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٧٨٦ 

 املقدمة

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

 فرماوسس ؛ صلعكروو اهين طرف هداية ديتا هوا  رسول اهللا 

<�l`È̌◊� <�‹◊�√÷]<Å̌]Ö̌�]<‡€̌� <<^„�e^ě<�Í�◊¬̌Ê̌<�‹◊�√÷]<�ÌfľË�Ç⁄̌<^fǐ�]h^f̌÷]<

 ميطط علم نو شهر چهوطط انسس علي  اهنا دروازه ؛، انسس هج شخص نسس علم طلب كروو هوئي تو دروازه سي اْوسس

انسس ستر نا زمان ما اهنا  ع م نا ذريعة سي}  حاصل ئي سكسس ؛ انسس اْپنا بعد ائمة طاهرين ع م متام علم موالنا علي

 سي} حاصل ئي سكسس . رضدعاة مطلقني 

ما  علم طلب كرناراؤ  سورت �   رض ما داعي الداعي االجل سيدنا عبد علي سيف الدين ٤٣تيتاليس   

 تا ، هج نو نام "الدرس السيفي"   راكهو، امها طلبة العلم  اْوي نسس ره بنايو هـ  ما  فردوس جيوو مدرسة ١٢٢٥واسطسس 

 رتا.انسس اْپ سگال ين شفقة سي تربية ك  تاانسس علم حاصل كر

تشريف اليا  اْپ� "الدرس   رضما داعي ، الداعي االجل سيدنا طاهر سيف الدين  ٥١ورس بعد  ١٠٠اْپنا سو 

انسس اهنسس " اجلامعة السيفية" نام اْپو. ايك بيان ما  الداعي االجل سيدنا حممد   .فرماوي (expand) توسيع   ينالسيفي " 

 فرماوسس ؛ رض برهان الدين
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ج ميل ريه ؛، موال� عبد عيل سیف الدين جامعة سیفیة
ْ
ين حسنة ؛ ا� سو رض  اهين براكت ا

پ �  رضورس �هي موال� طاهر سیف الدين 
ْ
جامعة ين شان �ين ز�ده كیدي، براكت ين ا�ار ا

 
ْ
ل � نو عمل ثٌرهايو، كتنا طلبة العمل ا

ْ
تیار اتنا ورسو ما كتنا  جاري كیدي، نفوس � تیار كیدا ا

 . �يئ � ن� ا� دعوة ين خدمة كرے ؛

ما داعي الداعي االجل سيدنا حممد برهان الدين  ٥٢نا بعد اْپنا منصوص باومنا  رضسيدنا طاهر سيف الدين 

 � هج اجلامع االنور نسس احياء فرماوي، اهنا سبب دعوة ما بركات بركات ئي گئي.   اْپ رضاْپ موىلْ   تشريف اليا، رض

   .يديقائم ك  (branches)فروعات   ٣ين تني السيفية  امعة � اجل رض

   ما  كراچي 

 اْپنا سو ما ميالد پر _____  ما نريويب

 پچاس ورس يا هت موقع پري نسس  ختت نش  اْپنا  ______  ما مرول (ممبئي) انسس

تارسس عجب وه جامعة ين قدر  هوئي  هك  "  ذات ؛ اْ  جامعة ماري  "فرماؤتا  هك رضسيدنا حممد برهان الدين 

 هج خود داعي ين ذات  هوئي.

 ١٣سي  ١٢عة السيفية ما علم طلب كروا اْوسس ؛. تقريباً متام عامل سي مؤمنني نا فرزندو ، دكراؤ انسس دكريو  اجلام

تك تعليم حاصل كرسس ؛.  ١١سي الدرجة احلادي العشر ١ورس ين عمر ما داخل ائي؛. الدرجة االولة  
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 ناات نظر  ين ط عموىلْ تاهك   نا شفقة نا پالنا ما هر طالب علم ين تعليم و تربية ائي ؛  ط عاجلامعة السيفية ما موالنا املنعام 

 �  سبب

تـَـكاملِ شـــخصي    To attain perfection in all aspect of their character and personality   - حاصل  كرسس            

  انسس دعوة ين خدمة كرسس.                                                                         

 ط ع ما داعي الداعي االجل سيدنا مفضل سيف الدين  ٥٣نا منصوص ،  رض سيدنا حممد برهان الديناْجسس 

 .وي رهيا ؛نا واسطسس دن انسس رات  جانفشاين فرما ين مثل جامعة  رض موىلْ  اْپ

اْپ    مي رجب االصب ٢٠هـ   ما  ١٤٣٨اْ سال  � نريويب ما اجلامعة السيفية ين عظيم  الشان مباين  بناوي  انسس  ط عاْقا موىلْ 

نا علوم نشر  ص ععجب شان سي اْل حممد  مباين  نو افتتاح فرمايو.عظيم الشان   � نريويب ما  اجلامعة السيفية ين  ط ع

ام بركات مت انسس  م نو خالصة ؛ين ذكر متام عل ع م حسنيهك هج ين ذكر فرماوي  انسس مأمت كرايو ، ع مامام حسني   ،فرمايا

 .نسس جامعة ما مساوي ديدي

نسس مجع  نا  اْثار  رضانسس اْپ نا دعاة كرام   ع ممباين  ما  ائمة فاطميني  عظيم الشان � اجلامعة السيفية نريويب ين  ط عاْقا موىلْ  

 كيدا ؛ equipسي   most modern & advanced facilities، اهنا ساسس جامعة نسس  كيدا ؛
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 بنايو ؛  معهد الزهراءما   entrance ان campusسيفية نا الامعة  اجل •

؛ انسس �  (source)� امي بتاوسس ؛ هك قراْن جميد متام علم نا منبع 

  منبع پر پظظنچواين چاوي قراْن جميد نو حفظ ؛.

ي ؛،  انسس  ونسس  اجلامع االنور   ين طرز پر  بنامسجد  جامعة ين •

  ؛عناية فرمايو "املسجد الزهراء"مسجد نو  نام  

امها   نا بئر نا امنوذج پر  بناوا ما اْيو ؛،  نورال امع ا� اجل  ؛  ر  ـــــــبئما مباركة  ساحة    •

نا مشاهد ما ودهاويلو پاين  انسس اْپ  ع م � متام بركـيت بئرو  نو پاين، اولياء كرام  ط ع موىلْ

  نو شفاء بوليلو پاين مالوي نسس امها  بركات  مجع كري ديدي. ط عموىلْ 

  طلبة نا امتحان لسس ؛ اهنسس سيدنا امسعيل  بدر الدين راكهي نسس يفتشر ط ع، جظظاطط موىلْ ايوان مبارك ا  جامعة ن •

ايوان  نا طرز  پر بنايو ؛ انسس  اهنو نام" االيوان الربهاين" عناية  (جونا) انسس سورت نا قدمي  مبارك ين حويلي  رض

 ؛.فرمايو

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

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

ْ
   �نا لوگو، طلبة ،  �ه ؤ  جامعة ما ا

surroundings  هياں ينuniversities اسكولو هياں كتين ا�ي چزيو هويئ ؛ خويب والو هويئ ،
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وے؛ . سوں ؛ جامعة ما؟  نه س�ي چزيو
ْ
جامعة � اندر  ؛   ؛  هياں  مويك � �ي وهاں ا

هوے جامعة كتنو وسیع هويئ،  كتين  .جامعة ين ذات �وںم� �وا� صاحب فرماؤ� �ا � 

 بر�  اهنا اندر... 

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

ؤجو برابر 
ْ
 جامعة ما ا

، انسس  وابسهت راكهجو سي ط ع مهيشه موىلْ ،ما علم طلب كروو نصيب كرجوجامعة   خدا تعاىل اپنسس سگال نسس اْ

عمر شريف ين   ط ع سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين لگ  وهاطط   رهسسكرتا    علم طلب   طلب كرنارجظظاطط لگ علم 

 نسس صحة انسس عافية ما دراز كرجو .

 سؤالو نا جواب اْپو : مقدمة ين مدد سي

 . كوئي نسس علم ين طلب هوئي تو �  كونا نزديك سي حاصل كرسس؟١

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 � جامعة ين كتين فروعات  بناوي انسس كظظاطط بناوي؟ رضسيدنا حممد برهان الدين . ٢
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____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 امي فرماؤتا هك  :جامعة نا واسطسس  رضسيدنا حممد برهان الدين  .٣

____________________________________________________________ 

نقل كيدا ؛ امها سي اْثار    نا   رضانسس دعاة مطلقني   ص عائمة فاطميني    اجلامعة السيفية ما  نريويب نا �  ط عاْقا موىلْ . ٤

 ذكر كرو.تفصيل سي ين  ايك  كوئي

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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 ١٠  جيدـحفظ القراْن امل

 ٥        لكهي قراْن جميد ين اْيات نسس متام كرو.نيچسس )١

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  *ـــ الذين هم عن صلوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *فويل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   •

  *ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   سافلنيمث ردد�  *لقد خلقنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يف احسن تقومي •

  *ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   راضيةفهو يف  *فاما من ثقلت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   •

  *ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ووجدك عائال  *ــــــ  ووجدك ضاال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

  *ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الصاحلات اولئك هم ــــــــــــــــــــــــــــــــان الذين اْمنوا  •

  ٥     كرو.                       اْ اْيات ما جظظاطط غنة اسسس اهنا پر    )٢

 ملك الناس *قل اعوذ برب الناس* 

 ومن شر حاسد اذا حسد *ومن شر النفثت يف العقد*  

 ورايت الناس يدخلون يف دين اهللا افواجا*  

 ا عني اليقني *لترون اجلحيممث لترو* 

 فاما من ثقلت موازينه* 

 وا� حلب اخلري لشديد* 

 مث ردد� اسفل سافلني* 
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 ) ١٠( حفظ االدعية

 ٥   منرب اْپي دعاء نسس ترتيب ما كرو )١

 كفُرك   ونخشع  لَكيك  اخلَري نشكرك  والَ  نـونثنِي  علَ 

 وخناف عذابك اجلدرجو  رمحتك  ونـَحفد  نـ 

 حمدك  ونستعينك  ونستغفرك  اَللّهم  اناَّ  نـ ١

   اكيا  مـاَللّهنو  دـعبي  ونسجد واليك  نّلصن  لَكسعى 

 ونخنع  ونختلع   ممن يفجرك   

 قلحم  رِينبِالكَاف  كذَابنَّ  عا 
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 ٥     "نا   سامنسس  صحيــح منرب لكهو.بنسس      كامل ""      الفكامل ")٢

١. 

٢.  

٣.  

٤. 

٥.  

 
 ) ١٥(   الفقه

 
 5     -:  انسس خايل جگه رو كرو                                سامنسس جگه      صحيح)١

 

 پر اثر پرسس ؛. ــــــــــــــــــــــــــانسس ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــانسان نا ــــــــجسم ين طهارة نا سبب  .١

 عقل     علم     دل    جان    

 ين حاجة سي فارغ اوا   بعد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كروو واجب ؛. طپيشاب يا غائ .٢

 كلي    استنجاء    هاـ    منهـ  

 هر فريضة ين  مناز ما نية ليوا  بعد

 مغرب ، عشاء ، ظهر انسس  عصر نا فرض ما

 هر فريضة ين مناز ما نية ليوا پظظال

 وتر نا قنوت ما

 وة اَللّهم رب الدع منهـ  دهويت وقت

 (پظظلو تشهد)مِ اِهللا وبِاِهللا  بِــس

 اَللّهم بيض وجهِي

 هِي وجهت وج

 اَللّهم انك ترى
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛..طظظارة مناز ين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انسس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣

   كهركي                        دروازة                                       تالو                     چاوي               

 شريعة نا اعمال ما والية نو سوطط مرتلة ؛..٤

 ماا        دل                       روح                 

 

 ٢طهارة  نا سبب دنيا انسس اْخرة  ما سوطط فائدة حاصل ائي ؛؟      )٢

_________________________________________________

_________________________________________________ 

             ال نا جواب اْپو.ؤس   )٣

                   1                                                                                       بيت اخلالء ين كتين اْداب ؛؟ .١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4                                                                                                                       داب لكهوكوئي چار اْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ 

٢ 

٣ 
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 4  چهو روكي جاؤ متيطط پيشاب انسس غائط ما كئي كئي جگه استعمال  كروا سي . )٤
 
 
 

 
 

 

 
 ) 15(           االخبار

 
 3     -:سامنسس                            كرو  انسس خايل جگه رو  جگه      صحيح)١

 
  ؟مهينه ين كئي تاريخ اْوسس ؛غدير خم كيا عيد 

  مي ذي القعدة احلرام ١٨
  مي ذي احلجة احلرام ١٨

                     مي حمرم احلرام١٨                                
 

 اْ جگه غائط انسس پيشاب � كرسس

٤ 
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  ؟ين جانفشاين ديكهي جربئيل � سوطط نداء ديدي ع ماحد ين جنگ ما علي 
                                                                    علي مني واَنا منه
                                   انّ هذَا لَلمواساة

                    الَ فَتى اِ ال علي الَ سيف اال ذُو الفَقَار
 
 قتل كيدا؟نسس كون �   ع م ب موالنا محزهنا كاكاجي صاح صلع رسول اهللا 

            لعمشر 
     لعمعوية 

  لعوحشي 
   

              3اْ مثل مجلة كوئيسس اداء كيدا؟ )٢

 كوئيسس اداء كيدا؟ مجلة 
  ان هذا للمواساة ١
  علي مين وانا منه ٢
  وانا منكما ٣

 

 ٣       � غدير خم ما سوطط عمل فرمايو؟ صلعرسول اهللا   )٣

______________________________________________________ 
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 ١نا داعي كون ؛؟       ع م نا شظظزاده، امام الزمان  ع م) هج ين والية فرض ؛، اْج نا زمان ما موالنا علي ٤
______________________________________________________ 

 

 5 ما جواب اْپو.)  short(خمتصر  ا احد ين جنگ نسس سامنسس راكهي اْ سؤالو ن )٥
 

؟ سوطط فرمايو هتو � مسلمني نسس  صلعرسول اهللا *      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انسس اهنا سبب سوطط يو؟  سوطط عمل كيدو؟  �  مسلمني*      
          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نسس سوطط عرض كيدي؟ صلع � سوطط عمل فرمايو انسس رسول اهللا   ع م موالنا علي*     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *      اْ ذكر سي متيطط � سوطط تصور ليدي؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ) 10(    املوعظة
 

 ) 8( نا ساسس صحيح منرب اْپو. بنسس كامل  الفكامل  )١
       

 ب منرب الف 
 شفاء ؛  سيد الطعام ١
 گوشت  سيد الشراب ٢
 دماغ نسس زيادة كرسس ؛  تفاح ٣
 دواء؛  دارم ٤
 پاين  دودهي ٥
 روگ ؛  گائي نو گوشت ٦
 شيطان نا وساوس دور كرسس ؛  گائي نو دودهـ ٧
 درست كرسسمعدة نسس   گائي نو گهي ٨

 
 2     -:سامنسس                            كرو  انسس خايل جگه رو  جگه      صحيح )٢

 سي كانتوا نو  منع فرمايو ؛.  رسول اهللا كئي چيز   نسس  .١
              

 

 تين حسنة لكهائي.ـگرو هوئي ، اهنسس كهائي لسس تو ك  نو تكرو  رويتر پ   رسهت  .٢
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 ) 10( احلكم
 ) 4اْ اقوال مباركة نسس اهين فحوى ساسس مالؤ. ()١

 دعاء مؤمن نو هتهيار ؛. التائب من الذنب كمن ال ذنب له

 دنيا نا متام كوناؤ مصيبتو سي را هووا ؛. ترك الذنب اهون من طلب التوبة

 ناكوئي گناه نتهي.توبة نو كرنار وه شخص ين مثل ؛ هك هج  الدعاء سالح املؤمن

 توبة نسس طلب كروا كرتا گناهو موكي ديوو زيادة سظظل ؛ زوايا الدنيا مشحونة بالرزايا

      

           2                    لكهو: فحوىين  حديث اْ.٢
 الدعاء صالح املؤمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4      الفاظ ين معىن لكهو..٣

 معىن الفاظ  
  اهون  ترك

  مشحونة  الذنب
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 ) 10(لسان الدعوة
 ٤     لكهو .  (.opp)نيچسس لكها هوا الفاظ نا متضاد  )١

 متضاد لفظ متضاد لفظ
  زندگي  بئريو

  اقرار  ناراض
 

 ٢                                                                                     .الفاظ نا سامنسس "بد" انسس "خوش" لگاؤ   .٢
 بد خوش  

   نصيب ١
   بو ٢
   مزاج ٣
   حال ٤

 
 
 
 
 



  الدرجة اخلامسة   هـ  ١٤٣٨الفصل الثاين    

18 
 

                   ٤                                                                                         ؤ.مجلة بناالفاظ سي   ٤كوئي ي چار  •
 

 تربية شروع فقط نظر شكاية درد
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 ١٠ مضمون
 مجن ين حرمة .١

 مارو مدرسة .٢

 نريويب جامعة نا افتتاح ين سفرماري  .٣

 سطر نو مضمون لكهو. ١٠كوئي ايك عنوان پر 

 عنوان ______________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 نا حق ما دعاء كرو ع ط اْقا موىلْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخدا سيدنا و موالنا

 اْمني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ين عمر شريف نسس


