


 اوصل دیقعہ

 أردو – أصول العقيدة

 

  



 ةأصول العقيد
  األرديةة للغإلى اأعده وترجمه 

 توعية اجلاليات بالزلفيلدعوة واإلرشاد ومجعية ا

 هـ9/2441الطبعة الثالثة: 

 
  

 اجلاليات بالزلفيتوعية املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد و       ح  
 

 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر    

 توعية اجلاليات بالزلفياملكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد و       
 

 

 

 هـ5241الزلفي،  -أصول العقيدة   
 

 ٨٧٣ـ٥١٨ـ٣١٠٨ـ٦٥ـ٤ردمك:   
 

 (ردية)النص باللغة األ   
 

 ٔاـالعنوان   واالرشاد ـالوعظ٢( اسالمی فقه) ـالعبادات١
 

 

 ٨٤٩/١٤٤١   ٢٤٢: دیوی
 
 
 
 
 
 

 ٨٤٩/١٤٤١: االیداع رقم

 ٨٧٩ـ٥٢٤ـ٩٢١٤ـ١٥ـ٤: ردمك
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