
 

د ةاو ؤي ةةةةة :ةةةةخةعولةةةةلىةوورةةةةة   ةاوةر ةةةةلولمة ةةةةةأدنةةةة   ةاألجوبةةةةمةا علةةةةمةاوةةةةمةاورةةةةة   ةاو ةةةة  و  مالحظةةةةمة: مةةةةم ة

ة ةحةةةةومةاو ااسةةةةةةاوت بةةةةو اللمةاوة الايةةةةمة اوتلاللةةةةمةاو   ةةةةو  ةاوةةةةمةاو و ةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةاورقهلةةةةمةب و ةةةةدا   االسةةةةةدالولم

اورقلةةشةبةةلل  ةاألسةةة دةمم لةةدةج لةةعةح لةةودةاوتةة موخةدا ة وةةشةاوةةوا   ةةةةةةةةةةاوةةدي خةةاالوكةا نةةخةواةة  حمةايةةمةاجةاو اجةة ةةة

ةفوةااج .

ةاةةاجةاوا ح  نةاوا حلةب

  با  عشةاجة  ح مةاولكةةاواال 

        زنجةننن  تطبةننن  مننن  أشنننه ل   بم تلننن  سننن المقدَّ الحسنننةنة  الشنننع    لنصننن   ضننن   مشننن    علننن  نعمننن  نحننن   

 المقدس  الحسةنة  للشع    إحت افي تصمة  200 م  أكث  م  يتهون

 كنن   بإعتب رهنن  اإلج بنن   سننشنن  أنننن  بنن لعل  األخنن  منن  المسنن     هنن   فنني الم جنن  رأي لننن  إيضنن   منننه  ن جننوا فلنن ا

 خة ًا تع ل  اهلل  جزاك  إشتب   يحدث ال لهي عنه الصحةح النق  فأرجوا الم ج 

ة األ مةاةؤامةاوة

 حررها كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد

 محمَّد جميل حمُّود العاملي      

 جمادى األولى 5لبنان/ بيروت/ بتاريخ 

 هجرية  1437              
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ةة

ة اوو ة؟ةاوقااء ةأث  ءةأح اةوونشةضوءة إن   ةاألضواءةإطر ءةيجوزة:عاواؤامةاوا دس ة

 حررها كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد
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ةة



ةاواال ؟ةاولشةاومالنةاإلم  ةالاءةفخةاوج اةاومةاو  خةحكةةم اواؤامةاوا ب  ة

 حررها كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد

 محمَّد جميل حمُّود العاملي      
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ة.ةاواك  لن؟ةزنجلعةحكةةم اواؤامةاوة س  ةة

 حررها كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد

 محمَّد جميل حمُّود العاملي      

 جمادى األولى 5بيروت/ بتاريخ لبنان/ 

هجرية  1437              

ة 

ة



ة.ةاو اج ؟ةس  حمةود ةث بتةاواال ةاولشةاومانةاإلم  ةبنةاوق سةةاو وومةز اجة:عاواؤامةاوت با ة

 ذراعيه بالوصيد حررها كلبهم الباسط

 محمَّد جميل حمُّود العاملي      

 جمادى األولى 5لبنان/ بيروت/ بتاريخ 
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