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  يتطوععىن الع بني الاجملتى خدوة 
 عيينالكفائي وال والواجب

ماِرَطُعقاممَؼا}م:ماظعزؼزمطؿابفميفماظؼائؾم،ماظعادلنيمربمهللماحلؿد مآَعـُقا ـَ ماظَِّذؼ َأٗؼَفا

ماْظ مَواْصَعُؾقا مَرٖبُؽِؿ مَواِسُؾُدوا مُتْػِؾُققَنَواِدُفُدوا مَظَعؾَُّؽِؿ ماهلُلمٔإالَّمإظَفماَلمأِنموَأذفُدم،م{َكِقَر

مودؾخملِؿمَصٚؾماظؾَُّفٖؿم،موردقُظُفمَسؾُدهمحمؿّداموغؾٖقـامدٚقَدغامأٖنموَأذفُدم،مَظُفمَذرؼَؽمالموحَدُه

م.مأمجعنيموصقِؾِفمآِظِفموسَؾكمسَؾقفموبأرْك

   : وبعد    

حيؼؼممإغلاغلمعـمذلغفمأنمإىلمطؾمسؿؾمادسضدمماحلـقػماإلدالعلمـادؼـصننم

سقاعؾمحتؼقؼمعـمأػؿممخدعةماجملؿؿعممنأوالمذؽم،ممجملؿؿعاتايفمرضلماظـفضةمواظ

مواظرض مواظؿكظػماظـفضة ماحملؾة موغشر موبنيمأبـاءماجملؿؿعماظقاحدملم،  أػؿإنمعـم؛

ما،مؼشدمبعضفاميفمبـقاغفم،معؿؿادؽةضقؼةممتؽقنمعرتابطةأنمراضقةماظماتِدؿاتمادُلفؿؿع

مَبِعّضام)اْظُؿِمم:م)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(غؾقـاملمقؼؼبعّضام،م ـَِقأنمَؼُشٗدمَبِعُضُف مَطاْظُؾ ـٔ مِظْؾُؿِمِع ـُ ِع

مَأَصاِبِعِف( ـَ ممَوَذٖؾَؽمَبِق م)م)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(موؼؼقل، ماْظُؿِمِعـِنَيمِصلمَتَقاٚدِػِؿ: ،ممَعـَُؾ

ممَوَتَراُحِؿٔفِؿ مَوَتَعاُرِػٔفِؿ م، م، ماْظَفَلِد مَعـَُؾ مَتَداَسكمَظ؛ مُسِضْق ـُِف ماِذَؿَؽكمِع ماْظَفَلِدمٔإَذا مَداِئُر ُف

م.م(ِباظٖلَفٔرمَواْظُقٖؿك

ماظشرعماحلـحـٖوظؼدم ماظعؿؾخدعةماجملؿؿعمعـمخاللماظرتشقبميفممسؾكمقػـا

موم،ماظؿطقسل مماصقفموادلـاصلةم،ميفماخلرياتمادللابؼةإىلماظدسقة إظقفامموادللارسة،

َوَتَعاَوُغقْامَسَؾكماْظرٚبم}اىلم:مصؼالمتع،مماظلؾؾقةمأو،مماِّغاغقةمأو،ممالمتلقطرمسؾقـاماظػردؼةمكحؿ

مَواْظُعِدَوأن مَسَؾكماإٔلِثٔؿ مَتَعاَوُغقْا مٔإَظكماْظَكِقَراِتمَصاِدَؿِؾُؼقا}مضالمدؾقاغفم:وم،م}َواظٖؿْؼَقىمَواَل

مم،{َجِؿقّعامَعِرِجُعُؽِؿماظؾَِّف م: مَفاَسِرُضمَوَجـٍٖةمٖرٚبُؽِؿمٚعـمَعِغِػَرٍةمٔإىلمَوَدأرُسقا}وضالمدؾقاغف
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م(2)

ممِظْؾُؿٖؿِؼنَيمُأِسٖدِتمَواْظَلِرُضماظٖلَؿاَواُت ـَ* مَواْظَؽاِزِؿنَيمَواظٖضٖراِءماظٖلٖراِءمِصلمُؼـِػُؼقَنماظَِّذؼ

ـٔمَواْظَعاِصنَيماْظَغِقَظ مم{اْظُؿِقِلـِنَيمُؼِقٗبمَواظؾَُّفماظـٖأسمَس م، مذلغف مجؾ موصػميفوضال

ـَ}م:مادلمعـني مُأوَظِؽَؽ*ممَراِجُعقَنمَرٚبٔفِؿمٔإَظكمَأٖغُفِؿمَوِجَؾٌةمَوُضُؾقُبُفِؿمآَتِقامَعامُؼِمُتقَنمَواظَِّذؼ

،ممغػعماظـاسسؾكممٚث،موضالمتعاىلميفماحلم{َداِبُؼقَنمَظَفامَوُػِؿماْظَكِقَراِتمِصلمُؼَلأرُسقَن

ـِمَطـِرٕيمِصلمَخِقَرمَظا}م:مفؿظلعلمإىلمتػرؼجمطرب،موامفؿوضضاءمحقائف ـِمٔإظَّامَغِفَقاُػِؿمِع مَع

ـَمٔإِصَؾإحمَأِومَعِعُروٍفمَأِومِبَصَدَضٍةمَأَعَر ـِماظـٖأسمَبِق مَصَلِقَفماظؾَِّفمَعِرَضاِتماِبِؿَغاَءمَذِظَؽمَؼْػَعِؾمَوَع

 م.م{َسِظقّؿامَأِجّرامُغِمِتقِف

مأرذدغاو مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماظـيبمضد ممإىل( مماظؿطقسلماظعؿؾأػؿقة وبنيم،

مومظمخرؼـإىلمتؼدؼؿمؼدماظعقنممصرحيةمبدسقةعؽاغؿفم مواظؿقدعةمماظػضؾمبذل، هلؿم،

ـِٖؾ:م)رضلماهللمسـف(مَضاَلممٚيَأِبكمَدِعقٍدماْظُكِدٔرصعـم،ممسؾقفؿ ـُمِصلمَدَػٕرمَعَعماظ مٚلَبِقـََؿامَغِق

مَجاَء مٔإِذ مَؼِؿقـّامم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ( مَبَصَرُه مَؼِصٔرُف مَصَفَعَؾ م: مَضاَل مَظُف مَسَؾكمَراِحَؾٍة َرُجْؾ

مَصَؼاَلمَرُدقُلماظؾَِّفم)صؾكماهللمسؾق م، مِبِفم:م)مفمودؾؿ(َوِذَؿااًل مَصْؾَقُعِد مَصِضُؾمَزِفٕر مَطاَنمَعَعُف ـِ َع

مَصْؾَقُعِد مَزاٍد ـِ مِع مَصِضْؾ مَظُف مَطاَن ـِ مَوَع م، مَظُف مَزِفَر ماَل ـِ مَضاَل:ممَسَؾكمَع مَظُف(، مَزاَد ماَل ـِ مَسَؾكمَع ِبِف

ميفمَصِضٕؾ( مِعـٖا مََِّحٍد مَحٖؼ ماَل مَأٖغُف مَحٖؿكمَرَأِؼـَا مَذَطَر مَعا ماْظَؿأل مَأِصـَاِف ـِ مِع موضالممَصَذَطَر .

ـَمَؼا:م))صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(م مَذٙرمُتِؿِلْؽُفمَؤإِن،ممَظؽمَخِقْرماْظَػِضَؾمَتِؾُذٔلمإِنمإٖغؽ:ممآَدَمماِب

ـِمَواِبَدْأم،مَطَػاٍفمَسَؾكمُتَؾاُممَوَظا،ممَظؽ ـِمَخِقْرماْظُعْؾَقامَواْظَقُدم،مَتُعقُلمِبَؿ ،موضالمم(اظٗلْػَؾكماْظَقِدمِع

ـُِفمم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ( ـِمُطَرِبماظٗدِغَقامَغػََّسماهلُلمَس ـٕمُطِرَبًةمِع ـِمُعِمِع ـِمَغػََّسمَس :م)َع

مَؼ مُطَرِب ـِ مِع ماْظِؼَقاَعِةُطِرَبًة ماظٗدِغَقاممِقٔم مِصل مَسَؾِقِف ماهلُل مَؼٖلَر مُعِعِلٕر مَسَؾك مَؼٖلَر ـِ مَوَع ،

مَدَؿَرمُعِلِؾّؿامَدَؿَرُهماهلُلمِصلماظٗدِغَقامَواْظكِخَرِةم،مَواهلُلمِصلمَسِقٔنماْظَعِؾِدمَعام ـِ َواْظكِخَرِة،مَوَع
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م(3)

مَأِخقِف مِصلمَسِقٔن ماْظَعِؾُد مُدموسـدعام،م(…َطاَن ماؽؾ مودؾؿ(ظـيٓب مأٗيم:م)صؾكماهللمسؾقف

)صؾكممضال؟مم؟موأيماِّسؿالمأحبمإىلماهللم)سزموجؾ()تعاىل(مماظـاسمأحبمإىلماهلل

مودؾؿ( مِظؾـٖأسماهللمسؾقف مَأِغَػَعُفِؿ مٔإَظكماظؾَِّف ماظـٖأس م)َأَحٗب مٔإَظكماظؾَِّفمم: ماْظَلِسَؿأل مَوَأَحٗب ،

ـُِفمُطِرَبًة،ممُدُروٕرمُتِدِخُؾُفمَسَؾكمُعِلِؾٕؿ ـُِفمِدؼـّامَأِومَتْؽِشُػمَس ـُِفمُجقّسام،مَأِومَتْؼِضلمَس ،مم،مَأِومُتْطَرُدمَس

ـِمَأِنمَأِسَؿِؽَػمِصلمَػَذاماْظَؿِلِفِد ،م)ؼعينممَوِظَلِنمَأِعِشَلمَعَعمَإٔخمِظلمِصلمَحاَجٍةمَأَحٗبمٔإَظٖلمِع

ـِمَطٖػمَشَضَؾُفمَدَؿَرممَذِفّرام(ادللفدماظـؾقي ـِمَطَظَؿمَشِقَظُفماظؾَُّفمَسِقَرَتُف،مَوَع َذاَءمَوَظِقمم-م،مَوَع

ـِمَعَشكمَعَعمَأِخقِفمِصلممَعَؾَلماظؾَُّفم)َسٖزمَوَجٖؾ(مَضْؾَؾُفمَأِعـّامَؼِقَمماْظِؼَقاَعِةم-مَأِنمُؼِؿِضَقُفمَأِعَضاُه ،مَوَع

م.م(َسَؾكماظٚصَراِطمَؼِقَممَتٔزٗلمِصقِفماْظَلْضَداُممَعُفَضَدم(اظؾَُّفم)َسٖزمَوَجٖؾَحاَجٍةمَحٖؿكمَأِثَؾَؿَفامَظُفمَأِثَؾَتم

مموطان مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)اظـيٓب موؼؿعفدػؿممأصقابفمعؿابعةمسؾكمحيرص( ،

(مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك،موعـمذظؽمأغفم)محتػقّزامهلؿمسؾكمصعؾماخلري؛ممذظؽمباظلمالمسـ

ـِ)م:مَؼِقٕممَذاَتدلهلؿم ـُِؽُؿمَأِصَؾَّّمَع مم؟(َصاِئّؿامَماْظَقِقمِع ماهللمرضك)مَبْؽٕرمَأُبقمدقدغامَؼاَلص.

ـِ):م(مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)مَضاَلمؼامردقلماهللم،مَأَغا:مم(سـف ـُِؽُؿمَتِؾَعمَصَؿ م(م،َجـَاَزًةماْظَقِقَممِع

:م(مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)مَضاَل،مؼامردقلماهللممَأَغام:م(سـفماهللمرضك)مَبْؽٕرمَأُبقمدقدغامَؼاَلص

ـِ) ـُِؽُؿمَأْرَعَؿمَصَؿ ؼامردقلممَأَغام:م(سـفماهللمرضك)مَبْؽٕرمَأُبقمدقدغامَؼاَلصم(م،ِعِلِؽقـّاماْظَقِقَممِع

ـِ):مم(ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)مَضاَلم،ماهللم ـُِؽُؿمَساَدمَصَؿ مَبْؽٕرمَأُبقمدقدغامَؼاَلصم(م،مَعٔرؼّضاماْظَقِقَممِع

مسـفماهللمرضك) ممؼامردقلماهللمَأَغام:( ـَمَعا)م:م(ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)مَصَؼاَلم، ميفماِجَؿَؿِع

م.ماْظَفـَٖة(مَدَخَؾمٔإالَّماِعٔرٕئ

مَتَؾٖرَعماإلغلانممػقمواظعؿؾماظؿطقسل غػلفمممامالمؼؾزعفموالمتؾؼاءمعـمظقؼقممبفم:معا

ام،موإمنامؼؼدعفمسـمرقاسقةماموالمععـق٘ؼامعاد٘ؼعـموراءمذظؽمغػّعملغؿ،موالمؼؾمجيبمسؾقف



م(4)

م مواخؿقار م،مؾةميفمغػعماظـاسموعلاسدتفؿرش؛ موجؾ( مدلرضاةماهللم)سز مورؾّؾا اظعؿؾمصم؛

مواظيتمتعينمماظؿطقسلمدظقؾمسؾكماإلجيابقةماظيتمجيبمسؾكمادللؾؿمأنمؼؿقؾكمبفا ،

ماظػاسؾةميفم مبادللؽقظقةموادلشارطة اجملؿؿعمباظؿقجقفمواإلصالحمواالرتؼاءمبـاءماظشعقر

َواْظُؿِمِعـُقَنمَواْظُؿِمِعـَاُتمَبِعُضُفِؿم}:ممباظػردمواظقرـم،موعـمثؿمؼؿقؼؼمصقفمضقلماهللمتعاىل

ماظٖزَطاَةم مَوُؼِمُتقَن ماظٖصالَة مَوُؼِؼقُؿقَن ـَِؽٔر ماْظُؿ ـٔ مَس ـَِفِقَن مَوَؼ مِباْظَؿِعُروِف مَؼْلُعُروَن مَبِعٕض َأِوِظَقاُء

م.م{ُؼِطقُعقَنماظؾََّفمَوَرُدقَظُفمُأوَظِؽَؽمَدَقِرَحُؿُفُؿماظؾَُّفمٔإٖنماظؾََّفمَسٔزؼْزمَحِؽقْؿَو

اغطالًضامادللؾؿممؼؼقممبفماظعؾادةمأغقاعمغقعمعـاظعؿؾماظؿطقسلمباظـلؾةمظؾؿلؾؿمو

مؽقبادللمذعقرهمعـ مجتاه م،ظقة ماإلغلاغقةمجمؿؿعف مم،مطؾفاموجتاه موجتاه مجقعمبؾ

أنمرجالمدخؾماجلـةميفمطؾبمم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)ضدمذطرمظـاماظـيبم،مومادلكؾقضات

م(م:صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)ضالم:مضالمردقلماهللمم(رضلماهللمسـف)ػرؼرةمملدؼاهم،مصعـمأب

ماْظَعَطُش) مَسَؾِقِف ماِذَؿٖد مَؼِؿِشلمِبَطٔرؼٕؼ مَرُجْؾ مِبِؽّرامَبِقـََؿا مَصَقَجَد مَصَشٔرَبم، مِصقَفا مَصـََزَل مُثم، ٖؿم،

ماْظَعَطٔش ـَ َظَؼِدمَبَؾَغمَػَذاماْظَؽْؾَبم:م،مَصَؼاَلماظٖرُجُؾممَخَرَجمَصٔنَذامَطْؾْبمَؼْؾَفُثمَؼْلُطُؾماظـَٖرىمِع

ـُِؾماظَِّذيمَطاَنمَبَؾَغمِعـٚل ـَماْظَعَطٔشمِع ،مُثٖؿمَأِعَلَؽُفمِبِػقِفمَحٖؿكمم،مَصـََزَلماْظِؾِؽَرمَصَؿَؾَلمُخػَُّفمَعاّءمِع

مَظُفَرِضَلمَص َضاُظقا:مَؼامَرُدقَلماهلِلمَؤإٖنمَظـَامِصلمَػِذِهماْظَؾَفاِئٔؿمم(َلَؼكماْظَؽْؾَبمَصَشَؽَرماهلُلمَظُفمَصَغَػَر

وسـمأغسم)رضلماهللمم(م.ِصلمُطٚؾمَطِؾٍدمَرْرَؾٍةمَأِجْر):مم(مصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م؟مَصَؼاَلمَظَلِجّرا

مَوَدؾََّؿَصؾَّكما)َضاَلمَرُدقُلماهلِلمسـف(مضالم:م مَسَؾِقِف م)ظؾَُّف م: ـِم ( مِع ـٖ مَأِجُرُػ مَؼِفٔريمِظْؾَعِؾِد َدِؾْع

ـِمَسؾََّؿمِسْؾّؿامَبِعِدمَعِقِتِفمَوُػَقمِصلمَضِؾٔرِه ،مَأِومم،مَأِومَشَرَسمَغِكًؾام،مَأِومَحَػَرمِبِؽّرام،مَأِومَطَرىمَغَفّرام:مَع

م(م.َكمَوَظّدامَؼِلَؿِغِػُرمَظُفمَبِعَدمَعِقِتِف،مَأِومَتَرم،مَأِومَوٖرَثمُعِصَقًػامَبـَكمَعِلِفّدا

ماظرشؿ مأنموسؾك ممعـ مخلملاظؿطقساظعؿؾ ماجملؿؿع مادلـدوبدعة مباب أوممعـ

مؼؿققلمادللؿقب مضد ماِّعر مصنن ماظـدبم، ممبققجاظإىلممعـ مضلؿ موضد ماظعؾؿم، أػؾ
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مدػقمعامجيبموجقبامالزعامسؾلمطؾمصر:ماظعقينماظقاجبمصمم،مإظلمسقينموطػائلاظقاجبم

إذامضاممبفمبعضماظـاسمدؼطم:مواظقاجبماظؽػائلم،ممالمؼؼقممشريهمصقفمعؼاعفمم،ممعـماِّعة

امتطقعمإلدارةمسؿؾمصؾقمأنمرجًؾم؛م،موإنمملمؼؼؿمبفمأحدمأمثقاممجقعاماإلثؿمسـماظؾاضني

عم،مذاماظعؿؾمعصاحلمبعضمأصرادماجملؿؿريةم،موتعؾؼتمبفـهمعؾاظغمطؤخرييمتؽؾػمإغشا

اظعؿؾموالمؼؿقضػميفمعـؿصػماظطرؼؼمحبفةمأغفمعؿطقعموظقسممصننمسؾقفمأنمؼؿؿمػذا

حدمشريهمميؽـفماظؼقاممبفذام،موؼؽقنمػذاماظقجقبمطػائ٘قامإذامطانمػـاكمأملءعؾزّعامبش

،موؼؽقنمواجّؾامسقـ٘قاميفمحؼفمإذامملمؼؽـمػـاكمعـمؼؼقممبفذاماظعؿؾمبدًظامعـفم،مماظعؿؾ

ادلروءةموؼؿـاصكمععماظشفاعةممؿؿعقةاظـؽقصمسـمحتؿؾمادللؽقظقةماجملمصضًؾامسـمأن

مأن:مأسظؿمادلصائبممضدمضالمبعضماحلؽؿاءاظقاجبماإلغلاغلم،مومـاؿفامسؾققٚؿاظيتمُؼ

متؼدرمسؾكمادلعروفمثؿمالمتصـعفم.

موهللمدرمادلؿـيبمحقثمضالم:م

ـَمسؾكماظٓؿَؿأممممممأَرميفمُسُققِبماظـٓأسمَذِقّؽاممَومل مَطـَؼٔصماظؼاِدٔرؼ

 ولكي لي اهلل وأستغفز اهذ قولي قوهأ
*  *  * 

مأنموأذفدمظف،مذرؼؽمالموحدهماهللمإالمإظفمالمأنموأذفدماظعادلني،مربمهللماحلؿد

مموصقؾفمآظفموسؾكمسؾقف،موباركمودؾؿمصٓؾماظؾفؿموردقظف،مسؾدهمحمؿّداموغؾقـامدقدغا

ـِم،مأمجعني ـٔمؼقٔممإَظكمبنحلإنمَتِؾَعُفِؿموَع م.ماظٚدؼ

 : اإلسالم إخوةم

ممحاؼةنمخدعةماجملؿؿعمعـمخاللماظعؿؾماظؿطقسلمصقرةمعـمصقرمؽمأالمذ

مماِّوران موتؼدعفا مرضقفا مسؾك مواظعؿؾ ماِّوران ممحاؼة مصنن معقاجفةمكسؾمتؼؿصرمال،

حتؼقؼماظؿؽاصؾماالجؿؿاسلم،مواظؿعاونمسؾلماظربماظعؿؾمسؾكمبؾمإنم،مصقلبمماظعدوان



م(6)

مواظؿؼقىم مإىلمحقاة مؼـعؿمموصقًظا مطرمية مصقاجؿؿاسقة ماِّخقةفا ماإلغلاغقةماظػؼريمبـعؿة

عـمبينمماحملؿاجمعـمؼشاررهماِّملموؼػرجمسـفمػؿقعفموأحزاغفمصقفاماظرحقؿةم،موجيد

مُعِلِؾٕؿمُطِرَبًةمَصٖرَجماظؾَُّفمؼؼقلمغؾقـام)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(م:م)حقثم،ممورـف ـِ مَصٖرَجمَس ـِ َوَع

ـِمُطَرِبمَؼِقٔمماْظِؼَقاَع ـُِفمِبَفامُطِرَبًةمِع ـِمَدَؿَرمَسَؾكمُعِلِؾٕؿمَدَؿَرُهماظؾَُّفمَؼِقَمماْظِؼَقاَعِةَس م.م(ِة،مَوَع

مادلكؾصنيمأبـاءماظقرـممجقعمسؾكمانحيؿؿماِّوظقؼاتموصؼفماظقضتمواجبمصنن

ممظطؾقعةمادلدرطني مادلرحؾة مموحفؿ، مبـااظؿقدؼات مصٛػامماحملقطة ممجقّعا مؼؼػقا أن

،مصلػؾماظطبمؼؿعاوغقنميفممسؿؾفؼماظؽػاؼةمظقرـفؿمطؾميفمجمالمحتؼحؿكمواحّدام

م،م مواظؿعؾقؿ م، مواظزراسة م، مواهلـددة موطذظؽمرجالماظؼاغقنم، م، مظقرـفؿ حتؼقؼماظؽػاؼة

ودائرماظؿكصصاتمواظصـاساتموذظؽمبؿـؿقةمروحماظؾذلمواظعطاءمواظؿطقعم،مواظؾعدمسـم

مؼؿقؼؼماظؿؽاصؾماالجؿؿاسلموؼؿقؼؼماظؿؽاعؾماِّثرةمواِّغاغقةموحبماظذاتم،  وبفذا

،موبفذامؼؿؿمتقزقػمم،موذاكمؼـػؼمعـمعاظف،موػذامؼعؾؿماظـاسم،مصفذامؼعؿؾمبقدهمؼضاأ

مدعةمخلمجقعماظطاضاتموادلقاػبم موظعؾمعـمأػؿماِّوظقؼاتمدعلمرجالمجمؿؿعـا ،

اِّسؿالمادلكؾصنيماظقرـقنيمالدؿـؿارمأعقاهلؿميفمبؾدػؿموتقصريمصرصماظعؿؾمِّبـاءم

 :مماظشاسرلمقؼؼو،ممػذاماظقرـماظؽرؼؿم

مَخْطــــْبم،مَواَلمتؿَػـرُضـــقامآَحـــــاّدامُطقُغقامَجِؿقّعامَؼامَبـِٓلمإَذاماِسَؿـــَرى

ـَمَتَؽٗلّرا ـَمَتَؽٓلـــَرِتمَأْصــَراّدامَتلَبكماظٓرَعـاُحمإَذاماجَؿَؿِع مَوإَذاماْصَؿـــَرْضـــ

مبنيمإرعامم معا مودروبماظعؿؾماظؿطقسلمطـرية م، إنمحقائجماظـاسمعؿـقسة

،ممسقادةمعرؼٕضم،موتعؾقؿمجاػؾم،موإغظارمععلٕر،موإساغةمساجٕزو،موطلقةمسإرم،ممئٕعجا

بفامأدرّيا،مأوممؿقؿم،مودعٕلميفمذػاسٍةمحلـٍةمتػؽُّوطػاظةمؼموتػرؼجمػؿم،موإزاظةمشؿم،
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مصؽؾمذظؽمعـماظؿطقعمباخلريم،م مدّعا مبفا ـُ مأومحتؼ مبنيمعؿكاصؿنيم، تصؾّّمبفا

،موإالمصُؽٖػمأذاكمسـماظـاسم،مدصعمبؽؾؿٍةمرقؾٍةمصننمطـتمالممتؾؽمػذاموالمذامصا

ِضقَؾ:مَأَرَأِؼَتمٔإِنمَظِؿمم(َسَؾكمُطٚؾمُعِلِؾٕؿمَصَدَضٌة):مؼؼقلمغؾقـام)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(م

مَوَؼَؿَصٖدُق)م:َؼِفِد؟مَضاَل مَغْػَلُف ـَِػُع مَصَق م،َؼِعَؿِؿُؾمِبَقَدِؼِف مَؼِلَؿِطِع؟مِضقَؾم( مَأَرَأِؼَتمٔإِنمَظِؿ م:

ممَضاَل ماْظَؿْؾُفقَف): ماْظَقاَجِة م،ُؼِعنُيمَذا مم( مَؼِلَؿِطِع؟مَضاَل: مَظِؿ مَأَرَأِؼَتمٔإِن مَظُف: َؼْلُعُرم)ِضقَؾ

ماْظَكِقٔر مَأٔو مِباْظَؿِعُروِف م، مم( مَضاَل: مَؼْػَعِؾ؟ مَظِؿ مَأَرَأِؼَتمٔإِن مَصٔنٖغَفام)َضاَل: ماظٖشٚر، ـٔ ُؼِؿِلُؽمَس

م(م.َصَدَضٌة

 وتزك املٍكزات ، وحب املساكني .  ن اخلريات ،المهي إٌا ٌسألك فع


