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  انغالو عهٛكى ٔسحًت اهلل ٔبشكبحّ
 بغى اهلل انشحًٍ انشحٛى )  

  
  (انُبأ انعظٛى ) 3

 
  دخٕل سعٕل اهلل صهٙ اهلل عهّٛ ٔعهى( 1 )

 
 : لبل انحغٍٛ سضٙ اهلل عُّ

  :عأنج أبٙ عٍ دخٕل سعٕل اهلل صهٙ اهلل عهّٛ ٔعهى فمبل
 أخضاء ثالثتكبٌ سعٕل اهلل صهٗ اهلل عهّٛ ٔعهى إرا أٔ٘ إنٙ يُضنّ خضأ دخٕنّ 

   ٔ خضءا نُفغّألْهّٔخضءا * خضءا هلل
ٚذخش عُٓى شٛئب ال ثى خضأ خضأِ بُّٛ ٔبٍٛ انُبط فٛشد رنك ببنخبصت عهٙ انعبيت ٔ

 إٚثبس أْم انفضم بئرَّ ٔ لغًّ عهٗ لذس فضهٓى األيتٔكبٌ يٍ عٛشحّ فٙ خضء 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=153707904815539&id=100005289903150


 فٙ انذٍٚ
فًُٓى رٔ انحبخت ٔيُٓى رٔ انحبخخٍٛ ٔ يُٓى رٔ انحٕائح فٛخشبغم بٓى ٔٚشغهٓى 

ْى ببنز٘ ُٚبغٙ نٓى ٔٚمٕل نٛبهغ سيت يٍ يغأنخٓى عُّ ٔإخببألفًٛب ٚصهحٓى ٔأ
 فئَّ يٍ أبهغ عهطبَب إبالغٓبٚغخطٛع ال انشبْذ يُكى انغبئب ٔأبهغَٕٙ حبخت يٍ 

رنك ال ٚزكش عُذِ إال  ثبج اهلل لذيّٛ ٕٚو انمٛبيت  إبالغٓبٚغخطٛعال حبخت يٍ 
 )عٍ رٔاق ٔٚخشخٌٕ أدنت ال ٚفخشلٌٕ إال ٚمبم يٍ أحذ غٛشِ ٔٚذخهٌٕ سٔادا ٔالٔ

 (ٚعُٙ عهٙ أنخٛش
 

 يخشج سعٕل اهلل صهٗ اهلل عهّٛ ٔعهى( 2 )
 

 :لبل انحغٍٛ سضٙ اهلل عُّ لبل
  فغأنخّ عٍ يخشخّ كٛف كبٌ ٚصُع فّٛ ؟

فًٛب ٚعُّٛ ٔٚؤنفٓى ال كبٌ سعٕل اهلل صهٗ اهلل عهّٛ ٔعهى ٚخضٌ نغبَّ إ:لبل
ُٚغشْى ٔٚكشو كشٚى كم لٕو ٕٔٚنّٛ عهٛٓى ٔٚحزس انُبط ٔٚحخشط يُٓى يٍ الٔ

غٛش أٌ ٚطٕ٘ عهٙ أحذ يُٓى بششِ ٔخهمّ ٔٚخفمذ أصحببّ ٔٚغأل انُبط عًب فٙ 
يش غٛش يخخهف ألانُبط ٔٚحغٍ انحغٍ ٔٚمّٕٚ ٔٚمبح انمبٛح ّْٕٔٚٛ يعخذل أ

ٚغفم يخبفت أٌ ٚغفهٕا أٔ ًٚٛهٕاال  
  نكم حبل عُذِ عخبد

ٚدبٔصِ انزٍٚ ٚهَّٕ يٍ انُبط خٛبسْىال ٚمصش عٍ انحك ٔال  
 أفضهٓى عُذِ أعًٓى َصٛحت ٔأعظًٓى عُذِ يُضنت أحغُٓى يٕاعبة يؤاصسة

 
  يدهظ سعٕل اهلل صهٗ اهلل عهّٛ ٔعهى( 3 )

 
 :لبل انحغٍٛ سضٙ اهلل عُّ
 :فغأنخّ عٍ يدهغّ؟ فمبل

عهٗ ركشال ٚدهظ إالٚمٕو ٔال كبٌ سعٕل اهلل صهٗ اهلل عهّٛ ٔعهى   
   إنٗ لٕو خهظ حٛث ُٚخٓٙ بّ انًدهظ ٔٚأيش بزنكاَخٓٙٔإرا 

ٚحغب خهٛغّ أٌ أحذا أكشو عهّٛ يُّالٔٚعطٙ كم خهغبئّ بُصٛبّ    
   ٚكٌٕ ْٕ انًُصشف عُّحخٗيٍ خبنغّ أٔ فبٔضّ فٙ حبخت صببشِ 

بٓب أٔ بًٛغٕس يٍ انمٕلال يٍ عأنّ حبخت نى ٚشدِ إ   
  لذ ٔعع انُبط بغطّ ٔخهمّ فصبس نٓى أبب ٔصبسٔا عُذِ فٙ انحك عٕاء

حؤبٍ فّٛ انحشو ال  ٔاألصٕاثحشفع فّٛ ال يدهغّ يدهظ حهى ٔحٛبء ٔأيبَت ٔصبش 
حثُٙ فهخبحّ يخعبدنٍٛال ٔ   

 ٕٚلشٌٔ فّٛ انكبٛش ٔٚشحًٌٕ فّٛ انصغٛش ببنخمٕٖ فّٛ ٚخفضهٌٕبم كبَٕا 
 *****ٔٚؤثشٌٔ را انحبخت ٔٚحفظٌٕ انغشٚب

 


