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 Surahsُُّّرو ُّالس ُّ
 Suratul-Qadr – P.12   ﴾ ١۲ُّصُّ-ُُّّق درالُّةسورُُّّ﴿

َلِة اْلَقْدِر  إّنا أنَزلناه  واليت تبدأ بــ " َقِدرالأقرأ ما أحفظه من سورة  َلة  اْلَقْدِر )  (1)ِف لَيـْ ( 2َوَما أَْدرَاَك َما لَيـْ
َلة  اْلَقْدِر َخْْيٌ ِمْن أَْلِف َشْهٍر ) ( َسََلٌم ِهَي  4ْذِن َرّبِاِْم ِمْن ك لِا أَْمٍر )ََلِئَكة  َوالرُّوح  ِفيَها بِِ ( تـَنَـزَّل  اْلمَ 3لَيـْ

 ." (5) َحَّتَّ َمْطَلِع اْلَفْجرِ 
  

Suratul-‘alaq – P.13ُّ    ﴾ ١۳ُُّّصُّ–ُّع ل قالُّةسورُُّّ﴿
ْنَساَن ِمْن َعَلٍق )1قْـَرْأ ِِبْسِم رَبِاَك الَِّذي َخَلَق )ا"واليت تبدأ بــ  َعَلقالأقرأ ما أحفظه من سورة  ( 2( َخَلَق اْْلِ

ْنَساَن َما َلَْ يـَْعَلْم 4( الَِّذي َعلََّم ِِبْلَقَلِم )3 اْْلَْكَرم  )َرْأ َورَبُّكَ اقْـ    "(5)( َعلََّم اْْلِ
 

Suratut-Teen – P.15ُّ   ﴾ ١٥ُُّّصُُّّ-ُّّتيُّسورةُّال﴿
( َوَهَذا اْلبَـَلِد اْْلَِمِي  2( َوط وِر ِسيِنَي )1لزَّيـْت وِن )َوالتِاِي َوا "واليت تبدأ بــ  تاي الأقرأ ما أحفظه من سورة 

ْنَساَن ِف َأْحَسِن تـَْقِومٍي  ( َلَقدْ 3)  ."(5مث َرَددَّنه  أاسَفَل سااِفِلَي ) (4)َخَلْقَنا اْْلِ
 

Suratush-Sharh – P.16ُّ   ﴾ ۱٦ُُّّصُُّّ–ُّحشَّرُّسورةُّال﴿
( الَِّذي  2) ( َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَركَ 1أَلَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرَك ) "دأ بــ واليت تب شَّرِحالأقرأ ما أحفظه من سورة 

 . "(5)( فَِإنَّ َمَع اْلع ْسِر ي ْسًرا 4( َوَرفـَْعَنا َلَك ذِْكَرَك )3 )أَنـَْقَض َظْهَركَ 
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   Hadeethألحاديثا

       Hadeeth 4 – P.32-33 ﴾ 33-32ُُّّصُّ–4ُّرقمُُّّثحديُّ﴿
س ُّ"  حديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ ـأقرأ ما أحفظه من ال شهادةُّأنُّالُّإلهُّإالُُُّّّ  ُبينُّاإلسالُمُّعلىَُّخ 

 .“ هللاُّوأنُّحممدًاُّرسولُّهللاُّإقامةُّالصالةُّإيتاءُّالزكاةُّصومُّرمضانُّحّجُّالبيتُّمنُّاستطاعُّإليهُّسبيال
  

Hadeeth 9 – P.34ُُُُُُّّّّّّ  ﴾34ُُّّصُُّّ–9ُّرقمُُّّثحديُّ﴿
 ."ُُِّّعمادُّالّدينُّلصَّالةا  حديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ "ـظه من الأقرأ ما أحف

 

 Hadeeth 11 – P.40ُُُُُُّّّّّّ﴾40صُُّّ–11ُّرقمُُّّثحديُّ﴿

ُّمنَّاُّمنُّمل  حديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ "ـا أحفظه من الأقرأ م  ."يُ و قِّْرُّك بري انُّو ي رح ْمُّص غري انُُّّليس 
 

  Hadeeth of The fatherُُُّّّ﴾الوالدُّثحديُّ﴿

 .".ُّ...................... (… The Father)ُُّّالوالد  حديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ "ـأقرأ ما أحفظه من ال
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 Du’aaُُُّّّةُّاألدعي

76Du’aa “Whe Waking Up” – P.76ُُُّّّصُُّّ– ُدعاءُّاالستيقاظ
 "  بعد أن أماتنا وإليه النشور حلمد هلل الذي أحياّناالذي يبدأ بــ " االستيقاظدعاء أقرأ ما أحفظه من 

 
 

79ُُّّDu’aa “Riding a Car” – P.79ُّص –ُّركوبُّالسيَّارةُدعاءُّ
ني وإّن  وما كنا له مقر  س بحاَن الذي سخَّر لنا هذاالذي يبدأ بــ "  ركوب السََّيارة دعاءأقرأ ما أحفظه من 

 "إىل ربنا ملنقلبون
 

 83Du’aa “Taking off Clothes” – P.12صُّ –ُّخلعُّالثوبعاءُّدُُّ

 ".ُُّّالا هوالَّذي ال إله إ ِبسم اللا الذي يبدأ بــ " ركوب السََّيارة دعاءأقرأ ما أحفظه من 

 

 


