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 ةوث الخل اقح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال

 عنَی بالبحوث العربية والدراسات القائمة عليها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمية ،دورية

ة ذات الصلة ة األصیلالعلميتفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم هي 

والعلوم الشرعیة، والتاریخ اإلسالمي، بقضایا األدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، واإلعالم، 

 ا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.فيوالجغرا
 

 المشرف علی التحریر: األستاذ الدکتور مؤید فاضل مالرشید
 رئیس التحریر: األستاذ المساعد شریف الله غفوري

 الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیمالتنضید الفني واإلخراج: 
 المستشار الفني: األستاذ الدکتور معراج الدین بارا الندوي

 مساعد التحرير
 مأمون علي خلف هللا حسن، املنيا، مصر األستاذ الدکتور

 لبنان، بريوت، دخيل يزهراء علسيدة  ةالدکتور  ةاألستاذ
 أفغانستان، ، كابلنظام الدين كاملاألستاذ الدکتور 

 خري بن مجال الدين، جامعـة أندونيزيا، أندونيزيا األستاذ
 

في أعدادها وإنما فقط  ةإدارة المجلة غير مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشور

 ية.تقع مسؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط األكاديم

البحوث  األفکار الواردة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية والمجلة، وترتيب ۞

 يخضغ العتبارات فنية، وال عالقة بمکانة کاتب المقال.

 00۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعياري اإللکرتوين )ردمد(  0022-4206رقم الدويل املعياري للطباعة )ردمد( 

 کالتالي: هاإلىرجاع املصدر واإل  إلىعن املجلة بشرط اإلشارة  نقلیسمح بال    

ها في لخريجي اللغة العربية وآداب العمل املنهيإراءة فرص »لالقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف هللا. 

قة، املجلد الثاني، العدد األول « أفغانستان
ا

 .25-25م، صص۰۲۰۲املجلة العربية الدولية للبحوث الخال

  قواعد النشر وثمن النسخة في آخر المجلة.
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 ئة التحرير املستشارية هي
 

 إسالم آباد، باکستاناألستاذ الدکتور عبد الکبیر محسن، الکلیة الحکومیة، راوالبندي، 

 األستاذ الدکتور گل محمد باسل، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 مصر ، قاهرةالجامعة خاتم المرسلین العالمیة،،أحمد محمد ربیع حسن سلیماألستاذ الدکتور 

 باکستاناألستاذ الدکتور عبد المجیب بّسام، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، 

 األستاذ الدکتور عبد القاهر عابد، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد المجید البغدادي، جامعة عالمة إقبال المفتوحة، باکستان

 األفغاني، قسم اللغة العربیة، جامعة التعلیم والتربیة، أفغانستان هياألستاذة الدکتورة ن

 لدکتور عبد الرحمن شیرزاد، کلیة الشریعة والقانون، جامعة ننجرهار، أفغانستاناألستاذ ا

 األستاذ الدکتور عبد الصبور فخري، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 إنغاال، نیجریا، مرکز جامعي للدراسات العربیة، صالح محمد کبیراألستاذ الدکتور 

 طاهر أحمد، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان األستاذ الدکتور یوسف محمد

 األستاذ الدکتور عبد األحد إنصاف، أستاذ کلیة الشریعة، جامعة تخار، أفغانستان

 ، جامعة تخار، أفغانستانلغات واآلداب، أستاذ کلیة الستاذ المساعد شریف الل  ففورياأل
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 هيئة التحرير العاملية
 

 جامعة األزهر، القاهرة، مصر ،الدکتور عمر عبد الرحیم حمزاوياألستاذ 

 عراق ،جامعة البصرة تربیة،کلیة ال ،المنصوري جبار علي سامي الدکتور األستاذ

 جامعة األزهر، مصر، کلیة اللغة العربیة،عبد الباقي عبد الفتاح الشین الدکتور األستاذ

 اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستانالجامعة ،الدکتور فضل الل  فضل أحد األستاذ

 هند ،دار العلوم الندوة العلماء،  الدکتور معراج الدین الندوي األستاذ

 دناألر ،المفرق ،جامعة آل البیت، حسام محمد رضا البطوشاألستاذ الدکتور 

 زیاإلیم زعیم، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مإلیأرت هياألستاذ الدکتور منت

 دناألراألستاذ الدکتور عالء عمار السالمة، الجامعة األردنیة،عمان، 

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ الدکتور إسماعیل عمارعقیب، 

 محمود حسین شعبان،جامعة شمال فربی الصین للقومیات، الصین فياألستاذ الدکتور مصط

 عال سرور،  جامعة القاهرة، مصراألستاذ الدکتور صالح خلیل عبد ال

األستاذ الدکتور فردوس أحمد بت العمري، کلیة اللغة العربیة، مجلس التعلیم الوالئی 

 هند، بجامو کشمیر
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  تعريف اجمللة
 جنةةزی  فففف  ن   خم، هي امس  عةبحوث ااخالق مس  ااخص  لجمة  اعررية  اعولعة  اال( أجسر)

IAJCR))   ئنينقط  االتصصل يني اعشة يصعةغ  اعررية  مبرىنجسر هي امس  مجع قة  عكةم . 
هتوف الجمة   ىل  نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق  
يصعظواهر اعةغوی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل اعرةوم لاألدب املختةفف .  

وضونصت املتخصص ، لاعظواهر اعةغوی  لاألدية ، لقضصیص اعةغ  كمص هتوف  ىل نشر املررف  لامل
ص هتت  احلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل لظواهرهص اع

 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :أهداف اجمللة
  طریق املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك نهتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني 

تشجةره  نةى نشر أنمصهل  اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل الجمة  اهتمصمص كبريًا يصملثقففني؛ 
لقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت اعرةمة  لاعبحثة ، حةث  عذعك تشّجع نشر أنمصهل .

جلةوة، فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة  ا تتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛
اعيت هلص األمسبقة  م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، لاعكمة  

 املنخففض ، لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل.

 :Contact Us کابل                     -المجمع العربي األفغاني                املراسلةعنوان 
 

 ، شقة الثانیة، مکتب املجلةنالناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنیکابل: 

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                        تتوفر أعداد املجلة علی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
mailto:Journal.Iajcr@gmail.com
http://www.iajcr.com/
http://www.iajcr.com/
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 شروط النشر
 کامل املسؤولية   ريدة إلکرتونية. ويتحمل الکاتبلنشر أصيلة ومل يسبق نشرها يف جملة أو جأن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للنشرـة مسامهته منشورة أو معروضيف حال اكتشاف بأن 
  :الفارسية وأاإلجنليزية  وأالعربية أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية. 
  كلمة. 0222إىل  0222أن يرتاوح عدد كلمات البحث أو املقال بني 
  علماء األساتذة و مة من قيا  العربية املباللغة  قول الدراسيـةتتعلق باحل تعين اجمللة بنشرها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوعات

 عروفني.امل
 :أن حتتوي الصفحة األوىل من املقالة على احملتويات التالية 

o .عنوان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية 
o  ودرجته العلمية، واجلامعة أو املنظمة اليت ينتمي إليها، باللغة العربية واإلجنليزية. الباحث اسم 
o إللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال.الربيد ا 
o  باللغة العربية.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o .الكلمات املفتاحية بعد امللخص 

 من األخطاء اللغوية والنحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية. أن تكون املقالة خالية 
 رجاعات املقتبسة وفق النظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220داخل كل صفحة، )ابن منظور،  يف 
  املقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانيهما خارج البلد.األحباث و سيتم احلكم على 
 قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فيما يتعلق بالنشر، ستكون مجيع قواعد 
  فيما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديريقوم املس املرسلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص امل التحريرجنة للسيكون

 بأي تغيري.
 .تسمح اجمللة بإعادة نشر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية 
 الباحث رة على آراء ليس من الضروري أن يوافق جملس اإلدا . 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت عرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هيئة التحرير.ى اجمللة مسؤولية املقاالت ستكون فقط على املؤلفني وليس عل 
 .مبجرد استّلمها، لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال 
  املقال تعريًفا خمتصًرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقايف.أن يرفق صاحب 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أجملة  إىلحتتفظ اجمللة حبقوق النشر، والجیوز للباحث إرسال حبثه 

 

 ترسل المساهمات بصیغة الکترونیة حصًرا علی عنوان المجلة:
editorjournal.iajcr@gmail.com 

 21123264262+أو عرب رقم الواتساب: 

 

mailto:editorjournal.iajcr@gmail.com
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 فهرس البحوث والمقاالت
 ...كلمة التحرير 

  الدکتور فردوس أمحد بت العمري       
 

 مجال امللمعات يف قصائد سعدي الشريازي بني العربية والفارسية 
جصمر  ختصر )أفغصنستصن(عألمستصذ املسصنو شریف هللا غففوري،   

 152-۳۲۲                                                 حممو نصصر ظریففي، جصمر  مسنجصن )أفغصنستصن(           عألمستصذ احملصضر 
 

 مواصفات املعلم ومؤهّلته التدريسية يف ضوء السنة النبوية 
 52۳-525                                                            )أفغصنستصن( جصمر  يوخشصن  يحممو قصمس  رشةوعألمستصذ احملصضر 

 

 وأضواء البيان الشنقيطي  دراسة مقارنة بني تفسري روح املعاين اآللوسي 
 جصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري )هنو(يف  ألمستصذ املسصنوامنظر نصمل،  اعوکتور

 522-522                                           ، جصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري )هنو(    شهزاد أمحو يصرا عةبصحث اعوكتوراه
 

 الصحيحة وطرق معاجلتها يف اإلسّلم ةأسباب احنراف الناس عن العقيد  
 )أفغصنستصن(جصمر  ختصر ، یصرنبواعةطةف رحة عألمستصذ احملصضر 

   ۲۳۲-۳۲۷                                               )أفغصنستصن(                جصمر  ختصر ، مرراج اعوی  رحةميمستصذ احملصضر عألل 
 

 اجملتمع األفغاين العصبية وآثارها يف 
 )أفغصنستصن( جصمر  ينجشري، يمسةو نرة  امحوعألمستصذ احملصضر 
 255-۳۲۳                                                                )أفغصنستصن( جصمر  ينجشري، مسةو حممو جاليلعألمستصذ احملصضر 

 

 )القواعد الفقهية، مفهومها وحجتها وتاريخ تدوينها )دراسة حتليلية 
 555 -۲۳۲                                     )موریتصنةص( املرهو اعرصيل عةورامسصت لاعبحوث اإلمسالمة ، مسةو حممو محوي أیواهاعوکتور 

 

 يصعةغ  اإلجنةةزی تقصي الوقت وإدارته يف ضوء السنة( ) 
 )أفغصنستصن(يصمةصن جصمر  ، نصرت اهلل نصرتعألمستصذ احملصضر 
 223-222                                                                    )أفغصنستصن(يصمةصن جصمر  ،  نةو حممو حممويعألمستصذ احملصضر 

 

 يصعةغ  اإلجنةةزی اإلسّلمي احلد من الفقر يف اهليكل االقتصاد( ) 
 )أفغصنستصن(يکتةص جصمر   ، مسري أمحو أمحويعألمستصذ احملصضر 

 232-۳۸۲                                                                           يکتةصجصمر   رلح اهلل محةوي لنبو اعرمح  مبشرلعةُمروی  
                                     

   املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها ترتیب
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 کلمة التحرير 

 يس  هللا اعرمح  اعرحة 
ألِمنُي  َنَةى قَ ْةِبَك َربِّ اْعَرصَعِمنَي  نَ َزَل ِيِه اعرُّلُح ا لاحلمو هلل رب اعرصملني اعقصئل: َل ِنَُّه عََتنزیلُ 

عَِتُكوَن ِمَ  اْعُمْنِذرِیَ   يِِةَسصٍن َنَريبٍّ ُمِبنٍي  لاعصالة لاعسالم نةى أفصح اعررب لاعرج  نبةنص 
 ؛حممو األمني املبروث رمح  عةرصملني لنةى آعه لصحبه أمجرني. أمص يرو

اعولعة   يك  أیهص اعقراء األجة  !هذا م  يوانث اعغبط  لاعسرلر أن "الجمة  اعررية   لمسهاًل فأهاًل 
شر عةرصم تقوم يف خومتك  نودهص احلصدي ن – اعيت م  جممع اعةغ  اعررية  يف کصيلعةبحوث ااخالق  " 

مية  دم. لهذا اعرود م  الجمة  احملكم  حيمل كبقة  أنوادهص األحبصث اعقةم  لاعورامسصت األكص1211
 اعرةمة  املففةوة يف خمتةف جمصالت اعةغ  اعررية  لآداهبص.

یص أصحصب اعففضل لاعسرصدة ! م  املرةوم أن جمصل اعةغ  اعررية  لامسع عررض اعسمصلات لاألرض 
م  حةث عغتهص لأدهبص. لقو اقتطف دارمسونص اعكرام ليصحثونص اعرظصم أه  اعرنصلی  عةتقومي يف خوم  قراءنص 

لاألكصدميةون  وهص اعبصحثوناعكرام، فهص نضع يني أیویك  يصق  م  املقصالت اعنصدرة لاعبحوث األكصدمية  أن
صل مجم  خمتةف اعبةوان لاجلنسةصت. فففي جمصل اعشرر جتولن يف هذا اعرود أنه مسّةط اعضوء نةى 

قصصئو مسروي اعشريازي لكذعك أعقى اعبصحث اعكشمريي األضواء نةى درامس  مقصرن  يني املةمرصت يف 
سةةط األضواء رض األمسصتذة لاعبصحثني يتلأضواء اعبةصن اعشنقةطي، لقصم ي رص ي الآعومسيتففسري رلح امل

نةى ننصلی  خمتةفف  يف ضوء اعقرآن لاحلویث ذاكری  مواصففصت املرة  لمؤهالته اعتوریسة ، لأمسبصب 
صریخ اعقوانو اعففقهة ، مففهومهص لحجتهص لت حنراف اعنصس ن  اعرقةوة اعصحةح ، لكةففة   دارة اعوقت، 

ةى ةكل االقتصصد اإلمسالمي، لقو أعقي اعضوء أیضص نهر يف ، لاحلو م  اعففقتولینهص )درامس  حتةةةة (
اعرصبة  لآثصرهص يف الجمتمع األفغص ي. نقوم يكل مسرلر لهبج  يف خوم  قراءنص اعكرام هذه اعبحوث 

 لاعورامسصت راجةني أهنص مستثریك  نةًمص لمررف  لتشبرك  حبثصً لدرامسً . 
ففصحى ةمة  تسرى لهتوف  ىل نشر اعةغ  اعررية  اعیأیهص اعقراء اعكرام نففةوك  نةًمص أن جمةتنص اعر

لترزیزهص يني اعنصطقني يغريهص  ضصف   ىل غرس يذرة اعشوق لاحلب جتصه عغ  اعقرآن اعكرمي لاعسن  اعنبوی  
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اعشریفف  يف قةوب األجةصل اجلویوة ليث رلح اعبحث اعرةمي، لتبصدل ااخربات اعرةمة  لاعورامسة  يني 
 اعبصحثني اعررب لاعرج .

لقو فه  اعررب لاعرج  مكصن  اعةغ  اعررية  املرموق  يني عغصت اعرصمل. لأقبل كل لاحو یسصه  قور 
االمستطصن  يف نشرهص ترةةمصً لتوریسصً لتأعةفًفص. لأنشئت املوارس لاملرصهو لاعكةةصت لاألكصدميةصت ألجل 

شریفف  لاملصصدر عكرمي لاعسن  اعنبوی  اعذعك نظرًا  ىل أمهةتهص اعبصعغ  م  اعنصحة  اعوینة   ذ هي عغ  اعقرآن ا
اإلمسالمة  لعغ  اعربصدات لالمسةمص اعصةوات ااخمس لاألدنة  لاألذكصر اعةومة ، لنظرًا  ىل مكصنتهص املرموق  
م  اعنصحة  اعونةصلی   ذ هي عغ  رمسة  اخمس لنشری  دلع  لعغ  املسةمني يف مشصرق األرض لمغصرهبص، 

ستخوم  يف منظم  األم  املتحوة يصإلضصف   ىل كوهنص عغ  اعتجصرة لاعرمل لهي  حوى اعةغصت اعست امل
 يف اعشركصت اعرویوة نرب اعرصمل.

لممص ال ریب لال شك فةه أن اعةغ  اعررية  م  أقوم عغصت اعرصمل. ذاع صةتهص يف اعرصمل كةه يرو أن 
رت اعةغ  اعررية  مع اعررية . لانتشنزل اعقرآن يصعةسصن اعرريب املبني لأعففت آالف اعكتب اعوینة  يصعةغ  

انتشصر اإلمسالم يف أقطصر اعرصمل. لكصنت اعررية  لمصزاعت عغ  اعرةوم لاعتكنوعوجةص. محل كثري م  اعرةمصء 
 لاعبصحثني لاعوارمسني مسئوعة  نشرهص نةى أكتصفه  لشغةوا أنففسه  يف حبوث اعةغ  اعررية  لآداهبص.

لنةى مسبةل املثصل  صااخرامسصن لشبه اعقصرة اهلنوی  یزداد یوًمص فةومً  لاالهتمصم ينشر عغ  اعضصد يف يالد
جنو يف اعبالد األفغصنة  آالف م  املوارس لاملرصهو حةث توّرس اعةغ  اعررية  عطةب  املستویصت املختةفف . 
ص. لهنصك أقسصم مستقة  يف اجلصمرصت عترةة  اعةغ  اعررية  لآداهبص لاعبحث لاعورامس  يف خمتةف جمصالهت

لاألمر نففسه يف يصکستصن لكشمري  ذ جنو فةهمص اهتمصًمص يصعًغص ينشر اعةغ  اعررية ، فففي أغةب األمصك  
 توجو مسصجو حةث تقصم حةقصت صبصحة  لمسصئة  عتوریس اعقرآن لاحلویث لاعةغ  اعررية .

فقو شصع اإلمسالم يف منطق  كشمري يرو اعريع األلل م  اعقرن اعثصعث نشر املةالدي. 
لأخذت اعررية  تورس يف مسصجو كشمري لموارمسهص. لقو أجنبت هذه املسصجو لاملوارس كمة   
كبرية م  اعرةمصء لاعففضالء اعذی  عربوا دلرًا كبريًا يف نشر اعررية  يف هذه اعبقر  األرضة  اعسصحرة 

و يف هذه منظرًا لمجصاًل. لعةصحصف  مسصمه  كبرية يف ترزیز اعةغ  اعررية  يني أهصيل كشمري. لجن
األیصم مرصهو لموارس نویوة حةث توّرس اعةغ  اعررية   ّمص یومًةص ل ّمص أمسبونًةص لیشصرك يف فصوهلص 
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األنصس اعذی  یشتغةون يف األنمصل األخرى م  أمثصل املؤظففني لاملهنومسني لاملورمسني لرجصل 
 األنمصل  ضصف   ىل طةب  اعرة  لمص  ىل ذعك.

ت يني أهصعةهص ليني اعررب نالقصت لثةق  منذ أقوم اعرصور، لأّمص  مصرة أفغصنستصن فكصن
لنود ال يأس يه م  أهصعةهص كصنوا جيةولن اعررية ، لقصم يرضه  حبمل مسؤلعة  نشرهص مستخومني 
اعومسصئل املختةفف  لاعطرق املتنون . لجيور يصعذكر أن يرض املهتمني هبذه اعةغ  املةمون  امستخوموا 

 لاعففصرمسة  اعررية   مزیج مقصالت منشر يرض هصعةهص. فففي اعبوای  كصنت تُ اعصحصف  يف نشرهص يني أ
يف نشر اعةغ   ""اعررلة اعوثقى" ل "مسراج األخبصر " مث مسصمهتصنة  "مشس اعنهصرل جریوة  أفغيف ألّ 

اعررية  يف دلع  أفغصن. لمبرلر األیصم شصنت اعطبصن  لاعصحصف  يف أفغصنستصن لظهرت جمة  ممتصزة 
نشر أغةب مقصالهتص " اعيت ال تزال تاملثصل يف منطقتهص أال لهي "الجمة  اعررية  عةبحوث ااخالق مي  نو

م لمستجولن فةه مص 1211يصعررية  اعففصحى، ليني أیویك  الآن نودهص احلصدي نشر مسن  
 یففةوك  لینففرك   ن شصء هللا. 

  لمشرفةهص، ني نةى الجمةلاعففضل يف  خراجه هبذا اعشكل یرجع ألاًل  ىل هللا مث  ىل اعقصئم
لاعشكر نةى جنصح الجمة  موصول  عةك  أیهص اعقراء اعكرام يأنه عو مل تكونوا أنت  تستففةولن م  
هذه الجمة  فال فصئوة جلهود اعقصئمني نةى الجمة  لاملسصمهني فةهص. نقوم هذا اعرود اجلویو يف 

 اعون  اعرةمي لاملشصرك  اعففرصع  يفخومتك  لنرجو أن حيقق املتر  لاإلفصدة اعرةمة  كمص نرجو 
األنواد اعقصدم  م  مجةع الجمةوی  يةغ  اعقرآن لاعسن  نرب اعرصمل. نستودنك  هللا لنتمىن عك  قراءة 

 ممتر  لمففةوة. فةةبصرك هللا ترصىل فةك .
 يالدكتور فردوس أمحد بت العمر  


