ٔصاسح انزشثٛخ
اإلداسح انؼبيخ نًُـقخ حٕن ٙانزؼهًٛٛخ
يذسعخ انغالو االثزذائٛخ ثُبد
انؼبو انذساع2121-2191 ٙ

يشاخؼخ األسثغ دسٔط األٔنٗ يٍ انٕحذح انثبَٛخ نهظف انخبيظ
نًبدح انزشثٛخ االعاليٛخ

األحبدٚث انًقشس حفظٓب

ٍ
ٍ قَبلَ حَِ ٛ
ٌ سعٕل اهلل طهٗ اهلل ػهٔ ّٛعهى قبلَ « :ي ْ
ػٍ خبثش ثٍ ػجذ اهلل  :أ ّ
غ ًَ ُغ ان ُِّذَاءَ:
ْ َٚ
ح ًَّذًا ا ْنَٕعَِ ٛهخَ َٔا ْنفَؼِٛهَخَ،
ػ َٕ ِح انزَّب ّيَخَِٔ ،انظَّالحِ ا ْنقَب ِئ ًَخِ ،آدِ يُ َ
انّهَ ُٓىَّ سَةَّ َْ ِزِِ انذَّ ْ
ػزِْٕ َٚ ٙوَ ا ْن ِقَٛب َيخِ».
شفَب َ
ػذْ َرُّ؛ حَّهَذْ َنُّ َ
حًُٕدًا اّنَزِ٘ َٔ َ
َٔا ْث َؼ ْثُّ َيقَبيًب َي ْ

قَبلَ َسعُٕلُ اهلل ﷺ( ػَدَجبً أل ْيشِ انًُْ ْؤيٍِِ إٌَِّ أَ ْيشَُِ كُهَُّّ َنُّ خٌَ ْٛش
َٔنَْٛظَ رَنِكَ ألِحَذٍ إِالَّ نهًؤيٍ إٌِْ أَطَبثَزُّْ عَشَّاءُ شَ َكشَ فَكَبٌَ خَْٛشاً نَُّ،
َٔإٌِْ َأطَبثَزُّْ ػَشَّاءُ طَ َجشَ فَكَبٌَ خْٛشاً نَُّ»حفظ ص921

انذسط األٔل شفبػخ سعٕنٙ

انشفبػخ ْ ٙعؤال انخٛش نهغٛش
ػشفٗ انشفبػخ
يب ْ ٙإَٔاع انشفبػخ
انشفبػخ ثًؼُبْب انؼبو َٕػبٌ ًْب
انُٕع األٔل  :شفبػخ انذَٛب
ْٔ ٙانز ٙركٌٕ ث ٍٛانُبط

انُٕع انثبَ : ٙشفبػخ اٜخشح
ٚخزض ثٓب اهلل رؼبنٗ يٍ ٚشبء يٍ ػجبدِ
ٔنٓب إَٔاع يٍ أًْٓب انشفبػخ انؼظًٗ

ٍ َنُّ َظِٛتٌ يَُِْٓب
ػخً حَغََُخً َٚكُ ْ
شفَب َ
يٍَْ َٚشْ َفغْ َ
ٍ َنُّ كِفْ ٌم يَُِْٓب َٔكَب َ
ٌ
ػخً عَِّٛئَخً َٚكُ ْ
شفَب َ
َٔيٍَْ َٚشْ َفغْ َ
ٙءٍ ُيقِٛزًب ﴿﴾٥٨
ػهَٗ كُمِّ شَ ْ
انهُّ َ
َّ
يغزحجخ :
إرا كبَذ نهغؼ ٙف ٙقؼبء حٕائح انًغهًٍٛ
اثزغبء األخش ٔانثٕاة يٍ اهلل رؼبنٗ

يزٗ ركٌٕ انشفبػخ ف ٙانذَٛب يغزحجخ
ٔيزٗ ركٌٕ يحشيخ ؟
يحشيخ  :إرا رشرت ػهٓٛب إٚقبع ظهى يُغ حق

يب انًقظٕد ثبنًقبو انًحًٕد ؟

انًقبو انًحًٕد ْٕ
يقبو انشفبػخ انؼظًٗ ٕٚو انقٛبيخ ٔخظٓب اهلل رؼبنٗ نهُج ٙانكشٚى نٛكٌٕ شفٛؼب أليزّ

يٍ ىٌ صادة انشفاػة انؼظًَ

صم اهلل ػهيو ًسهى
نى خض انُج ٙثبنشفبػخ انؼظًٗ ٔنى رؼؾ ألحذ يٍ األَجٛبء

غٛشِ؟

إلظٓبس ػهٕ يكبَخ سعٕل اهلل طهٗ اهلل ػهٔ ّٛعهى ٔقذسِ انؼظٛى ػُذ سة انؼبنً ٍٛػهٗ
سؤٔط األشٓبد .
ٔفٓٛى انكبفشٌٔ ٔاندبحذٌٔ نشعبنزّ يٍ انٕٓٛد ٔانُظبسٖ ٔػجذ األٔثبٌ ٔانز ٍٚكبَٕا ٚؤرَّٔ
حٛب ٔيٛزب .

يا دكى االيًاٌ تانشفاػة
اإلًٚبٌ ثٓب ٔاخت ػهٗ كم يغهى ٔيغهًخ

ٍ
ٍ قَبلَ حَِ ٛ
ٌ سعٕل اهلل طهٗ اهلل ػهٔ ّٛعهى قبل « َي ْ
ػٍ خبثش ثٍ ػجذ اهلل  :أ ّ
غ ًَ ُغ ان ُِّذَاءَ:
ْ َٚ
ح ًَّذًا ا ْنَٕعَِ ٛه َخ ٔانفظٛهخ
ػ َٕ ِح انزَّب ّيَخَِٔ ،انظَّالحِ ا ْنقَب ِئ ًَخِ ،آدِ يُ َ
انّهَ ُٓىَّ سَةَّ َْ ِزِِ انذَّ ْ
ػزِْٕ َٚ ٙوَ ا ْن ِقَٛب َيخِ» انحذٚث حفظ
شفَب َ
ػذْ َرُّ؛ حَّهَذْ َن ُّ َ
حًُٕدًا اّنَزِ٘ َٔ َ
َٔا ْث َؼ ْثُّ َيقَبيًب َي ْ
ص911

انذسط انثبَ : ٙأدأ٘ دائٙ

ػٍَْ خبثش ػٍ سعٕل اهلل طهٗ اهلل ػهٔ ّٛعهى أَّ قبل :
نِكُمِّ دَاءٍ َدَٔاءٌ فَئِرَا ُأطِٛتَ دََٔاءُ انذَّاءِ َثشَأَ ثِئِرٌِْ انهَِّّ ػَضَّ َٔخَمَّ"
انكهمت

معناها

انداء

انًشع

اندواء

انؼالج

برأ

شفٗ ٔؿبة

ػذد ثؼغ األيشاع انزٚ ٙظبة ثٓب االَغبٌ ٔاألدٔٚخ انز ٙرؼبنح انًشع
دواء
داء
انصذاع

انبنادول

انسؼال

انعسم
قطرة األذن

يارا يجة ػهَ انًشيط فؼهو ػنذيا يصاب تانًشض؟
 انؼالج انطثَ انطؼاو انصذَانشادة

يٍ ىٌ اننثي انزٍ اتتاله اهلل ػز ًجم تانًشض؟
أيٌب ػهيو انسالو
نًار اتتهَ اهلل ػز ًجم أيٌب ػهيو انسالو تانًشض ؟
دتَ يختثش صثشه ًنجٌئو إنَ اهلل تؼانَ تانذػاء
كٛف شفٗ اهلل ػض ٔخم إٔٚة ػه ّٛانغالو؟
ػنذيا أساد اهلل أٌ يشفيو أيشه تأٌ يهتًس انؼالج ًأٌ يضشب األسض
تشجهو ًيغتسم ينيا فشفَ ثى أيشه تضشب األسض في يكاٌ آخش فأتثغ
نو ػينا أخشٍ ًأيشع أٌ تششب ينيا فأرىة يا كاٌ في تاطنو يٍ
انسٌء فتؼافَ ظاىشا ًتاطنا

انذسط انثبنث
أطجش ػهٗ األرٖ

قبل سعٕل اهلل طهٗ اهلل ػهٔ ّٛعهى يب يٍِ يُغْهِىٍ ُٚظِٛجُُّ أَرًٖ يٍِ
عَٕاُِ إنَّب حَؾَّ انهَُّّ ثّ ع َِّٛئَبرِِّ ،كًب رَحُؾُّ انشَّدَشَحُ َٔسَ َقَٓب
يشع فًَب ِ
ػشف األرٍ

األرٖ ْٕ  :كم يب ٚظبة ثّ اإلَغبٌ
يٍ أنى أٔ ػشس أٔ يكشِٔ.

قَب َل َسعُٕلُ اهلل ﷺ( ػَدَجبً أل ْيشِ انًُْؤْيٍِِ إٌَِّ أَ ْيشَُِ كُهَُّّ نَُّ خَ ْٛشٌ
َٔنَْٛظَ رَنِكَ ألِحَذٍ إِالَّ نهًؤيٍ إٌِْ َأطَبثَزْ ُّ عَشَّا ُء شَ َكشَ فَكَبٌَ خَْٛشاً نَُّ،
َٔإٌِْ َأطَبثَزُّْ ػَشَّاءُ طَ َجشَ فَكَبٌَ خْٛشاً نَُّ»حفظ ص921
انًغهى ٚشكش اهلل رؼبنٗ
ػُذ انغشاء ٔٚظجش ػُذ
انؼشاء ٔف ٙانحبنزٍٛ
خٛش نّ

يب األخش انز٘ أػذِ
اهلل رؼبنٗ نهظبثشٍٚ
ػهٗ انجالء ؟

يب يٕقف انًغهى يٍ األرٖ؟

ٚ - 9كفش ػُٓى انزَٕة ٔانغٛئبد
ٚ - 2ذخهٓى اندُخ
حشِٚشًا
خضَاُْىْ ثًَِب طَ َجشُٔا خََُّخً َٔ َ
َٔ َ

أفؼم ركش ػُذ اإلطبثخ ثًظٛجخ

انذًذ هلل

انذسط انشاثغ

ششٔؽ حدُب ٔأسكبَّ

اإلعالو
 .االعزـبػخ

انجهٕؽ

انحشٚخ

ػذد ششٔؽ انحح

ٔ .خٕد انًحشو
نهًشأح.

انؼقم

قبل رؼبنَٗٔ«:نَِّهِّ ػَهَٗ انَُّبطِ حِحُّ ا ْنجَ ْٛذِ َيٍِ
غٌُِّٙ
انهَّ َ
عجِٛهًب َٔ َيٍْ َك َف َش فَئٌَِّ َّ
ع َزـَبعَ إِ َنَ ِّْٛ
ا ْ
ػٍِ ا ْنؼَب َنًِ﴾٧٩﴿ ٍَٛ
َ

ػًَب ُل ثِبنَُِّّٛبدَِٔ ،إِ ًََّب نِكُمِّ ايْشِاٍ يَب ََٕٖ
إِ ًََّب ا َأل ْ

انغؼ ٙث ٍٛانظفب ٔانًشٔح

اإلحشاو
ػذد أسكبٌ انحح
انٕقٕف ثؼشفخ

ؿٕاف اإلفبػخ

ٚ :قٕل سعٕل اهلل « انحح ػشفخ " ػالو ٚذل ْزا انحذٚث انششٚف
أٌ انٌقٌف تؼشفة سكٍ أساسَ في انذج ًيٍ فاتو انٌقٌف تؼشفة دجو غيش صذيخ
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