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  ٢٠مقدمة 

 فرماوسس ؛، ط عالداعي االجل سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين موْىل 

America ما  weekend   انسسvacation    ما استراحة واسطسس جائي ؛، پورو هفهت كام كيدو
كوئي   جوئيسس،  ليوي  راحة  هوسس  تو  هوئي  كيدو  كام  ورس  پورا  يا  پر  farmhouseهوئي 

يا دريا كناره پر جائي ؛، امها غرض � } هوئي ؛ هك     hill stationجائي ؛ ، تو كوئي  
mind fresh   اعتد انسس  صحة  ما  عقل  ما،  جسم  انسس  تاهك  ائي  ملسس،  راحة  انسس  ال رهسس، 

 هوسس ْائنده وقت ما نشاط انسس سكون سي كامو بظظتر شاكلة سي كري سكسس،.... 

كتناك لوگو  اهوا هوئي ؛ هك راحة ليوا واسطسس هج نا سي خدا منع كيدو ؛، هج نا اوپر  
مليت } نتهي، بلكه  � استعمال كرسس ؛، تو اهنسس راحة  ( مخر انسس مسكرات)  خدا ين لعنة ؛  

 هجي زيادة  تكليف ما ْاوي جائي ؛،... 
مؤمنني ين مجاعة ! اسس اولياء اهللا نا فرمان مطابق استراحة لينار لوگو ! متيطط سگال هر ورس  
سي   لحاظ  ايك  چهو،  اؤ  حاضر  نسس  موكي  سگلو  متارو  ما  جمالس  ين  حسني  ما  ابتداء  نا 

ل عمل ؛ ...  انسس � شغل ما متنسس كوئي وقت َتَعب كظظئيسس تو � متارو اصل شغل ؛، اص
الگتو } نتهي، بلكه راحة } راحة ؛،... بلكه اهنا سي پورا   ورس  راحة ما} گزرسس  

 ؛، ...  
اسس عزيزو ! � } مثل متيطط استراحة ليوا نسس اولياء اهللا نا مزار پر جاؤ چهو، عجب وهاطط راحة  

رة نا مناظر ديكهوا سي ي راحة ملسس ؛،  تو متطط استراحة  ملسس ؛، � } مثل خدا ين قد
 ليوا واسطسس ضرور جاؤ، انسس هج مثل الئق ائي ؛، � } مثل هر عمل كرجو،  

مناز پٌرهي } ليوي جوئيسس، امي يطط هك     Vacationجيم   وقت ائي تو  نو  مناز  پر جاؤ انسس 
 ي.... پر ؛، تو مناز ين چهضض   vacationمهنا تو 
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 مقدمة پرهي نسس سؤالو نا جواب لكهو

 پر سوطط كام جائي ؛؟   vacationلوگو  •

 
 

 

 

 

نتهي مليت بلكه زيادة تكليف ما   • واسطسس اهؤو عمل كرسس ؛ هج نا سي راحة  كتناك لوگو راحة 

 ْاوي جائي ؛، اهوا سوطط عمل ؛، اهنا سي كئي طرح دور رهؤو  جوئيسس؟

 
 

 

 

 

 شغل اصل عمل سوطط ؛؟  اهنا سي متنسس سوطط ملسس ؛؟متارو اصل  •

 
 

 

 

 

 مؤمنني استراحة ليوا كظظاطط جائي ؛؟ متيطط � مثل كوئي جگه پر گيا چهوطط؟  •
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 پر جائي تو سوطط الئق عمل كرسس اهنا واسطسس  سوطط خيال راكهؤو  جوئيسس   vacationمؤمنني  •
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 ۲۰    حفظ القران

 ١٠ هج  اْية نا نيچسس  خط ؛  امها  جتويد نو سوطط حكم ؛  � لكهو. -١

 اخفاء )   قلقلة ادغام بغري الغنة   ادغام مع الغنة   مد   (  اظهار
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يات )١(
ْ
 ١٠ مكمل لكهو نسس حسب الذيل ا

 

اْ َالْعمٍّى  َا   〇ى  َوتـَولٍّ    َعَبَس ☆ ُه  َء  َلَعلَّه___َوَما         〇ْن َجآ  َيذَّ    ___  َاْو  كـُر  َيزَّ  كٍّى 

َاالَّ    َعَلْيَك  َوَما   〇  ى َصدٍّـت    ____    َمِن اْستـْغنٍّى فَـَاْنَتَامَّا  〇فـتـنـفـَعُه الذِّ كـرٍّى

______  〇    َىَيْسعٍّ  َكآَءَج  َمنْ  مَّاَاو〇  ُهَوَو         ______〇  ىَتَلهٍّ َعْنهُ   َتنْ َاَف〇    

  〇  مَُّطهََّرةٍ  مَّْرُفوَعةٍ   مَُّكرََّمةٍ     ______    ِفيْ   〇 َذَكَره َءآ شَ  َفَمنْ   〇 َتْذِكَرٌة نََّهااِ الََّك

   ِمنْ    〇َفَرهـكَا    َما    _  _______      ِتَلـ قُ   〇  َبَرَرةٍ _____    〇   َسَفَرةٍ   ______

    〇  ______  َلَقهـخ َفةٍ نُّطْ   نْ ِم 〇 َلَقهـخ َشْيءٍ  ____   

< 
 

 ٢٠  الفقه 

 ء ين معرفة كراؤتا هوا هج فرمايونا شيعة خلصا پ� اْ  ع م امري املؤمنني موالنا علي  )۱(
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 ٦ لكهو points تني كوئي يسي  امها
 

)۱(

 _____________________________________________ 
 )۲( 

 _____________________________________________ 
 )۳( 

 _____________________________________________ 
 
 كيا جانور مردار كهوائي ؟  )۲(

 ۲ ؟ اهين كهال ،بال انسس اون ما مناز پرهسس تو سوطط حكم ؛    
  

 _____________________________________________ 
 
 ۲ ؟ كهاوو حرام ؛ گوشت كيا جانور نو  )۳(

  

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
 
 ذبيحة كيديلي پاك كهالو انسس ناپاك كهالو ملي جائي تو � مثل نا كپرا ما مناز واسطسس   )٤(

 ۲ ؟  سوطط حكم ؛ 
 ______________________________________________ 
 
 ۲ ، اون انسس چامرا نا كپرا پظظنوا ما سوطط بيان اْيو ؛ ؟ حرام جانور نا بال  مردار جانور يا )٥(

  

 ______________________________________________ 
 ١كوئي  شخص بيماري نا سبب كهرا رهي نسس مناز ه پرهي سكتو هوئسس تو سوطط عمل كرسس؟   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                
  ٣بيتهي  نسس كــــئي طرح مناز پرهسس ؟ شاكلة   لكهو.  
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ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  ٢     هج شخص نسس بيتهي نسس مناز پرهوو امكان � هوئسس هت وقت � سوطط كرسس

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٠   ) املوعظة(       ٢الفقه     
 ۲ ؟ ؛ سوطط كام ضروري  قه نو علم جانوو ـف  جتارة كروا پظظال )۱(

 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

  � واسطسس خدا اهنسس راحة سي رزق اْپ نسس ع م مام جعفر الصادق يك مرد � اا )۲(

٣ ؟ عرض كيدي هت وقت اْپ � اهنسس سوطط فرمايودعاء ين 
  

 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ۳ ؟  پسند كرسس ؛ انسس سوطط  كام كيا مرد نسس � ع م موالنا علي )۳
 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
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 ۲ ؟  ؛  حسنا اْپنار واسطسس سوطط ثوابقرضا  )٤(
 ______________________________________________ 
 

  ٢واب كيوارسس ائسس؟  قرضا حسنا اْپنار واسطسس هردن صدقة نو ث
 

 

_________________________________________________ 

   ٢قرض اْپوو رىب كيوارسس ئي جائسس؟   

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ٢قرض لينار پر سوطط واجب ؛   انسس  سوطط  كام  ؟   

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١اْ  اْية شريفة ين فحوى  بيان كرو.       احلل اهللا البيع وحرم الرىب

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣� شراب پر لعنة بويل ؛.  اهنا ساسس هجي كونا كونا اوپر لعنة كيدي ؛؟      تعخدا 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
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 ٢٠   الحكم 
 

 ٢متام كري اهنو مفهوم لكهو.   نسس ْا   اية     ِانَّ اَهللا اْشَترى ِمَن الـُمْؤمـِنْيَن  )۱(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۲          ْا  ْاية نو مفهوم لكهو
 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
 
 ۲                                                                                                                                                                  ْا  حديث لكهو ...... َمْن َماتَ  )۲(

 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢حديث نو مفهوم لكهو    �
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ين معرفة  اْجسس اپنسس كونا ذريعة حاصل ائسس  ع ممهنا پردة ما تشريف راكهسس ؛.  � امام الزمان  ع م امام الزمان
    ٢  ؛.

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دعائم)  اداء كروا بعد فريضة ؛حالل سي كماوو فريضة  (سات  )۳(
  ٢  ْا  مثل نا مفهوم ين حديث شريف لكهو   

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲ ؟ مسجها  متيطط سوططْاحديث سي 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 

 "ىاَلـظظٍّ  َكُثَر  وَ     ى َخْير ِممَّاـفٍّكَ   َما َقلَّ َو " )٤(
 ۲ ْاكالم نومفهوم لكهو                                                         

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
  ٤    الفاظ ين معىن لكهو  ٤هوا كوئي ي چار لكهانيچسس  )٥(

     
  كسب   اشترى  

  قــــل   مات 
  كــــثـــر   ال يعرف 

  حظ   البـــــيع 

 


