
 

  
 ، هرفغتسنو ، هنيعتسنو ، هدمحِهللا ن دإِنَّ احلَم
ونعوذً بِاِهللا من شرورِ أَنفُِسنا ومن سيئَات أَعمالنا 
، من يهده اُهللا فَال مضلَّ لَه ، ومن يضللْ فَال 

 اُهللا وحده ال شرِيك هادي لَه وأَشهد أَنْ ال إِلَه إِالّ
 لَه، لُهوسرو هدبداً عمحأَنَّ م دهأَشو . 

 دعا بأَم 


 
    

      


    
      




    
     

 
    

     
      

    

     


     
      

     
     
     


    

      
       

       
       


     

 
      

     
     

 
    



      
   

      


      
    

     
    

    
     

 
      

    
   


 
     

    
 نم ريا كَثيهِمونٌ فبغم انتمنِع

)رواه البخاري( الصحةُ والْفَراغُ :الناسِ
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