
 بسم اهللا الرمحن الرحيم
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  ١٥          مقدمة 
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 ٢                                                                              و جوئيسس ؟ وو هوئي تو سوطط سنهبالونا هاـ سي ميتهو شربة چاكه  ص ع: موالنا علي ١س 

________________________________________________________ 

رهسس هت خاطر  هر جگه هر حال ما ويل اهللا نا فضائل ين ذكر كئي طرح كرتا رهسو ؟   ةمتارو ذوق سالم : ٢س 

 ٤                                                                                                        :                                                                                                                            ات لكهي واضح كرو نك ٤نيچسس نا كوئي 

 ويل اهللا ين ذكر جگه حال انسس

  مناز بعد

  قران جمید ين تالوة 

  متارا �ر ما

  مجن مجيت وقت

  مدرسة ما

  بيماري سي شفاء واسطسس 
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متيطط سوطط عمل كرسو، سوطط � ذكرو فرماوي  امها نيچسس  نكات مطابق  ط ع: ذوق نا هج نكات ين ْاقا موْىل ٣س 

 ٩يطط كرو � لكهو.عمل نظظ

 سوطط عمل يطط كرو سوطط عمل كرسو نا نكات ذوق

   سوطط  بولو چهو

   سوطط كهاؤ چهو

   سوطط پظظنو چهو
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 ١٠حفظ القرْان
 ٣ .نيچسس هج ْايات ؛  اهنا سامنسس � ْاية نا بعد ين ْاية انسس � سورة نو نام لكهو.١

 سورة نو نام اهنا بعد ين ْاية ْاية

    oوفرعون ذي االوتاد

    oولسوف يعطيك ربك فترضى 

   oيومئذ تحدث اخبارها

     oوال يحض على طعام املسكني

    oاهللا الصمد

    oونيسرك لليسرى
     oا� كان يف اهله مسرورا

 

 ٣.خايل جگه پر كرو.٢

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 وشاهد  * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم و* ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات  والسماء

* النار ذات  االخدود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقتل *ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  *ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اذ هم عليها    *ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ٤     .كرو  نشاننو ؛ اهنا سامنسس � حكم پرحكم  هجْايتو ما   ْا    .٣

 راء مفخم) -( قلقلة   فليعبدوا  رب  هذا  البيت           - ١   

 )  اسم اجلاللة-( غّنة   وامراهت  ّمحالة  الحطب                 -٢  

 قلقلة  ) -( اسم اجلاللة     اذا جاء نصر اهللا والفتح                -٣  

 غّنة  ) -( مد متصل      ترتل املالئكة والروح فيها              -٤   

 

 ١٠حفظ االدعية  
 ٥خايل جگه پر كرو..١

ـــــــــــــــــ ان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاناجيك يا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بكل 

ـــــــــــــــــــــــــ جرمي* وقل فقد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تسمع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  *

موالي موالي اي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اتذكر منها ام ايها  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

كيف وما بعد املوت  فلو مل يكن اال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لكفى* ـــــــــــــــــــــــــ *ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وادهى *
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 ٥                                                                                                                                        .مالؤ . ْا دعاء و نسس � هج وقت پرهائي ؛ اهنا ساسس٢

 

 

 

 

 

 

  ١٥   الفقه
  ١٠                                                                      . لگاؤ انسس غلط مجلة پر  صحيح مجلة پر  .١

 نتهي گهرن ين مناز ما اذان انسس اقامة  

 گهرن ين مناز فقط امامة سي پٌرهائسس  

 گهرن ين مناز ما پانچ سجدة ؛  

 گهرن نا وقت كهاوا پيوا سي پرهيز كرسس  

  چهـ  ركعات ؛ ٦مغرب نا سنة ين  

 تكبرية االحرام بويل جائي تو مناز والسس  

  ركعات ؛ ٣٤سنة ين مجلة  

  اين نويت  اللهم 

  وقل الحمد هللا 

  وجهت وجهي 

 اللهم انا نحمدك 

 استمسكت بعروة اهللا 

 فجر نا فرض ما قنوت پٌرهيت وقت

 فجر نا سنة بعد

 نية لييت وقتوضوء ما 

 اذان ديوا پظظال

 بعد فريضة ين مناز ما نية ليوا



 
 الدرجة التاسعة                                            هـ ١٤٤٠الفصل االول 

8 
 

  ركعات ؛ ٢٠دن انسس رات ما فريضة ين  

  دن انسس رات ما ايك هزار مناز پٌرهتا ع مامام علي زين العابدين  

  ظظر نا نافلة ين ؛ظـصلوة الزوال سي مراد  

 

 "متيطط مهاري طرف خاموش رهي نسس دعوة كرو".٢

 ٣           كوئي ذكر متنسس ياد هوئي تو مثال ي ْاپي سكائي ؛،  ؟� ْاپ نا ْا مجلة ين سوطط تفصيل فرماوي ع مامام 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              ٢       ؟ لوگو نا درميان مؤمن كيوي طرح رهسس، امام محمد الباقر ين ين وصية سي بركة لئي نسس لكهو.٣
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 ١٥االخبار  
 ١٠خايل جگه پر كرو.   ،١

  يو.رمان نسس  بيماري ما  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كهاوا نو شوق 

  نا قول ين خمالفة خدا  � خيال كيدو هك اگر ميطط سائل نسس نظظيطط ْاپو توـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسسس.

   ع موقت خدا تعاىل �  موالتنا فاطمة  جْاپو هت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� سائل نسس  ع مموالنا علي 

 عطاء كيدي.شفاء كلي نسس 

  ـــــــــــــــ طبق لئي نسس ْايا .نا صحايب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صلعرسول اهللا 

 .طبق ما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هتا � 

 .كوئي شخص ايك نيكي كرسس ؛ تو خدا اهنا بدل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْاپسس ؛ 

  يا.ـ ع مامام مستنصر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ين عمر ما امامة نا عرش پر مستوي 

  ين رزا سي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ � مين ما دعوة قائم كيدي. ع مامام مستنصر 

   نا فرزند ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پر نص فرماوي � ْاپ ع مامام مستنصر 

  يا. ع مامام مستنصر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نا مظظينة ما وفاة 
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 ٥ين والدة انسس عقيقة ين خوشي سوطط شان سي مناوي اهين ذكر لكهو.  ع م� امام طيب  ع مامام ْامر    ،٢

 

 

 

 

 

 

 ١٠املوعظة  

    ٣           جٌرو) ؛ ؟ گناه وينكيا گناهو امظظات املعاصي (  ،١

 

مؤمن نسس الئق ؛ هك اهنا پاسسس چار جوهر "فرماوسس ؛ هك  رض، سيدنا عبد علي سيف الدين ٢

 ٤ ؟؛  سوططچور ؛ �  أيك� چار  جوهر كيا ؛؟ انسس هر جوهر نو  "هوئي

 چوراهنو   جوهر 
١   
٢   
٣   
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٤   
اخالق   ٦اخالق حسنة ين ذكر فرماوي امها سي كوئي ي  ١٩ْاپ نا ايك بيان ما  ط ع،ْاقا موىل ٢

  ٣                      حسنة لكهو.

 

 

 ١٥ مضمون 

 سطر  لكهو. ١٥هوا عنوان ما سي كوئي ايك پر  نيچسس لكها 

 Competition تنافس

 يا 

  رفع معيشة املؤمنني نو نادر عمل
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 ١٠الحكم  
 ٤. ْاية متام كرو.اهين فحوى لكهو ،١

  لن تنالوا الرب

 فحوى 

 ٦ْا اقوال ين فحوى لكهو. ،٢

 راع اباك يراعك ابنك 

  اجلنة تحت اقدام االمهات 

 كن مسحا وال تكن مبذرا 

 


