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لظروف خاصة توقفت املجلة عن الصدور يف الفرتة من ذي 

 =  هـ١٤٤٠ر  م إىل صف٢٠١٧سبتمرب =  هـ ١٤٣٨احلجة 

 م، وبعد زوال املوانع بدأت سلسلة النرش من جديد ٢٠١٨أكتوبر 

 . فنعتذر إىل القراء وحمبي العلم عىل هذا االنقطاع. وهللا احلمد
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