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 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 (

فرماوي، هج موْىل ين ذات جامعة ؛، � موْىل � جامعة ين تعليم ين حكمة انسس فلسفة مسجهاوي 

اپن مدارس  ط عشرفْ اقا موْىل  � موضوعات نا بعض ين تعليم نو 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

عريب زبان ما فقه ين سوطط معْىن؟ هك كوئي چيز يا كوئي وات نسس برابر مسجهوو...، 
اهللا �، يا امام � ، يا ستر ما داعي � قران ما اهللا سبحا� ير فرمايو؛ يا رسول 

فرمايو ؛، يا عمل كيدو ؛ � فقه نو علم ؛ ، انسس � سگال نا قول انسس فعل مطابق 
 كوئي عمل كرسس تو � دين انسس دنيا انسس ْاخرة ما سعادة حاصل كري ليسسس

 

 ؛، ، � مهوتا ما مهوتو فقهويل 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  
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شريعة نا علم نا احكام نو علم ؛، هج شريعة ْاخرة طرف پهنچاوسس ؛...، انسس 
 ين ذكر ؛،انسس � مطابق عمل نو خالصه حسني 

 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 

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

 

� واضح فرمايو: هج ي دنيا ما اخبار بنسس ؛، � سه نا سي بنسس   ص عامري 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 محل حسني ين شهادة ين ين ذكر 

حسني ين شهادة نا پظظلسس ي موجود ؛ انسس اهنا بعد ي هر زمان ما موجود ؛، انسس 
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) نسس حيوة زندگي  all creationقيامة نا دن لگ باقي رهسسس،� ذكر متام كائنات (
 عطاء كرسس ؛

 االدب

گهين   poetيا  writerاديب يعين ، ادب نسس استعمال كري نسس   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 

ي هك " ُكونو لنا ُدعاًة َصامتني"  متيطط خاموش رهي بالوا واسطسس امام � بظظتر شاكلة بتاو
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 

 ين محبة طرف عمل كري نسس بالؤ،
ْ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 
بيان كيدو، روحاين فيض نسس رسول اهللا � جسماين قالب ما پهنچايو، تاهك... لوگو 
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اهنسس مسجهي سكسس ، � ترتيل ين، قران ين معاين بيان كري نسس اهنسس پاچهو روحانية ين 
 تو اول حالة  ين طرف اهنسس والوو � تاؤيل ؛، طرف والو، جيم پظظلسس ه

تاؤيل نو علم خمفي ؛( چهوپيلو ؛) تو ْاعلم ين طلب ما متيطط سگال ْا جمالس ما 
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  wisdomما   Englishحكمة يعين 
قدر هوئي ؛، اصل الحكمة سوطط ؛، هك َما َوَقَع، هج بنو هت حكمة ؛، يعين ْا عامل 

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

 محبة انسس رزا علم ين چاوي ي ؛، انسس حكمة نا دروازه ي ؛...، ... ْا 
كظظسس ؛، اهنا سي سگال  master keyهوسس ايك چاوي كيوي هوئي ؛، هك هج نسس 

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

؛، ... ايك ْانسو كيوي مفتاح ؛ هك جنة نا ْا نتهـ حسني پر روو � علم ين مفتاح 
 دروازه نسس كهويل دسس ؛،

 تدريب و مترين

 ... practiceانسس   trainingتدريب انسس مترين يعين 
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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

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

هك محبة سي )  كراوسس ؛فطرة نو نظام امي } ؛ 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 ، 
شهادة مؤمنني نسس شهادة ياد كراوي ديدي،گويا متام مؤمنني واسطسس حسني ين 

...  چهوتا چهوتا ه ؤ حسني ين شهادة كتين سهالئي مادري زبان بناوي ديدي
 سي اداء كري دسس ؛،

 Exact Sciencesعلوم كونية 

امام امحد املستور فرماوسس ؛ هك مهارا ائيو نسس الئق ؛كوئي ي علم ين عداوة � 
 م نسس هلكو مسجهسس،كرسس،... كوئي ي مؤمن نسس رواطط نتهي هك كوئي ي عل

 حقيقة

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

 القران ايد
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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  

ارو دنيا ين زندگي ما ين زبان مبارك سي سنؤو نصيب ائي ؛، � علم مت ط عمباركة ما موْىل 

سعادة نو  خزا� ؛ انسس ْاخرة نو لو توشه ؛، خدا تعاْىل اپن سگال نسس علم مطابق عمل كري ْاقا 

ين عمر شريف نسس جهاطط لگ ْال محمد نو علم  ط عموْىل پر فداء نا انار كرسس،  خدا تعاْىل  ْاقا موْىل 

 باقي ؛ دراز انسس دراز كرسس.

 سؤالو نا جوابو لكهو  مقدمة پرهي

 � هج موضوعات ين ذكر فرماوي امها سي تني نا معْىن لكهو؟ ط ع: عشرة مباركة ما ْاقا موْىل  ١س

 

 

 

 : الفقه نا متعلق كلمات ين بركة لئي جواب لكهو٢س
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 الف: الفقه نو اصل سوطط ؛؟

 ب: الفقه نو علم سوطط سكهاوسس ؛؟

 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

 
 
 



 
 الدرجة الثامنة                                                                                                                          ١٤٣٩الفصل االول 

9 
 

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؟

 

 

 

 

    ١٠حفظ القرْان  

                             ٥                   (اعراب ساسس)   ية سي   ْاخر لگ  متام  كرينسس  لكهو.     ْا سورة  نسس � ْا١

           *كال اذا دكت االرض دكا دكا    
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 ٥ نيچسس هج ْايات ؛  اهنا سامنسس � ْاية نا بعد ين ْاية انسس � سورة نو نام لكهو..٢

 سورة نو نام اهنا بعد ين ْاية ْاية

   oافال ينظرون اىل االبل كيف خلقت

   oوتقوهافاهلمها فجورها 

   oخلق االنسان من علق

    oفاما من ثقلت موازينه

    oاهللا الصمد
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 ١٠حفظ االدعية 

 .اللهم ومجيع من كان ..... ١

 ٤لگ لكهو.  "وارفق م"...ْا دعاء شروع سي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١ كونا واسطسس دعاء كرئيسس ؛؟ ْا دعاء ما اپنسس 
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 ٥.    كامل      الف    (  دعاء  )  نسس  كامل  (ب)  (   كيوارسس  پرهائي  ؛  )  ساسس  مالؤ.                ٢

 فريضة  ين  مناز  ين  نية  نا  بعد اللهم  ْاتين  كتايب  بيميين 

 ركوع   ما سبحانك  اللهم  وبحمدك

 ناك  ما  پاين  سونگهيت  وقت العظيم  و بحمدهسبحان ر  يب  

 وضؤ  سي  فارغ  يا  بعد و مشمين  رائحة  

 مجنو  هاـ  دهويت  وقت وجهت  وجهي  

 

 ١٥ الفقه 

 ١٠� شيعة ين صفة ين ذكر كيدي؛،� صفة نسس خايل جگه مالكهو :                         ص ع.موالنا علي ١

  نا رسول نو....... الوسس؛.اهللا انسس اهللا 

 .اهللا ين طاعة نو............كرسس؛ 

 .اهللا ين...........سي دور رهسس؛ 

 .هج چيز ين طرف مهيطط .......  امها مهاري طاعة كرسس؛ 

 .مهارا شيعة  ........  انسس   .........ين مراعاة كرتا رهسس؛ 
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 پيضض ُدبال هوئي؛روزه ين ....... نا سبب � سگال نا هونضض سوكها؛ انسس  

 .سگال نا چظظره پر   ..........معلوم پٌرسس؛ � 

 .هج بيجا نو  ...... لئي لسس � مهارا شيعة نتهي 

 .هج لوگو نسس ....... كرسس � مهارا شيعة نتهي 

  ي مهارا شيعة � هج  چيز ما  اهنو ........ � هوئي اهوي چيز  نسس  غصب كري لسس

 نتهي.

 ظلم )  -چاند -حصة  -حق    -سور ج    -ُبالوئيسس -عمل -اميان  -معصية   -پرهيزگاري - ( عادة

 

 ٥ نو نشان لگاؤ. انسس غلط مجلة پر  .صحيح مجلة پر ٢

  خون انسس خرتير نو گوشت كهاوو حرام ؛.

  وار رنگي ديوا ما ْاوسس تو � پاك ؛ ٧٠نور نا چامٌرا نسس امردار ج

  جانور نو ويچوو انسس خريدوو جائز ؛.حرام 

حالل جانور هج ين ذبيحة � ئي هوئسس اهنا بال سي بناويال كپرا سي فائدة 

 لئي سكائسس ؛.

 

  نو ويپار كروو جائز ؛-حرام جانور نو كهاوو حرام ؛ پن اهنا كهال ، بال 
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 ١٥االخبار  

 سؤالو نا جواب لكهو

  ٤نا ظهور متعلق سوطط بشارة ْاپي ؟   ص ع� امام مهدي  صلعرسول اهللا 

 

 

 
  ا  ؟    ع ممحمد بن املنكدر  امام محمد الباقر ٣نا نزديك سوطط غرض سي ْايا 

 

 

 
 

  ائي؟    ط عْاج كوئي مؤمن ْاقا موْىل ـ مبارك چومسس تو اهنسس سوطط بركة حاصل٣نو ها 
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                                     ٥.كامل     ( الف  )     نا   مجلة   كامل      ( ب   )   ما  اهنا  كهنار  نا نام ساسس  مالؤ .              ٢

 قيديو  �  كهيو  اسس  ابا   الحسن   عاَدُتك  اَجلِميلة

 ابو حنيفه  �  كهيو  .  سس ؟ائي  علي  ويچنار       كون  هتا  خرب  ؛  نسس  ْاپن

ْا  حالة  ما  موت  ْاوي  جائي  تو  منسس  كوئي  خوف  

 نتهي  .

 �  فرمايو   ص عامام  محمد  الباقر   

ين    صلع جو  ميطط  جاين  ليتو  هك  ْا  دانگ  رسول اهللا

 ؛  تو ميطط  چومي  ليتو  .

 �  فرمايو .  صلعرسول اهللا   

 سائل  �   كهيو .  ممكن   وات   ؛ .ْا    �    

 

 ١٠املوعظة                

 سؤالو  نا   جواب  لكهو  . .١

             ٢ويپار  كروا  پظظلسس كيا  علم نو جانوو     ضروري   ؛  ؟ 
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  ٢ كيا مرد نسس � پسند كرسس ؛ انسس سوطط سبب سي؟ ع مموالنا علي    

 

 

 

  ٢ دن ويپار موكي نسس مناز واسطسس جاوا نو فرمان ؛؟قرْان جميد ماكيا 

 

 

 

 ئي جائسس ؛؟  قرض ْاپوو رْىب ٢ كيوارسس 

 

 

 

 ٢ مهنا نظام مطابق قرض لييت وقت رهن ما سوطط موكوا ما ْاوسس ؛؟ 
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 ١٥ مضمون 

 سطر  لكهو. ١٥نيچسس لكها هوا عنوان ما سي كوئي ايك پر  

 يك دلچسپ كتابا يا  هـ ما حضرة امامية طرف قصد  ١٤٣٩ مبارك شرة ع
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 ١٠الحكم 

 ٥ْا   ْاية   متام  كرو  اهين   فحْوى   لكهو  .

 ان  اهللا  اشترى  ...... 

 ْاية
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 وىحف

 

 

 

 

 ٥اقوال مباركة نسس اهين فحوى ساسس مالؤ.  ْا 

 هج دين نسس ويچي نسس دنيا خريدي لسس وه شخص نو سوده كهوت والو يو ، من مات ال يعرف امام دهره .....

 حالل سي كماوو فريضة اداء كروا بعد فريضة ؛ كسب الحالل فريضة بعد الفريضة

 هج شخص اهنا زمان نا امام ين معرفة كروا بغري  گذري جائي... ما قل وكفى خري مما كثر واهلى

 كري دسس ، � وه چيز كرتا خري ؛... هج چيز كم هوئي انسس كفاية خابت صفقة من باع الدين بالدنيا

 


