
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
  
  
  

  

 
  
  
  
  

/مت التحميل من  
 

www.dar-sh.com 
 

  
  

http://www.dar-sh.com


 

 

٢  

 www.dar-sh.com/مت التحميل من            

 


 



 ٥٤: النور .  

  
 آل عم ران : 




٦٥: الن  ساء  


 
 ٥٢ - ٥١: الن ور 
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 ٢٣ - ٢١: ن  وح 



 " ٤٩٢٠البخ  اري ب  رقم" 


 ١٩: ال  نجم 


 ٣٦ :النح  ل 
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 "واللف   ظ ل   ھ ٥٣١م   سلم ، ١٣٣٠لبخ   اري ا " 
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{ "٩٧٢مسلم" 

}
{       ٢٨٧(صحیح رواه احمد وابو داود والترمذي وغیرھم االرواء( 

}{ 
 ، )١٠١٦(وص ححھ ال شیخ األلب اني ف ي ال صحیحة      ) ٣/١٤٥/٢(رواه البخاري معلقًا والطبراني   
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{ " ١٥٩١(رواه عبد الرزاق"( .   
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*  *  *  
  
  /وكتبھ 
  

  الرمحن  عبد أبو
  اهللا بن عمر بن مرعي بن بريك عبد

  
  ھـ١٤٢٦/ محرم  / ١٦  الجمعة
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