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 ١٠ –املقدمة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

هـ نا عشرة مباركة  ١٤٣٨  امسال  ط عالداعي االجل سيدنا ابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين موىلْ 
ن رض دار السالم ما عقد فرمايا،  خدا تعاىلْ  احلي املقدس الداعي االجل سيدنا حممد برهان الدين موىلْ 

   اْيات و بينات پر عشرة مباركة ما ٩ات و بينات سي خاص كيدا،  اْي ٩جامع االنور نا احياء ان ترميم نا عمل ما نو اْ
  . عجب شان ين ذكرو فرماوي ط عاْقا موىلْ 
 اهنو ص ع   احلاكم بامر اهللا  شروع كيدي، ان موالنا االمام ص ع  العزيزباهللا  موالنا االمامين تعمري   اْ جامع 

 افتتاح فرمايو

  ما اْ عظيم جامع نو افتتاح فرمايو ان  ١٤٠١  رضاملقدس موالنا حممد برهان الدينالداعي االجل احلي 

ما ليلة القدر  ١٤٠١، ان اْ جامع ما عقد فرماوي هـ) ١٤٠٢ان  ١٤٠١( ب وار العشرة املباركة ين جمالس

 .احياء فرماوي

  يات ين  بركة سي اْ  ٩ين اجلامع االنور   
  هر امر ما كايا پلتائي گئي""مؤمنني ين زندگي نا 

لي اْية :   نظافة    پ
چار جانب ما ب سي تني متر ين ارتفاع لگ كچرو پرو هوؤ، حمراب ما  اجلامع االنور پر قسم قسم سي مظامل يا،

، اتين مهويت جامع ين نظافة نو عمل  گهنو مهوتو كام هتو، برهان الدين موىلْ  مفضل موىلْ   ط عسي بد بو اْيا كر
بيو موىلْ ين بركة سي نظافة نو عمل ن اْ عظيم خدمة سونپي ، اْپ  بذا الشريفة اْ متام عمل ما سعي فرماوي، 

  يو، 
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نظافة ناعمل ين بركة سي مؤمنني نا خياالت ما افكار  پاك يا، جسما و نفسا طهارة حاصل ئي، موىلْ  رْىب سي 
  .طهارة خبشي، احسن اىل َمن اساء اليك طرف دعوة فرماوي

  
ينه ين كم مدة ما احياء نو عمل متام يو ٢٧    بيسري اْية :   م

  

زاده امام الزمان  ع مامام حاكم   اْ عظيم معجزة  ن اْپنا داعي منصور اليمن سيدنا حممد برهان  ص عان اْپ ناش
 عمل  international organization ين مثل نا UNESCOنا هاـ مبارك پر ظاهر كر ؛   كام  رضالدين  

 ورس الگي ٥٠ان مصر ين حكومة نا  وزير األوقاف  امي كه  اْ عمل  ن متام اوا ما تو  گيا عاجز ئي سيكروا 

مهينه ين كم مدة ما متام ٢٧اجلامع االنور  نا احياء نا  عظيم الشأن عمل ن سيدنا حممد برهان الدين   جاس 
  كر ؛

مؤمنني ن عشرة مباركة ما قبل الوقت وعظ ما حاضر اوا ين تربية موىلْ  فرماوي، خدا مهن اْ اْ اْية ين بركة سي 
  .اْية ين بركة سي مناز ن اهنا وقت پر پابندي سي اداء كرنار  كرجو

 

  نو  ظاهر اؤو foundation تيسري اْية: قدمي اساسات 
  

   وعظ ما فرمايو ط عاْقا موىلْ  
اهللا     دن  سي  دنيا  بين    دن  سي  دين  نو  اساس قائم  كيدو  ان   اساس پر دين  ين  عمارتو   اولياء "

و  چهو   اْ  مثل    }ا  پيارا  عزيزو !  گهنا بين  ...  اپنو  اساس  ؛   پر) ع م (امام حسني روو شفقة  سي  ك

foundation   ...؛  
ان نوحه و عويل ن ظاهر كرؤو  مؤمن نو    بركة سي حمبة نا اساس مضبوط يا، حسني امام نا غم ما روواْ اية ين 

  اساس ؛،  عمل ما ياري ملي، حمرامات سي مؤمنني دور يا ، حرام سي اجتناب ين توفيق ئي
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  چوي اْية : بئر حاكمي
  

   وعظ ما فرمايو ط عاْقا موىلْ  
الوا ما اْيو،    امي معلوم  پرو        bulldozerاجلامع االنور   نا صحن  سي ميت  ان كچرو  هتاوا  واسط   "

  سخت  چيز  ساbulldozer     پاين ؛  گويا      تكرايو ؛    ايك كهدا نو دهكن  ؛   ان  اهنا  نيچ
  ر  هوئي ، ايك  بئ

اْل حممد   ايك  شخص  ن امر  كيدو     كهدا  ما اتر  ان  ديكه    شخص  نشاط  نا  وقت  مملوك 
  پاين  ما  شفاء  ان  بركة؛"  ساـ   اترا     ان  پاين  چاكهو   تو  بويل  اا     اْ

 

اْ اْية ين بركة سي مؤمنني علم ان ادب } مثل   مثل اجلامع االنور ما اْ بئر حاكمي نا پاين  ين بركات جاري ئي  
ين خدمة ما گهنا  ط عودها ؛، اْقا موىلْ  گهنا اْگ  higher educationما   professionنا هر ميدان ما، دنيا نا هر 

  اْگ ودها ؛
  

 پانچمي اْية : لوحة تارخيية
  
  وعظ ما فرمايوط ع اْقا موىلْ    

؛،   اجلامع االنور  نا دروازه    inscription؛،   ما قدمي نقش historic tablet  لوحة  تارخيية"
پرالگا هوا ؛،  لوحة  معجزة ين شان سي ظاهر يا   .....خدا ين حكمة  ان قدرة نا سبب ايك 

نا لوحة  نا  عرصة  دراز لگ جامع  انور   نا لوحة حمفوظ رهيا.... برهان الدين موىل واسط اْ جامع 
  قطعات  تكراؤ مجع ئي  گيا   ان جورائي   ن الگي  گيا. ان مؤمنني نا مجع اوا ين ضة قائم ئي گئي"

ين حضرة ما قصد كروا ين تربية ئي، خاصة عشرة مباركة ما مجع ين  ط عاْ لوحة ين بركة سي مؤمنني ن اْقا موىلْ 
امام نا داعي  مؤمنني نا دلو نا لوحة پر نور ين قلم سي ياحسني نقش فرماوي نرايل شان ظاهر ئي، حسني 

  ديدو،  ين بركة سي مهارا جانو ين حفاظة ؛
  



 درجة خامسة    صل االوللفا

 - ٥  -

  چهيت اْية : شباك
  

  وعظ ما فرمايوط ع اْقا موىلْ    

سوى جتين قدمي فاطمي شبابيك موجود هيت امها سي ايك  ظاهر ئي  ما اْ شباك   اجلامع االنور"
كر   مي داللة ا  ...؛،هايوناياب شباك قبلة نا دايب جانب ما موجود ؛، اهنا وچما "امللك هللا" لك

  "ان خدا نا ويل واسط ؛.   خدا  بيو روحاين ان جسماين مملكة  ؛ 
،  سي باريو  Oxygen –ب چيز ين ضرورة ؛،ايك روشين ان ايك نسيم   هر خملوق   دنيا ما وس ؛ اهن

؛، موىلْ ين    windowين گهين امهية ؛، اْ ية ين بركة سي امي واضح يو  روحاين والدين (ويل اهللا ) مهارا   
 راكهي  ن  هر عمل كر  نظرخوشي مد  

  

  سامتي اْية: مشكوة االنور 
  

   وعظ ما فرمايوط ع اْقا موىلْ    
  "بين جائي ؛... symbol - مشكوة ائمة ين جوامع نو شعار "  

زاداؤ   حممد ان علي نو نور"   "مشكوة ؛ اهنا سي ظاهر اس اهنا داعي  نور  نو  ائمة    ان بيو نا ش
، قران جميد نا  ط ع موىلْ اْقا  هر مؤمن ن قران نا نور سي بصرية لينار كيدا، وحي ين روشين ما زندگي گذار

حفظ نو نور عامل ما پهيالئي گيو، مؤمن نا هر گهر ما ايك حافظ هوئي  نداء نا انوار هر مؤمن نا گهر ما نشر كري 
  ديدا

  

  امي اْية: مدرسة ين مبارين ن هتاوي
  

، اهن برهان الدين موىلْ اْ مدر   رضسة مسجد ما بنايو هتو، اهنا سبب مسجد ين حرمة ان عظمة ما فرق پر
باد يا، دنيا نا كون كونا ما اْل حممد نا علم ين بركة پهيالئي گئي، هتايو، اهين بركة سي مؤمنني نا گامو ما مدارس اْ

 ئي جائي ؛، اْ اْج فرزندو نا دلو  موىلْ ين حمبة سي ئنده نو نو اْ ط عاْقا موىلْ   رايا هوا  ؛،  سگال فداء فداء
  .لشكر تيار ؛
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ة كشف يا   مني اْية : واج
  

   وعظ ما فرمايوط ع اْقا موىلْ    
ة نا سامن ايك قبة بناوي " ة ين ي،  واج اْج هو مني اْية ين ذكر كريئ  اجلامع االنور نا واج

؛  دهنكائي گئي ي ان اْ قبة ايك اْر ئي گيا ا، design ديواما اْيو و،  نا سبب اهنا پاچهل 
ة كشف ئي گيا،  امر گهنو  باواجي صاحب موىل  اْپ ين اعجاز ين شان سي قبة ن هتايا ان واج

ة كشف ئي گ ره پر اميان نو مشكل هتو مگر خدا ين مشيئة...  سي واج يا ان اهنا سبب مؤمنني نا چ
نور، حسني نا غم نو نور، اهوو روشن يو  مؤمنني ين زندگي نا هر امر ما كايا پلتائي گئي ان امام حسني 

ضة قائم ئي گئي  "پر نوحه كرواين، اْه نو نعره بلند كرواين ن

  فرماو ؛  رضسيدنا حممد برهان الدين موىلْ وا  ين  بركات  ين ذكر  كرتا ه  اجلامع االنور 
  
  
  
  
  
  

خدا تعاىلْ اجلامع االنور    نا ، وها لگ اهين بركات سي دعوة اْباد ؛  ، باقي ؛ ر اجها لگ اجلامع االنور نا انو
ين ط ع مهارا موىلْ سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين اْقا   ين اْية بينة حية ناطقة رضاحياء ما برهان الدين موىلْ 

  كرجو.  ان دراز    عمر شريف ن دراز
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 )   اجلامع االنور  ين بناء كيا امام  شروع كيدي، ان كيا امام نا زمان ما اهنو كام متام يو ان اهنو افتتاح يو؟ ١- س
٢   

  
  

  
 عشرة مباركة عقد فرمايا  رضاجلامع االنور  ما كيا ب ورس الداعي االجل سيدنا حممد برهان الدين )  ٢ –س 

  ١؛؟ 
  

  
 مهينه ين كم مدة ما اجلامع االنور  نو تعمري اوو كئي طرح الداعي االجل سيدنا حممد برهان الدين ٢٧ )  ٣ –س 

  ٣ين اْية ؛، معجزة ؛؟ رض
  
  
  

  
  ١؛؟   (foundation)كيو عمل مؤمن نو اساس  )٤ –س 
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  ٢) بئر حاكمي كيم ظاهر يا ؟ ٥ –س 
  
  
  

  
 عجب شان سي جانفشاين  ط ع  الداعي االجل سيدنا مفضل سيف  الدين  اجلامع االنور  نا احياء ما ) ٦ –س 

  ١كيدي ،  موىلْ نا  حق ما طول العمر ين دعاء كرو. 
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  ١٠ -  حـفـظ الـقـراْن

      ٦                                                    .هوـلك نام  سورة نو اْو ؛ ؟   ما ئي سورةـكات اْي اْ) ١
  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

                                       ين خايل جگه ما لكـهي  سورة منرب   اْپا ؛          منرب  الفاظ نا نيچ ب،

          )٤(     كـرو. پوري   سورة 
                                                                                                                                                                                                              

  
  
  

  سورة نو نام اْية شريفة 

   َولالِخَرةُ َخٌري لََك ِمَن االوىل ١

   َوِاّنُه َعلى ذِلَك لََشهِيٌد ٢

   الّزبانَِيةََسَندُع ٣

   اَلِذي َجَمَع ماالًَوَعدَّدُه ٤

   َرُسولٌ ِمَن اِهللا َيتلُوا ُصُحفًاُمطَهَّرة ٥

   َوَواِلٍد َوَما َولََد ٦

 َمِعل

 
  َحّتى ثُمَّ لََتَرُونَّها

١ ٣ ٤ ٢ 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ﴾٣﴿ لَُمونَسوَف َتع كَالَّ ﴾٢﴿ ُتُم املَقَابِرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُزر ﴾١﴿ كُُم التَّكَاثُُراَهل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَُمونَ كَالَّ لَو َتع ﴾٤﴿ لَُمونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كَالَّ َسوَف َتع

ثُمَّ لَُتسئَلُنَّ  ﴾٧﴿  الَيِقَنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعَنيثُمَّ  ﴾٦﴿ َملََتَرُونَّ الَْجِحي ﴾٥﴿الَيِقني 

  ﴾٨﴿ مَِيوَمِئٍذ َعنِ الَنِعي

  

  ١٠ - حفظ ا  الدعية 
                  ٥لكـهو.                                                                              اْ دعاء  ين خايل جگه ما صحيح منرب (الف)  

  َبحاَص الََيَمو اَوَّلَ  كُلِّ َجزٌع

١ ٣ ٤ ٥ ٢  

  

ِالَيَك َيا  اَجُتُه َو طَِلَبُتُه ِاىل َمخلُوقٍ ِفِانَّ َحاَجِتي َو طَِلَبِتيَوَح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَللُّهمَّ َمن 

َيوِمي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َوحَدَك الَ َشرِيَك لََك * اَللُّهمَّ اجَعل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َيومٍ اَوَّلُُه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا * َواَِعذنِي ِمنًحاَسطُُه فَالًَحا * َواِخَرُه َنَجهذا َصالًَحا * َواَو

  *ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َسطُُه فََزٌع * َواَو

         ٥                                                                                   (ب)  اْ سگلي دعاؤ كـيوار پرهائي    لكـهو.

  كـيوار پرهائي دعاء 

  َحاَنَك اَللُهمَّ ...ُسب ١

   ُد ... َوقُلِ احلَم ٢

   اْية الكـرسي ...   ٣

  ِعزَِّة ...ُسبَحانَ َربَِّك َربِّ ال ٤

  اَللُهمَّ ِان هذا داعي ... ٥
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  ١٥ –الفقه 
                   ٦                                                        لكـهو.       جواب(الف) خايل جگه ما صحيح 

  حارث مهدان والية لعني ثاين

  نصِّ دعاة مطلقني مؤمنٍ

  

  ماري والية ؛ كرؤو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ   ينع م  فرماو ؛  علي صلع رسول اهللا  ١ 

ــــــــــــــــــ   وارموار  كه   علي  ين  حمبة    كرو، جو  هو  علي  ين   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢
 حمبة  كرسو  تو  متن اْگ ما  جالوي  دئيس.

سي    ن هاـ  پكري  ن  اْگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  املؤمنني    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامري  ٣
  نكايل  ديدا.

  ِفقٍُمَنا  اَو          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَيَرنِي * ِمن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ يا حاَر َهمدانَ َمن َيُمت ٤
  ــــــــالََعــــَج

نا  استـــتار   نا  نزديك  ع م  ؛  ان ائمة طاهرين  ع م اولوا االمر  ائمة طاهرين  ٥
  ؛.رض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 درجة خامسة    صل االوللفا

 - ١٣ -

پر  ع م  نا  درميان  امري املؤمنني  موالنا علي    غدير خم  ما  ستري  هزار   مسلمنيصلع  رسول اهللا  ٦
          ـ  جلي  فرماوي.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٧(اسالم  نا  سات  دعائم  لكهو.      (ب) 

  ــــــ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١

                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢

  ـــــــ                                                                                         . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣

                                                                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ـــــ٤

                                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٥

                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٦

  ــــــــــــــــــــــــــ                                                                                        . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٧

  ٢دعامة  بغري كوئي  ي  عمل  قبول  نتهي؟                                                                                        كيا) ج(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    ١٥ - ا  الخبار   
      ٥١                                                   (الف)  سؤالو نا جوابو  پر  نشان كـرو.                                                    

    ابا ثعلبه نا  نزديك  كتنا دينار  قرض  ليدا؟  ع مامري املؤمنني)  ١ 

  ايك دينار  دينار ٢  سو دينار
  

  ن ايك رات  سپنا ما كهنار    سو  كهيو؟  ع مموالتنا اْمنة )  ٢

  گهنا َعاِلم سي حامل چهواْپ   خري الناس سي حامل چهواْپ  سي حامل چهو   دنيا نا طاقة ور اْپ
  

    دعاء  كيدي  تو  خدا تعاىلْ   سو  نازل  كيدو؟ع م  التنا فاطمة مو  )٣

  مائدة  پاين  قراْن جميد
  

ا لئي گيا؟ ع مين والدة ئي تو  موالنا عبد املطلب  صلعرسول اهللا ) ٤   اْپ ن ك

  بيت اهللا طرف لئي گيا  پوتانا گهر لئي گيا  مسجد النيب لئي گيا
  

  ن  ايك دينار  نا  بدل سو  اْپو؟ع م  ) خدا تعاىلْ    موالنا علي ٥
  ايك سو ايك اْپا  ايك نا پچيس اْپا  ايك سو  ن پچـيس اْپا

  

 نا سايا ما ِفراش بچهاواما اْؤيت؟ كون  صاحب واسط كعبة) ٦
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  واسطع م موالنا ابراهيم   واسطع مموالنا عبد املطلب   واسطع م  موالنا عبد اهللا 
  

  ين والدة  كــــئي جگه،كيا مهينة ين كــئي تاريخ  ئي؟صلع  رسول اهللا ) ٧
  مي ربيع االول ١٢مين ما   مي ربيع االخر ١٦مدينة منورة ما   مي ربيع االول ١٢مكة املكرمة ما 

  

       ١اْپا؟                                                                      دينار   مقداد  ن  كتنا  ع م  امري املؤمنني ) ٨
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

   ١٠ –املوعظة 

  ٦                                                                                              (الف) نيچ لكـهيال سؤالو نا جوابو لكـهو.

ـ  پگ وايل ن  كُهالّ  ماغذاء  پهلو  بسم اهللا دهؤواها  

  

  . ما  سي  مجارســـــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ: مؤمن  ن  پيت  ري  ن مجن  مجارس  تو  خدا  تعاىلْ  اهن  جنة  نا  ١

  .؛  چيز  ضروريـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  انسان  ن  زنده  رهوا  واسط: ٢

  ؛.ما  بركة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــ :مجن  مجوا  پيشتر  ان  مجوا  بعد  بيو  ٣
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  .ادب  سي  بيته    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پر  ب   مجوا  واسط  زمني:٤

ين  ن  ان  بئريو  اورهين  پ :٥ ، ــــــــمردو  توپي  پ .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  ن  مجن  مج     مج

.ـــــــــــــ"  بويل، منك چاكهي  ن  مجن  :  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٦   مج

  نيچ  لكها  هوا  مجلة  ن  متام  كرو.         (ب) 

  

                                                                                                 

  

  

  

  تو خدا اهن جنة نا پهلو مجارس نا  موائد  موكواما  اْو  ؛  توص ع    وقت  اْل  حممد 

  تو خدا اهن رحيق خمتوم ما سي پالؤس كوئي  مؤمن، مؤمن  ن  پي  ري  ن  مجار  تو

  تو پوتانو رزق لئي ن اتر ؛ مؤمن  ن  پاين  پالؤس  توكوئي  مؤمن، 

مان  كوئي  نا  گهر  اتر  ؛  تو ؛. م   تو فرشتاؤ اهنوگهريو ناكه



 درجة خامسة    صل االوللفا

 - ١٧ -

  ١٠ - مضمون 

  هو.ـسطر  نو مضمون لك  ١٠    عنوان پركوئي ايك 
  

  ) داتن  (سواك) .١
  مجن  مجاروا  ما  ثواب. )٢
  Upliftment)رفع مستوى املؤمنني    ٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنوان نو نام: 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 درجة خامسة    صل االوللفا

 - ١٨ -

 ١٠ - الـحكـم 

       ٣شريف   ن   ترتيب سي لكـهو.              لكـها ؛. متي    حديث بال ترتيب(ا)  حديث شريف  نا الفاظ 
  

  ِلَعبٍد  َيقرُء  الَ  القُران  فَاقَةَ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣                           حديث  شريف نو مفهوم لكـهو.                                                                                                   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤                                                 ) اْ   الفاظ ين سو معىن ؛   لكـهو.                                            ب(

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ُيدفَُع٢             َتاِلي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ١

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.معصية ٤             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.فاقة ٣

  

  

  



 درجة خامسة    صل االوللفا

 - ١٩ -

  ١٠ - لسان الدعوة 

                                                                                                                ٤             .هوـلك  opposites  ناالفاظ اْ  سگال  )  ١(

  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   : پيشتر٢       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : حمبة١

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  پهال :٤      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    طاعة : ٣  

                                                                  ٦           .ؤبنا ا مجلة هيال  الفاظ  نـنيچ  لك    (ب)

    مالئكة    .١
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كهجوري    .٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  داؤد نيب .  ٣  
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