لكهو
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 ۱۵ حفظ القراْن 
 

 ۱۰      سورة متام كرو انسس � سورة نو نام لكهو. )١

 سورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البحار واذا * ثرتـانتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    واذاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  *   السماء اذا

 مانفس  علمت*  بعثرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و اذاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  *

 خلقك*الذي   الكرميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   غرك مااالنسن ايها ياــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و اخرت * 

 ركبك شاء ماـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اي يف * فعدلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ٥                                                                                                    ين اْية لكهو.يا بعد  نيچسس لكهي هوئي اْيات نا پظظال )    ٢ 

 * ـــ * و ا� على ذلك لشهيدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الف)

 ــــــــــــــــــــــــــــ *علم االنسان ما مل يعلم * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مث رددنـْه اسفل سافلني *ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج)

 ـــــــــــــــــــــــــــ *و اخرجت االرض اثقاهلا * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د)

 ـــــــــــــــ*تضليل*ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل جبعل كيدهم يف    هـ)

 
 
 
 

 ١٠  حفظ االدعية 
  ٥         :      خايل جگه پر كرو .١س

 
 
َ
اِجْيك

َ
 _______ يَا   ان

ِّ
ل

ُ
    ______ِبك

ْ
ن

َ
 ا

َ
ك

َّ
ل

َ
ع

َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ل

 
َ
م

ُ
ظ

َ
 ع

ْ
د

َ
ق

َ
  _________ف

َّ
ل

َ
يَّ  ____________وَق

َ
يَ ا

َ
وْال

َ
يَ م

َ
وْال

َ
م

رُ ________
َّ
ك

َ
ذ

َ
ت

َ
       ا

ْ
م

َ
    ___________  ____ا
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 ٥    تك لكهو.   دعبـَن  اكــيا مهــَللّاَ: فجر نو قنوت شروع سي ٢س

________________________________________________________

________________________________________________________ 
________________________________________________________

________________________________________________________ 
________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

   ۲۵الفقه 
 

 ٥       لگاؤ.   پر صحيح  جواب  )١
 

 جنازه  نسس مناز بعد  زمني سي اُضضهاويت وقت پهـلسس  ميت  نا  )أ 

  اُضضهـاوسس.دابا  قدم ين جانب سي  ◊

 مجنا  هاـ  ين  جانب سي  اُضضـهاوسس ◊

 مجنا قدم ين  جانب سي اََُضضـهـاوسس ◊

 
  جنازة نسس قرب طرف لئي چلسس  هت وقت ماا ين جانب  )ب 

 مجين  جانب هوئي ◊
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 اْ گـسس طرف هوئي ◊

 پيچـهسس طرف هوئي ◊

 
 لوگو جنازه نا   )ج 

 پيچـهسس چـلسس ◊

◊   ـسس  ساتـهسس چلسس  ذرهائيسا  �  ي اْگــسس يا  پيــچـهـسس 

 اْگــسس چـلسس ◊

 
 جنازة   نسس كـئي طرح لئي جاوو   مستحب ؛   )د 

 ماا پر لئي جاوو ◊

 كاندها پر لئي جاوو ◊

 بس  ما لئي جاوو ◊

 
 جنازة نا ساسس كون �  چـلسس ؟ )ه 

 بزرگـــو ◊

 بئرياؤ  انسس بچـه ؤ ◊

 مردو ◊

 
 ۹       لكهو:كوئي ي تني نا جواب )      ٢

 عرفة نا متعلق سوطط بيان اْيو ؛؟ الف)
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________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

 ؛؟ عرفة نا لوگو ما مظظوضضا ما مظظوضضو گنهگار كيو شخص ب)
________________________________________________________

________________________________________________________ 
 ؟كيا شخص نو مروو يهودي انسس نصراين نا حال ما مروو كظظوائسس ج)

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 سي ربط كري جواب اْپو. ط عحج نا ساسس بيجا كيا عمل الزم ؛؟؟ اْقا موىل  د)

________________________________________________________

________________________________________________________ 
ر بيت اهللا احلرام ين حج كروو خدا تعاىلْ فرماوسس ؛ هك هج نا نزديك استطاعة السبيل هوئي اهنا پ)    ٣

 ۴  فريضة ؛. "استطاعة السبيل" سي سوطط مراد ؛؟
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
      ٢� سوطط شان بتاوي ؟   ص عباوا فرزند ين قرب ما اترسس يطط سا واسطسس؟ اْ بابة امام حسني )    ٤



 هـ  ١٤٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           تاسعة درجة 

13 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 راهين اكثمؤمن نسس هج موت ين وقت خوشي  ملسسس  ط عالداعي االجل سيدنا مفضل سيف الدين )    ٥

 ٥ � لكهو؟   سس ؛ذكر فرماو
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

 ۲۵االخبار 
 ٥        خمتصر ما جواب لكهو. )١

 ـــــــــــــــــــــــنسس سوطط كظظوا ما اْوسس ؛؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضسيدنا ذؤيب  الف)

 ــــــــــــ� كيا داعي پر نص فرماوي ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضسيدنا ذؤيب  ب)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤمنني نسس كظظاطط سبق پرهاؤتا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضسيدنا حامت  ج)

نسس مين ين تارخيي سفر واسطسس كيا  رض� سيدنا حممد برهان الدين رضسيدنا طاهر سيف الدين  د)

 سال ما موكال؟ هت بعد كيا لقب سي ملقّب كيدا؟
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              

نسس مين ين تارخيي سفر  ط ع الدين سيف عايل قدر مفضل� سيدنا  رضسيدنا حممد برهان الدين  )هـ

 قّب كيدا؟بعد كيا لقب سي مل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

 ۲  كـتين وار مين پدهارا ؛؟  رضسيدنا حممد برهان الدين اْقا )   ٢
________________________________________________________ 

 

-۴ ين ذكر لكهو. ) ٢(ين هج شانات ظاهر ئي ؛ امها سي كوئي  بسس  رضمين ما  اْقا موىلْ  )٣

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 ٥  نا اخالص انسس جانفشاين ين سوطط شان ؛؟ قسسيدي حسن بن نوح  .٤
____________________________________________________

____________________________________________________
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____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 ٥ � مين نا مؤمنني نو امتحان كئي طرح ليدو؟ رض.الداعي االجل سيدنا حممد عزالدين ٥
 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
اْپ جيوارسس مناز بعد ميثاق ليوانسس مسجد ما پدهارا هت   رضالداعي االجل سيدنا حممد عزالدين  )٥

 ٤   وقت اْپ � سوطط فرمايو؟ 
 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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   ۱۵املوعظة 
 

 ۳     كـئي چيز خدا تعاىلْ نا غصه نسس جبهاوسس ؛؟ )١
________________________________________________________

________________________________________________________ 
 ۳                        فرزند ين والدة سي كيا كيا دنو ما عقيقة ائي؟ )٢

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 ٤         عقيقة نو جانور خريدوا پظظال كيا امور نو خيال راكهسس؟ )٣

________________________________________________________

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

  ٥              مجلة مكمل كرو. )٤

 ــ تاهك ذبيحة نسس تكليف كم ائي.ذبيحة نو كرنارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا)

 .فرزند نو نام اهين والدة سي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دن راكهسس ب)
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 پسس.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  انسس دابا كان ماــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اْفرزند ين والدة ائي تو اهنا مجنا كان ما  ج)

 د)            فرزند نو نام اهنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  پارسس ؛.

 )٢٠(  مضمون

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

________________________________________________________

________________________________________________________ 
________________________________________________________

________________________________________________________ 
________________________________________________________

________________________________________________________ 
________________________________________________________

________________________________________________________ 
________________________________________________________

________________________________________________________ 
________________________________________________________

________________________________________________________ 
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________________________________________________________

________________________________________________________ 
________________________________________________________

________________________________________________________ 
 )١٥( احلكم

 
 ٩سال هج اْيات احاديث انسس اكاليم پرها ؛ امها سي كوئي ي ايك اْية حديث انسس كالم لكهو.متيطط � اْ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْية : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحديث : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ٦     كامل الف نسس كامل ب ساسس مالؤ

 التدبري قبل العمل يومنك من الندم
افضل ما افضل وه عمل ؛ هج متارا جان نسس  •

 � پسند هوئسس

دنيا ين كرواهضض اْخرة ين مضضهاس ؛ انسس دنيا  • افضل االعمال ما اكرهت نفسك عل�



 هـ  ١٤٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           تاسعة درجة 

19 

 ؛ كرواهضضين مضضهاس اْخرة ين 

 الدنيا حالوة االخرة وحالوة الدنيا مرارة االخرةمرارة 
عمل كروا پظظال تدبري كروو متنسس پستاوا سي  •

 امان ما راكهسسس
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