
 انــــشفــــــــــك ثــبنــذــيـــــــــــــٕاٌ
 

 

فمذ دشو اهلل رعبنٗ إرايخ انذيٕاٌ صٕاء ثضجُّ أٔ رجٕيعّ .ثُي اإلصالو عهٗ انشفك في كم عيء ٔ يُّ انشفك ثبنذيٕاٌ األعجى

فههذيٕاٌ دشيزّ،ٔ كم سفك ثّ يعذ يأجٕسا عُذ .أٔ ضشثّ ٔ اإلصبءح نّ،ٔ أيشَب أٌ َشفك ثّ ٔ َذضٍ إنيّ طهجب نألجش ٔ انثٕاة

فبهلل يهعٍ ٔ يطشد يٍ .اهلل ٔ كم رعزيت أٔ أرٖ يهمٗ صبدجّ جزاء عضيشا،كزهك انًشأح انزي عزثذ انٓشح فكبٌ جزاءْب جُٓى

ٔ لذ َٓبَب اهلل ثغذح .{انشيي}سدًزّ كم يٍ آرٖ ديٕاَب أٔ سيبِ ثذجش أٔ ضشثّ ثعصب أٔ جعهّ ْذفب يمصٕدا نهعت أٔ انزعزيت 

. {دجضّ ٔ رمييذِ ٔ رشكّ يًٕد ثذٌٔ طعبو ٔ ال عشاة = صجشا  }.أٌ َمزم ديٕاَب صجشا

 

ثًشاد انشفك ثبنذيٕاٌ يظبْش انشفك ثبنذيٕاٌ 

 ّإطعبيّ ٔ صمي .

 ّسعبيزّ ٔ انذشػ عهٗ َظبفز. 

 ّانذشػ عهٗ صاليزّ يٍ األيشاض ٔ عالج. 

  ِرجُت ضشثّ أٔ صجش. 

 عذو انصيذ ثذٌٔ انًُفعخ يٍ انهذى. 

  ثبنجش أٔ }عذو رذًيم انجٓيًخ فٕق طبلزٓب

 {انذًم

 عذو انزعزيت في انزثخ .

 انظفش ثًغفشح اهلل .

 َيم األجش ٔ انثٕاة. 

  اكزضبة انشفك يٍ انُبس يٍ خالل انشفك

 .ثبنذيٕاٌ

  ٗاسدًٕا يٍ في األسض  ]اكزضبة سدًخ اهلل رعبن

 [يشدًكى يٍ في انضًبء

 

     لبل صهٗ اهلل عهيّ ٔ صهى   أٌ سصٕل اهللسضي اهلل عًُٓبعٍ عجذ اهلل ثٍ عًش :

﴿ عزثذ ايشأح في ْشح دجضزٓب دزٗ يبرذ فذخهذ فيٓب انُبس،ال ْي 

 أطعًزٓب ٔ صمزٓب إر دجضزٓب ٔ ال ْي رشكزٓب رأكم يٍ خغبط األسض ﴾ 

   نعٍ اهلل يٍ فعم : أَّ يش فزيبٌ يٍ لشيظ لذ َصجٕا طيشا ٔ ْى يشيَّٕ فمبل نٓىسضي اهلل عًُٓب عٍ عجذ اهلل ثٍ عًش

.  نعٍ يٍ ارخز عيئب فيّ انشٔح غشضب صهٗ اهلل عهيّ ٔ صهىْزا،إٌ سصٕل اهلل 

  أٌ رصجش انجٓبئى صهٗ اهلل عهيّ ٔ صهىَٓٗ سصٕل اهلل : لبلسضي اهلل عُّ   عٍ أَش ثٍ يبنك  .

  ِِانَشِديى ٍِ   ِثْضِى اهلِل انَشْدً

﴿  ٌَ ًَُهٕ ََٔعَهٗ اْنُفْهِك ُرْذ َٓب  ََٔعَهْي   ٌَ َٓب َرْأُكُهٕ ُْ َِٔي َُبِفُع َكِثيَشٌح  َٓب َي ََٔنُكْى ِفي َٓب  ًَب ِفي ُثُطَِٕ ََْعبِو َنِعْجَشًح َُْضِميُكْى ِي ٌَ َنُكْى ِفي اْنَأ  ﴾ َِٔإ
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