


اإلشراف العام: د. أحمد عبادي

تأليف: د. عبد الصمد غازي 

مراجعة وتأطير: ذة، عزيزة بزامي

الرسوم واإلخراج الفني: عمر براهيمي – نور الدين قبابو

منشورات الفطرة 

الطبعة األولى: 1435هـ - 2014م

2014PE0075 :رقم اإليداع القانوني

منبر إعالمي ثقافي من الناشئة إلى الناشئة

www.alfetra.ma



لالتصال بنا:

الرابطة احملمدية للعلماء، 22، زنقة اجلديدة، الطابق 1، الرباط.

الهاتف: 30-30-70-0537 (212+) / الفاكس: 0537-72-74-74 (212+) 

albawsala@alfetra.ma :البريد اإللكتروني

www.alfetra.ma

جميع احلقوق محفوظة للرابطة احملمدية للعلماء

مينع النسخ أو التصوير أو النقل أو االقتباس أو االستعمال الرقمي

من هذا الكتاب إال بإذن خطي من الرابطة احملمدية للعلماء

حتت طائلة املالحقة القانونية

تطلب منشوراتنا من:

وحدة النشر والتوزيع وتنظيم املعارض:

الهاتف والفاكس: 0537-70-15-85 (212+)

manchoratarrabita@gmail.com :البريد اإللكتروني

املعرض الدائم إلصدارات الرابطة احملمدية للعلماء

شارع فيكتور هيكو رقم 53 مكرر، األحباس الدار البيضاء

الهاتف:  57-86-44-0522 (212+) / الفاكس:  0522-54-20-51 (212+)
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