
    ٌّثرت خىٟ سعٛي هللا )صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ(

      

 ػٍ اَش اتٍ يانك لال :

يا كاٌ ٚأذّٛ فٛٓا يرغٛش انهٌٕ. حجاء جثشٚم انٙ انُثٙ )صهٗ هللا ػهّٛ ٔصهى((فٙ صاػ·           

؟'ِثٌٟ تستن ِصغ١ش تٌٍْٛفمال نّ انُثٙ)صهٗ هللا ػهّٛ ٔصهى((:'   

 

تٌصٟ تِش هللا خّٕثفخ تٌٕثس تْ شٕفخ ف١ٙث ٚال ٠ٕدغٟ ٌّٓ ٠ؼٍُ ... تْ جُٕٙ حك ... ٚتْ  تٌغثػرث ِحّذ جةصه فٟ ٠فمال :' 

.'تٌٕثس حك ... ٚتْ ػزتج تٌمدش حك ... ٚتْ ػزتج هللا تودش تْ شمش ػ١ٕٗ حصٟ ٠إِٔٙث  

 

' ٠ث جدش٠ً صف ٌٟ جُٕٙفمال انُثٙ )صهٗ هللا ػهّٛ ٔصهى((:'   

 

ثُ تٚلذ   .... تخ١عس ثُ تٚلذ ػ١ٍٙث تٌف عٕٗ حصٝ ...تٚلذ ػ١ٍٙث تٌف عٕٗ فثحّشز   ....شؼثٌٝ ٌّث خٍك جُٕٙ تْ هللالال :' 

فٟٙ عٛدتء ِظٍّٗ ال ٠ٕطفا ٌٙدٙث ٚال جّش٘ث ... تعٛدز ػ١ٍٙث تٌف عٕٗ حصٝ  

... ٚتٌزٞ خؼثه خثٌحك ٌٛ تْ خشَ تخشذ فصح ِٕٙث الحصشق تً٘ تٌذ١ٔث ػٓ آخش٘ث ِٓ حش٘ث -  

ٌزٞ خؼثه خثٌحك ٌٛ تْ ثٛخث ِٓ تثٛتج تً٘ تٌٕثس ػٍك خ١ٓ تٌغّثء ٚتالسض ٌّثز تً٘ تالسض ِٓ ٔصٕٙث ٚحش٘ث ػٓ ٚت -

.... آخشُ٘ ٌّث ٠جذْٚ ِٓ حش٘ث  

تٌزٞ روش٘ث هللا شؼثٌٝ فٟ وصثخٗ ٚظغ ػٍٝ جدً ٌزتج حصٝ ٠دٍغ تالسض  تٌغٍغٍرٚتٌزٞ خؼثه خثٌحك ٔد١ث ٌٛ تْ رستػث ِٓ  -

... تٌغثخؼر  

زٞ خؼثه خثٌحك ٔد١ث ٌٛ تْ سجال خثٌّغشج ٠ؼزج الحصشق تٌزٞ خثٌّششق ِٓ شذذ ػزتخٙثٚتٌ -  

ٌٙث عدؼٗ ...  ٚث١ثخٙث ِمطؼثز ت١ٌٕشتْ...  ٚششتخٙث تٌح١ُّ ٚتٌصذ٠ذ...  ٚح١ٍٙث حذ٠ذ.....  ٚلؼش٘ث خؼ١ذ...  حش٘ث شذ٠ذ

' ٌىً خثج ُِٕٙ ِمغَٛ ِٓ تٌشجثي ٚتٌٕغثء...  تخٛتج  

 

؟'أٟ٘ وأخٛتخٕث ٘زٖفمال )صهٗ هللا ػهّٛ ٔصهى(( :'   

 

وً خثج ِٕٙث تشذ ...  ِٓ خثج تٌٝ خثج ِغ١شٖ عدؼ١ٓ عٕٗ...  ال ... ٌٚىٕٙث ِفصٛحٗ خؼعٙث تعفً ِٓ خؼطلال جثشٚم :' 

ٚتٌغالعً  غاليخثأل تٌضخث١ٔرتٌٝ خثخٙث تعصمدٍصُٙ  ت٠غثق تػذتء هللا ت١ٌٙث فثرت تٔصٙٛ...  حشت ِٓ تٌزٞ ١ٍ٠ٗ عدؼ١ٓ ظؼفث

تٌٝ ػٕمٗ ٚشذخً ٠ذٖ ت١ٌّٕٝ فٟ فؤتدٖ ٚشٕضع ِٓ خ١ٓ وصف١ٗ  ت١ٌغشٜفصغٍه تٌغٍغٍر فٟ فّٗ ٚشخشج ِٚٓ دخشٖ ٚشغً ٠ذٖ 

ٚششذ خثٌغالعً ٠ٚمشْ وً تدِٟ ِغ ش١طثْ فٟ عٍغٍر ٠ٚغحح ػٍٝ ٚجٙٗ ٚشعشخٗ تٌّالبىر خّمثغغ ِٓ حذ٠ذ وٍّث 

' ف١ٙث تتستدٚت تْ ٠خشجٛت ِٕٙث ِٓ غُ أػ١ذٚ  

 

؟'ِٓ عىثْ ٘زٖ تالخٛتجفمال انُثٙ )صهٗ هللا ػهّٛ ٔصهى(( :'   

 

 فمال جثشٚم:

ٚآي فشػْٛ ٚتعّٙث تٌٙث٠ٚر تٌّثبذذتِث تٌدثج تالعفً فف١ٗ تٌّٕثفمْٛ ِٚٓ وفش ِٓ تصحثج  -  

ٚتٌدثج تٌثثٟٔ ف١ٗ تٌّششوْٛ ٚتعّٗ تٌجح١ُ -  

ٚتٌدثج تٌثثٌث ف١ٗ تٌصثخةْٛ ٚتعّٗ عمش -  

ف١ٗ تخ١ٍظ ِٚٓ تشدؼٗ ٚتٌّجٛط ٚتعّٗ ٌظٟٚتٌدثج تٌشتخغ  -  

ٚتٌدثج تٌخثِظ ف١ٗ ت١ٌٙٛد ٚتعّٗ تٌحطّر -  

ٚتٌدثج تٌغثدط ف١ٗ تٌٕصثسٜ ٚتعّٗ تٌؼض٠ض -  

 



 ثى ايضك جثشٚم حٛاء يٍ سصٕل هللا صهٙ هللا ػهّٛ ٔصهى فمال نّ ػهّٛ انضالو:

؟'تال شخدشٟٔ ِٓ عىثْ تٌدثج تٌغثخغ'   

 

'ٌُٚ ٠صٛخٛت  تبش ِٓ تِصه تٌز٠ٓ ِثشٛف١ٗ تً٘ تٌىدثفمال جثشٚم :'   

 

 فخش انُثٙ )صهٗ هللا ػهّٛ ٔصهى( يغشٛا ػهّٛ فٕضغ جثشٚم سأصّ ػهٗ حجشِ حرٗ أفاق فهًا أفاق

؟'٠ث جدش٠ً ػظّس ِص١دصٟ ٚتشصذ حضٟٔ أٚ ٠ذخً تحذ ِٓ أِصٟ تٌٕثسلال ػهّٛ انصالج ٔانضالو :'   

 

' ' ٔؼُ تً٘ تٌىدثبش ِٓ أِصهلال جثشٚم :  

 

ٗ سصٕل هللا )ٔتكٗ جثشٚم ٔدخم سصٕل هللا )صهٗ هللا ػهّٛ ٔصهى(( يُزنّ ٔاحرجة ػٍ انُاس فكاٌ ال ٚخشج إال إنٗ ثى تك

ٚثكٙ ٔٚرضشع انٗ هللا ذؼانٗ. انصالجٚصهٙ ٔٚذخم ٔال ٚكهى احذا. ٚأخز فٙ  انصالج  

تٌغالَ ػ١ٍىُ ٠ث تً٘ خ١س تٌشحّر ً٘ تٌٝ فهًا كاٌ انٕٛو انثانث الثم اتٕ تكش سضٙ هللا ػُّ حرٗ ٔلف تانثاب ٔلال :'  -

؟.'سعٛي هللا ِٓ عد١ً  

 فهى ٚجثّ احذ فرُحٗ تاكٛا .

؟'تٌغالَ ػ١ٍىُ ٠ث تً٘ خ١س تٌشحّر ً٘ تٌٝ سعٛي هللا ِٓ عد١ً فالثم ػًش سضٙ هللا ػُّ فٕلف تانثاب ٔلال :' -  

 فهى ٚجثّ احذ فرُحٗ تاكٛا .

؟'تٌغالَ ػ١ٍىُ ٠ث تً٘ خ١س تٌشحّر ً٘ تٌٝ ِٛالٞ سعٛي هللا ِٓ عد١ً ل :'فالثم صهًاٌ انفاسصٙ حرٙ ٔلف تانثاب ٔلا -  

 فالثم ٚثكٙ يشِ ... ٔٚمغ يشِ ... ٔٚمٕو اخشٖ ... حرٙ اذٗ تٛد فاطًّ ٔٔلف

)صهٗ هللا ػهّٛ ٔصهى(( ' تٌغالَ ػ١ٍه ٠ث تخٕر سعٛي هللا تانثاب ثى لال :'  

 ٔكاٌ ػهٙ سضٙ هللا ػُّ غائثا

فال  تٌصالذلذ تحصجح ػٓ تٌٕثط ف١ٍظ ٠خشج تال تٌٝ )صهٗ هللا ػهّٛ ٔصهى((  تْ سعٛي هللا....  ٛي هللا٠ث تخٕر سعفمال :' 

' ألحذ فٟ تٌذخٛي ٠أر٠ْىٍُ تحذت ٚال   

لطٕاَٛح ٔالثهد حرٗ ٔلفد ػهٗ تاب سصٕل هللا تؼثاءجفاشرًهد فاطًّ   

'.... فثغّر٠ث سعٛي هللا تٔث )صهٗ هللا ػهّٛ ٔصهى(( ثى صهًد ٔلاند فاطًّ :'   

 

ِث خثي لشذ ػ١ٕٟ فثغّر حجدس ٔلال صهٗ هللا ػهّٛ ٔصهى( :'  ٔسصٕل هللا )صهٗ هللا ػهّٛ ٔصهى(( صاجذا ٚثكٙ فشفغ سأصّ

' ػٕٟ ؟ تفصحٛت ٌٙث تٌدثج  

شذٚذا نًا سأخ يٍ حانّ يصفشا يرغٛشا لذ راب نحى ٔجّٓ يٍ  تكاءففرح نٓا انثاب فذخهد فهًا َظشخ انٗ سصٕل هللا تكد 

 انثكاء ٔانحزٌ

؟'٠ث سعٛي هللا ِث تٌزٞ ٔضي ػ١ٍهفماند :'   

 

٠ث فثغّٗ جثءٟٔ جدش٠ً ٚٚصف ٌٟ تخٛتج جُٕٙ ٚتخدشٟٔ تْ فٟ أػٍٝ خثخٙث تً٘ تٌىدثبش ِٓ تِصٟ فزٌه تٌزٞ  فمال :'

' تخىثٟٔ ٚتحضٕٟٔ  

 

؟!' ٠ذخٍٛٔٙث ٠ث سعٛي هللا و١فلاند :'   

 

تٌٝ تٌٕثس ٚشغٛد ٚجُٛ٘ٙ ٚشضسق أػ١ُٕٙ ٠ٚخصُ ػٍٝ تفٛتُ٘ٙ ٠ٚمشْٔٛ ِغ تٌش١ثغ١ٓ ٠ٚٛظغ  تٌّالبىرخً شغٛلُٙ لال :' 

' ػ١ٍُٙ تٌغالعً ٚتالغالي  

 

؟!' ٠ث سعٛي هللا و١ف شمٛدُ٘ تٌّالبىرلاند :'   



تِث تٌشجثي ... فدثٌٍحٟ ٚتِث تٌٕغثء فدثٌزٚتبح ٚتٌٕٛتصٟلال :'   

.. فىُ ِٓ رٞ ش١در ِٓ تِصٟ ٠مدط ػٍٝ ٌحٝ ٚ٘ٛ ٠ٕثدٞ ٚت ش١دصثٖ ٚت ظؼفثٖ -  

. ٚوُ ِٓ شثج لذ لدط ػٍٝ ٌح١صٗ ٠غثق تٌٟ تٌٕثس ٚ٘ٛ ٠ٕثدٞ ٚت شدثخثٖ ٚت حغٓ صٛسشثٖ -  

' عصشتٖ ٚوُ ِٓ تِشأٖ ِٓ تِصٟ لذ لدط ػٍٝ ٔثص١صٙث شمثد تٌٝ تٌٕثس ٟٚ٘ شٕثدٞ ٚت فع١حصثٖ ٚت ٘صه -  

تٌٝ ِثٌه فإرت ٔظش ت١ٌُٙ ِثٌه حصٝ ٠ٕصٟٙ خُٙ·  

ِٓ ٘ؤالء؟ فّث ٚسد ػٍٟ ِٓ تالشم١ثء تػجح شأٔث ِٓ ٘ؤالء ٌُ شغٛد ٚجُٛ٘ٙ ٌُٚ شضسق تػ١ُٕٙ لال يانك نهًالئكح :' 

!' تػٕثلُٙ ٌُٚ ٠خصُ ػٍٝ تفٛتُ٘ٙ ٌُٚ ٠مشٔٛت ِغ تٌش١ثغ١ٓ ٌُٚ شٛظغ تٌغالعً ٚتالغالي فٟ  

' خُٙ ػٍٝ ٘زٖ تٌحثٌر ٘ىزت تِشٔث تْ ٔثش١هفٛمٕل انًالئكح :'   

 

؟' ' ٠ث ِؼشش تالشم١ثء ِٓ تٔصُفٛمٕل نٓى يانك :  

ٔسٔ٘ فٙ خثش آخش( آَى نًا لادذٓى انًالئكح·)  

.'ٚت ِحّذتٖ فٍّث سأٚت ِثٌىث ٔغٛت تعُ ِحّذ ِٓ ١٘دصٗلانٕا :'   

 

'ِٓ تٔصُ؟فٛمٕل نٓى :'   

 

'ٔحٓ ِّٓ تٔضي ػ١ٍٕث تٌمشآْ ٚٔحٓ ِّٓ ٠صَٛ سِعثْ.فٛمٕنٌٕ :'   

 

ِث تٔضي تٌمشآْ تال ػٍٝ تِر ِحّذفٛمٕل يانك :'   

: ٔحٓ ِٓ تِر ِحّذ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُفارا صًؼٕا اصى يحًذ صاحٕا ·  

 

؟ 'تِث وثْ ٌىُ فٟ تٌمشآْ صتجش ػٓ ِؼثصٟ هللا شؼثٌٝفٛمٕل نٓى يانك:'   

 

' تبزْ ٌٕث ٌٕدىٟ ػٍٝ أٔفغٕث٠ث ِثٌه فارا ٔلف تٓى ػهٗ شفٛش جُٓى َٔظشٔا انٗ انُاس ٔانٗ انزتاَٛح لانٕا:'   

 فٛأرٌ نٓى فٛثكٌٕ انذيٕع حرٗ نى ٚثك نٓى ديٕع فٛثكٌٕ انذو .

 

' ِث تحغٓ ٘زت تٌدىثء ٌٛ وثْ فٟ تٌذ١ٔث فٍٛ وثْ فٟ تٌذ١ٔث ِٓ خش١ر هللا ِث ِغصىُ تٌٕثس ت١ٌَٛفٛمٕل يانك:'   

 

'أٌمُٛ٘ ... أٌمُٛ٘ فٟ تٌٕثسفٛمٕل نهزتاَّٛ :'   

 

' ال تٌٗ تال هللاس َادٔا تأجًؼٓى ' فارا انمٕا فٙ انُا  

 فرشجغ انُاس ػُٓى

 

.'٠ث ٔثس خز٠ُٙ فٛمٕل يانك :'   

 

؟' و١ف تخزُ٘ ُٚ٘ ٠مٌْٛٛ )ال تٌٗ تال هللا(فرمٕل انُاس:'   

 

'... ٔؼُ خزٌه تِش سج تٌؼشػفٛمٕل يانك:'   

 

فًُٓى يٍ ذأخزِ انٗ لذيّٛ ... ٔيُٓى يٍ ذأخزِ انٗ سكثرّٛ ... ٔيُٓى يٍ ذأخزْى انٗ حمٕتّ .... ٔيُٓى يٍ ذأخزْى  فرأخزْى

 انٗ حهمّ ... فارا إْخ انُاس انٗ ٔجّٓ



 

ال شحشلٟ ٚجُٛ٘ٙ فطثٌّث عجذٚت ٌٍشحّٓ فٟ تٌذ١ٔث ٚال شحشلٟ لٍٛخُٙ فٍطثٌّث ػطشٛت فٟ شٙش سِعثْ  لال يانك:'

' شثء هللا ف١ٙث ف١دمْٛ ِث  

 

' ٠ث تسحُ تٌشتح١ّٓ ٠ث حٕثْ ٠ث ِٕثْ ٔٚمٕنٌٕ:'  

 

فارا أَفز هللا ذؼانٗ حكًّ. -·  

:) ٠ث جدش٠ً ِث فؼً تٌؼثصْٛ ِٓ تِر ِحّذ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ (لال هللا ذؼانٗ   

 

َطهك فاَظش يا حانٓى '...ا فٛمٕل 'تٌٍُٙ تٔس تػٍُ خُٙفٛمٕل جثشٚم:'   

 

ّ انضالو انٙ يانك ْٕٔ ػهٗ يُثش يٍ َاس فٙ ٔصظ جُٓى .... فارا َظش يانك ػهٗ جثشٚم ػهّٛ انضالو فُٛطهك جثشٚم ػهٛ -·

 لاو ذؼظًٛا نّ.

؟' ِث تدخٍه ٘زت تٌّٛظغ فٛمٕل نّ:'  

 

؟'()صهٗ هللا ػهّٛ ٔصهى(ِث فؼٍس خثٌؼصثخر تٌؼثص١ر ِٓ أِر ِحّذ :' جثشٚم فٛمٕل  

 

ٚخم١س ٚجُٛ٘ٙ ٚلٍٛخُٙ ...  ٚتوٍس ٌحُِٛٙ...  لذ أحشلس تجغثُِٙ...  ِىثُٔٙٚأظ١ك ...  ِث أعٛأ حثٌُٙفٛمٕل يانك:' 

' ٠صألأل ف١ٙث تال٠ّثْ  

 

' ... تسفغ تٌطدك ػُٕٙ حصٝ تٔظش ت١ٌُٙفٛمٕل جثشٚم:'   

 

لال فٛأيش يانك انخزَح فٛشفؼٌٕ انطثك ػُٓى . فارا َظشٔا انٗ جثشٚم ٔانٗ حضٍ خهمّ .. ػهًٕا اَّ نٛش يٍ يالئكح  -·

زاب .انؼ  

؟' ِٓ ٘زت تٌؼدذ تٌزٞ ٌُ ٔشت تحذت لػ تحغٓ ِٕٗ فٛمٕنٌٕ: '  

 

'٘زت جدش٠ً تٌىش٠ُ تٌزٞ وثْ ٠ثشٟ ِحّذت خثٌٛحٟفٛمٕل يانك: '   

 

'ألشئ ِحّذت ِٕث تٌغالَ ٚأخدشٖ تْ ِؼثص١ٕث فشلس خ١ٕٕث ٚخ١ٕه ... ٚأخدشٖ خغٛء فارا صًؼٕا ركش يحًذ صاحٕا تأجًؼٓى: -

'.. حثٌٕث  

 

حرٗ ٚمٕو تٍٛ ٚذ٘ هللا ذؼانٗ .. فُٛطهك جثشٚم  

؟(و١ف سأ٠س تِر ِحّذ فٛمٕل هللا ذؼانٗ: )  

 

' .. ٠ث سج ِث تعٛء حثٌُٙ ٚأظ١ك ِىثُٔٙ فٛمٕل جثشٚم: '  

 

؟ ( ... ً٘ عأٌٛن ش١ةثفٛمٕل هللا ذؼانٗ :)  

 

..' ٠ث سج ٔؼُ عأٌٟٛٔ تْ تلشئ ٔد١ُٙ ُِٕٙ تٌغالَ ٚأخدشٖ خغٛء حثٌُٙفٛمٕل جثشٚم:'   

 

( .. تٔطٍك فثخدشٖ ذؼانٗ :) فٛمٕل هللا  



 

فُٛطهك جثشٚم انٗ انُثٙ ْٕٔ فٙ خًٛح يٍ دسج تٛضاء نٓا استؼح آالف تاب نكم تاب يصشاػاٌ يٍ رْة ..·  

٠ث ِحّذ لذ جةصه ِٓ ػٕذ تٌؼصثخر تٌؼصثذ تٌز٠ٓ ٠ؼزخْٛ ِٓ أِصه فٟ تٌٕثس ... ُٚ٘ ٠مشبٛٔه تٌغالَ .. فٛمٕل جثشٚم: '

'ٚتظ١ك ِىثٕٔث ..٠ٚمٌْٛٛ ِث تعٛء حثٌٕث   

 

فٛأذٙ انُثٙ انٗ ذحد انؼشط فٛخش صاجذا ٔٚثُٙ ػهٗ هللا ذؼانٗ ثُاء نى ٚثٍ ػهّٛ احذ يثهّ ..·  

( تسفغ ستعه .. ٚعً شؼػ .. ٚتشفغ ششفغفٛمٕل هللا ذؼانٙ : )  

 

' تالشم١ثء ِٓ تِصٟ لذ أٔفزز ف١ُٙ حىّه ٚتٔصمّس ُِٕٙ فشفؼٕٟ ف١ُٙ فٛمٕل صهٗ هللا ػهّٛ ٔصهى('  

 

(لذ شفؼصه ف١ُٙ .. فثز تٌٕثس فأخشج ِٕٙث ِٓ لثي ال هللا تال هللاٛمٕل هللا ذؼانٗ : )ف  

 

فُٛطهك انُثٙ فارا َظش يانك انُثٙ صهٗ هللا ػهّٛ ٔصهى لاو ذؼظًٛا نّ·  

؟ ' ٠ث ِثٌه ِث حثي تِصٟ تالشم١ثءفٛمٕل صهٗ هللا ػهّٛ ٔصهى(: '   

 

'.. ِث تعٛء حثٌُٙ .. ٚتظ١ك ِىثُٔٙفٛمٕل يانك: '   

 

'تفصح تٌدثج ٚتسفغ تٌطدك فٛمٕل يحًذ :'   

٠ث ِحّذ تحشلس تٌٕثس جٍٛدٔث فارا َظش اصحاب انُاس انٗ يحًذ صهٗ هللا ػهّٛ ٔصهى .. صاحٕا تأجًؼٓى فٛمٕنٌٕ ... ·

 ٚتحشلس تودثدٔث ..

ٚضًٙ َٓش انحٕٛاٌ فٛغرضهٌٕ يُّ  انجُح* فٛخشجٓى جًٛؼا ٔلذ صاسٔا فحًا لذ اكهرٓى انُاس فُٛطهك تٓى انٙ َٓش تثاب 

 فٛخشجٌٕ يُّ شثاتا جشدا يشدا يكحهٍٛ ٔكأٌ ٔجْٕٓى يثم انمًش يكرٕب ػهٙ جثآْى

 )انجًٌُٕٓٛ ػرماء انشحًٍ يٍ انُاس( ...

 

فارا سأٖ أْم انُاس لذ اخشجٕا يُٓا لانٕا :ٚا نٛرُا كُا يضهًٍٛ ٔكُا َخشج يٍ انُاس .. انجُحفٛذخهٌٕ   

(2)صٕسِ انحجش  ِغ١ٍّٓ(( ت))سخّث ٠ٛد تٌز٠ٓ وفشٚت ٌٛ وثْٕٔٛٔ لٕنّ ذؼانٗ   

 

... ِث شةصُ فال شزوشْٚ ش١ةث تال ٘ٛ تشذ ِٕٗ(( ))تروشٚت ِٓ تٌٕثسٔػٍ انُثٙ صهٗ هللا ػهّٛ ٔصهى( لال :  

 

جّش ..  )) تْ تْ٘ٛ تً٘ تٌٕثس ػزتخث .. ٌشجً فٟ سج١ٍٗ ٔؼالْ ِٓ ٔثس ٠غٍٟ ِّٕٙث دِثغٗ وأٔٗ ِشجً .. ِغثِؼٗٔلال : 

ٚتظشتعٗ جّش ... ٚ تشفثسٖ ٌٙح ت١ٌٕشتْ .. ٚشخشج تحشثء خطٕٗ ِٓ لذ١ِٗ .. ٚتٔٗ ١ٌشٜ أٔٗ تشذ تً٘ تٌٕثس ػزتخث ..ٚتٔٗ 

.. ِٓ تْ٘ٛ تً٘ تٌٕثس ػزتخث((  

 

 

تٌٍُٙ أجشٔث ِٓ تٌٕثس........تٌٍُٙ أجشٔث ِٓ تٌٕثس ........ تٌٍُٙ أجشٔث ِٓ تٌٕثس  

ِٓ تٌٕثس تٌشعثٌرتٌٍُٙ تجش وثشح ٘زٖ   

 تٌٍُٙ تجش لثسبٙث ِٓ تٌٕثس

 تٌٍُٙ تجشٔث ٚتٌّغ١ٍّٓ ِٚٓ لثي ال تٌٗ تال هللا ِحّذ سعٛي هللا ِٓ تٌٕثس

 تٌٍُٙ آ١ِٓ ..آ١ِٓ .. آ١ِٓ


