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  15 املقدمة

  10 حفظ القرْان

  10 حفظ االدعية

  15 الفقه

  15 االخبار

  10 املوعظة

  10 الحكم

  15 مضمون

  100 مجلة



 الدرجة العاشرة                                                هـ ١٤٣٩  الفصل االول

2 
 

 مقدمة 
كراچي  ١٤٣٩� امسال  ط عالداعي االجل سيدنا ابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين 

)  نا موضوعات پر عجب شان سي ذكرو syllabusما عشرة مباركة ما اجلامعة السيفية نا نصاب (
فلسفة مسجهاوي فرماوي، هج موْىل ين ذات جامعة ؛، � موْىل � جامعة ين تعليم ين حكمة انسس 

اپن مدارس  ط ع� موضوعات نا بعض ين تعليم نو شرفْ اقا موْىل  مؤمنني نا درجات نسس بلند فرمايا،
� وعظ مبارك ما  ط ععطاء فرماوسس ؛، � موضوعات ين ذكر ما ْاپ  موْىل  اميانية نا فرزندو نسس ي

 فرمايو

 الفقه
چيز يا كوئي وات نسس برابر مسجهوو...، عريب زبان ما فقه ين سوطط معْىن؟ هك كوئي 

قران ما اهللا سبحا� ير فرمايو؛ يا رسول اهللا �، يا امام � ، يا ستر ما داعي � 

فرمايو ؛، يا عمل كيدو ؛ � فقه نو علم ؛ ، انسس � سگال نا قول انسس فعل مطابق 

 ي ليسسسكوئي عمل كرسس تو � دين انسس دنيا انسس ْاخرة ما سعادة حاصل كر
 

 ، � مهوتا ما مهوتو فقه ؛،ويل اهللا ين ذات فقه نو اصل ؛امي مسجهؤو هك   

حالل سوطط ؟ حرام سوطط؟ � فقه نا علم ما پرهاوا ما ْاوسس؛، ... فقه نو علم 

سكهاوسس ؛ هك كئي طرح اچها ما اچهي زندگي گذاروي...، فقه نو علم شريعة  

شريعة نا علم ْاخرة طرف پهنچاوسس ؛...، انسس نا احكام نو علم ؛، هج شريعة 

 انسس � مطابق عمل نو خالصه حسني ين ذكر ؛،



 الدرجة العاشرة                                                هـ ١٤٣٩  الفصل االول

3 
 

 االخبار
اهين خرب  -� فرمايو هك قران ما هج لوگو پيشتر گذرا اهين نباء ؛،  صلعرسول اهللا 

؛، انسس هج لوگو ْائنده زمان ما ْاؤسسس اهين خرب ؛، انسس هج مهنا بين رهيو ؛ اهنو 

تينسس  future انسس  past, present ماضي ، حاضر انسس مستقبلقران ما حكم ؛،...

 قسم ين اخبار ؛،
 

� واضح فرمايو: هج ي دنيا ما اخبار بنسس ؛، � سه نا سي بنسس   عص امري املؤمنني 

؛ هك محبة  انسس عداوة سي ، كوئي شخص كوئي چيز ين محبة كرسس ؛، انسس � 

مطابق عمل كرسس ؛ تو � اخبار بنسس ؛، انسس كوئي شخص كوئي چيز ين عداوة كرسس 

 انسس � مطابق عمل كرسس ؛ تو � اخبار بنسس ؛،
 

مؤمن محبة نو هج اظهار كرسس ؛ � تاريخ بنسس ؛...، اپن سگال مؤمنني انسس 

سي ازيل  حقيقي اخبارمؤمنات دنيا نا كونا كونا  ما ، ْا دنو ما عشرة مباركة نا ايام ما 

 انوار حاصل كروا نسس، ْامثل ين جليل القدر جمالس ما مجع يا ؛...،

ما ؛، سورج نا محل ما ؛،� ذكر  مشس نا محلحسني ين شهادة ين ين ذكر 

حسني ين شهادة نا پظظلسس ي موجود ؛ انسس اهنا بعد ي هر زمان ما موجود ؛، انسس 

) نسس حيوة زندگي  all creationقيامة نا دن لگ باقي رهسسس،� ذكر متام كائنات (
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 عطاء كرسس ؛

 االدب
گهين   poetيا  writer، ادب نسس استعمال كري نسس اديب يعين   literatureاالدب يعين 

بظظتر شاكلة سي كوئي چيز طرف بالوسس ؛، هج مثل كوئي مرث� لكهسس ؛ تو گهين 

 بظظتر شاكلة سي رووا ين طرف بالوسس ؛،

، انسس موْىل ين محبة طرف مؤمن نو ادب سوطط هك موْىل ين محبة طرف بالوو...هوسس 

سس امام � بظظتر شاكلة بتاوي هك " ُكونو لنا ُدعاًة َصامتني"  متيطط خاموش رهي بالوا واسط

نسس مهاري طرف بالؤ ، ْامثل خاموش رهي نسس بالوو � زيادة مشكل ؛، مگر اهين 

 تاثري گهين زيادة ؛...،

ْامثل ائمة انسس دعاة خود عمل كري سكهامن دسس ؛،هك متيطط ي كئي شاكلة سي موْىل 

 محبة طرف عمل كري نسس بالؤ،ين 

ْا هاـ جورواين ادب ! هجي تو فرزند چهوتا هوئي ؛، هت وقت سي اهنسس كظظوا ما ْاوسس 

؛، چهوتا چهوتا فرزندو نسس اهنا والدين گهر ما، باواجي صاحب برهان الدين 

 موْىل نو فوتو بتاوى ؛، امي كهسس هك هاـ جورو، عجب متارا  ادب ين خويب ؛،

 تاؤيل
؛، ْاپ � ترتيل نو تاويل  ص عنا وصي امري املؤمنني علي اابن ابيطالب   صلعرسول اهللا 
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بيان كيدو، روحاين فيض نسس رسول اهللا � جسماين قالب ما پهنچايو، تاهك... لوگو 

اهنسس مسجهي سكسس ، � ترتيل ين، قران ين معاين بيان كري نسس اهنسس پاچهو روحانية ين 

 طرف والو، جيم پظظلسس هتو اول حالة  ين طرف اهنسس والوو � تاؤيل ؛، 

پيلو ؛) تو ْاعلم ين طلب ما متيطط سگال ْا جمالس ما تاؤيل نو علم خمفي ؛( چهو

حسني ين حاضر يا چهو، جمالس ما اعلْى ما اعلْى علم سوطط حاصل ائي ؛، هك 

 هج علم ظاهر ؛، باطن ؛،حقيقة ؛ -ذكرنو علم

 

 لحكمةا
، هج نا نزديك حكمة ين وات هوئي؛، اهين قدر  wisdomما   Englishحكمة يعين 

صل الحكمة سوطط ؛، هك َما َوَقَع، هج بنو هت حكمة ؛، يعين ْا عامل بنو هت هوئي ؛، ا

سوطط كام بنو؟ � امر نسس حكمة واضح كرسس ؛،... ْاحكمة ين وات كون بتاوسس هك اهل 

 البيت، � سگال ائمة طاهرين ؛،

 ... ْا محبة انسس رزا علم ين چاوي ي ؛، انسس حكمة نا دروازه ي ؛...، 

كظظسس ؛، اهنا سي سگال  master keyايك چاوي كيوي هوئي ؛، هك هج نسس  هوسس

ويل اهللا ين محبة دروازه ؤ ُكهلي جائي ؛، تو  ايك لحاظ سي محبة چاوي ؛، انسس 

master key  ،؛ 
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حسني پر روو � علم ين مفتاح ؛، ... ايك ْانسو كيوي مفتاح ؛ هك جنة نا ْا نتهـ 

 ؛،دروازه نسس كهويل دسس 

 تدريب و مترين
 ... practiceانسس   trainingتدريب انسس مترين يعين 

كروي هوئي تو  لسان عريب نا نظام پر كروي جوئيسس،  trainingهر عمل انسس كام واسطسس 

 كروو، followنسس  natural process  -� نظام سوطط ؛ هك فطرة نا نظام پر عمل كروو

 بركة ؛ هك هج فطرة نا نظام مطابق ؛،... عجب دعاة نا مترين ين 
 

)  كراوسس ؛فطرة نو نظام امي } ؛ هك محبة سي practiceفرشهت بناوا واسطسس رياضة (

هج عمل ائي اهنو نتيجه گهنو برابر ْاوسس ؛، انسس محبة بغري ائي تو اهنو  نتيجة برابر 

 ْاوسس } يطط،
 

ْامثل وارموار شهادة پرهي نسس اتين وار باواجي صاحب � شهادة پرهي حسني ين ، 

متام مؤمنني واسطسس حسني ين شهادة مؤمنني نسس شهادة ياد كراوي ديدي،گويا 

...  چهوتا چهوتا ه ؤ حسني ين شهادة كتين سهالئي مادري زبان بناوي ديدي

 سي اداء كري دسس ؛،
 

 Exact Sciencesعلوم كونية 
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امام امحد املستور فرماوسس ؛ هك مهارا ائيو نسس الئق ؛كوئي ي علم ين عداوة � 

 كرسس،... كوئي ي مؤمن نسس رواطط نتهي هك كوئي ي علم نسس هلكو مسجهسس،

 حقيقة
 اسس عزيزو حقيقة الحقيقة حسني نو غم انسس مامت ؛، اهنا سبب هر حقيقة باقي ؛ 

يدالقران ا 
باواجي صاحب موْىل ين حرمة سي ...حفظ القران ين نظظضة هر گهر ما قائم ئي 

 upliftگئي، تاهك حسني نا نوحه عويل سي تو كظظاطط نسس كظظاطط جسم انسس جان نا گهرو نسس 

 كيدا،

 
اسس الدرجة العاشرة نا طالب علم متيطط كتنا خوش نصيب چهو، ْا مثل جامعة سيفية نا علوم ين بركة  

� متنسس ْا چهويت عمر ما مدرسة ما عطاء فرماوسس ؛، ْامثل نا اعلى بيانو متيطط عشرة  ط عْاقا موْىل  
ين زبان مبارك سي سنؤو نصيب ائي ؛، � علم متارو دنيا ين زندگي ما  ط عمباركة ما موْىل 

سعادة نو  خزا� ؛ انسس ْاخرة نو لو توشه ؛، خدا تعاْىل اپن سگال نسس علم مطابق عمل كري ْاقا 
نو علم ين عمر شريف نسس جهاطط لگ ْال محمد  ط عموْىل پر فداء نا انار كرسس،  خدا تعاْىل  ْاقا موْىل 

 باقي ؛ دراز انسس دراز كرسس.
 مقدمة پرهي سؤالو نا جوابو لكهو 

 

 � هج موضوعات ين ذكر فرماوي امها سي تني نا معْىن لكهو؟ ط ع: عشرة مباركة ما ْاقا موْىل  ١س
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 : الفقه نا متعلق كلمات ين بركة لئي جواب لكهو٢س

 الف: الفقه نو اصل سوطط ؛؟
 سوطط سكهاوسس ؛؟ب: الفقه نو علم 

 ج: الفقه نو خالصه سوطط ؛؟
 

 الف:
 ب:

 ج:
 

 : عجب متارا  ادب ين خويب ؛، كيا ادب ين ذكر ما فرمايو؟٣س
 
 

 
 

 ين ذكر مشس( سورج ) نا محل ما ؛، كئي طرح؟  ع م : حسني٤س
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كئي طرح اجلامعة السيفية نا موضوعات ين بركة عطاء فرماوسس؛؟ اهنا سبب  ط ع: متنسس ْاقا موْىل ٥س
 متنسس سوطط فائدة حاصل ائي ؟ اهين بركة سي متيطط سوطط كرسو؟
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 )١٠(   حفظ القراْن

 

 )4(  لگ متام سورتو نا نام ترتيب سي لكهو.    سورة الحمد" سي "سورة البلد"الف)            (
1  2  3  4  
5  6  7  8  
9  10  11  12  

13  14  15  16  
17  18  19  20  
21  22  23  24  
25  26      

  

à)ب(   سساعراب نا       "طارق  "سورة المتام كرو. سا      )4( 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *  ا� على رجعه لقادر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )2(                                                                                                                     ْاية   لكهي نسس ْاپو  .     ٢ين مثال  كوئي       اسم  اجلاللة    )ج  (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 )10(   حفظ االدعية

 

 
 ) ٥ (                                     شروع سي"  فَانَكَ عَلَيَ قَادر"   لگ لكهو.    –و ارحم ذُيل" ين دعاء " )الف(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )  ٥ (à                                                                                                    - لكهو عمال  نسس ترتيب ا وضو ء  انسس مناز نا (ب) 

     

 مناز ترتيب وضوء ترتيب

 اقامة  بيوسس هاـ دهوو 

 سجدة  پگ ين مسح 

 تشظظد  نية 

 نية  ماا ين مسح 

 ركوع  دهوو ه من 

 

 )15(  الفقه

                                                          ايك مجلة ما  جواب لكهو   الف )

  ؟   ؛مالئكة  سوطط  چيز  ما اختصام كرسس            

 )3(                                                                                                                          انسس �  ذكر پرهي نسس متنسس سوطط سبق  حاصل ائي ؛  ؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )2(                                                                 ؟  كيا عملو  خمفي ما  انسس كيا عملو  ظاهر ما  كروا ما زيادة ثواب ؛  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(    كوئي شخص مخس نكالوا قبل گذري جائي تو اهنا كيا مال ماسي  مخس نكالوا ما اْوسس   ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(                            گـناه  معاف كرسسس  انسس اهين گردن جهنم سي اْزاد كرسسس   ؟ تعكيا شخص نا خدا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )3(                                                                                               ؟املعظم  نا  تني  دسكا  نا سوطط  نام ؛    شظظر  رمضان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 )2(                                                                                                                                                  اسالم انسس اميان ما سوطط فرق ؛ ؟ ب) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 )3( اميان ما سي سوطط فرض ؛ هت لكهو ين تصاوير نا سامنسس اهنا پر   انسان نا اعضاء )ج  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 
  



 الدرجة العاشرة                                                هـ ١٤٣٩  الفصل االول

15 
 

 )15 (    االخبار 

 

 )6(                                                                                        سوالو  نا جواب  ْاپو     ْا تني  )١

كيا صاحب  نا زمان ما ابرهة  هاي نو لشكر 

 لئي نسس بيت اهللا توروا  ْايو    ؟

 

 

  � سال كيا  نام  سي اولكهائي  ؛     ؟ 

 

 اسالم ين تاريخ ما � سال ين سوطط امهية ؛   ؟

 

 

  )5 (      امها سي كوئي پانچ لكهو.ين هجرة نا بعد مدينة منّورة ما هج واقعات بنا  صلعرسول اهللا  )٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(                                                                                                   ين قبور  ؛ ر ض   امحد ْاباد ما  كتنا  دعاة مطلقني  )٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )3 (                                          لكهو    تني  ناموما سي كوئي ي  ر ضامحد ْاباد ما مدفونني دعاة مطلقني                 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 )10(   املوعظة

   )ماركس ؛    ٢نا  هر سؤال (                                                                                                   ؤال نا جواب لكهو.س   (الف)

قيامة نا دن كـئي چيز سي فخر كهاسسس؟ � خاطر ْاپ � مؤمنني نسس كيو عمل كروا صلعرسول اهللا  )١

  نو فرمايو ؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 � سوطط ارشاد فرمايو   ؟  صلعبئريو   واسطسس سوطط شرف انسس ثواب ؛    ؟    ْاباره ما رسول اهللا  )٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بئريو ما نيك تر بئريو كون ؛   ؟ )٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مؤمن شادي  كرسس ؛  تو شيطان  سوطط كام واويال پكارسس ؛   ؟ )٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 الدرجة العاشرة                                                هـ ١٤٣٩  الفصل االول

17 
 

 ين كيوارسس كامل ائي  ؛   ؟مؤمن نو ِد )٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 )١٠(    احلكم

 

 )٢(                                                                                                        لكهو  نو  مفظظوم انسس  اهپراعراب  كرو، اونا    مباركةية  اْ     ْا )١

                                                                                                  ا  الناس قد جاءكم برهان  من ربكم  وانزلنا اليكم نورا  مبينا                                                                  يا ايهـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )2(                                                                                                               ين شان  ما ُاتري  ؛    ؟   كيا  موْىل  ْاية  مباركةْا   2)           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )2(                                                            لكهو. اعراب ساسس ؛ هت حديثصفة ما هج مؤمن ين  )٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فحوْىمتيطط پٌرهي گيا چهو هت  كالم� باره ما هج  ،   جوئيسس  لوگو ساسس مالپ كـئي طرح راكهوو)   ٣

 )2(لكهو                          ساسس
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(        خايل جگه ما صحيح لفظ لكهو. )٤

 محبة ين جال ؛   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــتـكليف ين مقدار مطابق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 

 )15(   مضمون

 

 لكهو.  مضمون       سطر ١٢     نيچسس لكها هوا عنوان ما سي كوئي ايك پر

 ميثاق  ين امهية                              يا                               هـ1439   عشرة  مباركة        
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