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  ٥٣: األح  زاب 
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٣١ - ٣٠: الن   ور 



}

{  ق  ال

  .صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ، ووافقھ الذھبي في تلخیصھ ، وبمعناه عدة أحادیث : الحاكم بعد إخراجھ
  


}

{    متفق علیھ ، واللفظ لمسلم. 
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١٩: غافر






 


  ٣٣: األح زاب
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{  قال الترمذي

 ح   دیث ح   سن ص   حیح : بع   د إخراج   ھ  
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{   ق ال

 . رجال  ھ ثق  ات : رجال  ھ رج  ال ال  صحیح ، وق  ال المن  ذري ف  ي الترغی  ب والترھی  ب      : ئ  د الھیثم  ي ف  ي مجم  ع الزا  
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{رواه البخاري ومسلم .  

     






  ٤: الط الق  
 


 




 


 



 

http://www.dar-sh.com


 

 

١٤   

 www.dar-sh.com/مت التحميل من            




  





 



 


 




 








http://www.dar-sh.com


 

 

١٥   

 www.dar-sh.com/مت التحميل من            














   

*  *  *  
  

  /وكتبھ 
  أبو عبد الرمحن 

  عبد اهللا بن عمر بن مرعي بن بريك
   ھـ١٤٢٥ رمضان  ١
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