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يصطفى يحًٕد. د  
 

  انغالو عهٍكى ٔسحًخ اهلل ٔثشكبرّ
 ثغى اهلل انشحًٍ انشحٍى )  

  
   

  (انُجأ انعظٍى )  7 
 

 ( صفخ شعش سعٕل اهلل صهى اهلل عهٍّ ٔعهى )  

 فهى ٌكٍ شعشِ شذٌذ ♡كبٌ سعٕل اهلل صهى اهلل عهٍّ ٔعهى سجم انشعش حغُّ

 ٌجهغ ئنً أَصبف أرٍَّ ♡ شذٌذ انغٕاد♡شذٌذ انغجٕطخ ثم ثًٍُٓب ال انجعٕدح ٔ

 ٔكبٌ أٔل أيشِ ♡ٔربسح شحًخ أرٍَّ ٔربسح ثٍٍ أرٍَّ ٔعبرقّ ٔربسح ٌضشة يُكجٍّ

 ♡قذ عذل َبصٍزّ صهى اهلل عهٍّ ٔعهى ثٍٍ عٍٍُّ ثى فشقّ ثعذ رنك فجعهّ فشقزٍٍ 
 ♡رٌ انًًٍُ يٍ ثٍٍ غذٌشرٍٍ ٌكزُفبَٓب ألٔكبٌ سثًب جعهّ غذائش أسثعب ٌخشج أ

رَبٌ ثٍبضٓب يٍ أل ٔرخشج أ♡رٌ أنٍغشي يٍ ثٍٍ غذٌشرٍٍ ٌكزُفبَٓب ألٌٔخشج أ

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


 ثٍٍ رهك انغذائش كأَٓب رٕقذ أنكٕاكت أنذسٌخ
 

 جبءد أٔصبف انصحت أنكشاو نشعش عٍذ انًشعهٍٍ صهى اهلل ركشَبِٔثٓزا انزي 

  ♡: عهٍّ ٔعهى فذَٔك ئٌبْب
كبٌ سعٕل اهلل صهى اهلل عهٍّ :" عٍ أَظ ثٍ يبنك سضً اهلل عُّ قبل  ( 1 )

سٔاِ انجخبسي )♡ثبنجعذ انقطط ال ٔعهى سجم أنشعش نٍظ ثبنغجط ٔ  )♡  
 

كبٌ سعٕل اهلل صهى اهلل عهٍّ ٔعهى : ٔعٍ أثً ْشٌشح سضً اهلل عُّ قبل  ( 2 )

ئم انُجٕح ثغٍبق طٌٕم ْٔزا يٕضع السٔاِ انجٍٓقً فً د ) ♡شذٌذ عٕاد انشعش 

  ♡( انشبْذ
 

سأٌذ سعٕل اهلل صهى اهلل عهٍّ : " عٍ أثً أنطفٍم سضً اهلل عُّ قبل  ( 3 )

قبل انحبفظ )♡"ٔعهى ٌٕو فزح يكخ فًب أَغً ثٍبض ٔجّٓ يع شذح عٕاد شعشِ 

  ♡( انٍٓثًً سٔاِ انجضاس ٔسجبنّ سجبل أنصحٍح
 

( 4 ) كبٌ شعش سعٕل اهلل صهى اهلل : " ٔعٍ أَظ ثٍ يبنك سضً اهلل عُّ قبل 

   (سٔاِ يغهى)♡"عهٍّ ٔعهى ئنى أَصبف أرٍَّ 
 

( 5 ) كبٌ سعٕل اهلل صهى اهلل : " ٔعٍ أنجشاء ثٍ عبصة سضً اهلل عًُٓب قبل 
يشثٕعب نّ شعش ٌجهغ شحًخ أرٍَّ عهٍّ حهخ حًشاء يب سأٌذ شٍئب ال عهٍّ ٔعهى سج

 ٔفً نفظ ♡ (سٔاِ انجخبسي ٔيغهى) ♡" أحغٍ يُّ صهً اهلل عهٍّ ٔعهى 

نّ شعش ٌجهغ شحًخ أرٍَّ ئنً يُكجّ" انجخبسي  " ♡ 
 

اي  )يب سأٌذ يٍ ري نًخ : " ٔعٍ أنجشاء ثٍ عبصة سضً اهلل عًُٓب قبل  ( 6 )
أحغٍ فً حهخ حًشاء يٍ سعٕل اهلل صهى  (قبسثًٓب :اشعش انزي أنى ثبنًُكجٍٍ أي

سٔاِ أنجخبسي)♡" اهلل عهٍّ ٔعهى شعشِ ٌضشة يُكجٍّ   ) ♡  
 

كبٌ أْم انكزبة ٌغذنٌٕ أشعبسْى : ٔعٍ اثٍ انعجبط سضً اهلل عًُٓب قبل  ( 7 )
ٔكبٌ انًششكٌٕ ٌفشقٌٕ سؤٔعٓى ٔكبٌ سعٕل اهلل صهى اهلل عهٍّ ٔعهى ٌحت 

يٕافقخ أْم انكزبة فًٍب نى ٌإيش ثّ فغذل سعٕل اهلل صهى اهلل عهٍّ ٔعهى َبصٍزّ 

ٔاثٍ ععذ فً انطجقبد-يبو أحًذ إلسٔاِ أ )♡"ثى فشق ثعذ   )♡  
 

قذو سعٕل اهلل صهى اهلل عهٍّ ٔعهى :" عٍ أو ْبَئ سضً اهلل عُٓب قبنذ ( 8 )
ٔرنك فً فزح)يكخ    

يبو أحًذإلصٔاِ انزشيزي ٔأثٕ دأد ٔاثٍ يبجّ ٔ أ)♡" ٔنّ أسثع غذائش (يكخ  )♡  
 

سأٌذ فى سأط سعٕل اهلل صهى اهلل عهٍّ ٔعهى ضفبئش :" ٔفً سٔاٌخ نٓب قبنذ 



  (يبو أحًذإلْزِ انشٔاٌخ عُذ أ)♡"أسثعب
أنهٓى صم عهً عٍذَب يحًذ ثقذس حجك فٍّ ٔفشج عُب يب َحٍ فٍّ ٔعهً آ نّ 

 ٔصحجّ ٔعهى


