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    ِعيتسنو هدمحِهللا ن دذُ ِإنَّ احلَموعنو هِفرغتسنو هن ِمنا وفُِسنِر أَنورِباِهللا ِمن ش
.فَال مِضلَّ لَه ومن يضِللْ فَال هاِدي لَه سيئَاِت أَعماِلنا من يهِدِه اُهللا

.وأَشهد أَنَّ محمداً عبده ورسولُه، ُهللا وحده ال شِريك لَهوأَشهد أَنْ ال ِإلَه ِإالّ ا
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.)٧١-٧٠: األحزاب(
دعا بأَم...

   ِث ِكتاحلَِدي قدٍد       فَِإنَّ أَصمحم يدِي هاهلَد ريخاِهللا و لَى    (ابعِه ولَيلَّى اُهللا عص
 لَّمسكُلَّ          ) آِلِه واللَةٌ وٍة ضعكُلَّ ِبدةٌ وعثٍَة ِبددحكُلَّ ما وهثَاتدحِر مواُألم رشو

.ضاللٍَة ِفي الناِر



)d..........(
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وإن،فارمحهانفسيأمسكتإن،أرفعهوبكجنيبوضعتريببامسك(

.)١()الصاحلنيعبادكبهحتفظمبافاحفظهاتهاأرسل






.)٢()وأحياأموتاللهمبامسك(




).٤٠٧: صحيح اجلامع الصغري) (١(
).١٢٠٥: صحيح األدب املفرد) (٢(



)d..........(















   دأَح اللَّه وقُلْ ه   الْفَلَِق بوذُ ِبرقُلْ أَع   ُـوذقُلْ أَع

ِبرب الناِس












)d..........(





(()النشوروإليهأماتنامابعدأحياناالذيهللاحلمد(














).٤٦٥٠: صحيح اجلامع الصغري) (٣(



)d..........(


)٤()واخلبائثاخلبثمنبكأعوذإيناللهماهللابسم(










).٤٧١٤: صحيح اجلامع الصغري) (٤(



)d..........(
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)٥()غفرانك(







).٤٧٠٧: صحيح اجلامع الصغري) (٥(



)d..........(


)٦()قوةوالمينحولغريمنورزقنيههذاكساينالذيهللاحلمد(






















).٦٠٨٦: صحيح اجلامع الصغري) (٦(



)d..........(




















بكوأعوذلهصنعماوخريخريهمنأسألككسوتنيهأنتاحلمدلكاللهم(
)٧()لهصنعماوشرشرهمن





).٤٦٦٤: صحيح اجلامع الصغري()٧(



)d..........(


.)٨(شهيداومتمحيداوعشجديداالبس






)٩()اهللابسم(




اهللابــسم








).٣٥٥٨: ابن ماجةصحيح سنن ) (٨(
).٣٦١٠: صحيح اجلامع الصغري) (٩(



)d..........(



)اهللابسم
٣-

.)١٠()بسم اهللا أوله وآخره(


















).١٣٢٣: صحيح اجلامع الصغري) (١٠(



)d..........(


.)١١()وارمحهمهلمواغفررزقتهمفيماهلمباركاللهم(












).٣٧٢٩: صحيح سنن أيب داود) (١١(



)d..........(


والمـين حـول غـري منورزقنيهالطعامهذاأطعمينالذيهللاحلمد(

)١٢()قوة





















).٢١٦٤: صحيح الترغيب والترهيب) (١٢(



)d..........(




















)١٣()سقاينمنواسقأطعمين،منأطعماللهم(




).٣/١٢٦: مسلم) (١٣(



)d..........(
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السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته






)d..........(
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.)١٤(باهللاإالقوةوالحولالاهللاعلىتوكلتاهللابسم



















).٤٩٩: صحيح اجلامع الصغري) (١٤(



)d..........(


اهللابسم























)d..........(


.)١٥(اهللاشاءإنطهوربأسال





















).٤٧١٨: صحيح اجلامع الصغري() ١٥(



)d..........(






دأَح اللَّه وقُلْ هالْفَلَِق بوذُ ِبرقُلْ أَع بوذُ ِبرقُلْ أَع

)الفاحتة(الناِس
١٠-
١٦()يشفيكأنالعظيمالعرشربالعظيماهللاأسأل(.













).٦٣٨٨: غريصحيح اجلامع الص) (١٦(



)d..........(





























)d..........(







احلمد هللا
يرمحك اهللا
٦-

.)١٧(بالكويصلحاهللايهديك
٧-



).٩٢١: صحيح األدب املفرد) (١٧(



)d..........(
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م عليكمالسال

















)d..........(



























)d..........(


أبـواب يلوافـتح ذنـويب يلاغفرللهمااهللارسولعلىوالسالماهللابسم

.)١٨(رمحتك
d








).٤٧١٦: صحيح اجلامع الصغري) (١٨(



)d..........(




























)d..........(


أبـواب يلوافـتح ذنـويب يلاغفراللهماهللارسولعلىالموالساهللابسم

.)١٩(فضلك
d



















).٤٧١٦: صحيح اجلامع الصغري) (١٩(



)d..........(




























)d..........(



















)٢٠()سهالشئتإذااحلزنجتعلوأنتسهالجعلتهماإالالسهلاللهم(









).٢٨٨٦: سلسلة األحاديث الصحيحة) (٢٠(



)d..........(


























)d..........(


ربناإىلوإنامقرننيلهكناوماهذالناخرسالذيسبحان،هللاحلمد،اهللابسم

.)٢١(ملنقلبون









اهللا أكرب
سبحان اهللا










).٣٤٤٦: صحيح سنن الترمذي) (٢١(



)d..........(


)٢٢(ومنكمنااهللاتقبل








ذي احلجة











).٣٥٤ص: متام املنة) (٢٢(
حوكمـةكاىن  (وة بؤ ثةرتوكة وةرطيِراوةكةم     بؤ زياتر شارةزا بوون لة حوكمةكاىن ضةذن بطةِريرة       ) ٢٣(



)d..........(




باهللاإالقوةالاهللاشاءما]٣٩: الكهف[





















).هةردوو ضةذن لة سوننةتى ثاككراودا



)d..........(


.)٢٤(الصاحلاتتتمبنعمتهالذيهللاحلمد





















).٤٦٤٠: صحيح اجلامع الصغري) (٢٤(



)d..........(


.)٢٥(حالكلعلىهللاحلمد




















).٤٦٤٠: صحيح اجلامع الصغري) (٢٥(



)d..........(




.)٢٦(خيفتهمنواملالئكةحبمدهالرعديسبحالذيسبحان








).٧٢٣: صحيح األدب املفرد) (٢٦(



)d..........(


مـن بكوأعوذبهأرسلتماوخريفيهاماوخريخريهاأسألكإيناللهم
)٢٧(بهأرسلتماوشرفيهاماوشرشرها











.)٢٨(أغثنااللهمأغثنااللهمأغثنااللهم






.)٢٩(نافعاصيبااللهم


).١٥١٣: مشكاة املصابيح: متفق عليه، وانظر) (٢٧(
).٢/٦١٣: ، ومسلم١/٢٢٤: البخاري()٢٨(
).٤٧٢٥: صحيح اجلامع الصغري) (٢٩(



)d..........(


.)٣٠(ورمحتهاهللابفضلمطرنا























).٧٠٢٨: صحيح اجلامع الصغري) (٣٠(



)d..........(


ملـا والتوفيقواإلسالموالسالمةواإلميانباألمنعليناأهلهاللهمأكرباهللا

.)٣١(اهللاوربكربناوترضىحتب










).١٦٢: صحيح الكلم الطيب، حديث رقم) (٣١(



)d..........(


.)٣٢(أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم




.)٣٣(اللهم إين أسألك من فضلك








بنعمتھ تتم الصالحاتيوالحمد هللا الذ
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imanonekurd@yahoo.com

).٣/٩٦١: صحيح أيب داود: ، وصححه األلباين يف٣/٣٠٦: ، وأمحد٣٢٧/ ٤: أبو داود) (٣٢(
).٤/٢٠٩٢: ، ومسلم٦/٣٥٠: البخاري مع الفتح) (٣٣(
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