
 
 

  عن عاصمحفص الشريف برواية فالمصح     

www.islamweb.net             الشبكة اإلسالمية 
 

     

  *    ) ٢٢(*   

 

                           
                           

                             

                              

                               

                                  
                           

                           
                                 

             

http://www.islamweb.net


 
 

  عن عاصمحفص الشريف برواية فالمصح     

www.islamweb.net             الشبكة اإلسالمية 
 

                              

                       

                                   

                              

                            

                              

                             

                        

                            

                               

                           

                    

http://www.islamweb.net


 
 

  عن عاصمحفص الشريف برواية فالمصح     

www.islamweb.net             الشبكة اإلسالمية 
 

                              

                           

                                

                               

                           

                            

                         

                             

                                  

                                

                          

                

http://www.islamweb.net


 
 

  عن عاصمحفص الشريف برواية فالمصح     

www.islamweb.net             الشبكة اإلسالمية 
 

                          

                                

                                  
                                 

    

 
 

http://www.islamweb.net

