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 ٢                     و جوئيسس ؟ وو هوئي تو سوطط سنهبالونا هاـ سي ميتهو شربة چاكه  ص عس : موالنا علي 
 
 

 

 ٢                                      و جوئيسس؟ورهسس هت خاطر  هر جگه هر حال ما سوطط كر ةمتارو ذوق سالم س : 
           

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

مطابق  كامل ب ما  � ذكرو فرماوي  � نكات  نسس اهنا  عمل ط عس : ذوق نا هج نكات ين ْاقا موْىل 
  ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                   و.ومال

 
 ب   - سوطط عمل كرسو الف - ذوق نا نكات

گهر ما اميان نو ماحول هوئي ، ْاپس نا اتفاق اتحاد  كيئ ز�ن بولو �و
 هوئي

 دعوة ين زبان بولو چهو كیا ماحول ما رهو �و

 غناء انسس راگو ميطط يطط سنو سوں وا�و �و

 ين تالوة كروطط چهوطط قران جميد سوں سنو �و

لحاظ نو خيال راكهسس، مؤمنات رداء ، مؤمنني  سوں دی�و �و
 لباس االنور پظظنسس

 چلو بس نظر ما پهريسس ؛ حسني سوں �اؤ �و

 فيض املؤائد ين بركة مؤمن نا هر گهر ما پهنچسس سوں �نو �و 
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 )١٠(        حفظ القرْان  
 

 ٥                                    ْايات ؛  اهنا سامنسس � ْاية نا بعد ين ْاية انسس � سورة نو نام لكهو..نيچسس هج أ

 اهنا بعد ين ْاية ْاية

  *افال ينظرون اىل االبل كيف خلقت

  *فاهلمها فجورها وتقوها

  *خلق االنسان من علق

   *فاما من ثقلت موازينه

   *اهللا الصمد

                       
            ٥                                                                                        نيچسس  لكهيلي    سورتو  ين  خايل  جگه   پوري   كرو.      . ب

 
 بسم اهللا  الرمحن   الرحيم

 

و ذُ   * وُدُدلَوا     وُرُفـــــــــــــــــــــــــ   الَغ  *  ــــــــــــــــــــــــــــ  َو  ُئبِدُي  َوُه  هـناِ   *ـــــــــــــــــــــــــــ     َكبّ  ِ َر طشَ ــــــــــــــــــــــــ  َب

 ِلبَ    *ــــــــــــــــــــــــــــ    َو  وَنرَعَف   * ودَ ُنـــــــــــــــــــــــــــ  اُجل  َكْـتل  َاَه  * يُدرِ ُي َ ـاــــــــــــــــــــــــــــــ  ملِّ  *  يُداِ رِشالَع

  *يد  ِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مَّ   َول هُ َب  *يط ِحُم ن    ــــــــــــــــــــــــــــــــــِم  اهللاُ َو  *  يبٍ ِذـكــي تــــــــــــــــــــــــــ   ِف  ينَ ِذالَّ

 * وٍظحُفمَّ  وٍحي َلِف
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 )١٠(   حفظ االدعية

              ٥                                            يظظاطط  لكـهيلي  ُدعاء   كيوارسس پٌرهو چهو     �    اهنا سامنسس لكـهو ؟ الف)

 پٌرهوطط  چهوطط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َاللُهمَّ  َغشِِّني  )١

 پٌرهوطط  چهوطط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوجَّهُت َوجِهيَ   )٢

  پٌرهوطط  چهوطط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   چهو تو    تشهد  )٣

 وطط  چهوططپٌره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َاللُّْهمّْ َعَليظَظا َاحْي    )           ٤

 پٌرهوطط  چهوطط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َاللُّْهمّْ ْهَذا َداِعي)             ٥

                                                                                                                         ٥                                                                                                          ما صحيح  الفاظ موكي متام كرو . )      ْا  دعاء  ين  خايل  جگه ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      و  ـــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــَو َعْلى ِنيَِّة  َجِميِع  َمن  كَاَن   ِمن    

و     الَ ِسّيمَا َموَالنَا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    و        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومــــوالنا     ـــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ومـــوالنا  علي  بن   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 بــــن طــاهر*

 

 اخلطاب واملكاسرين والحدود  العظام املشائخ 

 الحسني الكرام املاذونني محمد الوليد
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 )١٥(                        الفقه
 ٥  )  اهنا سامنسس نشان كرو.     ) ؛  هك  غلط  (            نيچسس لكهيال مجالؤ  صحيح(      الف  ) 

 

  جواب لكهو .نيچسس لكهيال سؤالو نا )  ب

                ٢                     ين حضرة ما جاوا نو شرف ملسس تو متيطط سوطط عرض كرسو ؟ ع ط متنسس ْاقا موْلى  -١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             ٢                               .ين حديث لكهو صلععلم طلب كرؤو فريضة ؛ � باره ما رسول اهللا      -٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                           ١     ــــــــــــــــــــــــــــــو مماتكم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ      ين دعاء مكمل كرو  : جعل اهللا محياكم  ع مامام          -٣

 نشان ؤة مجل 

  � مناز پٌرهاوي ع مپر  موالنا علي ة بين رياح نا غالم نا  جناز ١

  قبول ؛ –حج –مناز -روزه والية  نا  سبب متارا  ٢

  تا هك  "  يا موالي انا واهللا احبك  "ظظنسس ديكهتا تو امي ك  صلعبين رياح نا غالم رسول اهللا  ٣

  ين ؛. "اهل الذكر "   سي مراد    اسالم نا علماؤ  ٤

  كرسس ؛ تو اهنسس دين ما اخبار  نو  علم ْاپسس ؛. ةكوئي شخص سي خري نو اراد تعخدا  ٥
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 ٢            لئي نسس ذكر كرو هك  متنسس ديين تعليم حاصل كروا ما سوطط بركة ملسس ؛؟ ةسي فائد "ذكر  علم ين"  -  ٤

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م   متام علوم مهارو  ْاعلمفهوم : "ِعلُمنا َيسَتغِرُق الُعُلوَم ُكلََّها"فرماوسس ؛ هك  ص عامام امحد املستور  -٥

 نسس مساوي لسس ؛ 

انسس امها سوطط تصور     ين تعليم كئي طرح حاصل كرسو؟  دنيا  دين انسس   نسس مسجهي متيطط قول  نا ْا  ع ماما م 

                                                                                                             ٣                                                                                                                                                                                               راكهسو؟                                                                                                                      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٥ (           االخبار
 

   ٥                                                                                                              .  ؟ نيچسس لكهيال مجلة كون صاحب �  كونا واسطسس فرمايا ؛ الف) 

 ي دو.. هك    ميطط  اهنسس ايك  فرزند ْاپا .ظظجربئيل  نسس ك)  ١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          ـــــــــــــ                 
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 سي چهو. ""   متيطط مارا  ازواج  نا  صالحات ما  2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ــــــــــ                 

 كيم بيتها چهوطط؟  اداس ْاج مهنا    اسس رمحة للعاملني :)   3

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــ                  

 )  حسن امام  تو  ْا  درهم قبول نتهي كرتا  ؟4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــ                   

 ) اسس محمد  مهنا مارو  گذر   ايك جزيرة سي يو .5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            ـــــــــــ                 

                                               .    نيچسس لكها سؤالو نا جواب لكهو(ب)   

 ٣               )   كيا صاحب � قيام ين شان بتاوي، انسس كيا صاحب � قعود ين شان بتاوي؟ ١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــ           

                                                                                ٢       فرماوي؟ پر    پچهوٌري اوٌرهاوي    نسس    سوطط دعاء   ع م�   پنجنت پاك  صلعرسول اهللا )   ٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٣                                                                                                                                                        .                                                                  سس لكهيال مجلؤ متام كرونيچ   -ج)     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجموسي جنگل  ما  الكرا مجع كري رهيا هتا  اتنا ما  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايك دن    -١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه جموسي � بلند  اواز     سي   نداء كيدي  ـــــــــــــــــــــــــــــــ   -٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجموسي ديكهسس ؛ هك  وه شري ْا  صاحب  نا پاسسس  ْايو  انسس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٣

 نيچسس لكهيال  سؤال نو جواب تفسري سي لكهو .د)  

                                                              ٢                                                                 متنسس  دنيا ين مشكل  يا  مصيبة  پيش  ْاوسس  تو  متيطط  سوطط  كرسو  ؟                

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )١٠(  املوعظة                     
  سگال پوتا نا جان ما نظر كرو هك يططمتمن ؤ� فرمايو هك م  ع طمفضل سيف الدين عايل قدر  سيدنا  ْاقا موْىل 

 سي مؤمن نا ذوق پر اثر پرسس ؛اهنا  كيم هك  "سوطط كهاؤ چهوطط ؟   سوطط پيؤ چهوطط"

ما هج سنو  انسس متارا كتاب ما هج  پروگرام  � هج تعبدات نا دنو ما معرض يا بيان يا استيج  يططْا عنوان پر مت

 پرهو هت نا سي فائدة لئي نسس امي  بتاؤ هك 

 ٧    نا نامو لكهو :7 شريعة محمدية  نا نظرية سي كـــئي چيزوحرام ؛      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١       انسس امي بتاؤ هك اهنا سبب سوطط نقصان ائسس ؛  ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١                                          ديكهو چهو؟ نسس    ingredientsكريت اشياء نا   groceryمتيطط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيدنا عايل قدر مفضل سيف انسس الداعي االجل   رضن  متار گهر  الداعي االجل سيدنا محمد برهان الدي

 ١ ؟  ين ايل  ْاوي ؛ نا فيض " فيض املوائد الربهانية"    ع طالدين موىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )١٠(الحكم 
 ٣                                                                                                                     حوى لكهو                               ْا   ْاية ين ِف     ----  َم عَاوَن الطََّوُيطِعُم -)  ١

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ع طعايل قدر مفضل  سيف الدين  انسس سيدنا   رض محمد برهان الدين نا ْا   فرمان  نسس سيدنا  تعخدا         -  ٢  

 ٢ْاپين سوطط غرض ؛ ؟                                                                                                         نچايو؟    امهاظظعمال   كــئي طرح  پ �  اپين  طرف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١                                                                              ْاوسس   ؛ ؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ايل متارا  گهرسس  فيض املوائد الربهانية  ين    -٣

عملو     ٤-�  كيا  چار   صلعما  رسول اهللا متنسس  جنة  ما  سالميت  نا ساسس  داخل  اوو هوئي  هت  باره    -٤

                                  ٤بتايا؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-٤

 )١٠لسان الدعوة    (
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ما  هج كئي نوي چيز   (winter vacation)� عطلة الشتاء )   متارا دوست نسس ايك  خط لكهو  ،  امها  متيطط ١(
چيزو  نو  خاص  خيال   .خط  ما   ْا  سگلي سيكها هوئي يا تفريح واسطسس كوئي جگه گيا هوئي هت نا باره ما لكهو  

 ٥.  راكهجو
 

 /  تاريخ)  والسالم /  خطاب  /  محد  انسس  شكر  /  مواد  /  ختام  /  بعد السالم اجلميل (   
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 

 )١٠(مضمون                                                                                                           
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 سطر   نو   مضمون لكهو : ١٠ كوئي ي ايك عنوان پر
 

 صاب  ما  ْا   ْاية  پٌرهي  گيا  هك    :  "   مؤمنني ْاپس  ما  ائيو  ؛ ،م  نا  نِ َكمتيطط  متارا  ِح       -١

ْا   نسس رمحة كرنار  ؛."     سگال  متارا درميان صلح كرو   انسس خدا ين تقوى راكهو  ، خدا   سگال  چهي متيططپ

ع   طمهنا  سيدنا مفضل سيف الدين اية سي بركة لئي نسس لكهو هك مؤمنني نسس ْاپس ما كئي طرح رهوو جوئيسس؟ 

 �  باره  ما  متيطط  سوطط  جانو  چهو  �   تفسري  سي   لكهو  .؛؟ وسس واسطسس  سوطط  فرما  خرب گريي نسس  مؤمنني  

 يا

 نو عملحفظ القران الكرمي  ين خوشي مطابق   ط عْاقا موْىل  -٢
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