ص ِر أ َ ْد ِر ْكنَا
ٱلر ِح ِيم
صلهى ه
بِ ْس ِم ه
ي ْالعَ ْ
ٱلر ْحمٰ ِن ه
ٱَّللِ ه
َو َ
ٱَّلله َعلَي َْك يَا َو ِل ه
امام مھدی (عج) سے م تعلق اپنی معلومات میں اضافہ کریں
سوالنامہ شعنان  ۱۴۳۶ھجری

پورا نام _________________________ :مرد/عورت____________:
پنل تفون نمبر _______________:عمر__________:
م ندرجہ ذيل سواالت کے جواب ديج ئے۔

سوال نمبر  :۱امام مھدی (عج) کو "ا َ ِمي هْر ْاْله َم َراء" بھی ک یوں کہا جانا ہے؟
ل
سوال نمبر :۲امام مھدی (عج) کے کوئی پندرہ ( )۱۵القاب کھیں۔
سوال نمبر :۳امام مھدی (عج) اور کسی نانچ ( )۵پ تغمبروں (ع) میں کنا مشابہت ہے؟
سوال نمبر  :۴امام مھدی (عج) کے نارے میں کوئی بھی دو ( )۲اجاد پث قدسی پنان کریں۔

سوال نمبر :۵امام محمد ناقر (ع) نے ام ہائی (ع) سے سورہ نکویر (آپت نمبر  ۱۴اور  )۱۵کی تفصنل پنان کرنے

ہوۓ امام مھدی (عج) کی غی بت کے نارے میں کنا قرمانا بھا؟
ل
سوال نمبر  :۶امام جواد (ع) نے عند ا عظیم الحسنی (رح) کے قآئم آل محمد (عج) کے سوال کے جواب میں کنا کہا بھا؟
سوال نمبر  :۷روانات کی روشنی میں اس شخص کے نارے میں کنا کہا گنا ہے جو نمام اماموں (ع) یر انمان ر کھے مگر امام
مھدی (عج) کا اتکار کرے؟
سوال نمبر  :۸شیخ اپو جعفر محمد ین عیمان (رح) کے طلوع آفناب اور غروب آفناب کے وفت نماز سے م تعلق سوال یر
امام زمانہ (عج) کی طرف سے کنا جواب مال؟
سوال نمبر :۹قرآن مجند کی کون سی دو آنات میں امام مھدی (عج) کو "أ َ ْلفَت َ ْح" کے لقب سے ناد کنا گنا ہے؟
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سوال نمبر  :۱۰عالمہ مجلسی (رح) نے امام علی (ع) سے انک رواپت تقل کی ہے جس میں امام (ع) نے قرمانا کہ
میں دنکھ رہا ہوں کہ ہمارا قآئم (عج) مسجد سہلہ کی طرف روانہ ہیں اور انک دعا یڑھ رہے ہیں۔ اس رواپت میں کس دعا
کا ذکر کنا گنا ہے؟

سوال نمبر : ۱۱دعاۓ غرپق کس امام (ع) نے غی بت کے وفت یڑھنے کی نا کند کی ہے؟ اس دعا کا بینادی قا ندہ کنا

ہے؟

سوال نمبر :۱۲دعاۓ معرفت کنا ہے؟ اس دعا کو کس امام (ع) نے غی بت کے وفت یڑھنے کی نا کند کی ہے؟
سوال نمبر :۱۳کس امام (ع) نے مندرجہ ذنل رواپت کو امام مھدی (عج) کے لنے پنان کنا؟ اس رواپت کا مطلب کنا

ش ِريده ه
ب َهذَا ْاْل َ ْم ِر ال ه
الط ِريده ْالفَ ِريده ْال َو ِحيد
اح ه
ص ِ
ہے؟ َ

سوال نمبر :۱۴رضویٰٰاور ذیٰطویٰٰکی بہاڑپوں کا امام مھدی (عج) سے کنا تعلق ہے؟ امام مھدی (عج) سے منسوب

کونسی مشہور دعا میں ان کا ذکر ہوا ہے؟

سوال نمبر :۱۵روانات کے مطاپق "آپت پور" میں امام مھدی (عج) کا ذکر کہاں ہوا ہے؟
سوال نمبر :۱۶روانات کے مطاپق جضرت جضر (ع) کی لمنی زندگی اور امام مھدی (عج) کا کنا تعلق ہے؟
سوال نمبر  :۱۷روانات کے مطاپق مندرجہ ذنل آپت کا امام مھدی (عج) سے کنا تعلق ہے؟

ض َ
سو َء َو يَ ْجعَلُ ُك ْم ُخلَفآ َء ْاْل َ ْرض
يب ْال ُم ْ
ِف ال ُّ
أ َ َّم ْن يُ ِج ُ
ط َّر إِذَا دَ َعاهُ َو يَ ْكش ُ
سوال نمبر  :۱۸امام مھدی (عج) ا پنے شتعوں کے لنے سرداب(سامرہ) میں کنا دعا کر رہے بھے جس کو شند این

طاؤس (ر ح) نے شنا اور پنان کنا ہے؟
ل
سوال نمبر:۱۹امام مھدی (عج) نے شیخ مفند (رح) کو کھی انک پوف تع میں شتعو ں سے مالقات کی کو نسے سراتط پنان
کینے ہیں ؟
سوال نمبر :۲۰امام جسن عشکری (ع) کی انک رواپت کے مطاپق وہ کو نسے لوگ ہو نگے جو غی بت کے دوران نجات

ناجابیں گے؟
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م ندرجہ ذيل ک نابوں میں آنمہ (ع) کی وال یت کا ذکر ہوا ہے ان ک نابوں کو ا يکے مصنف کے ساتھ مال ی ئے۔
ل
محمد ین علی این ناپونہ ا قمی(ر ح)
۱۔ تصایر الدرجات
۲۔ المجاسن
۳۔ فصا نل الشتعہ
۴۔ جصاتص اآلنمہ
۵۔ االخ تصاص

محمد ین محمد المفند(ر ح)

ل
محمد ین جسن الصقار ا قمی(ر ح)

محمد ین جشین سرتف الرضی(ر ح)

احمد ین ائی عندہللا البرقی(ر ح)

ت
م ندرجہ ذيل سوال کا فص نلی جواب دیں۔
سوال :کوئی نانچ فواند پنان کریں جو ہمیں امام مھدی (عج) کی موجودگی سے جاضل ہو رہے ہیں؟ ہمیں ان فواند کا امام
مھدی (عج) کو کنسے سکرنہ ادا کرنا جا ہنے؟

مف ند ک نابیں:

اخینام

۱۔ نجار االپوار (( )۵۳-۵۱انگریزی اور اردو میں دشیناب ہے)
۲۔ کمال الدین (انگریزی اور اردو میں دشیناب ہے)
ل
۳۔ ا یحم النافب (انگریزی میں دشیناب ہے)
مف ند ویب سایٹ:
www.almuntazar.com
www.duas.org
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فواند و ضواتط
جل سدہ یرجہ پند لقافے میں جشینی الئبریری میں حمع کروابیں۔
شند شبیہ الحسن –93212375

شند محسن تفوی –96718633

نہ عام شمولبت کا سوالنامہ ہے جس میں نمام مومنین اور مومنات ( ۱۵سال سے زنادہ) سرکت کر سکنے ہیں۔

نمام سرکاء نخفے کے اہل ہوں گے -مگر ہم گزارش کرنے ہیں کہ اپنا وفت دیں اور مجبت کر کے جوانات ڈھونڈیں ناکہ امام
مھدی (عج) کے نارے میں آ نکے علم میں اضافہ ہو اور آپ زنادہ صجیح جوانات دے سکیں۔

بہلے ،دوسرے اور بنسرے بہبرین جوانات د پنے والوں کے لنے یرکشش نجاتف ہیں-
نمام سرنک اندراجات میں سے قرعہ اندازی کی جانے گی اور خنینے والے انک مومن اور انک مومیہ کو انک زنارت کا نکٹ دنا

جاۓ گا -پو اگر آ نکے نمام صجیح جوانات نہ بھی ہوں بھر بھی یرجہ حمع کروانے سے آپ قرعہ اندازی میں شمولبت کے اہل ہوں
گے-
جل سدہ یرچے حمع کروانے کی آخری نارنخ شب  ۱۵شعنان  ۱۴۳۶ھجری ہے۔ مورجہ  ۶جون  ۲۰۱۵یروز ہقیہ درنارمعصومین میں
انک جسن پور م تعقد کنا جانے گا جس میں نمام نجاتف نا پنے جابیں گے اور قرعہ اندازی کی جاۓ گی۔
ہم ہر قرد کی طرف سے صرف انک اندراج ف یول کریں گے۔
یراۓ مہرنائی اس یرچے کی جقاظت کریں ک یونکہ اس میں معصومین (ع) کے اشم منارک درج ہیں-
آنکی کامنائی ہماری جواہش ہے
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