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 1 مـقـدمة 10  

 2 الـقـراْنحـفـظ  15  

 3 حـفـظ االدعية 15  

 4 فـقـه 10  

 5 اخــبــار 10  

 6 موعظة 10 

 7 لسان الدعوة 20 

 8  قصيدة 10 

 9 مدح/نصيحة 10 

  مجلة   110 
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٧٨٦ 

 )١٠(  املقدمة

ويل  هر زمان ما  ، � 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 اهللا

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

انسس اْپ    رتاعلم حاصل ك، .  امها طلبة العلم  اْوي نسس رهتاراكهو"الدرس السيفي"   بنايو هج نو نام  

 � سگال نسس شفقة سي پالتا.  رضموىلْ 

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

 " اجلامعة السيفية" نام اْپو.  انسس اهنسس 

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

(branches)    .قائم كيدي 

   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 عظيم الشان   ط عما داعي الداعي االجل سيدنا مفضل سيف الدين  ٥٣ •

نو افتتاح فرمايو.  عجب شان سي اْل اه  ماهـ   ١٤٣٨   مي رجب االصب  ٢٠اْ سال مباين  بناوي  انسس  

 انسس بركات عطاء فرماوي.  مأمت كرايو  ، ين ذكر فرماوي ع مامام حسني انسس    نا علم نشر فرمايو ص عحممد 

نني نا فرزندو ، دكراؤ انسس دكريو  اجلامعة السيفية ما علم طلب كروا   اْوسس ؛. تقريباً متام عامل سي مؤم

تك  ١١سي الدرجة احلادي العشر ١ورس ين عمر ما داخل ائي؛. الدرجة االولة   ١٣سي  ١٢

ين  ط عنسس اْپ موىلْ نا شفقة  نا پالنا ما علم پرهي نسس مهوتا ائي ؛ ا  ط عتعليم حاصل كرسس ؛. موالنا املنعام 

  خدمة واسطسس تيار ائي ؛.

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

وے ؛، امریكه ما تو 
ْ
وے ؛ . هياں امریكه يس ا

ْ
�نا لوگو، طلبة ،  �ه ؤ  جامعة ما ا

، اسكولو هياں كتين ا�ي چزيو هويئ ؛ universitiesهياں ين  surroundings   كتنا 

وے؛ . سوں ؛ جامعة ما؟  نه س�ي 
ْ
خويب والو هويئ ؛  هياں  مويك � �ي وهاں ا

هوے  .جامعة ين ذات �وںم� چزيو  جامعة � اندر  ؛ �وا� صاحب فرماؤ� �ا � 

 جامعة كتنو وسیع هويئ،  كتين بر�  اهنا اندر... 

 فرزندو متنے �وں �وں م�، مت� رضور �و� �اسو ،  متاري معر �اس،اے 

ؤجو برابر 
ْ
 جامعة ما ا
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 وابسهت راكهجو  سي مهيشه موىلْ، خدا تعاىل اپنسس سگال نسس اْ جامعة  ما علم طلب كروو نصيب كرجو

  ط ع  سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدينانسس جظظاطط لگ علم طلب كرنار   علم طلب   كرتا رهسس   وهاطط  لگ

 ين عمر شريف نسس صحة انسس عافية ما دراز كرجو .

 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

__________________________________________________ 

 امعة ما  كئي عمر ما داخل وائي ؛؟ انسس امها كتنا ورس تعليم ائي ؛؟ج. ٤

__________________________________________________ 

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

______________________________________________________ 
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    ١٥  جيدـحفظ القراْن امل

 ١٠        .قراْن جميد ين اْيات نسس متام كرو .١

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  *ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــالذين هم عن صلوم ــــــــــــــــــــــــ *  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فويل ـــــ .١

  * ــــــــــــــــــــــــ   سافلنيــــــــــــــــــــــــــــــــــمث ردد�  *    يف احسن تقومي ــــــــــــــــــــلقد خلقنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢

 * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   راضيةفهو يف  * ــــــــــــــــــــــــــــ  فاما من ثقلت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٣

  * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ووجدك عائال  *  ووجدك ضاال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .٤

  *ــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــالصاحلات اولئك هم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الذين اْمنوا  .٥

 اسفل فاغىن االنسان موازينه ساهون
 عيشة للمصلني خري الربية وعملوا فهدى
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 ٥    كامل  "ب"  نا سامنسس صحيح منرب لكهو . .٢

 

 

 

 

 

 

     15   حفظ االدعية
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  ) ١٥االدعية (حفظ 

 ٥ منرب اْپي ترتيب ما كرو. دعاء نسس ١

 لَيكثنِي  عنــ  والَ  ننشكرك  و اخلَريلَك  عخشنو   ككفُر 

 رجو  رمحتك  وخناف عذابك اجلدونـحفد  نـ 

 ونستغفرك  حمدك  ونستعينكاَللّهم  اناَّ  نـ ١

 سعىلَك  نصلّي  ونسجد واليك  نـعبد  واَللّهم  اياك  نـ 

 ونخنع  ونختلع   ممن يفجرك 

 قلحم  رِينبِالكَاف  كذَابنَّ  عا 
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 ٥     صحيــح منرب لكهو."      نا الفكامل ""نا   سامنسس  بكامل " .٢

١. 

٢.  

٣.  

٤.  

٥. 

 
 )٥(  كرو صحيح جواب نسس .٣

 
 سوطط پرهائي ؛؟ ركعة متام كيدا بعد  ٢.هر فريضة ين اْخري ركعة ما  انسس سنة ، نافلة  انسس تطوع ين ١

                مظظوضضو تشظظد *   ناهنو تشظظد* 

 اپنسس سوطط پرهئيسس ؛؟ ين مناز ما  سالم والوا بعد .هر فريضة٢

                دعاء التعقيب               *   دعاء التقرب*  

 ؟ قنوت پرهائي ؛ ركعة متام كيدا بعد كونسي.فجر نا فرض ما ٣

 مناز ما نية ليوا  بعد  هر فريضة ين

 مغرب ، عشاء ، ظهر انسس  عصر نا فرض ما

 هر فريضة ين مناز ما نية ليوا پظظال

 پاؤطط ين مسح كريت وقت

 وة اَللّهم رب الدع منهـ  دهويت وقت

 (پظظلو تشهد)سمِ اِهللا وبِاِهللا  بِــ

هِيجو ضيب ماَللّه 

 هِيجو تهجو 

 بت قَدمياَللّهم ثَـ
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 ركعة بيجي*   پظظلي ركعة*  

 "سبحان ريب االعلى وتعاىل " اْ تسبيح كيوارسس ائسس ؛؟.٤

 سجدة ما*   ركوع ما*

 اْ كلمة كونسي دعاء ما ؛؟ "وان اهللا يبعث من يف القبور".٥

  مظظوضضا تشظظد *   ناهنا تشظظد*

 

 ١٠   الفقه

:2          خا يل    جگه  پو  رو   
)١(  بحاُهللا  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و           
 نتهي.   ئزبغري    مناز   جا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )٢(

 
   5      لكهو:  پورا مجلة ما (ب)نيچسس لكها  سؤ ا لو   نا  جواب

 فريضة  نا كتنا  غسل ؛؟  سنة   نا   كتنا   غسل  ؛؟  )۱(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 � مدينة ين طرف هجرة كيدي تو پظظلو عمل سوطط  كيدو ؟ صلعرسو ل اهللا   )٢(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ز  ؛  ؟ـمسجد  سوطط  چيز  واسطسس   اهم  مر   ك  )۳(
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حتية املسجد  ين  كتين   ركعة ؛؟  امها  كئي  سورتو  پرهائي  ؛   ؟  )٤(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) ٣لگاؤ.( انسس هج � ائسس اهنا سامنسس عمل ائسس اهنا سامنسس  )  مسجد ين اْداب ما سي٥(

  مسجد ما داخل ائسس هت وقت مجنو پگ اْگل كرسس.

  مسجد ما شور كري سكائسس

  مسجد ما خنامة اْوسس تو كپرا ما لئي لسس

  مسجد ما قبلة نسس پيضضهـ دئي نسس بيضضهوو

  مسجد ما هتهيارو الوي سكائسس

  وقت دابو پگ اْگل كرسس. مسجد ما سي نكلسس هت
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 ) ١٠(  االخبار

 ٦          خايل جگه پر كرو ..١

 پظظال امام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ .١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لئي  نسس اْيا .اْپنو نام  جنة  سي  .٢

 � ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ساسس  صلح كيدي. ع محكمتو خاطر امام حسن  .٣

 نو ثواب ؛ .عمرة    ــــام حسني ين زيارة ما  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انسس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام .٤

 ـ امامة نا رتبة ما قائم يا .ـــــــــــــــــــــــــــين شظظادة نا بعد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ع مامام حسن .٥

 

 ٤       كامل" الف "نا مجلة نسس كامل "ب" نا مجلة ساسس مالؤ.٢

 ب  الف

 حسني ين كمر خم ئي گئي  گهورا پر بيتهسس تو ع مموال نا عباس علمدار  ١

 كهسس ؛اْ مثل نا نوجوان نو مقابله نو   عباس ين شهادة سي ٢

 براتا  اْپنا پگ زمني پر لر  سكينة عرض كرسس ؛ اسس كاكاجي صاحب ٣

 اْپ موجود چهو انسس مهيطط پياسا رهئيسس  راوت كهسس ؛ سوطط ماري مثل نا راوت نسس ٤
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 املوعظة   ١٠

نا سبق ما هج پرهي گيا چهو اهنسس ياد كري نيچسس مجلةؤ ما خايل جگه پوري  الكذبانسس  الصدق

 ١٠     متاري مدد واسطسس الفاظ اْپوا ما اْ يا ؛. كرو.

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بولوو جوئيسس. هاپنسس مهيش)١

 سچا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بناوا جوئيسس.)٢

 ـــــ ين سرية حاصل ائي ؛.و بولواسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسچ) ٣

 ـــــــــــــــــــــــ ما رهسس ؛.سچ بولنار  مهيشه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انسس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) ٤

 ـــــ جئيس.ــــــ ما رهسس ؛ هك ميطط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجهوت بولنار مهيشه پريشان انسس ــــــــــــ)٥

 ايك جهوت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بوالوسس ؛.) ٦

 جهوت بولنار  ين لوگو ما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ائي ؛.) ٧

 لنار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نو كرنار ؛.) جهوت نو بو٨

 فكر اطمئنان پكرائي ذلة سو جهوت
 سچو دوستو سكون فرشهت فتنة
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 ١٠  اال دب

 

 

 

 

.سس لكهو٦( نيچسس لكهيال بند نسس تر تيب سي اعراب سا( 

 

 

 

 

 

 

 

 هل مؤمن يتسلى

 على السنان جتلى

 يا سيد الشظظداء اهل كهذي جلى

 رأس احلسني معلى

 الالءه كذكاء

 والظظفتا يا حسينا
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    ١٠    مدح

                 ر كرو .پ نسس الفاظ ين مدد سي خايل جگهنيچسس لكهيلي مدح ين 

 

 كروطط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر دم  ين حب دل ما  شه )١

 جبايا كروطط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساسس معرفة  

 برهان اهلدىنسس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسس  هو و شه  )٢

 نسس دل ما مسايا كروطط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ين ش

 شكر ديكهي غالم صورة قدم مسايا مدحة سجدة جاليا خدمة

 برأس رمح قد عال

 وكل سر قد جال

 هللا رأس قد عال

 سورة كهف قد تال

 ابكيك موالي احلسني افديك موالي احلسني

 موالي موالي احلسني
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 ري نسس سداك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحق نا موىلْ ين  )٣

 كروطط  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمشنو نا دلو     نسس 

 ين جويت كري كهالو ما    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛كم  )٤

 نايا  كروططظظما پ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه نا پاك  

  نو امي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مياين  ولوله ؛ )٥

  جبايا كروططمهيشه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه ين 

 

    ١٥  لسان الدعوة

 ٦         واحد نسس مجع  ما لكهو . .١

 مجع واحد مجع واحد مجع واحد
  داعي  شخص  مؤمن
  حركة  ذاكر  ملك
  حسنة  بركة  لفظ

  قاضي  جملس  مشهد
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 ٥       مجع نو لفظ استعمال كرو . /مجلة ما واحد.٢

بين گئي (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلامع االنور  ين بركة سي مؤمنني نا شظظرو ما كئينك  •

 مسجد  ) /مساجد 

 سوچي مسجهي نسس بولسس   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرزندو نسس الئق ؛ هك ايك ايك  •

  الفاظ ) /( لفظ                      

 درجات ) /درجة (    هو چهو؟پرما   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا  متيطط ك •

؛ نا درميان سورج نا مقام ما   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتام  رضسيدنا طاهر سيف الدين  •

 دعاة ) /( داعي  

(           .عشرة مباركة ين خدمة كروا نسس گيا ؛  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهارا شظظر ما سي بعض  •

 اشخاص ) /شخص

 ٤       ين مدد لئي مجلة نسس متام كرو .متضاد الفاظ .٣

 ْهاوسس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤمن نسس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ط عموىلدرجة ما چر

 ،  ادىن   )( اعلى  ؛ .

  ؛ .  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ انسس كافر واسطسس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤمن واسطسس   

 ( ذلة   ، عزة   )


