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 بذل معروفه



 (  25صـ ) 19 – بذل معروفه
هي دعاة كرام نا وارث كون ؛  هك فاطمة نا جككرككوشه امام الزمان َطيُِّب اْلَعْصرِّ 

َوْااَلَوان ين ْانكهو نا ُقَرة، ُعَلماء ُمَوحِّدين نا ُعمَدة، ُفَضالء َاْمَجِدين نا 
ُقْدَوة،تقوى نا ِسّناد، ِدين نا ِعماد، دعاةكرام ين نص نا وارث، هج موىل نو 

اسم ككرامي حممد ؛، سيدنا طاهر سيّف الدين نا ْاثث مّنصوص انسس جانشني 
الَداِعي اْلَفاِطِمي سي ؛، هج ْاقا نو لقب برهان الدين ؛، ْاثث عاَلم ما 

 ْاثث نا سبب عاَلم ما فاِطِميِّْين ين نامّنا باقي ؛، انسس فاطميني نا معروف ؛،
 .اعالم خاِفَقْين ما بلّند ؛، ِلظظرائي رهيا ؛

 هـ 1434 -من اقـتـبـاسـات النورانية 



  معروف يعين هبالئي نو كام 



 هـ 1434جملس  6: اقتباسات
هبالئي نا كامو كرو هي حقيقةً  معروف نا كيوارسس ... 

هك موىل هك هج شريعة انسس حكمة نا  –كظظوائي 
 حفاظة نا كرنار ؛ اهنا سي وابسهت هتئي نسس كرو تو،  



كرسس تو اهنسس  هبالئيهك  كوئي هبي  -مؤمنني ين سيما سوطط ؛ ... 
 ...  ، موىل طرف منسوب كرسس ؛

؛ هك موىل هي مارا واسطسس امي { سوطط كام ؟ هك مؤمن ين تصّور امي
دعاء فرماوي ؛ هك خدا متاري زندككي مهاري زندككي 

فائدة { تو هج هبي موىل طرف منسوب كريس تو منسسكرجو، 
نام { هتاسسس، تو مؤمنني سوطط كرسس ؛، هك مجن مجارسس تو موىل نا

 .مدد كرسس تو موىل نا نام ثثر  –ثثر، كوئي نسس كئي ْاثثسس 
 
 



 :  معروف نا لوككو نو عمل
 قرابة نا لوككو ساهتسس صلة کروؤ•
 صدقة کروؤ•
 ياري ديوؤ•
   فيض املوائد برهانية -  مجن مجاروؤ•

 





 مجن ين ْاداب



 مجن ين ْاداب

 دهوئيمجن  مجوا ثثيشتر  بيوسس هاتــهـ   •
 مجسسبسم اهلل الر حْْن الرحيم  بويل  نسس  •
زمني  ثثر    بسس  ثثكك  وايل نسس  ادب سي بيضضهسس ، •

 ثثال كها   وايل نسس هن    بيضضهسس
 



 

 ثثانحح  ْا نككال  سي  برابر  نواله  لئي  نسس  مجسس•
متكن  سي برابر  ححاوي  نسس  مجسس ،  جلدي  •

 جلدي  هن    مجسس
ئي  نسس  مجسس لسي  هتال  ما مجن  ثثو  تا  نا  سامنسس•

. 



  كرسس    هن  ضائع  نسس  مجن•
 .مجن  مجوا  بعد  هتال  برابر  صاف  كرسس •
نا  ْاخر  ما  منك  ححا كهي  خدا  تعا ىل  ْْ  نو  مجن  •

 كرسسحد  انسس  شكر 
   .دهوئي    هاهتـ  مجوا بعد بيوسس  مجن•
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 ُمفيد ِغذاٴ



 



شهد ين ذكر ما خدا تعاىل 
قرْان جميد ما فرماوسس ؛  

«   فهي شفاء للناس»هك 
كوئي شخص فجر ما .

(   هنار منهـ)على النهار 
شهد نا ساهتسس شونيز نا 

يا سات داهن لسس ،  ثثانحح تني
تو هي متام قسم ين بيماري 

 .سي حمفوظ رهسسس



 هي  صلعشونيز واسطسس رسول اهلل 
 فرمايو ؛ هك  

ٍَ ِاالَّ السَّام»  « ِفيـِه  ِشَفا ٌَ ِمْن  ُكلِّ َدا
شونيز ما هر قسم ين بيماريو سي شفاء ؛  

 .موت نا سوى



ايك وعظ ما فرماوسس ؛  ط عْاقا موىل   
 ــِبَاكِله اسس مِِفضل  َعَليَك        امام فرماوسس؛ هك 

 متيطط ححاول  ليجو ، 
 مهارا  شيعة نا ثثيضض نا ْا ححاول دواء ؛ ، 

 انسس مهارا دمشن  نا ثثيضض ما روكك ؛   
 بيماري ؛ ،

ححاول  



 ُمفيد ِغذاٴ
سزبي 

دودهـ 

هپل 

شهد 

کهجور 

ححاول 
 



 ِغذاٴغري ُمفيد 

Chocolates  

Candy 

Soda 

Fast Food 

Chips 
 



معروف ين طرف بوالونار موىْل سيدنا  تعخدا •
ين عمر شريف نسس  ط عحممد برهان الدين ْاقا 

قيامة نا دن لكك دراز انسس دراز کرسس،انسس ْاثثنا 
منصوص عايل قدر موىْل نسس ْاثثنا سايا ما مهيشة 

 .باقي راکهسس
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