

َإن احلمــد للــه حنمــده ونــستعينه ونــستـغفره ونـعــوذ باللــه مــن شــرور أَنـفــسنا  ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َْ ُِ ُ ُْ ُ ْ ََّ َِّ َ ْ َ ْ َ َُ ُ ُِ َِ َ ُ ََ ْ َّ ِ
ُوســيئات َأعمالنــا مــن يـهــده اللــه فــال مــضل لــه ومــن يــضلل فــال هــادى لــه  ُ َُ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ ََ َْ ْ َُّ ْ َ ُ َ ْ َِ َّ ِ َِ ْ َِّ َ

َّوَأشـــهد َأن ال إلـــه إال اللـــ َّ ِ َِ َ َ ْ ُ َ ْ ُه وحـــده ال شـــريك لـــه وَأشـــهد َأن حممـــدا عبــــده َ ُ ُ ُُ ُ َْ َْ ً َّ ََُ َّْ َ َ ََ َ ِ َ
ُُورسوله ُ ُأَما بـعد . ََ ْ َ َّ...  

    
 


      

      


     
 








 

      


      
      

 



      


      


 


      

     
   


     

      
 




 
 

     
      


      

      

 

        
        


 َيا أَيـها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي ََ َ َُ َ َ َِ ُِ َ ُُ َ َ َِّ ُ ُُّ ْ َِ َّ

ِالذين من  َ ِ َقـبلكم لعلكم تـتـقون َّ ُ ََّ ْ ُْ ُ ََََّ ِْ
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