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 بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحج                  

باب فضله وبيان من فرض عليه 
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.   العبارٗ غري ّاضح٘ ّاهلل أعله  - 
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.   قْل الشٔخ حطب الياس أٖ قبل سعٕ الياس كنا يف املصباح امليري - 
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