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ِعيتسنو هدمحِهللا ن دذُِإنَّ احلَموعنو هِفرغتسنو هن ِمنا وفُِسنِر أَنورِباِهللا ِمن ش
اِلنمئَاِت أَعيس لَه اِديِللْ فَال هضي نمو ِضلَّ لَهِدِه اُهللا فَال مهي نا م.

 لَه كِريال ش هدحِإالّ اُهللا و أَنْ ال ِإلَه دهأَشو.
 لُهوسرو هدبداً عمحأَنَّ م دهأَشو.

ِتِھ َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَھ َحقَّ ُتَقا
.]١٠٢:سورة آل عمران[مُّْسِلُموَن

 َیا َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا
ُقـوْا الّلَھ الَِّذي َتَساَءُلـوَن َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجـاًال َكثـِیـًرا َوِنـَساء َواتَّ

.]١: سورة النساء [ِبــِھ َواَألْرَحـاَم ِإنَّ الّلَھ َكاَن َعَلْیـُكْم َرِقیًبا

 َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوُقوُلوا َقْوًلا َسِدیًدا ُیْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم
سورة [َوَمن ُیِطْع اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظیًماَوَیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم 

.] ٧١ـ ٧٠:األحزاب 

 دعا بأَم:
وشر األمور ) h(حممدوأحسن اهلدي هدييث كتاب اهللا ،فإن خري احلد

.وكل ضاللة ىف النار حمدثاا ، وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة ،
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