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۲ 

 

٧٨٦ 

 املقدمة

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

 فرماوسس ؛ صلعحاصل كروو اهين طرف هداية ديتا هوا  رسول اهللا 

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

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

انسس ستر نا  ع م ننا ذريعة سي}  حاصل ئي سكسس ؛ انسس اْپنا بعد ائمة طاهري ع م متام علم موالنا علي

 سي} حاصل ئي سكسس . رضزمان ما اهنا دعاة مطلقني 

� مهيشه امي سكهايو ؛ هك علم ين طلب نا واسطسس موىلْ ين طرف  قصد كروو،  ع م اپنا اولياء كرام  

ين   رض ين حضرة طرف  انسس ستر ما دعاة مطلقني ع ممؤمنني خملصني  علم حاصل كروا واسطسس   ائمة طاهرين 

علم ين بركات مؤمنني ين طرف پظظنچاوا واسطسس عجب  ع م  حضرة  طرف قصد كرتا ، انسس  اْ   اولياء اهللا

 جانفشاين فرماؤتا.
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� علم و حكمة نا درس   رض ما داعي الداعي االجل سيدنا عبد علي سيف الدين ٤٣تيتاليس     

و نام "الدرس السيفي"   راكهو، امها طلبة هـ  ما  فردوس جيوو مدرسة قائم كيدو ، هج ن١٢٢٥واسطسس 

طلبة نا ناهنا مهوتا امور  ما  نظر فرماؤتا ، شفقة  رضالعلم  اْوي نسس رهسس انسس علم حاصل كرسس ،  اْپ موىلْ 

 سي هر ايك نسس پالتا. 

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

كيدو.  اهين  (expand)كيدو،  اهنا نصاب نسس  وسيع (مضبوط)  "الدرس السيفي " نا نظام نسس هجي حمكم

 نوي بناء  بناوي انسس اهنسس " اجلامعة السيفية" نام اْپو. ايك بيان ما  الداعي االجل سيدنا حممد برهان الدين

 فرماوسس ؛ رض

ج ميل ريه ؛، موال� عبد عيل سیف الدينجامعة سیفیة اهين براكت 
ْ
ين حسنة رض  ا

جامعة ين شان �ين ز�ده كیدي،  رض؛ ا� سو ورس �هي موال� طاهر سیف الدين 

ل � نو عمل ثٌرهايو، كتنا 
ْ
پ � جاري كیدي، نفوس � تیار كیدا ا

ْ
براكت ين ا�ار ا

 
ْ
 ن� ا� دعوة ين خدمة كرے ؛ كويئ �ي اتنا ورسو ما كتنا تیار �يئ � طلبة العمل ا

ويپار ما هويئ تو �ي دعوة ين خدمة كرے، ا� كو�ار ما هويئ دعوة ين  جگه ما هويئ
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 س� عمل ثٌريه 
ْ
خدمة كرے معمل هويئ دعوة ين خدمة ؛ عامل هويئ � خدمة ؛، ا

�� معل كرے ؛ ا� دعاء كروں خدا تعاىل عمل � مطابق مع
ْ
 ل كروا ين توفیق ا

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

نا سبب  اجلامعة السيفية ين بلندي   (كوششو) ين مساعي جليلة رض تشريف اليا، اْپ موىلْ رضبرهان الدين 

� هج اجلامع االنور نسس احياء فرماوي، اهنا سبب دعوة ما بركات  رضانسس اْپ موىلْ  ئي.ـاْمسان لگ پظظنچي گ

ام عامل ما نسس مت يدي  اقائم ك  (branches)فروعات   ٣ين تني السيفية  امعة � اجل رض بركات ئي گئي.   اْپ

تاح فرمايو.  اْپنا  كراچي ما اجلامعة السيفية نو افت � رض اْپ هـ  ما ١٤٠٤.   اهين بركات نسس پهينالوي ديدي

  اْپنا  ما،    هـ١٤٣٤هـ   ما ، نريويب  ما اجلامعة السيفية  قائم فرمايو.   انسس ١٤٣٢سو ما ميالد ين مسرات ما، 

 ممبئي ما   اجلامعة السيفية قائم فرمايو. -ي نسس  پچاس ورس يا هت موقع پر مرول  ختت نش

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

 هوئي  هك هج خود داعي ين ذات  هوئي.

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

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

نا شفقة نا پالنا ما هر طالب علم ين تعليم و تربية   ط عحاصل كرسس ؛. اجلامعة السيفية ما موالنا املنعام 
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تـَـكاملِ شـــخصي To attain perfection in) حاصل  كرسس       �  نا سبب نظر ين بركات ين ط عموىلْ تاهك   ائي ؛

all aspect of their character and personality)    .انسس دعوة ين خدمة كرسس  

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

ما     هـ١٤٣٨.  اْ سال  نا واسطسس دن انسس رات  ما جانفشاين فرماوي رهيا ؛ ين مثل جامعة  رض موىلْ  اْپ ع 

عجب  مباين  نو افتتاح فرمايو.عظيم الشان   � نريويب ما  اجلامعة السيفية ين  ط عمي رجب االصب   اْپ  ٢٠

، خاصةً  رض انسس دعاة مطلقني ع م نائمة طاهري  ع منا علوم نشر فرمايا. پنجنت پاك  ص عشان سي اْل حممد 

ين بركات مؤمنني نسس عطاء فرماوي انسس   رضانسس سيدنا حممد برهان الدين  رض سيدنا طاهر سيف الدين

ين ذكر فرماوي  انسس مأمت  ع مجامعة نا درو ديوار ما � بركات مساوي ديدي.عجب شان سي  امام حسني 

، � بكاء انسس مأمت ين بركات نسس مؤمنني نا نفوس ما  وم نو خالصة ؛ين ذكر متام عل ع م  هج حسنيكرايو ،هك

 انسس جامعة  ما پيوست كري ديدي.

نا   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  اْثار نسس مجع كيدا ؛

 ؛



 ابعةسالدرجة ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 هـ                                                                                             ١٤٣٨الفصل الثاين  

٦ 

 

� امي بتاوسس ؛ هك قراْن جميد متام  بنايو ؛  معهد الزهراءما   entrance ان campusسيفية نا الامعة  اجل •

 ؛ انسس � منبع پر پظظنچواين چاوي قراْن جميد نو حفظ ؛. (source)علم نا منبع 

عناية  "املسجد الزهراء"ي ؛،  انسس  مسجد نو  نام  ونسس  اجلامع االنور   ين طرز پر  بنامسجد  جامعة ين •

  ؛فرمايو

 ساحة    ؛.  (مثل) ين جامع املهدية نا امنوذج پر م ع؛ � امام مهدي  (arches)عقود ما    ساحة مباركة •

� متام بركـيت بئرو   ط ع امها موىلْ  نا بئر نا امنوذج پر  بناوا ما اْيو ؛،  نورال امع ا� اجل  ؛  ر  ـــــــبئما مباركة 

نو شفاء بوليلو پاين مالوي نسس امها   ط عنا مشاهد ما ودهاويلو پاين  انسس اْپ موىلْ  ع م نو پاين، اولياء كرام 

 بركات  مجع كري ديدي.

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

ايوان  نا طرز  پر بنايو ؛ انسس  اهنو نام"  (جونا) انسس سورت نا قدمي  مبارك ين حويلي  رض  بدر الدين

 ؛.االيوان الربهاين" عناية فرمايو

نا قبة مبارك ين  رض؛  امها سيدنا امسعيل بدر الدين  مجسسجظظاطط  طلبة انسس طالبات مجن  موائد •

designs ؛ليواما اْوي ؛، اهنو نام "موائد بدرية" عناية فرمايو. 

 فرماوسس  ؛ ط ع الداعي االجل سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين ماايك بيان 
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۷ 

 

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 
ْ
خويب والو هويئ ؛  هياں  مويك � �ي وهاں ا

جامعة ين ذات م� س�ي چزيو  جامعة � اندر  ؛ �وا� صاحب فرماؤ� �ا � 

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

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

ؤجو برابر 
ْ
 جامعة ما ا

 سي وابسهت راكهجو ، اهنا سيما علم طلب كروو نصيب كرجو. اْ جامعة خدا تعاىل اپنسس سگال نسس اْ جامعة  

رهسس وهاطط لگ  سيدنا عايل قدر طلب كرنار علم طلب كرتا فائدة  ليوو  نصيب كرجو ، انسس جظظاطط لگ علم 

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

 سؤالو نا جواب اْپو :  مقدمة ين مدد سي

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

______________________________________________________ 
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۸ 

 

صاحب ين ايك   �  علم نسس نشر كروا واسطسس گهين جانفشاين فرماوي ؛. متيطط كوئي ي ع م. اولياء اهللا ٢

 مثال ساسس ذكر كرو.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

� اجلامعة السيفية واسطسس مساعي جليلة فرماوي � ايك مثال سي  رضسيدنا حممد برهان الدين  .٤

 واضح كرو.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

نقل كيدا ؛ نا اْثار    رضانسس دعاة مطلقني   ص عائمة فاطميني �  ط عامعة السيفية ما اْقا موىلْ . نريويب نا اجل٥

 ين ذكر كرو.بسس    امها سي كوئي

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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۹ 

 

 � فرزندو نسس جامعة نا باره ما سوطط وصية فرماوي ؛؟ ط ع . سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين٦

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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۱۰ 

 

 ۱۰  حفظ  القران

 ٥                                                               كامل الف ينْ اية   نسس كامل ب ين سورة  ساسس مالؤ :)     ١(

 ةسور-ب    ية اْ-الف                                 

 والضحْى يخَافُ عقهبا .و   ال١َ

٢لَسَوف  يرضىالشمسِ وضُحْها .وو 

 والـعْديت ضَبحًا . ورفعَنا لَك ذكرك٣

 والليلِ اذا يغشْى . كَالّ سَوفَ تعلَمُون٤َ

 هُمَزة ملزة ويل لكلِ .سَلْم هي حَتّْى َمطلَعِ الفَجر٥

 ب ارأيتَ الذي يــكَذّ  تُب قَيِّـمةـ.فيها ك٦ُ

 امل نشَرح لكَ صَدرك  .في عَمَد مُمدَّدَة٧

 مل يكُنِ الذين كـفَروا .ويمنعُون  املاعُون٨

 اَلـهــكُم الـتـكا ثُـر . ووجدك عائالً فاغنى٩

 انا انزلناه يف ليلةِ القدر .و  ا� لـِحـُب اخلريِ لشديد١٠
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۱۱ 

 

                                                                                                                                                                                 ٥ب نا كامل ما صحيـــح منرب لكهو                                                                                         معىن برابر مسجهي نسس  ب )

 ب                                                                             الف                                                                     
 اْ    اْية ما   رات  ين ذ  كر ؛  والنهارِ اذَا جلّْها ١

 اْ    اْية ما  سورج  ين ذ كر ؛  واالرضِ وَِ ما طَحها ٢

 اْ    اْية  ما دن ين ذ كر ؛  فَقَالَ لَهم رسولُ اهللا ناقَةَ اهللا ٣

 اْ   اْية ما زمني ين ذكر ؛  والشمسِ وضحاها ٤

 اْ   اْية ما اونتري  ين ذ كر ؛  والليلِ اذا يغشا ها ٥

 يا

   ٥نيچسس لكهيال احكام التجويد ين مدد لئي اْ ية نا سامنسس  حكم لكهو. ب)

  

   

 

 

 

 قلقلة  اظظظاَر  اسم اجلَالَلة مفَخّـَّم  غُنة  راء مفَخّـَّم

 بوذُ برالفَلَققُل اَع  
  وسقياها اِهللا ناقَةُ
  موازِ  ينهمن خّفت واَما 

  واْمنهم من خوف من جوعٍاَلذِّي اَطعمهم 
وتجا اَخراَثقالَه  االَرض  
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۱۲ 

 

 ۱۰    حفظ االدعية

 
 ٤  كري نسس بتاوو    نشاننو   يا   غلط     صحيح   اْ سگال � صحيح عمل كيدو هك غلط؟       )الف    

                                                         پرهو   تشهد  چهوتوركعة   بعد     ٢نـا   سنة    ين     ظهر �    منرية   

       .امي كهي ديدو ؛     فريضةين   مسح   كرو ؤ     پگ       جوذر � 

 .ة پرهيركع٤ظهر  نـا   سنة   ين    منرية  � 

 .امي لكهو  نونام دعاء التقرب؛ سبحانَ   ربـك رب   الٍّعزة     طه �  

                                 پرهي .ركعة    ٤فرض ين نـا    مرمي �  عصر 

                                                                         پرهيخدجية �  دريا نا كهارا پاين سي وضؤ كري نسس مناز 

 ي غسل ي ئي سكسس ؛                                         فريدة � كهيو هك تيمم س

        هم السقين     ين دعاء پرهي ليدي                              شبري � كلي كريت وقت   الل

 ب)    دعاء التقرب  نسس "...سبطي نبيك " تك لكهو.
________________________________________________
________________________________________________
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۱۳ 

 

________________________________________________
________________________________________________ 

 دعاء  كيوارسس پرهائي ؛؟ج) اْ 
________________________________________________ 

 د)      امها اپنسس كونو وسيلة لئي نسس خدا تعاىلْ نا نزديك دعاء كرئيسس ؛؟
________________________________________________ 

                                                                                                  
 )    ١٥  (الــفــقــة         
 سـؤال   :     نـيـچــسس    لكهـيـال   سـؤالو نـا جـواب   لـكهــو  :

          ١                                                 :                 مجــعــه    نــا  دن   مـا   نـاخــون    كـتـرواسي    ســوطط  فــائــدة   تـهائي ؟                             ١
                     _____________________________________________  

  ٣                           .:               تـــني  چــيز  بـنــده  نــا   نــور     نــسس    جبهــاوي  د سس    ؛  ،   يــه  تــني  چــيز  لكهـو    ٢
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
      :            كــوئي   شخص  ايـم    پســنــد   كــرسس   كــه  اهنـــا    گهــر ين  خـري      گهــين  تـهائي   تــو  اهـنـسس    ٣
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۱٤ 

 

                                                                                                                                                                                                 ســوطط   كـــروو   جــوئيــسس  ؟                                            
١                                                                                                                                                              

________________________________________________    
                                                                                                             ٢                   غسل  لكهو  .                 ٤ -غـســل  ماسي  كوئي  ي  چار      ٧:           فــريضــة   نــا   ســات   ٤

                                ---------------------                                              ------------------ 
                                 ---------------------                                            ------------------ 

 ٤                                                                                                :            غـســل  ين    شــاكلــة   بــالتـمام   لكهــو.                                                                       ٥   
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________   

                                                                                                                                                                                                                                                                  
                  ٤                    :                  دارهي   تـيم   مــونچهـ     نـا بـال   مـتعـلق  شــريعــة  نــو  ســوطط   حـكم   ؛  ؟                         ٦

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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۱٥ 

 

 )١٥(     االخـبــار                                                                                                                                  
 

 ١٠        سـؤالو نـا جـواب   لـكهــو : الف)
 

ة "  نه اجلَلَ تبجاحلسني و يِدلَى ولْع ىكْ باـَو تى اَبكْو اَى اَكْن ب"  مفرماوسس ؛  صلعرسول اهللا )١
٢                                                                                                                                                                                                                                                     حوى لكهو.   ف 

________________________________________________
________________________________________________ 

كئي شاكلة سي امام  ط عنا داعي، الداعي االجل سيدنا مفضل سيف الدين  ع م)  امام حسني ٢
 ١                                                                                                                                                                         پر بكاء كروانو فرماوسس ؛؟      ع محسني 

________________________________________________ 
      رنگ ين  ين حويلي الل ص عهري انسس امام حسني  حويليين   ص ع� امام حسن  تعخدا )٣

 ١                                                                                                                                                                                        اهنو سوطط  سبب ؛؟ بناوي                         
________________________________________________

________________________________________________
 ٢                     ين ذكر پرهي متيطط  �  سوطط  سبق حاصل كيدو   ؟    قس املولْى ابراهيم بن ايب سلمة    )٤

________________________________________________
________________________________________________
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۱٦ 

 

________________________________________________
 ٢          ؟ سوطط فرمايو  كرتا هوا  ة جنسس ح  � اورنگ زيب رضسيدنا قطب الدين الشظظيد )٥

________________________________________________
________________________________________________

نا كيا  معجزة سي  رضنا حممد برهان الدين سـيـدهر  ي روئي ؛   "   ـتـپر  پ ع م"  امام حسني  )٦
 ٢                                                                                                                                                                                                     خمتصر ما لكهو.    ثابت يو ؟ 

________________________________________________
________________________________________________ 

 ٣                  :كرو نا نشان     x يا   غلط        صحيح    )ب
 

     ؛.  ماداعي   ٤٧   رضسيدنا قطب الدين الشظظيد

  ؛.  مبارك امحداْبادما  ين قربقس  سيدي فخرالدين الشظظيد

  ما ؛.   روضة طاهرة     مبارك   ين قرب رضسيدناحممدبرهان الدين 

  ؛. اْوسس   كظظواما   كربالء   نسس چهويت   امحداْباد

  رجب االصب شظظيديا.٢٧رض سيدنا قطب الدين الشظظيد

  ين حضرة ما تشريف اليا  ع مموالنا ابراهيم بن ايب سلمة امام مستنصر 
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۱۷ 

 

ج)  دمشنو هج وقت سيدنا قطب الدين ر ض نسس پكروانسس اْيا هت وقت اْپ � عجب بو صاحبة نسس 
 ٢                                              سوطط فرمايو؟                         

________________________________________________
________________________________________________ 

 
   )     ١٠ (    املـوعظــة
 

       ـيـچــسس    لكهـيـال   سـؤالو نـا جـواب   لـكهــو:نالف)
ــاء اهللا            )١ ــائي تـــو كـــ       ارِزنـــا مـــ  ع ماوليـ ــسس  ـاقـــدس پـــر جـ كـــوئي ـــي    ؟ئي اْداب نـــو خيـــال راكهـ

  ٢ لكهو.                                                                                                                      ٤چار  
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

م كروو ماَهتواسطسس سوطط تياري انسس ا  ين حضرة ما جاواط ع مؤمن نسس داعي الزمان         )٢
 ٢                                                                                                                                                                                                                                               ؟ الزم؛ 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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۱۸ 

 

________________________________________________
 ١                                                ؟  ين قدمبوسي ما سوطط شرف حاصل ائي؛       ط عداعي الـزمـان  )٣

________________________________________________
ين حضرة عالية ما جاوو نصيب ائي تو سوطط ط ع نسس اْقا موىلْ سيدنا مفضل سيف الدين مت )٤

                                                                                                                                                                                                       ١                                     ؟تصور راكهسو
________________________________________________ 

 
 ۳      كرو   : نشان يا   غلط        صحيح ب)

 
  انبياء كرام نا زمان سي جاري ؛عظظدانسس ميثاق ين ذكر 

  ل ائي؛.صتم  ميثاق ليوانانزديك مؤمن سي نقطَةُ النور

  عيد الفطر نا دن عهد ين جملس عقد ائي ؛

 
متنسس سوطط شوق ؛ هك متارو ميثاق كونا هاـ پر متارو ميثاق ئي گيو ؛؟ اگر نتهي يو تو ج)        

   ١                                                                                                                                                                                                                                                                   ائي؟
________________________________________________ 
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۱۹ 

 

 ١٠   لـســان الدعـوة 
 

 دعاء واسطسس  اشرق اهللا انوارها يف احلضرة العالية  متارو   امتحان ؛ ،  امها كامبايب واسطسس )١
 ٥                                                                      عرض لكهو                         

 
 غب السجدات العبودية

   اشرق اهللا انوارهايف احلضرة االمامية النورانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ط عامة سيدنا /ادباعرض؛ هك عبد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 والسجدات                                                    
 _____________________ط عامة سيدنا /عبد
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۲۰ 

 

 ٥      ما استعمال كرو: نسس مجلةؤنيچسس    لكهيال     الفــاظو       )٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــعالج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :دوباره   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :حفاظة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــمعجزة

 

 ١٠     احلكم
 

                                         ٥       . ،حديث انسس كالم نسس متام كرونيـچـسس   لكهـيلي    اْيــة   الف)
اِهللا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَّّذين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ال  )١

      o يرزقُونَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عند  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعوضه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علَى يصرب    من )٢ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلمة من    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )٣
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۲۱ 

 

 .      نو  مفظظوم   لــكـهو  انسس كالم،حديث نيـچـسس   لـكـهـيلي    اْيــة   ب)

 ٢       ينزلُ الغيثَ من بعدماقَنطُواوينشررمحته وهوالولي احلَميد                                             :وهوالّذي ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                ١                                                                                                                           :اَلعسرمقَدمةُ اليسرِ                                                                                                 ٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هت  نسس  امها  سي متيطط  � سوطط نور حاصل كيدو؟   ج) حكم نا نصاب ما اْورس متيطط هج سيكها  

 ٢                                                                                                                                                                                                                            .مجلة ما اداء كرو ٢بسس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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۲۲ 

 

 ) ١٠(      مضمــون
 االنور ين اْيات انسس بركاتاجلامع  .١

 يا                   مارو مدرسة .٢

 ماري نريويب جامعة نا افتتاح ين سفر .٣

 سطر نو مضمون لكهو. ١٠كوئي ايك عنوان پر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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