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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 

h^f̌÷]<�l`È̌◊� <�‹◊�√÷]<Å̌]Ö̌�]<‡€̌� <<^„�e^ě<�Í�◊¬̌Ê̌<�‹◊�√÷]<�ÌfľË�Ç⁄̌<^fǐ�]<
 علم نو شهر چهوطط انسس علي  اهنا دروازه ؛، انسس هج شخص نسس علم طلب كروو هوئي تو دروازه سي اْوسسميطط 

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

 سي} حاصل ئي سكسس . رضما اهنا دعاة مطلقني 

� مهيشه امي سكهايو ؛ هك علم ين طلب نا واسطسس موىلْ ين طرف  قصد كروو،  امام  ع م اء كراماپنا اولي  

شرياز سي  رضهج نو مقام گهنو بلند هتو ،  اْپ   رضالشريازي نا باب االبواب، سيدنا املؤيد  ع م باهللا مستنصر

نسس ميطط ديكهي لوطط،  ع م� } نية سي هك امام   ،اْيا ين حضرة قدسانية ما ع مقصد كرتا هوا مصر  امام مستنصر باهللا 

نا در سي حاصل كري لوطط.   ع م ، انسس اْل حممد نا علم ين بركات  نسس امامططنسس ميطط قدمبوس ئي جاؤ ع م اْپ

  ين ع مدن لگ امام  ٤٠نا دربار پر حاضر ائي ؛ تو اْپنسس چاليس  ع مجيوارسس اْپ مصر پظظنچسس ؛ انسس امام 

 نا قصر نا باب پر اْوو  موكي نتهي ديتا.  ع مامام �  اْپ   تو ينصيب نتهي ايت،  (ديدار) باريايب
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اسس موىلْ ميطط   -نسس عرض كرسس ؛  هك  ع ماْ وقت ما  ايك قصيدة لكهينسس  امام  رض الشريازي سيدنا املؤيد  

 منسس كسرى بادشاه نو پورو  ملك اْپي دئييسس انسس اهنو تاج منسس پظظناوي اْپنسس قسم كهائي نسس عرض كروطط چهوطط هك اْپ

دئييسس، انسس مارا دل ين جتين ي اُميدو هوئي هت منسس خبشي دئييسس  انسس امي شرط كرئيسس هك بس متيطط مهارا سي 

كئي ي نتهي جوئيتو ، منسس تو فقط  كوئي وقت ملي نظظيطط سكو، تو اسس موىلْ ميطط امي عرض كروطط چهوطط هك منسس اْ

سكهاوي دسس (سبق)  م مؤمن نسس علم نو اْعلى درسطالب عل نو اْ عمل  رض ملواين اُميد ؛. سيدنا املؤيداْپسي 

؛ هك  مهيشه علم نا طلب واسطسس ويل اهللا نا باب پر } اْؤجو   انسس جتين ي مشكلي اْوسس پن  متيطط موىلْ نا در ين 

 موكي � دجيو!  كروو طرف قصد

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 جانفشاين  ع م  حضرة  طرف قصد كرتا ، انسس  اْ   اولياء اهللا

 ٣تيسرا  . �  مصر ما علم نسس نشر كروا  واسطسس اجلامع االزهر قائم فرماويع م  فرماؤتا.االمام املعز لدين اهللا

مين ما ،  كهف النعيم ما مؤمنني  نسس علم  -حطيب مبارك    رض داعي   الداعي االجل سيدنا حامت بن ابرهيم

� دار شعل ما درس مبارك قائم   رض ما داعي، الداعي االجل سيدنا جالل مشس الدين ٢٥سما يپچ .پرهاؤتا

ما داعي  الداعي االجل سيدنا امسعيل  ٣٤نا فوق طلبة علم حاصل كرتا. چوتريس   ٤٠٠فرمايو ، امها چارسو 

 � طلبة العلم نسس مجن مجارواين رسم جاري كيدي. رض بدرالدين 
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�   رضتشريف اليا اْپ موىلْ  رض ما داعي الداعي االجل سيدنا عبد علي سيف الدين ٤٣تيتاليس   ___  تاهك 

هـ  ما  فردوس جيوو مدرسة قائم كيدو ، هج نو نام "الدرس السيفي"   ١٢٢٥علم و حكمة نا درس واسطسس 

طلبة نا ناهنا مهوتا امور  ما  نظر  رضراكهو، امها طلبة العلم  اْوي نسس رهسس انسس علم حاصل كرسس ،  اْپ موىلْ 

 ك نسس پالتا. فرماؤتا ، شفقة سي هر اي

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

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

 فرماوسس ؛ رض ايك بيان ما  الداعي االجل سيدنا حممد برهان الدين انسس اهنسس " اجلامعة السيفية" نام اْپو.

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

جامعة ين شان �ين ز�ده كیدي، براكت ين  رضا� سو ورس �هي موال� طاهر سیف الدين 

پ � جاري كیدي، نفوس �
ْ
  ا�ار ا

ْ
ل � نو عمل ثٌرهايو، كتنا طلبة العمل ا

ْ
اتنا  تیار كیدا ا

ويپار ما  ورسو ما كتنا تیار �يئ � ن� ا� دعوة ين خدمة كرے ؛ كويئ �ي جگه ما هويئ

هويئ تو �ي دعوة ين خدمة كرے، ا� كو�ار ما هويئ دعوة ين خدمة كرے معمل هويئ 

 س� عمل ثٌريه � معل كرے ؛ ا� دعاء دعوة ين خدمة ؛ عامل هويئ �
ْ
 خدمة ؛، ا

�
ْ
 كروں خدا تعاىل عمل � مطابق معل كروا ين توفیق ا

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

نا سبب  اجلامعة السيفية ين بلندي  اْمسان لگ  (كوششو) ين مساعي جليلة رض تشريف اليا، اْپ موىلْ رضالدين 
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� هج اجلامع االنور نسس احياء فرماوي، اهنا سبب دعوة ما بركات بركات ئي  رضانسس اْپ موىلْ  ئي.ـپظظنچي گ

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

كراچي ما اجلامعة السيفية نو افتتاح فرمايو.  اْپنا  سو ما ميالد ين  � رض اْپ هـ  ما ١٤٠٤.   پهينالوي ديدي

ي نسس  پچاس ختت نش  اْپنا  ما،    هـ١٤٣٤هـ   ما ، نريويب  ما اجلامعة السيفية  قائم فرمايو.   انسس ١٤٣٢مسرات ما، 

 ممبئي ما   اجلامعة السيفية قائم فرمايو. -پر مرول  ورس يا هت موقع 

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

 هوئي  هك هج خود داعي ين ذات  هوئي.

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

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

تاهك   ما هر طالب علم ين تعليم و تربية ائي ؛نا شفقة نا پالنا   ط عكرسس ؛. اجلامعة السيفية ما موالنا املنعام 

تـَـكاملِ شـــخصي To attain perfection in all aspect of their) حاصل  كرسس       �  نا سبب نظر ين بركات ين ط عموىلْ 

character and personality)    .انسس دعوة ين خدمة كرسس  

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

مي  ٢٠ما     هـ١٤٣٨.  اْ سال  نا واسطسس دن انسس رات  ما جانفشاين فرماوي رهيا ؛ ين مثل جامعة  رض موىلْ 
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عجب شان سي اْل  مباين  نو افتتاح فرمايو.عظيم الشان   � نريويب ما  اجلامعة السيفية ين  ط عاْپ  رجب االصب  

، خاصةً سيدنا طاهر سيف  رض انسس دعاة مطلقني ع م ائمة طاهرين  ع منا علوم نشر فرمايا. پنجنت پاك  ص عحممد 

 نسس عطاء فرماوي انسس جامعة نا درو ديوار ما � ين بركات مؤمنني  رضانسس سيدنا حممد برهان الدين  رض الدين

ين ذكر  ع م  هج حسنيين ذكر فرماوي  انسس مأمت كرايو ،هك ع مبركات مساوي ديدي.عجب شان سي  امام حسني 

 ، � بكاء انسس مأمت ين بركات نسس مؤمنني نا نفوس ما  انسس جامعة  ما پيوست كري ديدي.متام علوم نو خالصة ؛

نا  اْثار نسس  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  مجع كيدا ؛

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

 ؛ انسس � منبع پر پظظنچواين چاوي قراْن جميد نو حفظ ؛. (source)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  نو  ط ع امها موىلْ  نا بئر نا امنوذج پر  بناوا ما اْيو ؛،  نورال امع ا� اجل  ؛  ر  ـــــــبئما مباركة 
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نو شفاء بوليلو پاين مالوي نسس امها  بركات   ط عنا مشاهد ما ودهاويلو پاين  انسس اْپ موىلْ  ع م پاين، اولياء كرام 

 مجع كري ديدي.

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

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

 ؛.الربهاين" عناية فرمايو

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

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

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

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

 هويئ،  كتين بر�  اهنا اندر... 

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

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

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

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

 

 سؤالو نا جواب اْپو :  ٥پانچ  كوئي ي  مقدمة ين مدد سي

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

� سوطط عمل كيدو؟ اْ پنو عمل ايك  رض نسس پظظلسس دن باريايب نصيب � ئي تو اْپ  رض. سيدنا املؤيد الشريازي ٢
 طالب علم نسس سوطط سكهامن اْپسس ؛؟

________________________________________________________
________________________________________________________ 

صاحب ين مثال  بسس   �  علم نسس نشر كروا واسطسس گهين جانفشاين فرماوي ؛. متيطط كوئي ي ع م. اولياء اهللا ٣
 ساسس ذكر كرو.

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________ 

� اجلامعة السيفية واسطسس مساعي جليلة فرماوي � ايك مثال سي واضح  رضين سيدنا حممد برهان الد .٤
 كرو.
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

نقل كيدا ؛ امها نا اْثار    رضانسس دعاة مطلقني   ص عائمة فاطميني �  ط عويب نا اجلامعة السيفية ما اْقا موىلْ . نري٥
 ين ذكر كرو.بسس    سي كوئي

________________________________________________________
________________________________________________________

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

________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 ١٠  حفظ القراْن

 
     )٥(اْية نا بعد سي لكهو. "واالرضِ ذات الصدع * ين  سورة الطارق  ) الف(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )٥(  .انسس اهنسس اعراب كرو    ترتيب  سي لكهواْيتو     نسس  ) اْگل پاچهل لكهيلي  (ب
 

 وهو الغفور الودود                   فعال ملا يريد                    ان بطش ربك لشديد                    فرعون و مثود

ا� هو يبدىء ويعيد                           ذوالعرش ايد                      هل اتاك حديث اجلنود 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
    ١٠ حفظ االدعية

 

 )٥(        ايك دعاء لكهو.كوئي ي  )١

   "اشهد اللهم حبقائق االخالص..." سي اْخر لگ لكهو. -دعاء التقرب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -يا  -
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 الدعاء لداعي العصر  " وهو عصمة الالئذين" سي"وافتح له فتحا يسريا"  لگ لكهو.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(  اناجيك ين دعاء شروع سي "وال تـَجِد عندي صدقا وال وفاء"     لگ لكهو. )٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

    ١٥     الفقه

       (الف) حسب الذيل سؤالو نا جوابو لكهو:

نتهي  پن دن يا رات نا پظظال مقرربيمار نسس كتنا دن بعد پريگوا جاوو جوئيسس؟  پريگوا  واسطسس كوئي وقت  

 ٤  جائي تو بظظتر ؛ . سوطط كام؟وقت ما پريگوا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 الدرجة التاسعة  هـ١٤٣٨الفصل الثاين 

 

12 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكپرا ؛  .   ٣فرماوسس ؛  هك اچهو كفن تني  ع م  جعفر الصادق موالنا

 ١    .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانسس 

 ١چادر اورهاوا ما   اْوسس .            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوئي مؤمن گذري جائي تو  اهنا اوپر 

  ٢ميت  نسس كتنا غسل دسس انسس كئي چيز سي دسس؟                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و نو زيادة عقلمند وه شخص ؛ هك هج فرماوسس ؛ هك لوگ صلعرسول اهللا 

 ٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥ پانچ ين ذكر كرو.  ٥مؤمن موت نا بستر  پر هوئي  تو  سوطط عمل كرواما اْوسس؟ كوئي ي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ١٥   االخبار
 

  ٣    � مين نا باره ما سوطط ارشادات فرمايا ؛ ؟ صلعرسول اهللا  )١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ين  )points(نكات  تني كوئي ي  امها سي هج پرهو  "داعي الستر" نا عظيم مقام نا باره ما متيطط )٢

  ٣                                       ذكر كرو.  
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  ٢                    ؟ ين شان سا واسطسس مالئكة كرتا ودهي گئيرضسيدنا علي بن حامت  )٣
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� هندستان نا وايل ين طرف سقاء نسس وايل بناوا نو امر موكلو تو  رضسيدنا ادريس عمادالدين )٤

  ٣                  هج بنو هت ين ذكر كرو.  وايل اهلند � اخالص انسس صفاء سي سوطط عمل كيدو؟
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١             )  وايل اهلند اْ عمل سي  ايك مؤمن خملص نسس سوطط هداية  حاصل ائي ؛؟                                                         ٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين شان  رض نيچسس اْپيال الفاظ ين مدد سي يا هج متيطط جانتا هوئي اهنا سي سيدنا حامت بن ابراهيم   )٦

 ٣                                                                                                                                                                                                                                                                          ين ذكر كرو.

 كوكبان احلطيب املبارك تصنيفات كهف النعيم سلطان علي معجزة
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 الدرجة التاسعة  هـ١٤٣٨الفصل الثاين 
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 ١٠  املوعظة

 حسب الذيل سؤالو نا جوابو لكهو.(الف) 
 

 ۳ .نصيب اسسسشرف سوطط سبب سي ) نو (پروس پنجنة ما خدا تعاىلْ ين جماروة )١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١                                                 كرسو؟ل  متنسس جنة ما اْشرف حاصل ائي هت واسطسس متيطط سوطط عم )٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ٢                               فرماوسس ؛ "سائل رب العاملني نا رسول ؛" اهين سوطط معىن؟  صلع رسول اهللا )٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢                                                � سوطط نسخة بتايو؟     ع م بيمار نسس شفاء ائي هت نا وسطسس اما جعفر الصادق  )٤
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                                              ٢                                           كروا سي  سوطط فوائد حاصل ائي ؟                                                                                             صدقة  )٥
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 ١٥ احلكم
 

 ٤     اْية مكمل لكهو.   اْ  ....تبارك الذي بيده (الف) 
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 ٣        اْ كالم ين فحوى لكهو ."القران افضل من كل شئي دون اهللا عزوجل"    ) ب( 
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 ٢                                      (ج) متيطط � حفظ القران الكرمي واسطسس سوطط نية كيدي؛؟                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣                            كرو.  اداء   خمتصر  ما     نسس    هتمتارا جان سيكها   متيطط هج اْورس حكم نا نصاب ما    )د(
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 ٣           .الفاظ نا معىن لكهو ) هـ(

 
 معىن الفاظ معىن الفاظ

  ترمحون  الشفيع

  شيئ  سجن 

  اساء  نعم
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  ١٠     مضمون
 مضمون لكهو.   كوئي ايك عنوان پر 

 

 بركاتاجلامع االنور ين  اْيات انسس  •

 ماري نريويب جامعة نا افتتاح ين سفر •

 ديين تعليم ين امهية انسس مارو مدرسة نو ايك دن  •
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