
  

مل يعلم احلمد هلل الذي خلق  احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
ينطق عن اهلوى  اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي ال

  :ي يوحى   أما بعد. فهذه فوائد من أحاديث النيبإال وح إن هو
ْيرَةَ  عن ابي  رَُسولَ  َرُجل   َسأَلَ : قال ،ُهَر

ه   هُ  َصلَّى اللَّ َم، َعَليْه   اللَّ  يَا: َفَقالَ  َوَسلَّ

، رَُسولَ  ه  ا اللَّ لُ  البَْحَر، َنْركَبُ  إ نَّ  َمَعَنا َوَنْحم 

نَ  الَقل يلَ  ْأَنا َفإ نْ  الَماء ، م  ْشَنا، ب ه   َتَوضَّ  َعط 

نَ  أََفَنَتَوضَّأُ  ه   رَُسولُ  َفَقالَ  اْلبَْحر ؟ م   اللَّ

هُ  َصلَّى ُهورُ  ُهوَ »: َوَسلَّمَ  َعَليْه   اللَّ  الطَّ

ل   َماُؤُه،  " «َمْيَتُتهُ  الح 

هو حديث قال ألامام البخاري رحمه هللا " 

 صحيح "

.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
: هو أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر الدوسي أسلم عام  ترمجة الراوي 

فكان من أكثر الصحابة رضي هللا عنهم رواية خيرب والزم النيب 
للحديث قال له ابن عمر رضي هللا عنهما " كنت ألزمنا لرسول هللا 

وأعلمنا حبديثه " كان رضي هللا عنه من أوعية  صلى هللا عليه وسلم
العلم ومن كبار أئمة الفتوى مع اجلاللة والعبادة والتواضع : قال 

ه يف املدينة  75البخاري : روى عنه مثامنائة نفس أو أكثر تويف سنة 
. 

 : غريب احلديث
البحر : يف اللغة الشق ومنه البحائر من هبيمة االنعام مجع حبرية وهي 
اليت تشق آذاهنا فقد كانوا يف اجلاهلية يشقون آذان األنعام عالمة على 
أهنا ألصنامهم هذه من تصرفات املشركني يف هبيمة األنعام اليت خلقها 
هللا تعاىل لتنفع الناس يف ركوهبم وأكلهم كانوا خيصون منها أنواعا 

 ألصنامهم فال تركب وال حتلب وال يؤكل حلمها .
 . اء مصدر من طهر فهو الطاهر بنفسه املطهر لغريهالطهور: بفتح الط

 
 
 

 

 : البالغة
بقولربربربربربربربه " هربربربربربربربو الطهربربربربربربربور " وهربربربربربربربذا ال كيربربربربربربربب يفيربربربربربربربد حصربربربربربربربر  عربربربربربربربرب النربربربربربربربيب 

الطهربربربربربربربربربربربارة  ربربربربربربربربربربرباء البحربربربربربربربربربربربر   ألن تعريربربربربربربربربربربرب  طربربربربربربربربربربربريف اجلملربربربربربربربربربربربة مربربربربربربربربربربربن أدوات 
احلصربربربربربربربربربر عنربربربربربربربربربد البالغيربربربربربربربربربني ولكربربربربربربربربربن احلصربربربربربربربربربر هنربربربربربربربربربا غربربربربربربربربربري مقصربربربربربربربربربود   ألن 
احلربربربربربربربديث ورد نوابربربربربربربربا ملربربربربربربربن أستفسربربربربربربربر عربربربربربربربن مربربربربربربرباء البحربربربربربربربر ف نربربربربربربربا  النربربربربربربربيب 

  هبربربربربربربربربذه الصربربربربربربربربيغة للمبالغربربربربربربربربة يف بيربربربربربربربربان طهوريتربربربربربربربربه لينربربربربربربربربدفع الشربربربربربربربرب  عربربربربربربربربن
ائل أنربربربربربربربدفاعا كليربربربربربربربربا .واحلقيقربربربربربربربة أن مربربربربربربربرباء البحربربربربربربربر قربربربربربربربربوي التربربربربربربرب  ري ملربربربربربربربربا السربربربربربربرب

 فيه من األمالح واملواد املؤ رة
 

للسربربربربربربربائل بكلمربربربربربربربة " نعربربربربربربربم " بربربربربربربربل قربربربربربربربال : هربربربربربربربو  : مل يقربربربربربربربل النربربربربربربربيب  فائربربربربربربربدة
الطهربربربربربربربور مربربربربربربربا ه احلربربربربربربربل ميتتربربربربربربربه " مربربربربربربربع ان النربربربربربربربيب صربربربربربربربلى هللا عليربربربربربربربه وسربربربربربربربلم 
اذا سربربربربربربمل عربربربربربربن مثربربربربربربل هربربربربربربذا السربربربربربربؤال يقربربربربربربول نعربربربربربربم   سربربربربربرب له رنربربربربربربل أنتوضربربربربربرب  

حلربربربربربربوم األبربربربربربربل : قربربربربربربال " نعربربربربربربم " لكربربربربربربن هنربربربربربربا عربربربربربربدل عربربربربربربن كلمربربربربربربة " نعربربربربربربم مربربربربربربن 
" اىل قولربربربربربربربربه " الطهربربربربربربربربور مربربربربربربربربا ه " ليكربربربربربربربربون أ ربربربربربربربربل وأعربربربربربربربربم فيتطهربربربربربربربربر بربربربربربربربربه وال 
يتطهربربربربربربربر منربربربربربربربه :  عربربربربربربربا أنربربربربربربربه لربربربربربربربو أصربربربربربربربا  الثربربربربربربربو  والبربربربربربربربدن ف نربربربربربربربه ال  ربربربربربربربب 
أن يتطهربربربربربربر منربربربربربربه ألنربربربربربربه طهربربربربربربور وأيرربربربربربربا يتطهربربربربربربر بربربربربربربه مربربربربربربن احلربربربربربربد  األصربربربربربربغر 

ل صربربربربربربربربلى هللا واألكربربربربربربربربرب والنااسربربربربربربربربة وهربربربربربربربربذا مربربربربربربربربن حسربربربربربربربربن نربربربربربربربربوا  الرسربربربربربربربربو 
عليربربربربربربه وسربربربربربربلم .فكلمربربربربربربة " الطهربربربربربربور مربربربربربربربا ه " أعربربربربربربم مربربربربربربن كلمربربربربربربة نعربربربربربربم ألنربربربربربربربه 
لربربربربربربو قربربربربربربال نعربربربربربربم لكربربربربربربان املعربربربربربربا تطهربربربربربربروا بربربربربربربه أو توضربربربربربربؤا بربربربربربربه لكربربربربربربن قربربربربربربال " 

 هو الطهور ما ه " .
أشربربربربربربربربربتباه األمربربربربربربربربربر علربربربربربربربربربى السربربربربربربربربربائل يف مربربربربربربربربرباء ولكربربربربربربربربربن ملربربربربربربربربربا عربربربربربربربربربر  النربربربربربربربربربيب 

البحربربربربربربربر أشربربربربربربربفق أن يشربربربربربربربتبه عليربربربربربربربه حكربربربربربربربم ميتتربربربربربربربه فربربربربربربربزادهم علربربربربربربربى ذلربربربربربربرب " 
ميتتربربربربربربه " يعربربربربربرب  احلربربربربربربالل ميتتربربربربربربه واملربربربربربربراد"  يتتربربربربربربه " ميتربربربربربربة مربربربربربربا قربربربربربربال " احلربربربربربربل 

ال يعربربربربربربربربيل اال يف البحربربربربربربربربر ولربربربربربربربربيس املربربربربربربربربراد مربربربربربربربربا مربربربربربربربربات يف البحربربربربربربربربر .وهلربربربربربربربربذا 
اذا سربربربربربربربربربربقطت شربربربربربربربربربرباة يف البحربربربربربربربربربربر وماتربربربربربربربربربربت فهربربربربربربربربربربي حربربربربربربربربربربرام ميتربربربربربربربربربربة   لكربربربربربربربربربربن 
املربربربربربربربربراد   " ميتتربربربربربربربربه " مرربربربربربربربربا  اىل البحربربربربربربربربر يعربربربربربربربرب  ميتربربربربربربربربة مربربربربربربربربا ال يعربربربربربربربربيل 

 عليربربربربربربربربربه اال يف البحربربربربربربربربربر حربربربربربربربربربالل هكربربربربربربربربربذا كربربربربربربربربربان نربربربربربربربربربوا  النربربربربربربربربربيب صربربربربربربربربربلى هللا
 وسلم .

 
 

سربربربربربربربربرببب ورود السربربربربربربربربربؤال مربربربربربربربربربن الصربربربربربربربربربحابة   توقربربربربربربربربرب  الصربربربربربربربربربحابة رضربربربربربربربربربي 
هللا عربربربربربربربربنهم يف التطهربربربربربربربربر  ربربربربربربربرباء البحربربربربربربربربر ألنربربربربربربربربه مربربربربربربربرباء مربربربربربربربربا  ور ربربربربربربربربه منربربربربربربربرب  
ومربربربربربربربربربا كربربربربربربربربربان هربربربربربربربربربذا شربربربربربربربربرب نه ال يشربربربربربربربربربر  فتو ربربربربربربربربربوا أن مربربربربربربربربربا ال يشربربربربربربربربربر  ال 

  : نعربربربربربربربم " حينمربربربربربربربا قربربربربربربربربالوا     يتطهربربربربربربربر بربربربربربربربه وامنربربربربربربربا مل  ربربربربربربربرببهم النربربربربربربربيب 
أفنتوضربربربربربربربربرب  بربربربربربربربربربه ض لربربربربربربربربربمال يصربربربربربربربربربري نربربربربربربربربربواز الوضربربربربربربربربربوء بربربربربربربربربربه معتربربربربربربربربربربا حبربربربربربربربربربال 
الرربربربربربربربربرورة ولربربربربربربربربيس كربربربربربربربربذل  ولربربربربربربربربمال يفهربربربربربربربربم أن اجلربربربربربربربربواز مقصربربربربربربربربور علربربربربربربربربى 

 الوضوء دون غريه من ازالة األحدا  واألجناس .
 : يف هذا احلديث فوائد

حربربربربربربربربربربربرض الصربربربربربربربربربربربحابة رضربربربربربربربربربربربي هللا عربربربربربربربربربربربنهم علربربربربربربربربربربربى تلقربربربربربربربربربربربي العلربربربربربربربربربربربم  -1
 ث وهربربربربربربربربربربربربربو سربربربربربربربربربربربربربؤاهلم النربربربربربربربربربربربربربيب وذلربربربربربربربربربربربربرب   عرفربربربربربربربربربربربربربة سربربربربربربربربربربربربرببب احلربربربربربربربربربربربربربدي

والصربربربربربربربحابة ال شربربربربربربرب  أهنربربربربربربربم أحربربربربربربربرض النربربربربربربرباس علربربربربربربربى العلربربربربربربربم وهلربربربربربربربذا كربربربربربربربل 
مربربربربربربا ورد عليربربربربربرب  مربربربربربربن األشربربربربربربياء الربربربربربربيت مل يسربربربربربرب ل عنهربربربربربربا الصربربربربربربحابة وهربربربربربربربي 
ممربربربربربربربا ينقربربربربربربربدح يف الربربربربربربربذهن فربربربربربربرب علم أن سربربربربربربربؤال  عنهربربربربربربربا بدعربربربربربربربة كمربربربربربربربا قربربربربربربربال 
العلمربربربربربربربربربربرباء رمحهربربربربربربربربربربربم هللا فربربربربربربربربربربربيمن سربربربربربربربربربربرب ل عربربربربربربربربربربربن كيفيربربربربربربربربربربربة صربربربربربربربربربربربفات هللا   

 لصحابة مل يس لوا عنه .فقالوا ان هذا السؤال بدعة ألن ا
حسربربربربربربربربربربن تعلربربربربربربربربربربيم الرسربربربربربربربربربربول صربربربربربربربربربربلى هللا عليربربربربربربربربربربه وسربربربربربربربربربربلم وانابتربربربربربربربربربربه   -2

حيربربربربربربربربث عمربربربربربربربربد اىل األشربربربربربربربربياء اجلامعربربربربربربربربة وقربربربربربربربربد أعطربربربربربربربربي نوامربربربربربربربربع الكلربربربربربربربربم 
فيربربربربربربربربه ونربربربربربربربربو  الرنربربربربربربربربو  اىل أهربربربربربربربربل  -وأختصربربربربربربربربر لربربربربربربربربه الكربربربربربربربربالم اختصربربربربربربربربارا

العلربربربربربربربربربم عنربربربربربربربربربد األشربربربربربربربربربكال الن هربربربربربربربربربربذا الصربربربربربربربربربحا  ملربربربربربربربربربا أشربربربربربربربربربكل عليربربربربربربربربربربه 
 ليه وسلم .التطهر  اء البحر س ل النيب صلى هللا ع

نربربربربربربربربواز زيربربربربربربربربادة اجلربربربربربربربربوا  علربربربربربربربربى السربربربربربربربربؤال إذا دعربربربربربربربربت احلانربربربربربربربربة إىل  -4
زاد علربربربربربربربربى سربربربربربربربربربؤال السربربربربربربربربربائلني ببيربربربربربربربربربان ذلربربربربربربربرب  ونهربربربربربربربربربه أن رسربربربربربربربربربول هللا 

حكربربربربربربربربربم ميتربربربربربربربربربة البحربربربربربربربربربر فقربربربربربربربربربال " احلربربربربربربربربربل ميتتربربربربربربربربربه " ملربربربربربربربربرباذا   الن هربربربربربربربربربؤالء 
إذا كربربربربربربربربان أشربربربربربربربربربكل علربربربربربربربربربيهم الوضربربربربربربربربربوء يف مربربربربربربربربرباء البحربربربربربربربربربر فال ربربربربربربربربرباهر أنربربربربربربربربربه 

طافيربربربربربربربربربا علربربربربربربربربربى سيشربربربربربربربربربكل علربربربربربربربربربيهم ميتربربربربربربربربربة البحربربربربربربربربربر إذا ونربربربربربربربربربدوا  كربربربربربربربربربا 
املربربربربربربربربربربرباء ميتربربربربربربربربربربربا فسربربربربربربربربربربربو  يشربربربربربربربربربربربكل علربربربربربربربربربربربيهم مربربربربربربربربربربربن بربربربربربربربربربربربا  أوىل فلهربربربربربربربربربربربذا 

 حبكم ميتة البحر مع أهنم مل يس لوا عنها . أعلمهم النيب
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أن مجيربربربربربربربربربع األ ربربربربربربربربربام واحليتربربربربربربربربربان حربربربربربربربربربالل لعمربربربربربربربربربوم قولربربربربربربربربربه " ميتتربربربربربربربربربه "  -7
وميتربربربربربربة هنربربربربربربا مفربربربربربربرد مرربربربربربربا  فربربربربربربيعم   فكربربربربربربل ميتربربربربربربة البحربربربربربربر مربربربربربربن أ ربربربربربربام 

 وحيتان ف نه حالل طاهر .
أن مربربربربربربربرباء البحربربربربربربربربر طهربربربربربربربربور يرفربربربربربربربربع احلربربربربربربربربد  احلربربربربربربربربديث دليربربربربربربربربل علربربربربربربربربى  -6

 األصغر واألكرب ويزيل النااسة.
يف احلربربربربربربربربديث دليربربربربربربربربربل علربربربربربربربربربى انربربربربربربربربربه يشربربربربربربربربرب   طهوريربربربربربربربربربة املربربربربربربربربرباء لقولربربربربربربربربربه  -5

عليربربربربربربربه الصربربربربربربربالة والسربربربربربربربربالم " هربربربربربربربو الطهربربربربربربربور " فيشربربربربربربربرب   طهوريربربربربربربربة املربربربربربربربرباء 
 للوضوء واألغتسال .

يف احلربربربربربربربديث دليربربربربربربربل علربربربربربربربى أباحربربربربربربربة ميتربربربربربربربات البحربربربربربربربر مربربربربربربربن حيواناتربربربربربربربه  -8
  وأنربربربربربربربربه ال يسربربربربربربربربتثا منهربربربربربربربربا شربربربربربربربربيء ال الطربربربربربربربربايف الربربربربربربربربيت ال تعربربربربربربربربيل اال فيربربربربربربربربه 

وال غربربربربربربربربربربربربري الطربربربربربربربربربربربربايف وال التمسربربربربربربربربربربربربرباح وال احليربربربربربربربربربربربربة وال الرربربربربربربربربربربربربربفد  وال أي 
شربربربربربربربربيء : كربربربربربربربربل مربربربربربربربربا اليعربربربربربربربربيل اال يف البحربربربربربربربربر اذا مربربربربربربربربات فيربربربربربربربربه يؤكربربربربربربربربل وال 

  تاج اىل ذكاة 
باحلربربربربربربربديث علربربربربربربربى حربربربربربربربل السربربربربربربربم  الربربربربربربربذي صربربربربربربرباده  وسربربربربربربربي  أسربربربربربربربتدل-9

تتربربربربربربربه ومربربربربربربربن ال حتربربربربربربربل ذبيحتربربربربربربربه لقولربربربربربربربه " احلربربربربربربربل ميتتربربربربربربربه " فلمربربربربربربربا كانربربربربربربربت مي
 حالال ناز صيد صائد كان .

مربربربربربربربربربربرباء البحربربربربربربربربربربربر طهربربربربربربربربربربربور بربربربربربربربربربربربدون أسربربربربربربربربربربربتثناء اال اذا مربربربربربربربربربربربا تغربربربربربربربربربربربري  أن-11
بنااسربربربربربربربربة   واال ف نربربربربربربربربه طهربربربربربربربربور حربربربربربربربرب  أنربربربربربربربربه لربربربربربربربربو فربربربربربربربربر  أنربربربربربربربربه لربربربربربربربربو طفربربربربربربربربا 
علربربربربربربربربى سربربربربربربربربطحه شربربربربربربربربيء مربربربربربربربربن األذى أو مربربربربربربربربن الربربربربربربربربدهن أو مربربربربربربربربن البنربربربربربربربربزين 

 أو ما أشبه ذل  ف نه طهور ألن هذا مل يغريه .
 يف  َأِنربربربربربربربربدُ  اَل  قربربربربربربربربل  "   كربربربربربربربربل جنربربربربربربربربس حربربربربربربربربرام والربربربربربربربربدليل قولربربربربربربربربه تعربربربربربربربرباىل-11
 َأو   َمي تربربربربربربربربةً  َيُكربربربربربربربربونَ  َأن   ِإالي  َيط َعُمربربربربربربربربهُ  طربربربربربربربرباِعم   َعلربربربربربربربربى ُُمَريًمربربربربربربربربا ِإَلي  ُأوِحربربربربربربربربيَ  َمربربربربربربربربا
ربربربربربربربربربُفوًحا َدًمربربربربربربربربربا ض فَِإنيربربربربربربربربربهُ  ِخن زِيربربربربربربربربربر   حلَ ربربربربربربربربربمَ  َأو   َمس  ربربربربربربربربربس  "فعلربربربربربربربربربل هللا تعربربربربربربربربرباىل  رِن 

التحربربربربربربربربربربربرف بالنااسربربربربربربربربربربربة فربربربربربربربربربربربدل ذلربربربربربربربربربربرب  علربربربربربربربربربربربى أن كربربربربربربربربربربربل جنربربربربربربربربربربربس فهربربربربربربربربربربربو 
حرام.فربربربربربربربرباذا كربربربربربربربربان ميتتربربربربربربربربة البحربربربربربربربربر حربربربربربربربربرام فكيربربربربربربربرب  ندخلربربربربربربربربه اىل بوطننربربربربربربربربا 
اذا نسربربربربربربربربربربربتفيد مربربربربربربربربربربربن احلربربربربربربربربربربربديث أن مجيربربربربربربربربربربربع ميتربربربربربربربربربربربات البحربربربربربربربربربربربر حربربربربربربربربربربربالل 

 ومجيع حيتانه وأ اكه حالل حيها أو ميتها .
 . أن ركو  البحر نائز -12
 

أن النربربربربربربربربربيب صربربربربربربربربربلى هللا عليربربربربربربربربربه وسربربربربربربربربربلم ملربربربربربربربربربا قربربربربربربربربربال   احلربربربربربربربربربل ميتتربربربربربربربربربه ض  -11
دل علربربربربربربربربربى أن األصربربربربربربربربربل يف امليتربربربربربربربربربة هربربربربربربربربربو التحربربربربربربربربربرف واسربربربربربربربربربتثا مربربربربربربربربربن ذلربربربربربربربربربرب  

 ميتة البحر
سربربربربربربربربؤال : مربربربربربربربربا تقولربربربربربربربربون فيمربربربربربربربربا كربربربربربربربربان مربربربربربربربربن نربربربربربربربربنس السربربربربربربربرببا  مربربربربربربربربن احليتربربربربربربربربان 

 أحالل هو أم حرام  
نربربربربربربربربربربوا  الشربربربربربربربربربربي  ُممربربربربربربربربربربد بربربربربربربربربربربن صربربربربربربربربربربا  العثيمربربربربربربربربربربني رمحربربربربربربربربربربه هللا : األصربربربربربربربربربربل 

ام وحيتربربربربربربربربربربان يف البحربربربربربربربربربربر تعربربربربربربربربربربدو علربربربربربربربربربربى حربربربربربربربربربربالل يونربربربربربربربربربربد حيوانربربربربربربربربربربات أ ربربربربربربربربربرب
االنسربربربربربربربربربان وت كلربربربربربربربربربه : كمربربربربربربربربربا يعربربربربربربربربربدو السربربربربربربربربرببع يف الربربربربربربربربربرب وي كربربربربربربربربربل األنسربربربربربربربربربان 
فهربربربربربربربل هربربربربربربربذه حربربربربربربربرام   اجلربربربربربربربوا  ال حربربربربربربرب  لربربربربربربربو كانربربربربربربربت علربربربربربربربى صربربربربربربربورة حيربربربربربربربة 

 أو على صورة كلب ف هنا حالل لعموم األدلة .
 سؤال : هل يف القران ما يدل على حل ميتة البحر 
كربربربربربربربربربربم صربربربربربربربربربربيد البحربربربربربربربربربربر اجلربربربربربربربربربربوا  نعربربربربربربربربربربم   وهربربربربربربربربربربو قولربربربربربربربربربربه تعربربربربربربربربربرباىل " أحربربربربربربربربربربل ل

يف تفسربربربربربربربريه قولربربربربربربربه " طعامربربربربربربربه " أنربربربربربربربه مربربربربربربربا  وطعامربربربربربربربه "قربربربربربربربال ابربربربربربربربن عبربربربربربربرباس 
 ض .5/67أخذ ميتا .  اخرنه الطربي يف تفسريه  

 سؤال : لو أن املاء تغري بسم  فهل يكون طهورا  
تغربربربربربربربربري بشربربربربربربربربيء طربربربربربربربرباهر حربربربربربربربربالل ال  ألنربربربربربربربربهاجلربربربربربربربربوا  : نعربربربربربربربربم يكربربربربربربربربون طهربربربربربربربربورا 

 يرر .
اجلربربربربربربربربربامع الصربربربربربربربربربحيح بابربربربربربربربربربا * عقربربربربربربربربربد البخربربربربربربربربرباري رمحربربربربربربربربربه هللا بابربربربربربربربربربا يف كتابربربربربربربربربربه 
 فقال " با  من أنا  السائل ب كثر مما س له "

وأصربربربربربربل مربربربربربربن أصربربربربربربول الطهربربربربربربارة  ع ربربربربربربيم:قربربربربربربال ابربربربربربربن امللقربربربربربربن " انربربربربربربه حربربربربربربديث 
قربربربربربربربربربربال املربربربربربربربربربرباوردي يف  مهمربربربربربربربربربربة:مشربربربربربربربربربتمل علربربربربربربربربربربى أحكربربربربربربربربربربام كثربربربربربربربربربربرية وقواعربربربربربربربربربربد 

: هربربربربربربربربربربربذا احلربربربربربربربربربربربديث قربربربربربربربربربربربال الشربربربربربربربربربربربافعي  احلميربربربربربربربربربربربدي:احلربربربربربربربربربربرباوي " قربربربربربربربربربربربال 
 نص  علم الطهارة " أنتهى .

 وهللا اعلم
 هللا وسلم على نبينا ُممد وعلى آله وصحبة .وصلى 

 وهللا اعلم ..
 وسلم.هللا على نبينا ُممد وعلى اله وصحبه  . وصلى

  احلديث:عنوان 

 طهورية ماء البحر

 

 

 النبيفوائد من أحاديث 

 صلى اهلل عليه وسلم
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أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (   1اإلصدار رقم )     تهدى وال تباع

 

 العراقيأعّدها أبو امحد 
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