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 مشا ومخالفان فلسفه معتزله و اشعری مکتب درخصوص را تیالمقا اينترنت از تکليف :

تا جلسه بعد برا ی معلم ارسال کنند  و کرده آوری گرد رازی فخر و غزالی مانند

. 

 


