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٧٨٦ 

 )١٠(  املقدمة

هر  ، � اپنا  جانو نسس علم نا نور  سي روشن كيدا  تع خدا تعاىلْ  نو محد انسس شكر  كريئسس هك خدا

 مؤمنني علم اْپواما واسطسس گهين  كوششو فرماوسس ؛ )موىلْ(  ع م ويل اهللا زمان ما 

ايك  فردوس  ما  سورت �   رض ما داعي الداعي االجل سيدنا عبد علي سيف الدين ٤٣ •

.  امها طلبة العلم  اْوي نسس راكهو"الدرس السيفي"   جيوو مدرسة بنايو هج نو نام  

 � سگال نسس شفقة سي پالتا.  رضانسس اْپ موىلْ    علم حاصل كرتا، رهتا

� درس سيفي ين توسيع   رضما داعي ، الداعي االجل سيدنا طاهر سيف الدين  ٥١ •

(expand)   اجلامعة السيفية" نام اْپو.  فرماوي  انسس اهنسس " 

  ٣� اجلامعة  السيفية ين تني  رضما داعي الداعي االجل سيدنا حممد برهان الدين  ٥٢ •

 قائم كيدي.    (branches)فروعات 

   ما  كراچي 

 ما ميالد پر ١٠٠اْپنا سو  _____  ما نريويب

 اْپنا  ختت نشي نسس  پچاس ورس يا هت موقع پر  ______  ما مرول (ممبئي) انسس
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� نريويب نا اجلامعة السيفية ين   ط عما داعي الداعي االجل سيدنا مفضل سيف الدين  ٥٣ •

نو افتتاح اه  ماهـ   ١٤٣٨   مي رجب االصب  ٢٠اْ سال عظيم الشان مباين  بناوي  انسس  

ين ذكر  ع مامام حسني انسس    نا علم نشر فرمايو ص عفرمايو.  عجب شان سي اْل حممد 

 انسس بركات عطاء فرماوي.  مأمت كرايو  ، فرماوي

متام عامل سي مؤمنني نا فرزندو ، دكراؤ انسس دكريو  اجلامعة السيفية ما علم طلب كروا   

سي ١ورس ين عمر ما داخل ائي؛. الدرجة االولة   ١٣سي  ١٢اْوسس ؛. تقريباً 

نا شفقة  نا پالنا ما   ط عتك تعليم حاصل كرسس ؛. موالنا املنعام  ١١الدرجة احلادي العشر 

  ين خدمة واسطسس تيار ائي ؛. ط ع مهوتا ائي ؛ انسس اْپ موىلْ علم پرهي نسس

 فرماوسس  ؛ ط ع ايك بيان ما الداعي االجل سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين

وے ؛، 
ْ
وے ؛ . هياں امریكه يس ا

ْ
�نا لوگو، طلبة ،  �ه ؤ  جامعة ما ا

، اسكولو هياں كتين universitiesهياں ين surroundings امریكه ما تو كتنا 

ا�ي چزيو هويئ ؛ خويب والو هويئ ؛  هياں  مويك � �ي وهاں 

وے؛ . سوں ؛ جامعة ما؟  نه س�ي چزيو  جامعة � اندر  ؛ �وا� 
ْ
ا

هوے جامعة كتنو وسیع  .جامعة ين ذات �وںم� صاحب فرماؤ� �ا � 

 در... هويئ،  كتين بر�  اهنا ان
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اے فرزندو متنے �وں �وں م�، مت� رضور �و� �اسو ،  متاري معر 

 �اس،

ؤجو برابر 
ْ
 جامعة ما ا

 سي مهيشه موىلْ، خدا تعاىل اپنسس سگال نسس اْ جامعة  ما علم طلب كروو نصيب كرجو

انسس جظظاطط لگ علم طلب كرنار   علم طلب   كرتا رهسس   وهاطط  لگ سيدنا عايل  وابسهت راكهجو 

 ين عمر شريف نسس صحة انسس عافية ما دراز كرجو .  ط ع قدر مفضل سيف الدين

 مقدمة ين مدد سي سؤالو نا جواب اْپو :

 ؟سورت ما فرزندو  واسطسس سوطط بنايو  � رضالدين  عبد علي سيف . سيدنا ١

______________________________________________ 

 بناوي؟ (branches)كظظاطط كظظاطط فروعات � جامعة ين  رض. سيدنا حممد برهان الدين ٢

______________________________________________ 

  مي رجب االصب اْقا موىلْ � سوطط عمل فرمايو؟ ٢٠هـ  ما، ١٤٣٨. اْ سال  ٣

______________________________________________ 
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 جامعة ما  كئي عمر ما داخل وائي ؛؟ انسس امها كتنا ورس تعليم ائي ؛؟. ٤

______________________________________________ 

� فرزندو نسس جامعة نا باره ما سوطط وصية  ط ع . سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين٥

 فرماوي ؛؟

______________________________________________ 

 

 /             )١٥(  حفظ القراْن

 /             )٥خايل جگه مكمل كرو : ( )١

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 _____الَِّذي أَنَقَض  ِوْزَرَك  ___َوَوَضْعَنا  َلَك َصْدَرَك  ____أَملَْ 
َفِإَذا   ____ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر   َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا   َوَرفَـْعَنا َلَك ذِْكَرَك 

  ____َوِإَىل َربَِّك   فَـَرْغَت َفانِصْب 

 َنْشرَحْ  َعنكَ  ُيْسًرا َفاْرَغبْ  َظْهَركَ 

 



 الدرجة الثالثة                                                                                                              هـ١٤٣٨الفصل الثاين 

6 
 

 

 

 )               /    ١٠(          منرب نسس اهين  اْية  نا ساسس لكهوحسب الذيل سورتو نا   )٢

 

 

 سورة االخالص ٩ سورة املسد ٧ قريشسورة  ٥ سورة املاعون ٣ سورة التكاثر ١

سورة  ٢
 الكوثر

٤ 
 سورة اهلمزة

٦ 
 سورة الكافرون

٨ 
 سورة النصر

١٠ 
 سورة الفيل

 

 

  امل جيعل كيدهم يف تضليل  حىت زرمت املقابر

  فليعبدوا رب هذا البيت  ما اغىن عنه ماله وما كسب

  ا� كان توابا  وال انتم عابدون ما اعبد

  فصل لربك واحنر  الذي مجع ماالو عدده

  وال حيض على طعام املسكني  مل يلد ومل يولد
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 /              ) ١٥( حفظ االدعية 

 /                )٨(     خايل جگه مكمل كرو  نيچسس كلمات ين مدد سي الف)    ١

 ط عالدعاء لداعي العصر  

 و_______ كتاب تاهم اُهللا الْٰا  الطَّاهرِين الَّذينن لِ حممدٰا_____ ٰهذَا انَّ م ظُظاَللَّ

ئذين الالَّ ______  وهو   ك النصِّ نظيماسلْ يف ظِظموجعلَ در امامت عظيما كًاملْ تاهمٰا

الداعي  _____ مفضل سيف الدين ______سيِّدنا الداعي االجل  ف املُؤمنِنيظْظوكَ

م ظُظاَللَّ ______  الدّينِ برهان حممدجوهر قَائدالْ يبنا اَالسيِّدنا ومو االجل احلَي املُقَدسِ 

  عينِك وامحهوراعه بِ  تح لَه فَتحا يِسيرانصيرا وافْ _____من لَدنك   تهوٰا  واَعلِ اَمره  عمره

له الطَّاهرِين وٰا_____ نا رِضاه ساعني حبقِّ سيِّد ويفمطيعني نا لَه سامعني واجعلْ ظكحبفْ

لَيع كاتلَوظِظصنيعاَمج م  

دملْ حماسكْ طَاناحلةَوجنلُ م 

 اَطلِفَ ناالومو داعي عصمةُ
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 ١ب)  اْ دعاء مبارك ما اپنسس كونا حق ما دعاء كريئسس ؛؟  _________________ ١

 ١_____ج) اْ دعاء اپنسس كيوارسس  پرهيئسس ؛؟ _____________________١

 

 ؟ كرواين  انسس كيوارسس ؟ كرواين  وار كتين� تسبيح ؟ كئي تسبيح ائي ؛  ما) تسبيح فاطمة ٢

          )٥(           / 

 كرواين  تين وارـك حـتسبي

  

  

  

  

 

 

 

 كيوارسس كرسس؟

.............

.............

.............

.............
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 /              )٢٠( لسان الدعوة

 الفاظ مدد كرسسس  بناوو.  متنسس اْ    ) مجلة٥پانچ (  پر   عنوان   "ميطط " نا

 پسند دوستو  ط عموىلْ  حفظ مدرسة ورس والدين نام

 

١_____________________________________________ 

٢_____________________________________________ 

٣_____________________________________________ 

٤_____________________________________________ 

٥_____________________________________________ 

 

)٥(              / 

)٦(              / 
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    نيچسس الفاظ ماواحد نا مجع لكهو .

 مجع واحد 

  مؤمن

  مسجد

  مناز

  عمل

 

 نسس اهنا  مترادف ساسس مالو الفاظ اْپا هوا   نيچسس

 باغ باغبان

 خسهت كهبا

 كاندها باغيچه

 نگظظبان كمزور

 لولو لنگرو

 

)٤(              / 

)٥(              / 
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  )/              ٢٠( االدب

 

 

 
__________________                           __________________ 

•  

 

 

 

 

)٧(              / 
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                  )  بيت نسس نيچسس لكهيال مصرع ين مدد سي مكمل كرو٢

 كم و كم كشفوا  كرب ذي كربة                         _________________

 _______________                        قد  مضى  من ابـــــــــــــــــــــوهت  الغرر

 _________________                      ان نائبكم سيف دين اهلدى     

 ______________                               اْله ما اـــمى املــــــــزن  باملــــــــــطر

 

 

 

     خايل جگه مكمل كرو :     )٣

 ال جپوططــــــــــــاشه _______ نا نام ين م

 ويب لئي اهين ____ لكهوططــــــــــــكلك ط

 فرض مسجهي � شه ين ______ كروطط

 شه مفضل  نا نام ين ______ جپوطط      

)٨         /     ( 

)٥(              / 
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 /              ) ١٠(  فقه

 /             )٠١(لكهو :    نا  جواب ٥ كوئي ي حسب الذيل سؤالو ما سي  )١

 پنا درميان كـئي بسس نفيس چيز  موكي نسس گيا ؛ ؟ ا صلع   رسول اهللا  •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ؟ ؛ كون  سردار نا جوانو نا  جنة •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛؟ فرزند كونا امام نا زمان هر •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟؛ اولكهيئسس سي نام كيا اپن نسس م ع الزمان امام •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ؛؟ قائم سبب كونا اْج دعوة ين م ع الزمان امام •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سوطط؟  يعين   ؛  مناز)  منهـ(  وهج نو دين •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كرسسس؟ نظر پهلسس ما پهلسس ما عمل كيا دن نا قيامة تعاىلْ خدا •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جويئسس؟ سيكهاوو پرهتا مناز نسس فرزندو ما عمر ين ورس كـتنا •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛؟ پرهيئسس  مناز  ركعة كـتين اپن ما رات انسس دن •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 /             )  ١٠(   االخبار

 
 )      / ٦(   مجلة لكهو : ٣ين شان ما   ع م ) الفاظ ين مدد سي موالتنا فاطمة ١

 

  صلع  رسول اهللا    ستري رات ،    اْنسو مجع كيدا ،     كراين ، ليلة القدر ،   سيدة ،  شفاعة ، 
 فاطمي  داعي      ،ع م امام حسن انسس امام حسني       ، ع م موالنا علي

 

______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________ 
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 سؤالو نا جواب دو      نيچسس  نا  )٢

 "اْپ نا در پر مهيطط بركة لئيسسمدينة فقط اْ} واسطسس اْيا ؛، " )ا

 /       )١(                اْ مجلة  كونسا موىلْ نسس عرض كيدا ؟ 

______________________________________________
______________________________________________ 

 )           / ١( امام حسني عم � غرفة ما پدهاري نسس وضوء  كري نسس سوطط  عمل  كيدو؟    )ب

______________________________________________ 

 /)٢( ين حضرة امامية ما جاسو  تو سوطط عمل كرسو انسس  سوطط عرض كرسو؟  ط عج) متيطط اْقا موىلْ 

______________________________________________
______________________________________________ 
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 /         )  ١٠(  موعظة

 /                  )٨(    خايل جگه مكمل كرو :  )١

 ي نسس وات كروي جوئيسس.ظظاْپس ما سگال نسس ايك بيجا نسس _______  ك.   ١

 ي نسس وات كروي جوئيسس.ظظنسس ______ ك   والدين انسس مهوتاؤ بزرگو ،.    ٢

 هر كام شروع كروا پظظال _________________ پرهسس.. ٣

 . كوئي  متنسس مدد كرسس يا كئي هدية اْپسس  هت وقت  اهنسس ______ كظظوو جوئيسس.٤

 

 )        /٢(                              :  اَحسِن الْى من اسَاءَ الَيك)٢

 متارا ساسس  هج برو كرسس متيطط اهنا اوپر ____________.
 

 احسان كرجو  معاف كرجو برو كرجو 

 


