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خدوة اجملتىع بني العىن التطوعي
والواجب الكفائي والعيين

احلؿد مهلل مرب ماظعادلني م ،ماظؼائؾ ميف مطؿابف ماظعزؼز م :م{ؼَا مأَؼٗفَاماظَّذِؼـَمآعَـُقامارِطَعُقام
ال مإظفَ مإٔالَّ ماهللُم
َؾؽُؿِ متُػْؾِقُقنَ} م ،موأَذفدُ مأنِ م َ
وَادِفُدُوا موَاسِؾُدُوا مرَ ٖبؽُؿِ موَاصْعَؾُقا ماظْكَقِرَ مظَع َّ
وحدَهُ مال مذَرؼؽَ مظَفُ م ،موأَذفدُ مأنٖ مدقٚدَغا موغؾقٖـا محمؿدّا مسَؾدُه موردقظُفُ م ،ماظؾَّفُؿٖ مصَؾ ٚمودؾخملؿِم
وبارٔكْمسؾَقفموسؾَكمآظِفِموصقؾِفِمأمجعنيم .م
وبعد:

صننمدؼــا ماإلدالعل ماحلـقػ مضدمدسا مإىلمطؾ مسؿؾ مإغلاغلمعـمذلغف مأن محيؼؼم

اظـفضةمواظرضلميفماجملؿؿعاتم،موالمذؽمأنمخدعةماجملؿؿعممعـمأػؿمسقاعؾمحتؼقؼم
اظـفضة مواظرضل م ،موغشر ماحملؾة مواظؿكظػ مبني مأبـاء ماجملؿؿع ماظقاحد م؛ موإن معـ مأػؿ
دِؿاتمادلُفؿؿعات ماظراضقةمأنمتؽقنمعرتابطة مضقؼةم،معؿؿادؽة ميفمبـقاغفام،مؼشدمبعضفام
بعضّام،مؼؼقلمغؾقـام(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ) م :م(اظْؿُمِعِـُمظِؾْؿُمِعِـٔمطَاظْؾُـِقَانٔمؼَشُدٗمبَعِضُفُمبَعِضّام
وَذَؾٖؽَمبَقِـَمأَصَابِعِفِ) م،موؼؼقل م(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ) م:م(عَـَؾُماظْؿُمِعِـِنيَمصِل متَقَادٚػِؿِ م،م
فلَدِم
وَتَرَاحُؿِفٔؿِ م ،موَتَعَارُػِفٔؿِ م ،معَـَؾُ ماظْفَلَدِ م؛ مإٔذَا ماذِؿَؽَك معِـِفُ مسُضِقْ متَدَاسَك مظَفُ مدَائِرُ ماظْ َ
بِاظلٖفَرٔموَاظْقُؿٖك)م .م
وظؼدمحـٖـاماظشرع ماحلـقػ مسؾك مخدعةماجملؿؿعمعـمخاللماظرتشقبميف ماظعؿؾم
اظؿطقسل م ،مواظدسقة مإىل مادللابؼة ميف ماخلريات م ،موادلـاصلة مصقفا م ،موادللارسة مإظقفام
حؿكمالمتلقطرمسؾقـاماظػردؼة م،مأوماِّغاغقةم،مأوماظلؾؾقة م،مصؼالمتعاىلم:م{وَتَعَاوَغُقاْمسَؾَكماظْربٚم
وَاظؿٖؼْقَىموَالَمتَعَاوَغُقاْمسَؾَكماإلٔثِؿٔموَاظْعُدِوَانٔ{ م ،موضالمدؾقاغفم :م{صَادِؿَؾِؼُقا ماظْكَقِرَاتِ مإٔظَكم
اظؾَّفِ معَرِجِ ُعؽُؿِ مجَؿِقعّا} ،موضال مدؾقاغف م :م{وَدَارٔسُقا مإٔىل معَغِػِرَةٍ معٚـ مرٖ ٚبؽُؿِ موَجَـٖةٍ مسَرِضُفَام
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ن مصِل ماظلٖرٖاءِ موَاظضٖرٖاءِ موَاْظؽَازِؿِنيَم
اظلٖؿَاوَاتُ موَاظْلَرِضُ مأُسِدٖتِ مظِؾْؿُؿٖؼِنيَ م* ماظَّذِؼـَ مؼُـػِؼُق َ
اظْغَقِظَ موَاظْعَاصِنيَ مسَـٔ ماظـٖاسٔ موَاظؾَّفُ مؼُقِبٗ ماظْؿُقِلِـِنيَ} م ،موضال مجؾ مذلغف ميف موصػم
ادلمعـني م :م{وَاظَّذِؼـَ مؼُمِتُقنَ معَا مآتَقِا موَضُؾُقبُفُؿِ موَجِؾَةٌ مأَغٖفُؿِ مإٔظَك مرَبٚفٔؿِ مرَاجِعُقنَ م*مأُوظَؽِؽَم
ؼُلَارٔسُقنَ مصِل ماظْكَقِرَاتِ موَػُؿِ مظَفَا مدَابِؼُقنَ} م،موضالمتعاىلميفماحلث ٚمسؾكمغػعماظـاس م،م
وضضاءمحقائففؿ م،مواظلعلمإىلمتػرؼجمطربفؿ م :م{ظَا مخَقِرَ مصِل مطَـِريٕ معِـِ مغَفِقَاػُؿِ مإٔظَّا معَـِم
أَعَرَ مبِصَدَضَةٍ مأَوِ معَعِرُوفٍ مأَوِ مإٔصِؾَاحٕ مبَقِـَ ماظـٖاسٔ موَعَـِ مؼَػْعَؾِ مذَظِؽَ مابِؿِغَاءَ معَرِضَاتِ ماظؾَّفِ مصَلَقِفَم
غُمِتِقفِمأَجِرّامسَظِقؿّا}م.م
وضد مأرذدغا ماظـيب م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) مإىل مأػؿقة ماظعؿؾ ماظؿطقسل م ،موبنيم
عؽاغؿفمبدسقة مصرحية مإىلمتؼدؼؿمؼدماظعقنمظمخرؼـ م،موبذل ماظػضؾ مهلؿم،مواظؿقدعةم
سؾقفؿ م،مصعـمأَبِكمدَعِقدٍماظْكُدِرٔي ٚم(رضلماهللمسـف)مضَالَم:مبَقِـَؿَامغَقِـُمصِلمدَػَرٕمعَعَماظـٖؾِلٚم
(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ) مإٔذِ مجَاءَ مرَجُؾْ مسَؾَكمرَاحِؾَةٍمظَفُمضَالَم:مصَفَعَؾَمؼَصِرٔفُمبَصَرَهُ مؼَؿِقـّام
وَذِؿَاالًم،مصَؼَالَمرَدُقلُماظؾَّفِم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ) م:م(عَـِمطَانَمعَعَفُمصَضِؾُمزَفِرٕمصَؾْقَعُدِمبِفِم
سَؾَك معَـِ مالَ مزَفِرَ مظَفُ م ،موَعَـِمطَانَ مظَفُ مصَضِؾْ معِـِ مزَادٍ مصَؾْقَعُدِ مبِفِ مسَؾَك معَـِ مالَ مزَادَ مظَفُ) ،مضَالَ:م
ذطَرَ معِـِ مأَصِـَافِ ماظْؿَالٔ معَا م َذطَرَ محَؿٖك مرَأَؼِـَا مأَغٖفُ مالَ محَؼٖ مَِّحَدٍ معِـٖا ميف مصَضِؾٕ) م .موضالم
صَ َ
(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م:م(ؼَامابِـَمآدَمَم:مإغٖؽمإنِمتَؾِذُلٔماظْػَضِؾَمخَقِرْمظَؽم،موَإٔنِمتُؿِلِؽْفُمذَرٙم
ظَؽم،موَظَامتُؾَامُمسَؾَكمطَػَافٍم،موَابِدَأْمبِؿَـِمتَعُقلُم،موَاظْقَدُماْظعُؾْقَامخَقِرْمعِـِماظْقَدِماظلٗػْؾَك)م،موضالم

(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م:م( َعـِمغَػَّسَمسَـِمعُمِعِـٕمطُرَِبةًم ِعـِمطُرَبِماظدٗغِقَامغَػَّسَماهللُمسَـِفُم
طُرَِبةً م ِعـِ مطُرَبِ مؼَقِمٔ ماظْؼِقَا َعةِ م ،موَ َعـِ مؼَلٖرَ مسَؾَك معُعِلِرٕ مؼَلٖرَ ماهللُ مسَؾَ ِقفِ مصِل ماظدٗغِقَام
وَاظْكخِرَةِ،موَ َعـِمدَؿَرَمعُلِؾِؿّامدَؿَرَهُماهللُمصِلماظدٗغِقَاموَاظْكخِرَةِم،موَاهللُمصِلمسَقِنٔماظْعَؾِدِمعَام
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طَانَ ماظْعَؾِدُ مصِل مسَقِنٔ مأَخِقفِ…) م ،موسـدعا مدُؽؾ ماظـيبٓ م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) م :مأيٗم
اظـاسمأحبمإىلماهلل م(تعاىل)م؟موأيماِّسؿالمأحبمإىلماهللم(سزموجؾ) م؟مضال م(صؾكم
اهلل مسؾقف مودؾؿ) م :م(أَحَبٗ ماظـٖاسٔ مإٔظَك ماظؾَّفِ مأَغِػَعَفُؿِ مظِؾـٖاسٔ م ،موَأَحَبٗ ماظْلَسِؿَالٔ مإٔظَك ماظؾَّفِم
دُرُورٕمتُدِخِؾُفُمسَؾَكمعُلِؾِؿٕم،مأَوِمَتؽْشِػُمسَـِفُمطُرِبَةًم،مأَوِمتَؼْضِلمسَـِفُمدِؼـّام،مأَوِمتُطْرَدُمسَـِفُمجُقسّام،م
وَظِلَنِمأَعِشِلَمعَعَمأَخٕمظِلمصِلمحَاجَةٍمأَحَبٗمإٔظَلٖمعِـِمأَنِم َأسَِؿؽِػَمصِلمػَذَاماظْؿَلِفِدِ م،م(ؼعينم
ادللفدماظـؾقي) مذَفِرّا م،موَعَـِمطَػٖمشَضَؾَفُمدَؿَرَماظؾَّفُمسَقِرَتَفُ م،موَعَـِمطَظَؿَمشَقِظَفُ م -موَظَقِمذَاءَم
أَنِمؼُؿِضِقَفُمأَعِضَاهُ م -معَؾَلَماظؾَّفُم(سَزٖموَجَؾٖ)مضَؾْؾَفُمأَعِـّامؼَقِمَماظْؼِقَاعَةِ م،موَعَـِمعَشَكمعَعَمأَخِقفِمصِلم
حَاجَةٍمحَؿٖكمأَثِؾَؿَفَامظَفُمأَثِؾَتَماظؾَّفُم(سَزٖموَجَؾٖ)مضَدَعَفُمسَؾَكماظصٚرَاطِمؼَقِمَمتَزٔلٗمصِقفِماظْلَضْدَامُ)م .م
وطان ماظـيبٓ م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) محيرص مسؾك معؿابعة مأصقابف م ،موؼؿعفدػؿم
باظلمالمسـمذظؽم؛محتػقزّامهلؿمسؾكمصعؾماخلريم،موعـمذظؽمأغفم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م
دلهلؿ مذَاتَ مؼَقِمٕ م :م(عَـِ مأَصِؾََّّ معِ ِـؽُؿُ ماظْقَقِمَ مصَائِؿّا؟) م .مصؼَالَ مدقدغا مأَبُق مَبؽْرٕ م(رضك ماهللم
سـف) م:مأَغَا مؼامردقلماهللم ،مضَالَ م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)م:م(صَؿَـِ متَؾِعَ معِ ِـؽُؿُ ماظْقَقِمَ مجَـَازَةً)م،م
صؼَالَ مدقدغا مأَبُق مبَؽْرٕ م(رضك ماهلل مسـف) م :مأَغَا مؼامردقلماهللم،مضَالَ م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)م:م
(صَؿَـِ مأَرْعَؿَ معِ ِـؽُؿُ ماظْقَقِمَ معِ ِلؽِقـّا)م ،مصؼَالَ مدقدغا مأَبُق مَبؽْرٕ م(رضك ماهلل مسـف) م :مأَغَا مؼامردقلم
اهللم،ممضَالَم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م:م(صَؿَـِمسَادَمعِ ِـؽُؿُما ْظقَقِمَمعَرٔؼضّا)م،ممصؼَالَمدقدغامأَبُقم َبؽْرٕم
(رضك ماهلل مسـف)م :مأَغَا مؼامردقلماهلل م،م مصَؼَالَ م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) م :م(عَا ماجِؿَؿَعِـَ ميفم
اعِرٔئٕمإٔالَّمدَخَؾَماظْفَـٖةَ)م .م
واظعؿؾماظؿطقسل مػق م:معامتَؾَرٖعَماإلغلانمظقؼقممبفمعـمتؾؼاءمغػلفمممامالمؼؾزعفموالم
جيبمسؾقف م،موالمؼؾؿغل معـموراءمذظؽمغػعّامعادؼ٘اموالمععـقؼ٘ام،موإمنامؼؼدعفمسـمرقاسقةم
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واخؿقار م؛ مرشؾة ميف مغػع ماظـاس موعلاسدتفؿ م؛ مورؾؾّا مدلرضاة ماهلل م(سز موجؾ) م ،مصاظعؿؾم
اظؿطقسلمدظقؾمسؾكماإلجيابقةماظيتمجيبمسؾكمادللؾؿمأنمؼؿقؾكمبفا م،مواظيتمتعينم
اظشعقر مبادللؽقظقة موادلشارطة ماظػاسؾة ميف مبـاء ماجملؿؿع مباظؿقجقف مواإلصالح مواالرتؼاءم
ضفُؿِم
باظػردمواظقرـم،موعـمثؿمؼؿقؼؼمصقفمضقلماهللمتعاىل م:م{وَاظْؿُمِعِـُقنَموَاظْؿُمِعِـَاتُمبَعِ ُ
أَوِظِقَاءُ مبَعِضٕ مؼَلْعُرُونَ مبِاظْؿَعِرُوفِ موَؼَـِفَقِنَ مسَـٔ ماظْؿُـِؽَرٔ موَؼُؼِقؿُقنَ ماظصٖالةَ موَؼُمِتُقنَ ماظ ٖزطَاةَم
حؽِقؿْ}م .م
وَؼُطِقعُقنَماظؾَّفَموَرَدُقظَفُمأُوظَؽِؽَمدَقَرِحَؿُفُؿُماظؾَّفُمإٔنٖماظؾَّفَمسَزٔؼزْم َ
واظعؿؾماظؿطقسلمباظـلؾةمظؾؿلؾؿمغقعمعـ مأغقاع ماظعؾادة مؼؼقممبف مادللؾؿماغطالضًام
عـ مذعقره مبادللؽقظقة مجتاه مجمؿؿعف م ،موجتاه ماإلغلاغقة مطؾفا م ،مبؾ موجتاه ممجقعم
ادلكؾقضاتم،موضدمذطرمظـاماظـيبم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)مأنمرجالمدخؾماجلـةميفمطؾبم
دؼاهم،مصعـمأبل مػرؼرةم(رضلماهللمسـف) مضالم:مضالمردقلماهللم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م:م
(بَقِـَؿَا مرَجُؾْ مؼَؿِشِل مبِطَرٔؼؼٕ ماذِؿَدٖ مسَؾَقِفِ ماظْعَطَشُ م ،مصَقَجَدَ مبِؽِرّا م ،مصَـَزَلَ مصِقفَا مصَشَرٔبَ م ،مثُؿٖم
خَرَجَمصَنٔذَامطَؾْبْمؼَؾْفَثُمؼَلْطُؾُماظـٖرَىمعِـَماظْعَطَشٔ م،مصَؼَالَماظرٖجُؾُم:مظَؼَدِمبَؾَغَمػَذَاما ْظؽَ ْؾبَم
عِـَماظْعَطَشٔمعِـِؾُماظَّذِيمطَانَمبَؾَغَمعِـٚل م،مصَـَزَلَماظْؾِؽِرَمصَؿَؾَلَمخُػَّفُمعَاءّ م،مثُؿٖمأَعِلَؽَفُمبِػِقفِمحَؿٖكم
رَضِلَمصَلَؼَكماظْؽَؾْبَمصَشَؽَرَماهللُمظَفُمصَغَػَرَمظَفُ) مضَاظُقا:مؼَامرَدُقلَماهللِموَإٔنٖمظَـَامصِلمػَذِهِماظْؾَفَائِؿٔم
ظَلَجِرّام؟مصَؼَالَم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)مم:م(صِلمطُؾٚمطَؾِدٍمرَرْؾَةٍمأَجِرْ)م.موسـمأغسم(رضلماهللم
سـف)مضالم:مضَالَمرَدُقلُماهللِم(صَؾَّكماظؾَّفُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)م:م( دَؾِعْمؼَفِرٔيمظِؾْعَؾِدِمأَجِرُػُـٖمعِـِم
بَعِدِمعَقِتِفِموَػُقَمصِلمضَؾِرٔهِم:معَـِمسَؾَّؿَمسِؾْؿّا م،مأَوِمطَرَىمغَفَرّام،مأَوِمحَػَرَمبِؽِرّا م،مأَوِمشَرَسَمغَكِؾًام،مأَوِم
بَـَكمعَلِفِدّام،مأَوِموَرٖثَمعُصِقَػًام،مأَوِمتَرَكَموَظَدّامؼَلِؿَغِػِرُمظَفُمبَعِدَمعَقِتِفِ)م .م
وسؾك ماظرشؿ معـ مأن ماظعؿؾ ماظؿطقسل مخلدعة ماجملؿؿع معـ مباب مادلـدوب مأوم
ادللؿقب م ،مصنن ماِّعر مضد مؼؿققل معـ ماظـدب مإىل ماظقجقب م ،موضد مضلؿ مأػؾ ماظعؾؿم
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إظلمسقينموطػائل،ممصاظقاجبماظعقينم:مػقمعامجيبموجقبامالزعامسؾلمطؾمصردم
م
اظقاجبم
عـماِّعة مم ،مالمؼؼقممشريهمصقفمعؼاعف م،مواظقاجبماظؽػائلم:مإذامضاممبفمبعضماظـاسمدؼطم
م
اإلثؿمسـماظؾاضني م،موإنمملمؼؼؿمبفمأحدمأمثقاممجقعا م؛ مصؾقمأنمرجؾًامتطقعمإلدارةمسؿؾم
خرييمتؽؾػمإغشاؤهمعؾاظغمطـريةم،موتعؾؼتمبفذاماظعؿؾمعصاحلمبعضمأصرادماجملؿؿعم،م
صننمسؾقفمأنمؼؿؿمػذا ماظعؿؾموالمؼؿقضػميفمعـؿصػماظطرؼؼمحبفةمأغفمعؿطقعموظقسم
عؾزعّامبشلء م،موؼؽقنمػذاماظقجقبمطػائق٘امإذامطانمػـاكمأحدمشريهمميؽـفماظؼقاممبفذام
اظعؿؾم ،موؼؽقنمواجؾّامسقـق٘اميفمحؼفمإذامملمؼؽـمػـاكمعـمؼؼقممبفذاماظعؿؾمبدظًامعـفم،م
صضؾًامسـمأن ماظـؽقصمسـمحتؿؾمادللؽقظقةماجملؿؿعقة مؼؿـاصكمععماظشفاعةموادلروءةم
اظيتمؼُقؿٚؿفامسؾقـا ماظقاجبماإلغلاغلم،موضدمضالمبعضماحلؽؿاء م:مأسظؿمادلصائبمأنم
تؼدرمسؾكمادلعروفمثؿمالمتصـعفم .م
موهللمدرمادلؿـيبمحقثمضالم :م
وَملمأرَميفمسُقُقبِماظـٓاسٔمذَقِؽّاممممممطَـَؼصٔماظؼادِرٔؼـَمسؾكماظؿٓؿَامٔ م
أقوه قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكي
* * *
احلؿد مهلل مرب ماظعادلني ،موأذفد مأن مال مإظف مإال ماهلل موحده مال مذرؼؽ مظف ،موأذفد مأنم
دقدغا موغؾقـا محمؿدّا مسؾده موردقظف ،ماظؾفؿ مصؾٓ مودؾؿ موبارك مسؾقف ،موسؾك مآظف موصقؾفمم
أمجعنيم،موعَـِمتَؾِعَفُؿِمبنحلانٕمإظَكمؼقمٔماظدٚؼـٔم .م
مإخوة اإلسالم :

ال مذؽ مأن مخدعة ماجملؿؿع معـ مخالل ماظعؿؾ ماظؿطقسل مصقرة معـ مصقر ممحاؼةم

اِّوران مواظعؿؾ مسؾك مرضقفا موتؼدعفا م ،مصنن ممحاؼة ماِّوران مال متؼؿصر مسؾك معقاجفةم
اظعدوان مصقلبم،مبؾمإنماظعؿؾمسؾكمحتؼقؼماظؿؽاصؾماالجؿؿاسلم،مواظؿعاونمسؾلماظربم
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واظؿؼقى موصقظًا مإىل محقاة م ماجؿؿاسقة مطرمية مؼـعؿ مصقفا ماظػؼري مبـعؿة ماِّخقة ماإلغلاغقةم
اظرحقؿةم،موجيد مصقفا ماحملؿاجمعـمؼشاررهماِّملموؼػرجمسـفمػؿقعفموأحزاغف معـمبينم
ورـف م،محقثمؼؼقلمغؾقـام(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م:م(وَعَـِمصَرٖجَمسَـِمعُلِؾِؿٕمطُرِبَةًمصَرٖجَماظؾَّفُم
سَـِفُمبِفَامطُرِبَةًمعِـِمطُرَبِمؼَقِمٔماظْؼِقَاعَةِ،موَعَـِمدَؿَرَمسَؾَكمعُلِؾِؿٕمدَؿَرَهُماظؾَّفُمؼَقِمَماظْؼِقَاعَةِ)م .م
صنن مواجب ماظقضت موصؼف ماِّوظقؼات محيؿؿان مسؾك ممجقع مأبـاءماظقرـ مادلكؾصنيم
ادلدرطني مظطؾقعة مادلرحؾة م ،موحفؿ ماظؿقدؼات ماحملقطة مبـا مأن مؼؼػقا ممجقعّا مصػٛام
واحدّامحؿكمحتؼؼماظؽػاؼةمظقرـفؿمطؾميفمجمالمسؿؾف م،مصلػؾماظطبمؼؿعاوغقنميفم
حتؼقؼ ماظؽػاؼة مظقرـفؿ م ،موطذظؽ مرجال ماظؼاغقن م ،مواهلـددة م ،مواظزراسة م ،مواظؿعؾقؿ م،م
ودائرماظؿكصصاتمواظصـاساتموذظؽمبؿـؿقةمروحماظؾذلمواظعطاءمواظؿطقعم،مواظؾعدمسـم
اِّثرةمواِّغاغقةموحبماظذاتم ،موبفذامؼؿقؼؼماظؿؽاصؾ ماالجؿؿاسلموؼؿقؼؼماظؿؽاعؾ
أؼضا م،مصفذامؼعؿؾمبقده م،موذاكمؼـػؼمعـمعاظف،موػذامؼعؾؿماظـاس م،موبفذامؼؿؿمتقزقػم
مجقع ماظطاضات موادلقاػب مخلدعة مجمؿؿعـا م ،موظعؾ معـ مأػؿ ماِّوظقؼات مدعل مرجالم
اِّسؿالمادلكؾصنيماظقرـقنيمالدؿـؿارمأعقاهلؿميفمبؾدػؿموتقصريمصرصماظعؿؾمِّبـاءم

ػذاماظقرـماظؽرؼؿمم،موؼؼقلماظشاسرم:م
طُقغُقامجَؿِقعّامؼَامبَـِلٓمإذَاماسِؿَـــرَى م خَطْــــبْم،موَالَمتؿػَـرضُـــقامآحَـــــادّا م
تَلبَكماظرٓعَـاحُمإذَاماجؿَؿَ ِعـَمتَؽَلٗرّا م وَإذَاماصْؿَـــرَضْــــَمتَؽَلٓـــرَتِمأَصْــرَادّا م
إن محقائج ماظـاس معؿـقسة م ،مودروب ماظعؿؾ ماظؿطقسل مطـرية معا مبني مإرعامم
جائعٕم،موطلقةمسارٕم،موسقادةمعرؼضٕم،موتعؾقؿمجاػؾم،موإغظارمععلرٕ،موإساغةمساجزٕم،م
وتػرؼجمػؿم،موإزاظةمشؿم،موطػاظةمؼؿقؿم،مودعلٕميفمذػاسةٍمحلـةٍمتػؽُّمبفامأدريّا،مأوم
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تصؾّّمبفامبنيمعؿكاصؿنيم،مأومحتؼـُمبفامدعّامصؽؾمذظؽمعـ ماظؿطقعمباخلريم،م
صننمطـتمالممتؾؽمػذاموالمذامصادصعمبؽؾؿةٍمرقؾةٍم،موإالمصؽُػٖمأذاكمسـماظـاسم،م
ؼؼقلمغؾقـام(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م:م(سَؾَكم ُطؾٚمعُلِؾِؿٕمصَدَ َضةٌ) مضِقؾَ:مأَرَأَؼِتَمإٔنِمظَؿِم
دقُ)م ،مضِقؾَ م:مأَرَأَؼِتَمإٔنِمظَؿِمؼَلِؿَطِعِ؟م
ؼَفِدِ؟مضَالَ :م(ؼَعِؿَ ِؿؾُمبِقَدَ ِؼفِمصَقَـِػَعُمغَػْ َلفُموَؼَؿَصَ ٖ
ضَالَ م:م(ؼُعِنيُمذَاماظْقَاجَةِماظْؿَؾْفُقفَ)م ،مضِقؾَمَظفُ:مأَرَأَؼِتَمإٔنِمظَؿِمؼَلِؿَطِعِ؟مضَالَ:م(َؼلْعُرُم
بِاظْؿَعِرُوفِمأَؤماظْكَقِرٔ)م،م مضَالَ:مأَرَأَؼِتَمإٔنِمظَؿِمؼَػْ َعؾِ؟مضَالَ:م(ؼُؿِلِؽُم َسـٔماظشٖر،ٚم َصنٔغٖفَام
صَدَ َضةٌ)م .م
المهي إٌا ٌسألك فعن اخلريات  ،وتزك املٍكزات  ،وحب املساكني .

