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   ا واعتصموا حببل اهللا مجيع
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  مـن
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينـه حيـاة طيبـة          ا من ذكر  عمل صاحلً 


















 







 




                                            
 



 




ذهين يكرتون ال  ذوال   سـبيل اهللا ا يف ب والفضة وال ينفقو ..



 














 













                                            
 



 













 

















    يسألونك ماذا ينفقون قل العفو
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