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 ملخص
نقد وةلدمو ديوسلر داألوضسن. دايف وضو و دد سووااليتخللهدوسلضداسط وسلردية اوسلدي قد وضعداوسالمد  

رييوسالمد   و وض د اوسجملهدادستو ردماأل وأنفقوسلرلماءوسلباحثايفوق األىوسجملهادستو و ضدماألسلاق وسخلد
سلظلد ومد و وواعقديالواألثداوسلوطرد وضلمنهاوالتغط و  سوسجلاند وللد  وإالوالوتد سنو نداوسلردماضىوقانمداو د 

 ضدلاوتؤتوسلرناياوطالمتاطاوف  و وضةلدموضتأط  وسالنتفاعوط وو ثلوسلاق وسل يوملوي يحوسلاسق وجييايفوسلاألسثا
اوسالمتناأل وطضاط وشدية وح دانوإدسأل وسلاقد وسخلدرييوملوي ديحوضسقفد وأند وتداطاو  اوسلاألقوتغيسألو  س حاضل

سلاألقددداوأيضدددا و ددد ىوأددد ح اوتدددا ووتللميسفدددقوسلرا ددداوحدددأوالوت فددداوأأددداستوسلاألثددداوأ ددد و لمددداس وضناقرددد
سجلهددداتوسدللدددؤضلاوةددد وسنضقدددانوسدل ضلددداوللمنفرددداوسلرا ددداوغدددريوسدل ددديحاو ددد وقبدددلوضسقددد وفددديديوأضو رددداأل و

وأحق دددا دددلوللمةممددداوسلردددية او:"سلاألقددداوأيضددداوةلدددمومدددؤسنوتجاضطدددلماووضوسالمدددتفاد و ددد وسلاقددد ط ميا ددداو
وتحدد وقس  ددادأل و ثددلو دد سوسلاقدد وإالس دداوح ددلوسلرددواألوطددملوضألثدداوسلاسقدد وضسدلنتفرددملوطدد وأ وال  وضأ ددريس و

اوقفدداسوضقفدداو رييدداو دداالسوينبغدد وذلدد وذبددااوضعددسلدد ي ويييدد ضيفوأيفويضأددتو دد اوسلاألقدداوحلددانو دد اوسن دداأل وضو
و وقبلوللوشئو وأضنوض لاوسلاق 

 
   تمهيد

لدددايفوسلاقددد و وة ددداألوسالمددد  وسل س دددي وةمددددادوح دددا وسلندددا و و  ددداروديدددنه وضدن دددا  و وفماندددتوألثددديو
إىلو د سوو-ةهد وسلنبدا وضسخللفداءوسدلهد يملو–سدل اروسلرا اوسليوييةا او  سوسل ي وسحلن  و ن وسلره وسلنبايو

 ثدلوترد   وسدللداج وضققهداووضسدلد سأل وضسدللتردف اتوومدلو درييوشدا لسلر يوتقا وةلدمونفداوةمد  و د وة
سحللباوضأةمانوسلنظافاولللمكوضسن األو وضإناأل وسلرداسألعوضسللداحاتوطادل داط  و وضمدق اوسدلداءو وضسل يد و و
ضن نوسدللافيي و وض  اوسنش اءوضأ ثاذلداوق ضعداوذلداوسالمد  وسلضداسط وسلردية اوسلديواليتخللهداونقد وةلدمو

ضو و دلو د س وأنفدقوسلرلمداءوسلبداحثايفوق داألىوسجملهدادستو و ضدماألسلاق وسخلدرييووسلر داألوضسن. دايف و ي
سالمددد   وطالمتاطددداوضسلتدددأل  وضسلتنق ددد و والشدددكوأيفو ددد اوسجملهدددادستوسلبرددديياو ردددماأل وضلمنهددداوالوربددد  و

رددد وسلاألثددداووجبب ددداوجاسنددد و اعددداةاتوسلاقددد وسخلدددرييوسالمددد    وإالوالوتددد سنو نددداوسلردددماضىوقانمددداو ددد وط
ضدلداوتدؤتوسلرنايداوو ضتأط د وسالنتفداعوطد وسلاسق وجييدايفوسلاألسثداويرملاليقاعوسلظل وم و و ثلوسلاق وسل يوملو

و وسل يوحاضنوطاحثو  سوسدلاعاعوإدالءوسل لاوف  طالمتاطاوف  و
 
 
 

 مقدمة أساسية
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وتريي وسلاق و:
وو2ضسال لا وض او   ألوأألي وط وسالم وسدلفرانودبرىنوسدلاقانو1سلاق ولغاو:وسحلبسو وسدلنا

وقانوةن  و:
وو3نقض وحاجاوسدلتلا وف يف ووووووووووووووووووووووووضلأ اووفاقفتوف هاوناقي 

و
 أما الوقف شرعا:

اللديويلدريو د وو ناو وف تريضوسلباحثوسدلللمملوخيتل وتريي وسلاق و  وح ثوسللغاوةن وللو  وةلماء
ل  ت داألونيفو د سوسجملدانولد سورلدانو رتم سوةلموتريي و  ألمداوةلمداءوسدلد س  وسنألطرداو  اوسلترييفاتو

وووو اللك
و

ووو4 سلتمل كو  وسلغري"ةن وسحلنف اوفالاق وةباأل وة و"وحبسوسدلملا وة و
و5طقاؤاو و لكو رط هاوضلاوتق ييس وإةطاءو نفراوش ئو   وضجاداوال. او:ضلايفوسدلالم اويريفان وطأن و

 وألقبتد وضت دينو نافرد وحبسو انوميم وسالنتفاعوط و اوطقاءوة ند وطقطداوسلت دينوو:سلرافر اوطأن وو ضةيف
وو6و إىلوسل وتقيطاوإىلوسهللوتراىل

و8أضوسلثمي  وو7ضةن وسحلناطلاو وسلاق و ا:وربب سوسنألوضتلب لوسدلنفرا
 دلة الوقف :أ

وثبتوسلاق وسمتقيسن اوطالمتابوضسللناوضسالمجاع 
وو9ض  وسلمتابوقال وتراىلو:و))وضسفرلاسوسخلريولرلم وتفلةايفو((و

                                                 

و ووسلاق و وسلفميوسالم   و وبباوطأ يو  وأاح وسجل لاوأ ريوسدلؤ نملوسحلل وزلم وط وةب وسلر ي وط وةب وسهللو
1996/وو1416 و41 وصو1سلثاينون يوسهللو وسدلملماووسدلغيط اوض.سأل وسنضقانوضسلرؤضيفوسالم   او وج 1

  

  وسلاق و وحباثوسلتاأل و ق  او وسلن ض وسلفقه اوسلراشي وجملماوسلفق ووووسلقاع ورلا  وسالم  وسلقامس ووو
وو2001و43سالم   و وسذلن  ودسألوسلمت وسلرلم اولبنايف وصوو 2

  

و41سدل  ألوسللاطقوحملم وط وةب وسلر ي ووصوو 3
  

(وو27:و12سنظيوسدلبلاطولللي ل و)وو 4
  

(و34:و4سنظيوشيحو ن وسجلل لو)وو 5
  

(وصو5581و–و709سنظيوت لريوسلاقانوةلموغاس  وأحما وسلاقانوللمناضيوسلطاطو و متباوسن. يوربتوألق و)و
و3 6

  

(307:وو2سنظيوسدلقناو)وو 7
  

(و597:و5غ يو)سنظيوسدلو 8
  

و77ماأل وسحلجو وآياو:وو 9
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ابوةمدديوألعدد وسهللوةندد وأألعددداوض دد وسللددناو دداوألضيونددافاوةدد وسطدد وةمدديوألعدد وسهللوةنهمدداو وقددانو:و))وأأدد
ملوونوسهللو:و))وإينوأأدبتوأألعداوخب د  تموسلنيبوألموسهللوةل  وضمل ويلتأ ياوف هاو وفقانو:وياألماوفأوخب   

أأدد و دداالوقدد و دداوأنفددسوةندد يو ندد و وفقددانو:و))وإيفوشددصتوحبلددتوأأددلهاو وضت دد قتو((و وقدددانو و
جنداحوةلدمو وضسلضد  و والفت  قوماو وسلفقديسءو وض وسلقدي,و وضسليقدابو وض ومدب لوسهللو وضسطد وسللدب لو

أيفويألدددلو نهددداوطدددادلريضنو وضيطرددد وأددد يقاوغدددريو تمدددانو ددداالوو وضسللفددد ودللدددل و وض وألضسيددداوو ددد وضل هدددا 
سلبخاأليو:و))وت  قوطأأدلهاو والويبداعو وضالويداألثو وضالويا د و وأيوسلرقداألوطرد وضقفد و والويمدايفوزلد و

 وضالوياأد وطد و وضالويدي  و وضالونيوةق وأضوت ينوينقلوسدللم داوأضويدؤثيوف هداو وفد ويبداعو وضالويا د و
يدداألثو ونيفولددلو دد اوت دديفاتوضأمددبابوإعدداوتمددايفو وةقدداألوشللددا وللمت ددينو وضسلرقدداألوسدلاقددانولدد سو
شللالاونح و  وسلنا و وضإعداو داوةلدموحمد و لدكوسهللو وفد ويمدايفوزلد وللدب و د وأمدبابوسدلمل داو   و

و10((و
:و"وإيفوسدللددألاوإمجدداعو دد وسل ددةاطاو وضاللددكوأيفوأطدداوو-ألمحدد وسلل دد -قددانوسلقدديبيبومجدداعو و دداوض دد وسال

طمددي وضةمددي وضةثمددايف وضةل دداً وضةانرددا وضفابمددا وضةمدديضوطدد وسلردداص وضسطدد وسلدد طري وضجدداطيسً وللهدد وضقفدداسو
و 11سنضقانو وضأضقافه ودبماوضسدل يناو ريضفاو رهاأل و"

الضو قد أل وو-أدلموسهللوةل د وضمدل –:و"ملويم وأح و  وأأةابوسلنيبو-ألع وسهللوةن -ضقانوجاطي
ووووو12إالوضق "

ضإيفولدايفوسلاقد و اجدادسوةند وأ دلوسلد ياناتوويرت وسلاق و  و  ان وسلرييراوسالمد   اوض   سادا
س تمدددتوسلددد ضنوسلنا  ددداوطالقطددداعو وضنمه تددد وإالوأيفوسالمددد  وأقدددياوضأمجلددد وضأأدددبغ وأدددبغاوحلدددناوو13سللددداطقا
وسالقت ددادياو وة يدد و دد وتلمدد وسلدد ضن وطردد وأيفوأأددب وأل دد سو همدداو وسدلرادلدداوو-سلقطدداعوسخلددرييو–سلثالددثو

و6 وو8ترريوسالح اءستوإىلوأيفوسلقطاعوسلثالثو وسلاالياتوسدلتة  وسن ييم اوو وط سيداوسلتلدر ناتوميثدلو
أيفوسلددد ضنووأيضددداوأثبدددتوسالح ددداءوو وضقددد و14 ل ددداألودضالألو310 و9%و ددد وسلنددداتجوسحمللددد ودبددد س  لوقددد أل او
طاللدددددر و و ددددد سوسلطييدددددقو وفقددددد وأىح ددددد تونلددددد وسلنفقددددداتوةلدددددمووسلغيط ددددداو وسلاقدددددتوسحلاعددددديوأ ددددد ت

                                                 

و260و-259سلبخاأليو اوسلفت و وصو:وو 10
  

و و6/339تفلريوسلقيبيبو   
  ووووو4/200آثاألوسل ةاطاوألع وسهللوةنه و:وسليجاو وسدللت أل وضسنظيو:و 

11 و9/180 وضسحمللموو6/160 وضمن وسلب هق وو4/200ضمن وسل سألقط يوو
  

12  ووضقانوملوأق وةل  و لن سًوو4/269أللر و وضسل وو8/185أضألداوسط وق س او وسدلغ يو   
  

و35صوو3زلم وأمح وةل ش وشيحو ن وسجلل لوةلموسلت يو ل ل وجوو 13
  

زلمادوطاج نو ودضألوسدلؤملاتوسدلال اوسالم   او وسلنهاضودبؤملاتوسلاق و وسلر يوسحل يثو وورللاوأضقانووو
وو113صوو1425سللناوسليسطراو وسن اناوسلرا اولألضقان وسلمايتو:وشاسنوو7سلر دو 14
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%و رييددداوو65 وفماندددتوةلدددموسلنةددداوسلتدددا و:و1989سدللتردددف اتو وسلااليددداتوسدلتةددد  وسن ييم ددداوةدددا و
ووو15%وذباأليا10%وحما  اووض25ض
و

عاط وشية وح دانوسلاقد وسلد يولد سوياجد وف د وسلت ديي و د وقبدلوسلاسقد وأند وتداطاوللميسفدقوسلرا داوةلدمو
وسنط 

ضولد سو ل  داوح دثوتد   وسنأل.سقوضويتضديألسلنا وو وفهندا ووةقدادوسلت ةداتو سلاقد ووإيفوسالم  وضعا
اق وطأن ويقض وحببسوسلرملوة وسلت سضنو وض دنه و د ويقدانوطتاق تد وضأند و  وسلرلماءو  ويقانو وتأط  وسل

التأط دد وف دد وضأيفويمددايفوتاق تدد ودلدد  و قبالا   ط دد وأيفو ددؤالءوقددالاسوإيفوسدللدداج و دد وأيفوتمددايفو ال دداوهللو و
وووو16ضأيفوتبقمو لاج وةلموسل ضس و وضالو ا.وسلتاق تو وضقفها

ض  وسلضاسطوسليوأداغهاوسالمد  والدسأل وسلاقد وسلد يو داويوت ديي وسلاسقد وةل د وإ داودلداتوأضوفوداء وأضو
ونل ايفوأضوغريواللكو  و:

سلااليداوولاألثتد وإالواثاطتدوا وح اتد وضطرد و ات  ضمد سويرلد وأ دوو17أيفوإدسأل و ثلواللكوسلاقد وثاطتداوللاسقد وو-
وسلاالياو  اوتتنقل وو قيألوشيةاوةلموللوةملو اقافاو وضوللاسق ووحقو
و
مصلوسال ا وأمح وة وألجدلوضقد ودسألسوةلدموآ ديوضملويد ليوأند ولد وةلدموسنطد وقدانوإيفوسلاقد وأدانيوإىلوو-و

و18ضألثاوسلاسق 
مات ودل ددلو وقددانوطرضدده وفددان يوي ددريوإىلونددا ياوضإىلوسلقاعدد ونيفوإيفومددمتوسلاسقدد وضملويرددملووضمددوو-

اللدكودل ددلوألعددااوو وضسلقاةد  وسلفقه دداوسلرددهري وتقدانو:و))وسللددماتو و ردديضوسحلاجداوط ددايف((و ووضيمددايفو
 دد سوسلنددا يوضلدد  وةدد وسلاقدد و وضللاسقدد وأيفويت ددينوطنفلدد و وشددؤضيفوضقفدد و دداوضجددادو دد سوسلال ددلو ونيفو

و و19قوسلت ينوف ماوضللوف  سلتال لوالويلل وح
الوجددديىوأنددد وإيفوملويرلدددقوسلاقددد وطالتأط ددد و وسلقددداأل وسذلن يددداووضو ددد وعدددم وسلبةددداثوسدلق  ددداو وسلاقددد ووو-

وو20زبيجوإدسألت و  و لكوسلاسق وأضوضألثت وإالوإالسوسش طوة  وسلاألسثا

                                                 

http://www.salmajed.com/node/250وو وو2009  سوسلرناسيفوساللم ضينو اياوو قتبسو  وو 15
  

و48 اوسلراشي و  صوسلاق  وحباثوسلتاأل و ق  او وسلن ض وسلفقهو 16
  

207سلاق و وسلفميوسالم   وصوووو 17
  

364و-353لتابوسلاقانو  و لانلوأمح وصوووو 18
  

208سلاق و وسلفميوسالم   ووصووو 19
  

48سلراشي وجملماوسلفق وسالم   و وسذلن وصولاق وحباثوسلتاأل و ق  او وسلن ض وسلفقه اووو 20
  

http://www.salmajed.com/node/250
http://www.salmajed.com/node/250
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مصلوسال دا وأ وطمديوأمحد وطد وةمديضوسلرد باينوألمحد وسهللو وةد وألجدلوضقد و اقافداوةلدموفد يفوطد وفد يفوووو-
وووو21ضملوي دوةلمو  سووقانو:والو ا.و  سوضل وإططال ووفه اوسنألضو ريسثوطملوضألثت وةلموق ألو اسأليثه وةن 

 
باسـتمرارية قـف لواأمد تولي الجهات المسؤولة عن وقف متروك للمنفعة العامة غير المصرحة مـن وا

  االستفادة منه 
 ددد نوسلرلمدداءو ددد وتأط دد وسلاقددد وضتاق تدد و وفمددد وألأىوسلتأط دد وسبلدددماودبددداوومددالفاواللينددداضحلددبماو

قاعد وحدقوسوالمدتميسألياو و ثدلو د سوسلاقد  وض د وألأىوغدريواللدكوال  وإل  وأأةابوسلتأط د ويقدانوإيفولل
طالرملوسدلاقافا وضةلموللوللةال وسلتد  لووحقوسمتميسألياوسالنتفاعويقانوإن ول سوينبغ وللماقانوةل ه و

ياأيهداوسلد ي وءس نداسوأب رداسووىفوسن األوحأوالورب لوسلفاعدموضاد أوسن داألوضي دفاوسجلداولقالد وترداىلو:و))و
وووو22 راسوسليمانوضأضىلوسن يو نم وفإيفوتنا.ةت و وشئو    ((سهللوضأب

و
 منهجية البحث 

أملابوسدللاحاوح ثوقاطلوسلباحثوزلا  داو د وسحملممداوسلردية اوسلد يوإيفو  اوسلاألقاوسمترملتو
اوضسلقددانايفو دد وسجلا ردداوجدداءو.سندديسو دد ون ورييدداول ضلدداو ال  يددا و وسبددتوسدلقاطلدداو دداوزلاعدديي و ولل دداوسلردديير

وسالم   اوسلرادل او و
" دلوللمةممداوسلردية اوأحق داووسلغيضو  و  اوسدلقاطلاو اولإلجاطاوةد وأمدصلاوسلباحدثوسلديو د و:فمايفو

أضوسلتاق ددتوإالسو دداوح ددلووسلرددواألوطددملوضألثدداوةلددموسلتأط دد وو   ددادأل و ثددلوسلاقدد وسلدد يوملوي دديحوضسقفدد وأندد
وسدلنتفرملوط وأ وال سلاسق وضسجلهاوسدلاقانوةل هاوأضو

ثدددداينوةردددديوسمددددتغيقوسلباحددددثو دددداوسحملددددا  وسلدددد يوقاطددددلو وإحدددد ىوسلفنددددادقو وقلدددد ولاسدلبدددداألو وسل ددددا وسل
أغلددطسوطددملوسللدداةاوسحلاديدداوةردديوضسلثان دداوةردديو وضلددايفووسلاقددتوسدلقضدد وودلقاطلدداوسحملاعدديوسنضنو ولل دداو

رديو د وسلردهيونفلد و وضقد وقضدموسلباحدثو داوسلرييراوضسلقانايفو اوث ثملودق قاوضاللدكو وسل دا وسليسطداوة
سحملاعيوسلثاينو  وسلمل اونفلهاو وسل ا وسلد يوقاطدلوف د وسحملاعديوسنضنوإالوأيفوضقدتو د اوسدلقاطلداوضقداوطرد و

وأ  وسلر يوحل وسالتفاقوةلمو اة وسللقاء و
يرطد وسدلاعداعوإجاطتد ودبداووضملويقل وسلباحثوأمدصلاو د سوسلبةدثوإىلوأجد سءو ترد د ولمد ويفرد ولدلو قاطدل

و اويلتةقوةلموق ألوسال مايف
و

                                                 

18سلر باينو وأحما وسنضقانوصووأطاوطميوأمح وط وةميضوو 21
  

.59ماأل وسلنلاءوآياوو
22

  



 7 

  نتائج البحث حسب أسئلة البحث 
وتتبلاألونتانجو  سوسلبةثولإجاطاوسدلقاطلملو وسجل ضنوسآليتو:و

  لللل  قاطلاوشفه ا سمتواسب

    وأددددددر واللددددددكوإالوطتدددددد س لو
وحال وإم   

و قاطلوأضنو وشخ  اوزلا   و1

   وأ دد وأيفو ددا يوأندد والوي ددادألو
كوأند وتبداوللاألثداوحلد و وضالوش
وللقانايفوسل م يووو512 اد و

و قاطلوثاينو)زلاعيأضن( و2

   ويدددد  وسن دددديوللقاعدددد وللنظدددديوو
ف ددد ولرددد  وسلاعددداحوضسالشدددتبا و و

وسن ي

و قاطلوثاينو)زلاعيوثايف( و3

 توصيات 
 ووفيتوةن و د اوسل ألسمداو د ونتدانجو وميمد وتقد او د اوسلتاأد اتوسلديوقد وتمدايفو لدامها وعاءو اوأم

وطناءوسلاق وضألةايت ولماويل قو:و
وأضال:ووفإن وينبغ وللاسق وأيفويرملو ووسلاق ونيفو  سوأألوف  و

ثان دددا:و  ددد وطأأددددةابوسن ددداألوأنددد وينبغدددد وسال تمدددا وسلبددداليوطإأدددد سألوسلددد ل لوسلردددية و ومج دددداو ددداويترلددددقو
وطالاقانوحأوالوت   وسن اسنوسلاقف او م سوج سفا و

طاالمددتراناو دداوةلمدداءوسدللددلمملوضسدلخت  ددملو ووالمدد   و ولددلوطلدد وإمدد   وثالثدداو:وتأمدد سوسجملمدداوس
ةمدا اسوطدالقاسنملوسلاعدر اونيفو داو وسالمد  ووسل يوينظيو وأ يوضقانوسدللدلمملوف د وحدأوالويتسنضقانو

ولانوذل وإيفوببقا اوضجرلا او ثاطاوسنللوسل يوالوط وذل وط  و
ووويستوضإقا اوسلن ضستوسليوتمايفو يس  هاو ناقراوسلاق  ووألسطرا:وتنظ  و لتميودلثلو  اوسدلؤسب

و ا لا:وأيفوزب وض.سألستوسنضقانو اقراو اوتبثوف  وسل ألسماوة وسلاق و 
و

 سجاسدليو

وسلقيآيفوسلمياوو-
سلاق و:وحباثوسلتاأل و ق  داو وسلند ض وسلفقه داوسلراشدي وحملمد وسلفقد وسالمد   و وسذلند  وإةد سدوضتقد اوو-

 نرددداألستوو–سذلنددد وو–لقاعددد ورلا ددد وسالمددد  وسلقدددامس وأ دددملوةدددا ورلمددداوسلفقددد وسالمددد   ومساحددداوسلرددد  وس
و2001لبنايفوو–لتريولت وسللناوضسجلماةاو ودسألوسلمت وسلرلم اوطريضتوووزلم وةل وط ضايف

ووو2000لتابوسلاق :وةب وسجلل لوةب وسليمج وةرابو ودسألوسنضقانوسلريط اوسلطبراوسنضىلوووو-وو
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سالمدددد   :وزلمدددد وطدددد وةبدددد وسلر يدددد وطدددد وةبدددد وسهلل وسجلدددد ءوسنضنوسدلملمدددداوسدلغيط دددداوض.سأل وسلاقدددد و وسلفمدددديوو-
و1997سنضقانوضسلرؤضيفوسالم   او

دسألوسلمتدد وسلرلم دداووةمدديضوسلردد باينوسدلردديضنوطاخل ددان وأحمددا وسنضقددانو:وسال ددا وأ وطمدديوأمحدد وطدد و-
وطريضت

أمحد وطد وزلمد وطد و داألضيفوسخلد نوضودألسمداوو لوسال ا وأمح وط وحنبلوسلر باينلتابوسنضقانو  و لانوو-
ووو1989وسلطبراوسنضىلو وط وةل وسل ي  وسجملل وسنضن و متباوسدلراألن وسليياض ضربق قوةب وسهللوط وأمح

وسدلبلاطولللي ل ووو-
وشيحو ن وسجلل لوو-
وت لريوسلاقانوةلموغاس  وأحما وسلاقانوللمناضيوسلطاطو و متباوسن. يووو-
وسلفت سلبخاأليو اووو-
وتفلريوسلقيبيبوو-
وآثاألوسل ةاطاوألع وسهللوةنه وو-
وسدللت أل وو-
وضمن وسل سألقط يوو-
وضمن وسلب هق ووو-
وسحمللمووو-
وسدلغ يوو-
وسل أللر ووو-
وزلم وأمح وةل شوو شيحو ن وسجلل لوةلموسلت يو ل لوو-
و
و وسلر يوسحل يثدضألوسدلؤملاتوسدلال اوسالم   او وسلنهاضودبؤملاتوسلاق ووزلمادوطاج ن وو-
و وسن اناوسلرا اولألضقان وسلمايتسللناوسليسطراو7لاوأضقانوسلر دورل
وسدلقناو-

http://www.salmajed.com/node/250وسنظيوسل ي وساللم ضينوو
و

http://islamport.com/d/2/ftw/1/11/532.html?zoom_highlightsub=

%C7:E1:DD%DE%E5+%C7:E1:D4:C7:DD%DA%EC 

و
وقانايفوسلاق وسل م ي وسنظي:

http://www.salmajed.com/node/250
http://www.salmajed.com/node/250
http://islamport.com/d/2/ftw/1/11/532.html?zoom_highlightsub=%C7%E1%DD%DE%E5+%C7%E1%D4%C7%DD%DA%EC
http://islamport.com/d/2/ftw/1/11/532.html?zoom_highlightsub=%C7%E1%DD%DE%E5+%C7%E1%D4%C7%DD%DA%EC
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http://ahmedelgamel.maktoobblog.com/category/%D9:82:D9:8
8:D8:A7:D9:86:D9:8A%D9:86-

%D8:A7:D9:84:D9:8A%D9:85:D9:86/ 

و
و:سجملتما سحت اجات تلب ا حنا سلاق    األن سو  و قتبوتاج   

http://www.dctcrs.org/s6506.htm 

و

http://ahmedelgamel.maktoobblog.com/category/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/
http://ahmedelgamel.maktoobblog.com/category/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/
http://ahmedelgamel.maktoobblog.com/category/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/
http://www.dctcrs.org/s6506.htm

