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 َّثَلُ الم              و ثَـلُ احلَـيم ـهبر ـذْكُرالَّذي الي و هبر ذْكُري يذ

 .)متفق عليه (الْميت



) ندـه إذا         أنا ععـا مأندي بِي وبع ظَن 

ذَكَرين فَإنْ ذَكَرين يف نفْسه ذَكَرته يف نفْسي، و إنْ ذَكَـرين يف             
مإل ذكَرته يف مإل خريٍ منهم، وإنْ تقَرب إيلَّ شبراً تقَربت إليـه     

 .)يالبخار(...)ذراعاً









 )ون، قالوادفَرالْم قبس :



  

 

 

ومــا الْمفَــردون يــا رســولُ اهللا ؟ قــالَ الــذّاكرونَ اهللا 
. )مسلم()والذّاكرات

r


 r

)الترمذي(.   
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  .)٢٦٢٩(و صحيح يف صحيح اجلامع برقم) الترمذي( )ذكراِهللا(
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 ههذ بر ماللّه
الدعوة التامة والصالة الْقائمة آت محمداً الوسيلة والفـضيلة         

وابعثه مقاماً حمموداً الّذي وعدته    
)ــحيح ــامع ) ص ــحيح اجل يف ص

  .)٦٤٢٣(برقم
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)يف صحيح اجلامع  ) صحيح

  .)٦١٦٩(برقم 


r
 ّأشهد أن ال إله إال

اهللا وحده ال شريك له وأشهد أنّ حممداً عبده و رسوله          


يف صحيح ) صحيح
  .)٦١٦٤(اجلامع برقم

 
r






  

 

 

)يف صـحيح اجلـامع     ) صحيح
  .)٦٤٠٥(برقم

 
r




 
)٦٣٦٢(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(.  


r


}




 ) يف صـحيح اجلـامع     ) صـحيح
  .)٦٢٦٥(برقم
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)يف صــحيح اجلــامع ) صــحيح

  .)٦٣١٧(برقم


r
 




)يف ) صحيح
  .)١١ ٦١(صحيح اجلامع برقم
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) يف صـحيح اجلـامع     ) صـحيح
  .)٦٤٦٤(برقم

هدمبِححانَ اِهللا وبسr
  حانَ اِهللاـبس

هدمبِحو



)يف صحيح اجلامع   ) صحيح
  .)٦٤٣١(برقم

  
  



  

 

 

 )         حانَ اِهللا العظـيمـبس هـدمبِححانَ اِهللا وـبس(: 
r


)٦٤٢٩(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(.  

}
{

 
r










  .)٧٢٥٤(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(
  



  

 

 

 
rماللَّه تي أَنبر 

 ووعدك عهدك علَى وأَنا ، عبدك وأَنا خلَقْتنِي ، أَنت إِالَّ إِلَه الَ
 بِنِعمتك لَك وأَبوُء ، عتصن ما شر من بِك أَعوذُ ، استطَعت ما

لَيوُء ، عأَببِي وبِذَن ري فَاغْفل هالَ فَإِن رفغي وبإِالَّ الذُّن  ـتأَن 






)٣٦٧٤(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(. 




r  

 



  

 

 

) يف صـحيح اجلـامع    ) صـحيح
  .)٦٣٤٦(برقم

 َانحبس اللَّه هدمبِحو ددع خها لْقرِضو فِْسهةَ نزِنو 
هشرع اددمو هاتمكَل  r




) يف) صـحيح 
).٥١٣٩(صحيح اجلامع برقم  

 



  

r
r

َلَ الوالَ ، حةَ وبِاِهللا إِالَّ قُو)يف صحيح اجلامع ) صحيح
  .)٧٨٢٠(برقم



  

 

 

  
r


كانحبس ماللَّه كدمبِحو 

دهلَا أَنْ أَش إِلَّا إِلَه تأَن كرفغتأَس وبأَتو كإِلَي 


)٦١٩٥(ح اجلامع برقميف صحي)صحيح(.  
َال اهللا إِالَّ إله هحدو رِيكالَش ،لَه لَه  لْـكالْم  ولـه 

،دمالْح وهلَى ويٍء كُلِّ عير شقَد r






)يف صحيح اجلامع ) صحيح
  .)٦٤٣٧(برقم



  

 

 

بسانَح اهللا، الْح مكْ أَهللا، اُهللا دالَر، ب  اهللا إِالَّ إلـه
r

 }
{

َال اهللا إِالَّ إله هحدو رِيكالَش ،لَه لَه 
لْكالْم وله ،دمالْح وهلَى ويٍء كُلِّ عير  شقَـد  


)٦٢٨٦(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(.  

r






 ملِّ اللَّهص 
 وعلَـى  إِبراهيم علَى صلَّيت كَما محمد آلِ ىوعلَ محمد علَى
 آلِ وعلَى محمد علَى بارِك اللَّهم مجِيد حميد إِنك إِبراهيم آلِ



  

 

 

دمحا مكَم كْتارلَى بع يماهرلَى إِبعآلِ و يماهرإِب كإِن يدمح 
جِيدم .(  

انَ اهللاحبس 
r انَ اهللاحـبس


)٢٦٦٥(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(  

 
r


)يف صــحيح اجلــامع ) حــسن

  .)٥٧٧٧(برقم
 

r







  

 

 


)يف صـحيح اجلـامع     ) صحيح

  )٥٧٦٧(برقم
 

r



٥٣٣٩(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(  

 
r


ــدقة يف صــحيح اجلــامع ) صــحيح(ص
  )٥٧٦٩(برقم

  
  
  



  

 

 

صلة الرحم:(  
r

 
) يف صـحيح اجلـامع     ) صـحيح

  .)٥٩٥٦(برقم
 

r





 
r [  #  "  !

  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $

   3  2   1   0  /   .Z   اإلخالصسورة
)ــحيح ــامع ) ص ــحيح اجل يف ص



  

 

 

"  ] , )٤٤٠٥(برقم   !
     +  *   )  (   '  &   %  $  #

     7   6   5  4  3  2  1  0  /  .   -   ,
   @   ?   >  =   <  ;  :   9  8Z  ســــورة

,الكافرون
)٦٤٦٦(يف صـحيح اجلـامع بـرقم      ) حسن(
كهف

)صحيح (
  .)٦٤٧٠(يف صحيح اجلامع برقم

 
r


)يف صحيح اجلامع ) صحيح

)٢٤٥٠(برقم



  

 

 

 ) يف صـحيح   ) صـحيح
  ) ٦٦٤٥(اجلامع برقم

 
r


 )يف صـحيح اجلـامع   ) صحيح

  )٣٨٢٠(برقم


r

 



)٦٣٤١(حيح اجلامع برقميف ص) صحيح(.  
  
  



  

 

 


 

r



)يف صـحيح اجلـامع     ) صحيح

  .)٣٨٢١(برقم
 

r 


)ــحيح ــرقم ) ص ــامع ب ــحيح اجل )٣٥١٧(يف ص


يف صـحيح   ) صحيح
  .)٦٣٤٣(اجلامع برقم

  
  



  

 

 

 
r

 ال إِال إِلَه اللَّه هدحال و رِيكش لَه ،  لَـه 
 بِيـده  يموت ال حي وهو ، ويميت يحيِي الْحمد ولَه ، لْكاملُ

ريالْخ ، وهلَى وءٍ  كُـلِّ  عـيش  يرقَـد  





  )٦٢٣١(يف صحيح اجلامع برقم) حسن(
 

r






)٤٢١٣(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(.  



  

 

 

 
r




  .)٦٢٧٦(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(
 

r
}دمالْح لَّهي لنِي الَّذمـذَا  أَطْعه 

قَنِيهزرو نرِ ملٍ غَيوي حنلَا مو ةقُو { 


}  ـدمالْح 
 ولَـا  مني حولٍ غَيرِ من ورزقَنِيه الثَّوب هذَا كَسانِي الَّذي هللَّ

ةقُو {
)ــسن ــامع ) ح ــحيح اجل يف ص

  .)٦٠٨٦(برقم
  



  

 

 

 
r





)يف صـحيح اجلـامع     ) صحيح
  ).٦٦٠(برقم
 

r
 

)١٠٩٤(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(  
 

r



)١٤٧٥(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(.  



  

 

 

 
r


 )١٩٣٢(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(.  
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) ٧١٣٦(يف صحيح اجلامع برقم) حسن(.  
 

r







  

 

 


)١٦٣٢(يف صحيح اجلامع بـرقم    ) صحيح(


 .)٣٩٦٠(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(
 

r






)٨٦(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(. 
 

r







  

 

 




)٧٦٧٤(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(. 


 
r




)يف صحيح اجلامع   ) صحيح
 .)٢٧٠١(برقم

 
r




)يف ) صحيح
 .)٥ ٧٤٠(صحيح اجلامع برقم



  

 

 

 
r


)يف صــحيح اجلــامع ) صــحيح

 .)٢٧٠٦(برقم
 

r



)٧٥٥٩(يف صحيح اجلامع برقم   ) صحيح(


يف صحيح ) صحيح
  .)٦٥٨١(اجلامع برقم

  
  
 



  

 

 

 
r


متفق عليه. 

r


) يف ) صـحيح
   .)١٦٩٩(صحيح اجلامع برقم

 
r








)٤٤٧٦(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(.  



  

 

 

 
r


)يف صــحيح اجلــامع ) صــحيح

)٥٤٦٦(برقم


 
r


)يف صحيح ) صحيح

  .)٧٥٧٩(اجلامع برقم
  
  
  
  
  



  

 

 

 
r




)صحيح (يف صحيح اجلامعبرقم)٦٢٣٤(.  
 

r


)٦٢٠٤(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(.  
 

r



٥٠٩٠(يف صحيح اجلامع برقم   ) صحيح(


) يف صـحيح اجلـامع   ) صـحيح

.)٣٣٧٥(برقم



  

 

 


r




)٦٩١٣(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(.  
 

r
متواضع


)يف صـحيح اجلـامع     ) صـحيح (يف  ) حسن

  .)١٧٢٥(برقم
  
  
  
  
  



  

 

 


rأبو  رواه 

  .داود
 

r



)٣٠٥٢(يف صحيح اجلـامع بـرقم     ) صحيح(,


)يف صحيح ) صحيح

  .)٦٣١٢(اجلامع برقم


r


١٧٨٢(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(




  

 

 

r






  .)٦١٤٦(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(

 
r




)يف صـحيح اجلـامع     ) صحيح
  .)١٦١٨(برقم


r
)٦١٤٩(يف صحيح اجلـامع بـرقم     ) صحيح(





  

 

 

) يف صـحيح اجلـامع    ) صـحيح
)٥٤٣٤(برقم
}

{
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)٥٩٥٧(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(  
r 


)يف صـحيح  ) صحيح
  .)٢٨٧٨(اجلامع برقم


r




)يف صحيح اجلامع   ) صحيح
  .)٦٥١٠(برقم



  

 

 


r




)٦٣٧٠(ح اجلامع برقم  يف صحي ) صحيح(



)٦٣٧٠(يف صحيح اجلامع بـرقم    ) صحيح( 

)١٥٦٣(صحيح اجلامع برقميف ) صحيح(
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) يف ) صـحيح

)٦٠٢٨(صحيح اجلامع برقم
  

r


r
)٥٩٣٩(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(,

 
 )يف ) صحيح

.)٥٩٤٠(صحيح اجلامع برقم


r




  

 

 

)يف صحيح اجلامع ) صحيح
  .)٥٤٣٣(برقم
 

r
)يف صـحيح اجلـامع    ) صحيح

  .)٧٦٧١(برقم
 

r
)يف صحيح اجلـامع   ) صحيح

  .)٣١٨٣(برقم


r
)٧١٠(يف صـحيح اجلـامع بـرقم   ) صحيح(,


  )٧٧٧٤(يف صحيح اجلامع برقم) صحيح(
 



  

 

 

 
r


)صحيح  يف) حسن 

.)٣٠٣٩(اجلامع برقم


r


)يف صحيح اجلامع ) صحيح
  .)٢٥٤٦(برقم

  
  
  
  
  
  



  

 

 













  
املني وصلى اهللا وسلم على نبينا واحلمد هللا رب الع

  .حممد وآله وصحبه أمجعني
 

 
 

imanonekurd@yahoo.com 

mailto:imanonekurd@yahoo.com

