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 هو يحي ويميت واليه ترجعون

ء قدير ي
 له ملك السموات واالرض يحي ويميت وهو عىل كل ش 

 ال اله اال هو يحي ويميت ربكم ورب ابائكم االولي   

 هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وهللا بما تعملون بصي  

ي فلك يسبحون
 
 وهو الذي خلق اليل والنهار والشمس والقمر كل ف

 وهو الذي يحي ويميت وله اختالف اليل والنهار افال تعقلون

ي فهو يهدين
 الذي خلقن 

 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عىل الذين من قبلكم لعلكم تتقون

السموات واالرض يحي ويميت وما لكم من دون هللا من ولي وال نصي  ان هللا له ملك   

 ان هللا يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها االنهار ان هللا يفعل ما يريد 

 اولئك جزاؤهم مغفرة من رب  هم وجنات تجري من تحتها االنهار خالدين فيها ونعم اجر العاملي   

ري من تحتها االنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيماعد هللا لهم جنات تج  

 وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها االنهار خالدين فيها باذن رب  هم تحيتهم فيها سالم

 دعوي  هم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سالم واخر دعوي  هم ان الحمد هلل رب العالمي   

ي وربكم فاعبدوه هذا رصاط مستقيم  ان هللا رب 

 قال ربكم ورب ابائكم االولي   

ربكم ورب ابائكم االولي    هللا  

ي وربكم فاعبدوه هذا رصاط مستقيم  ان هللا هو رب 

ي وربكم ان ترجمون ي عذت برب 
 واب 

 الم تعلم ان هللا له ملك السموات واالرض وما لكم من دون هللا من ولي وال نصي  

ي االرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهللا غفور رحيم وهلل ما 
 
ي السموات وما ف

 
ف  

ي االرض وال هللا ترجع االمور
 
ي السموات وما ف

 
 وهلل ما ف
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