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بمبا8عة Vال تنعق! ال )إلمامة بأ7 8ق6ل76 )إلسالم8ة )ل!6لة في Vخ6)نI +7 عل, ل6 فك$8
تأخ1 9ك1 +7 بع! -مسل, شo1 في )لنH66 )إلما, قا( 6)لعق!< )لح( +*( م7 ت8س1 م7
بقا!o لW8 فتأخ1\ *9) 6مع-: "عن.ما هللا 1ضي بك1 +بي ب8عة عQ 7الb +بي ب7 علي
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cْخ8ا1َ َجَمع ِ̀ 8ـْصـقــُع ال 6شــتـاZ*ـا جـنــٌة *ــي *** +فنان.ا في )لخل
cْعلى قام Y166حس7ِ )لش iٍ!تــتــقــ6قــُع 6آللٌئ بـحــ1ُنا *َي *** ق8ا
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