
  

مل يعلم احلمد هلل  احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
الذي خلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي 

إال وحي يوحى   أما بعد. فهذه  ينطق عن اهلوى إن هو ال
  :فوائد من أحاديث النيب

ْهللاْهْرَُسولَْْأَنْ ْعنه؛ْهللاْرضيَْقَتاَدةَْْأَبيَْعنْ 

ر ةْهْفهيْـَْقالَْْوسّلمْعليهْهللاْصّلى هه ْإن ها»:ْـْال 

َماْبهَنَجٍس،َْلي َستْ  يَْْإن  نَْْهه ينَْْمه افه و  ْالط 

 .ْ«َعَلي ُكمْ 

َرَجهُْ َبَعُة،ْأَخ  َحهُْْالأر  ،َْوَصح  يُّ ذه َْواب نُْْالتر مه

يَمَة.ْقالْالالبانيْحسنْصحيح  ُخَز

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 :الراوي ترمجة
 عنه، هللا رضي اخلزرجي األنصاري ربعي بن احلارث قتادة أبو وهو
 صّلى هللا رسول فارس: له يقال وكان بعدها، وما ُأحد غزوة شهد
 َدَعمَ  ،([68])«مسلم صحيح» يف ثبت كما وسّلم، عليه هللا
 راحلته عن مال حني أسفاره بعض يف وسّلم عليه هللا صّلى النيب
. «نبيه به حفظت مبا هللا حفظك»: له قال استيقظ فلما النوم، من

 مسلم أخرجه
 إناء يف ماء   له وضعت ولده زوجة أن :احلديث هذا وسبب
 فأصغى املاء، ذلك من تشرب أن وأرادت هرة فجاءت ليتوضأ،

 منه، تشرب أن تستطيع حىت أماله: أي للهرة، اإلناء قتادة أبو
 أن تستبعد وكأهنا! تعجبت قتادة أيب فعل املرأة تلك رأت فلما

 فلما منه، يتوضأ ماء من تشرب أن للهرة يسمح حىت يتساهل
 من أعجب نعم،: قالت! أخي؟ ابنة يا أتعجبني: قال ذلك رأى
 من وهذا التعجب، عالمات وجهها قسمات يف رأى وكأنه! فعلك
 أو فرحان، أنه وتعرف إلنسان تنظر حينما الذكاء من أو الفراسة
  تدل الوجه فقسمات يستنكر، أو يتعجب، أو غضبان،

 

 صىىىىىىىىلى هللا رسىىىىىىىول مسعىىىىىىىت: هلىىىىىىىا فقىىىىىىىىال اإلنسىىىىىىىان، نفسىىىىىىىية علىىىىىىىى
 ،( بىىىىىىىىىنج  ليسىىىىىىىىىت إهنىىىىىىىىىا: ) اهلىىىىىىىىىرة يف يقىىىىىىىىىول وسىىىىىىىىىلم عليىىىىىىىىىه هللا

 تشىىىىىىىىرب أن تريىىىىىىىىد وهىىىىىىىىي بىىىىىىىىنج  ليسىىىىىىىىت أهنىىىىىىىىا دام ومىىىىىىىىا: يعىىىىىىىىي
 ( والطوافات عليكم الطوافني من هي إمنا) فاسقها
 :احلديث غريب
 الشراب  أو األكل فضلة باهلمز: السؤر
 ومجعهىىىىىىىا القطىىىىىىى ، مىىىىىىىن األنثىىىىىىىى هىىىىىىىي( اهلىىىىىىىرة يف قىىىىىىىال أنىىىىىىىه: )قولىىىىىىىه

رة: مثىىىىىىىىل( ِهىىىىىىىىَرر  ) ( ِهىىىىىىىىررة) ومجعىىىىىىىىه( ِهىىىىىىىىر  ) والىىىىىىىىذكر وِسىىىىىىىىَدر، ِسىىىىىىىىد 
: األنبىىىىىىىىىاري ابىىىىىىىىىن وقىىىىىىىىىال األزهىىىىىىىىىري، قالىىىىىىىىىه وقىىىىىىىىىردة، قىىىىىىىىىرد: مثىىىىىىىىىل

 يف اهلىىىىىىىىىاء يىىىىىىىىىدخلون وقىىىىىىىىىد واألنثىىىىىىىىىى، الىىىىىىىىىذكر علىىىىىىىىىى يقىىىىىىىىىع اهلىىىىىىىىىر)
 املؤنث( 
 عىىىىىىىىىىىني هىىىىىىىىىىىو اجلىىىىىىىىىىىيم، بفىىىىىىىىىىىتح( بِىىىىىىىىىىىَنَج    ليسىىىىىىىىىىىت إهنىىىىىىىىىىىا: )قولىىىىىىىىىىىه
 الذات. جنسة ليست: أي النجاسة،
 فيهىىىىىىىا مسىىىىىىتأنفة مجلىىىىىىة( علىىىىىىيكم الطىىىىىىوافني مىىىىىىن هىىىىىىي إمنىىىىىىا: )قولىىىىىىه
 الناشىىىىىىىى ة الضىىىىىىىىرورة وهىىىىىىىىي اهلىىىىىىىىرة، جناسىىىىىىىىة لعىىىىىىىىدم التعليىىىىىىىىل، معىىىىىىىىى
 يشىىىىىىىىق حبيىىىىىىىىث فيهىىىىىىىىا، ودخوهلىىىىىىىىا البيىىىىىىىىوت دوراهنىىىىىىىىا يف كثىىىىىىىىرة مىىىىىىىىن

 بالعبىىىىىىىىىىىىاد رأفىىىىىىىىىىىىة   طىىىىىىىىىىىىاهرة، هللا فجعلهىىىىىىىىىىىىا عنهىىىىىىىىىىىىا، األواين صىىىىىىىىىىىىون
، هىىىىىىىو كثىىىىىىى   مجىىىىىىىع( الطىىىىىىىوافني: )للحىىىىىىىره. وقولىىىىىىىه ودفعىىىىىىىا   طَىىىىىىىوواف 

 مىىىىىىىىىىن وهىىىىىىىىىىو البيىىىىىىىىىىت، خبىىىىىىىىىىدم شىىىىىىىىىىبهها الىىىىىىىىىىشدد علىىىىىىىىىىى الشىىىىىىىىىىيء 
 وأحلقهىىىىىىىىىا وعنايىىىىىىىىة، برفىىىىىىىىق حىىىىىىىىوهلم ويىىىىىىىىىدور أهلىىىىىىىىه علىىىىىىىىى يطىىىىىىىىوف
 إشىىىىىىىىارة تعقىىىىىىىىل، ال أهنىىىىىىىىا مىىىىىىىىع والنىىىىىىىىون باليىىىىىىىىاء فجمعهىىىىىىىىا بىىىىىىىىالعقالء

 حقهىىىىىىىىىىىم يف سىىىىىىىىىىىق  الىىىىىىىىىىىذين الطىىىىىىىىىىىوافني جىىىىىىىىىىىن  مىىىىىىىىىىىن أهنىىىىىىىىىىىا إىل
 ذكرهىىىىىىىىا الىىىىىىىىي الثالثىىىىىىىىة األوقىىىىىىىىات غىىىىىىىى  يف واالسىىىىىىىىت ذان احلجىىىىىىىىاب

 .مداخلتهم وكثرة للضرورة وذلك تعاىل، هللا
بالغىىىىىىىىة احلىىىىىىىىديث :ويف هىىىىىىىىذا بالغىىىىىىىىة مجيلىىىىىىىىة شىىىىىىىىبه  الطىىىىىىىىة اهلىىىىىىىىرة 
اهىىىىىىىىىىىل البيىىىىىىىىىىىت ومنعهىىىىىىىىىىىا للحشىىىىىىىىىىىرات واهلىىىىىىىىىىىوام باخلىىىىىىىىىىىادم اجلىىىىىىىىىىىاد 

 الدؤوب.
 
 

 ىىىى فضىىىلتها ىىىى سىىىؤرها وطهىىىارة اهلىىىرة، فىىىم طهىىىارة علىىىى دليىىىل احلىىىديث
 املنصىىىىو  الطىىىىواف لعلىىىىة اتفاقىىىىا ، عنهىىىىا النجاسىىىىة حكىىىىم لسىىىىقو 
 مىىىىن والوضىىىىوء جنسىىىىة، ليسىىىىت بأهنىىىىا والتصىىىىريح احلىىىىديث، يف عليهىىىىا
 .اإلناء هلا أصغى أن بعد سؤرها
 مجيىىىىىىىع طهىىىىىىىارة علىىىىىىىى دليىىىىىىىل( بىىىىىىىنج  ليسىىىىىىىت إهنىىىىىىىا: )قولىىىىىىىه ويف

 تالمسىىىىه مىىىىا جعىىىىل هبىىىىا البلىىىىوى وعمىىىىوم طوافهىىىىا و فكثىىىىرة أعضىىىىائها
: قتىىىىادة أيب حىىىىديث بعىىىىد قدامىىىىة ابىىىىن قىىىىال رطبىىىىا ، كىىىىان وإن طىىىىاهرا  

 اهلىىىىىىرة، سىىىىىىؤر عىىىىىىن الكراهىىىىىىة نفىىىىىىي علىىىىىىى بلفظىىىىىىه دل قىىىىىىد وهىىىىىىذا)
 يطىىىىىىىىىىوف ممىىىىىىىىىىا دوهنىىىىىىىىىىا عمىىىىىىىىىىا الكراهىىىىىىىىىىة نفىىىىىىىىىىي علىىىىىىىىىىى وبتعليلىىىىىىىىىىه
ثِىىىىىرُ  مىىىىىا فكىىىىىل هىىىىىذا وعلىىىىىى ،([79..(])علينىىىىىا  علىىىىىى التطىىىىىواف ُيك 
 وأمىىىىا بطهارتىىىىه، حمكىىىىوم كىىىىاهلرة، فهىىىىو منىىىىه االحىىىىشاز ويشىىىىق النىىىىاس
 وجىىىىه فىىىىال اخلِلقىىىىة، يف اهلىىىىرة دون مىىىىا وهىىىىو بالصىىىىغر، احلكىىىىم إناطىىىىة
 مجيىىىىع بىىىىل بفمهىىىىا، خاصىىىىا   احلكىىىىم ولىىىىي  عليىىىىه، الىىىىدليل لعىىىىدم لىىىىه،
 الطىىىىىوافني مىىىىىن إهنىىىىىا بىىىىىنج  ليسىىىىىت إهنىىىىىا»: لقولىىىىىه كىىىىىذلك  بىىىىىدهنا
 .«عليكم
 احلمىىىىار إحلىىىىا  العلىىىىم أهىىىىل أقىىىىوال مىىىىن الصىىىىحيح: اخلىىىىام  الوجىىىىه
 املىىىىىىىذكورة، للعلىىىىىىىة وعرقهمىىىىىىىا، سىىىىىىىؤر ا طهىىىىىىىارة يف بىىىىىىىاهلرة والبغىىىىىىىل
 قبىىىىىىىل سىىىىىىىيما وال واحلمىىىىىىىل، الركىىىىىىىوب يف إليهمىىىىىىىا النىىىىىىىاس وحلاجىىىىىىىة
 كىىىىىىىان وسىىىىىىىّلم عليىىىىىىىه هللا صىىىىىىىّلى النىىىىىىىيب وألن السىىىىىىىيارات، وجىىىىىىىود
 عىىىىىنهم، هللا رضىىىىىي الصىىىىىحابة عصىىىىىر ويف زمنىىىىىه، يف وتركىىىىىب يركبهىىىىىا
 .ذلك وسّلم عليه هللا صّلى النيب لبني جنسا   كان فلو

 هللا صىىىىّلى النىىىىيب تعلىىىىيم حسىىىىن علىىىىى دليىىىىل فيىىىىه: السىىىىادس الوجىىىىه
   بالعلة، احلكم رب  حيث وسّلم، عليه
 :منها فوائد، فيه وهذا
 لىىىىه شىىىىيء كىىىىل وأن وكماهلىىىىا، الشىىىىريعة مسىىىىو علىىىىى االسىىىىتدالل ىىىىى 1

 .حكمة
 .علته عرف إذا احلكم هبذا املكلف إميان تقوية ى 2
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 علىىىىىىىىى العلىىىىىىىىة، بىىىىىىىىدهنا فيىىىىىىىىه وجىىىىىىىىدت مىىىىىىىىا لكىىىىىىىىل احلكىىىىىىىىم تعديىىىىىىىىة ىىىىىىىىى 3
 الراجح. القول

ان اهلىىىىىىىىرة لىىىىىىىىو شىىىىىىىىربت مىىىىىىىىن مىىىىىىىىاء فىىىىىىىىان املىىىىىىىىاء ال يىىىىىىىىنج  قلىىىىىىىىيال  -4
 كان او كث ا الن االناء الذي كان يتوضأ به ابو قتادة قليل 

 واخلىىىىىىىىىروه الىىىىىىىىىدخول يكثىىىىىىىىىر مىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىو:  الطىىىىىىىىىّواف(:والطىىىىىىىىىّوافني)  -5
 مىىىىىىىىن يسىىىىىىىىّمى فإنىىىىىىىىه,  والىىىىىىىىروا  والغىىىىىىىىدو واإليىىىىىىىىاب الىىىىىىىىذهاب ويكثىىىىىىىىر

 لكثىىىىىىىىىىرة طوافىىىىىىىىىا الطىىىىىىىىىواف يسىىىىىىىىىىمى ولىىىىىىىىىذلك ، والطىىىىىىىىىواف الطىىىىىىىىىوافني
 . فيه واجمليء الذهاب
 مىىىىىىىىىن طوافىىىىىىىىا واملىىىىىىىىروة الصىىىىىىىىفا بىىىىىىىىني السىىىىىىىىعي علىىىىىىىىى يطلىىىىىىىىق وكىىىىىىىىذلك
 ويف)  النىىىىىىىىىيب ألفىىىىىىىىىا  بعىىىىىىىىىض يف جىىىىىىىىىاء قىىىىىىىىىد وكىىىىىىىىىذلك,  اللغىىىىىىىىىة جهىىىىىىىىىة
 السىىىىىىىىىعي علىىىىىىىىىى طىىىىىىىىىواف إطىىىىىىىىىال  الصىىىىىىىىىاح السىىىىىىىىىلف ألفىىىىىىىىىا  بعىىىىىىىىىض
 طىىىىىىىىىواف فيسىىىىىىىىىمى وإيىىىىىىىىىاب ذهىىىىىىىىىاب فيىىىىىىىىىه ألن واملىىىىىىىىىروة الصىىىىىىىىىفا بىىىىىىىىىني

 ألجىىىىىىىل يقىىىىىىىاس عليهىىىىىىىا ونصىىىىىىىه العلىىىىىىىة هلىىىىىىىذه)  النىىىىىىىيب إطىىىىىىىال  وكىىىىىىىذلك
 الطىىىىىىىىىوافني مىىىىىىىىىن الىىىىىىىىىدواب مىىىىىىىىىن اهلىىىىىىىىىرة حكىىىىىىىىىم يف مىىىىىىىىىا العلىىىىىىىىىة هىىىىىىىىىذه

 ممىىىىىىىا ذلىىىىىىىك وحنىىىىىىىو كاخليىىىىىىىل الىىىىىىىدواب مىىىىىىىن وغ  ىىىىىىىا والبغىىىىىىىل كاحلمىىىىىىىار
 فىىىىىىىال العلىىىىىىىة هىىىىىىىذه علىىىىىىىى نىىىىىىى  قىىىىىىىد)  النىىىىىىىيب ألن,  البلىىىىىىىوى هبىىىىىىىا تعىىىىىىىم
 . احلالة هذه مثل يف القياس من بأس
 ذلىىىىىىىىك مىىىىىىىن واحلكمىىىىىىىة طىىىىىىىاهرة وكانىىىىىىىت جناسىىىىىىىتها هللا سىىىىىىىلب فىىىىىىىاهلرة-
 بالنىىىىىىىىىىىاس ألنىىىىىىىىىىىه وتعىىىىىىىىىىىاىل سىىىىىىىىىىىبحانه العبىىىىىىىىىىىاد علىىىىىىىىىىىى هللا يشىىىىىىىىىىىق ال أن

 هىىىىىىىي العلىىىىىىة هىىىىىىىذه أن يقىىىىىىال الطىىىىىىىوافني مىىىىىىن أهنىىىىىىىا وقولىىىىىىه رحىىىىىىيم رؤوف
 تىىىىىىرده يكثىىىىىىر ممىىىىىىا أشىىىىىىبهها ومىىىىىىا فالفىىىىىىأرة هىىىىىىذا وعلىىىىىىى احلقيقيىىىىىىة العلىىىىىىة
 فإنىىىىىىىىىىه اإلنىىىىىىىىىىاء يف ولغىىىىىىىىىىت إذا الطىىىىىىىىىىاهرات مىىىىىىىىىىن تكىىىىىىىىىىون البيىىىىىىىىىىوت يف

 حيىىىىىىىىىىة منىىىىىىىىىىه فخرجىىىىىىىىىىت اإلنىىىىىىىىىىاء يف سىىىىىىىىىىقطت إذا أو طىىىىىىىىىىاهرا يكىىىىىىىىىىون
 ذلىىىىىىك مىىىىىىن يسىىىىىىتثى بىىىىىىنج  ليسىىىىىىت إهنىىىىىىا وقولىىىىىىه طىىىىىىاهرا يكىىىىىىون فإنىىىىىىه
 فبولىىىىىىىىىىىه يؤكىىىىىىىىىىىل ال شىىىىىىىىىىىيء كىىىىىىىىىىىل ألن جنىىىىىىىىىىى  فإنىىىىىىىىىىىه وعىىىىىىىىىىىذرها بوهلىىىىىىىىىىىا
 بولىىىىىىىه مىىىىىىىثال اآلدمىىىىىىىي فهىىىىىىىاهو طىىىىىىاهرا كىىىىىىىان وإن حىىىىىىىىت جنسىىىىىىىة وعذرتىىىىىىه
 املىىىىىىىىىىوت بعىىىىىىىىىىد وكىىىىىىىىىىذلك حياتىىىىىىىىىىه يف طىىىىىىىىىىاهر وهىىىىىىىىىىو جنسىىىىىىىىىىة وعذرتىىىىىىىىىىه
 جنسة فإهنا وعذرهتا بوهلا إال طاهرة فهي اهلرة وكذلك

 
 
 

 كىىىىىىىان وإن اخللقىىىىىىىة يف دوهنىىىىىىىا كىىىىىىىان مىىىىىىىا بىىىىىىىاهلرة العلمىىىىىىىاء بعىىىىىىىض واحلىىىىىىىق 6
 بىىىىىىىأن قلنىىىىىىىا إذا ألننىىىىىىىا ضىىىىىىىعيف القىىىىىىىول وهىىىىىىىذا البيىىىىىىىوت يف الوجىىىىىىىود نىىىىىىىادر
 ألغينىىىىىىىىا طىىىىىىىىاهر فهىىىىىىىىو دوهنىىىىىىىىا أو مثلهىىىىىىىىا كىىىىىىىىان وإمنىىىىىىىىا اخللقىىىىىىىىة هىىىىىىىىي العلىىىىىىىىة
 وهىىىىىىذا أنفسىىىىىىنا عنىىىىىىد مىىىىىىن علىىىىىىة وأثبتنىىىىىىا الشىىىىىىر  عليهىىىىىىا نىىىىىى  الىىىىىىي العلىىىىىىة
 احملىىىىىىىرم احليىىىىىىىوان مىىىىىىىن منىىىىىىىه التحىىىىىىىرز يشىىىىىىىق مىىىىىىىا كىىىىىىىل يقىىىىىىىال بىىىىىىىل جيىىىىىىىوز ال

 النىىىىىىيب عليىىىىىىه نىىىىىى  ألنىىىىىىه يسىىىىىىتثى فإنىىىىىىه الكلىىىىىىب إال طىىىىىىاهر فهىىىىىىو األكىىىىىىل
 املوفق وهللا - وسلم عليه هللا صلى -
 .اهلرة سؤر أكل جواز: -7
 .اهلرة بسؤر التوضئ جواز: -8
 مىىىىىىىىىا وهىىىىىىىىىو عىىىىىىىىىاطفي، جانىىىىىىىىىب أو اجتمىىىىىىىىىاعي موضىىىىىىىىىو  احلىىىىىىىىىديث ويف-9

 اإلسىىىىىىىىالم أن كلىىىىىىىىه للعىىىىىىىىامل يعلىىىىىىىىن أن وينبغىىىىىىىىي بىىىىىىىىاحليوان، بىىىىىىىىالرفق يسىىىىىىىىمى
 فيمىىىىىىىا -!احملتضىىىىىىىر بىىىىىىىل املتحضىىىىىىىر ولىىىىىىىي -! احملتضىىىىىىىر العىىىىىىىامل أهىىىىىىىل سىىىىىىىبق
 الرفىىىىىىىىىىىق أو اإلنسىىىىىىىىىىىان، حقىىىىىىىىىىو  سىىىىىىىىىىىواء اإلنسىىىىىىىىىىانية، بىىىىىىىىىىىالنواحي يتعلىىىىىىىىىىق

 قولىىىىىىىه وهىىىىىىىو هىىىىىىىذا، مىىىىىىىن أصىىىىىىىر  آخىىىىىىىر حىىىىىىىديث جىىىىىىىاء وقىىىىىىىد بىىىىىىىاحليوان،
 حبسىىىىىىىىىتها، هىىىىىىىىىرة يف النىىىىىىىىىار امىىىىىىىىىرأة دخلىىىىىىىىىت: ) وسىىىىىىىىىلم عليىىىىىىىىىه هللا صىىىىىىىىىلى

 خشىىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىن تأكىىىىىىىىىىل تركتهىىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىىي وال وسىىىىىىىىىىقتها، أطعمتهىىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىىي ال
 إسىىىىىىىىرائيل بىىىىىىىىي مىىىىىىىىن بغىىىىىىىىي كانىىىىىىىىت: ) حىىىىىىىىديث هىىىىىىىىذا ويقابىىىىىىىىل ،( األرض
 فنزلىىىىىىىىت ب ىىىىىىىىرا ، فوجىىىىىىىىدت العطىىىىىىىى ، عليهىىىىىىىىا فاشىىىىىىىىتد الطريىىىىىىىىق، يف تسىىىىىىىى 

 شىىىىىىىىىدة مىىىىىىىىىن الثىىىىىىىىىرى يأكىىىىىىىىىل كلبىىىىىىىىىا   وجىىىىىىىىىدت صىىىىىىىىىعدت فلمىىىىىىىىىا وشىىىىىىىىىربت،
 مىىىىىىىىا مثىىىىىىىىل العطىىىىىىىى  مىىىىىىىىن حلقىىىىىىىىه لقىىىىىىىىد! ويلتىىىىىىىىاه يىىىىىىىىا: فقالىىىىىىىىت العطىىىىىىىى ،
 باملىىىىىىىىاء، ومألتىىىىىىىىه موقهىىىىىىىىا أو خفهىىىىىىىىا وأخىىىىىىىىذت الب ىىىىىىىىر إىل فنزلىىىىىىىىت حلقىىىىىىىىي،

 هلىىىىىىىىىىىىىا هللا فشىىىىىىىىىىىىىكر فشىىىىىىىىىىىىىرب، الكلىىىىىىىىىىىىىب إىل وأصىىىىىىىىىىىىىغته بىىىىىىىىىىىىىه وخرجىىىىىىىىىىىىىت
 هلىىىىىىىىىا هللا شىىىىىىىىىكر الكلىىىىىىىىىب أن: أي( هلىىىىىىىىىا هللاَ  شىىىىىىىىىكر) ،(  اجلنىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىدخلت

 فاعىىىىىىىىىىىىىىىل اجلاللىىىىىىىىىىىىىىة لفىىىىىىىىىىىىىىظ(: هللاُ  فشىىىىىىىىىىىىىىىكر) أو هللا، لوجىىىىىىىىىىىىىىه سىىىىىىىىىىىىىىقته أن
 .به والرفق الكلب يف صنيعها هلا هللا شكر: أي الشكر،

 وهللا اعلم 
 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .

 
 
 
 

  احلديث:عنوان 

 الهرة سؤر طهارة بيان حكم
 

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم

 
ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه أخي الكريم 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (38اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 عزمي إبراهيم عزيزأعّدها 
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