






حءقٍيجقة؛بم



اتنضتإدر|هيار بى طني اثدكتوه تقديم 

ورسولهاممه عبد عل واللام والصلاة العاين رب فه الحمد 
إلبإحسان هداه تع ومن وصحبه وعلآله الأمتن اطه عبد بن محمد 

وبعد؛الدين، يوم 

ؤإعادةالحبرى العمل ة مأٌإل الدعوات ظهرت فلطالما 
طحا4مقنتاغسالخمل

باذلإل الخثر لعمل التحق وتحول غيره، عل منفق إل عليه المفق 

للخير.

جهودالنوم تفلهر النيل الهدف مدا إل الوصول محبيل وق 
أقفلإل المحنتن ولتدل الحيري، للعمل لتوصل وُحماعية فردية 

والقبولالبركة من المزين. ق رغبة البدل من والمزيل، لاJازل بل ال

اطهبحول نقمن التي الشرعية المصوص منهللق من محتال اطه من 
حيرأن تؤكد والتي المدقات زادت كلما المال ق الزيادة صق 

للناس•أنفعهم الناس 

بعونتعتن التي الأدلة الخيرة الساحة عل ظهرت فثو هنا وس 
يعصوحول ضوء ق تحفيه، مإل المبدول وصول عل محاق افه 



جث

أماميوميا نراهم الدين النفوس صعاف من الاختراقات 
الناسألون يلا الدين العنيفون يوجد بينإ يملون، ولا يالون 

البدل.إل الناس أحوج وهم إلخائا، 
أبوابي الباحث رردييل، ارك المبالدليل هدا ياق هنا ومن 

والمعتنيالهتم الفاصل للباحث والأوقاف<ا اوجاري_ة الصدقات 
حيثالهلخيس، محمد بن عد متاذ/ الأسالخيري العمل ة يمأم

الأوقاف،ومحال الخارية، الصدقة محال همات مهم؛ن ثبمالن عل يركز 
إلاواردة ولا شاردة يدكر يكاد لا شمول، مفهوم لوبإ؛*اس بأٌّّ

لتنويعالحسخن أمام المجال فتفتح الدليل، هدا ق حديثا لها حصص 
إلالمجالات هده أوصل حتى والعطاء، البدل ق نوعا هامامم إس

حاؤيةلصدقة محالا تكون لأن قابلة كلها محالا، وعشرين مائة أربع 
وقفح.أو 

الأخباعداده قام من وحزى الدليل، مدا جئاق اممه نفع 
وجعلهالخزاء، حير ط؛ عمله من الطخيس محمل. بن سعد الباحث 

أتىمن إلا بنون، ولا مالأ فيه ينفع لا يوم ف، به ينتفع الدي الحلم من 
سليم.بةالء_، النه 



للباحثالخزيل شكري أزجي أن قبل الكلمات هذه ولاسهي( 
اذن(المافع الدليل هذا مقدمة ق كلمإت لأكتب ئ وثقته الفاصل 

الخطى.ومدد الحهود ق الله بارك حثرا، عني الله فجزاه محتائ الله 
العاين.رب لله والحمد 

النملةإبراهيم بن علي 





ينميدأوآمحمحم

ص
نبيهحث بعده نبي لا مى عل لام والوالصلاة ف الحمد 

وتركعليها والحث لفعلها الماس أمحبق فكان ^، ١۶٧٥١١فعل عل 
منها.والتحدير نبذها إل أضّيق فكان ذلك محوي ما 

أنقعهم..((افه إثى الناس __، iMقال حيث 

الحراتعمل ل المابقة يدعوإل بعمومه الحديث وهذا 

تبقى٠^^ غبر نفعها مستمر الحرات هذه تكون أن عل ومحقن 
وهيلا ا كيناممه بإذن اع انقa؛لدون موته يعد لماحثها ذ-؛ما 

أبوهريرةعنه رواْ فيعأ قال وكإ اف محبة إل يوصل مما 
نشرهعالنا موته، بعد وحسناته عمله من يلحق مما ررإن نه؛ؤؤبمننت 

لأبناوبيئا بناه أومسجدا ؤيتص ومصحما تركه صالحا يهولدا 
وحياتهصحتص ي مجاله من أوصدقة أجراه أونهرا اه بنسبيل 

موته1ارأا.بعد تلحقه 

لةلوءال(، ٢٦٢٣)ء الترغيب ااصح؛ح وق (،  ١٧٦)الخامع(ا ااصحي_ح ( ١ ) 
■٩( ' )٦ الصحيحة• 

٢X  ٢٣وقر)١ ، ١ ج ، انممر• الخاح صحح ٠ )٢( 



الصدقةمحالات الحالات هذه مثل إل الوصول هيل ولت
محالاتق يقروها ش مذكرة لتكون الة الرمهده كتت الخارية 

عطاؤهاتمر ويأثرها ؤيبقى نفعها يتعدى والتي الحاري_ة الصدفة 
بإذنتكون أكثر أو خبري بمجال يقوم أن يقروها من لكل يمكن 

القصدحن إذا مماته ويعد حياته ق له وموسا له جارية صدقة الله 

النية.وصلحت 

فهناكؤإلأ الحاؤية الصدقة محالات عل هنا الذكر ؤيمتصر 
الةالرّهذْ أن ك،ا منها يتزود أن ان للأتيمكن واسعة محالات 

حصرهاأمأكن مكلهاوإن،ا الحارية الصدقة محالات عل تأت ل؛ 
الرسالةمذه أن وكرمه بمنه الله أسال كشر حمره يمكن ل؛ وما 
خالصاالحمل هذا محعل وأن فيه مرغبه للخر مفتاحا بجعلها وأن 

وصحبهآله وعل محمد نبينا عل لم ومالله وصل الكريم لوجهه 
اجعتن•

اثهلخيسمحبمد بن سعد 

٠.٥٢٣٨٤٢٩.



صد

Saad0505238429@gmail.com

اتجاليخ،اثمدقم مجالات ض

وذإوفب»ه\%وثرإ.اا اتمصاحف توييث ١- 

وشرائهاالصاحف طباعة إل العبد يوفق أن النعم أحل من 
الخارة:«...اونيظلإصمحفيفأناكدقة 

،.٧١١٠٥^4م1حها 

اتمساجدابناء ٢' 

للهبني ررمن ^^^ثيقخ'. الض قال كا عظيمة نعمة وهاوْ 
ؤإن،، اثجتةاار ي بيثا له الله بني قْلاة كممحص ولو مسجدا 

الماجدهدم لمثل الماسة الحاجة يالحفل الإسلام بلاد لأحوال المتتع 
قر.ولا حر من تقي لا القس من اجد مسوى ببما يوجد لا 

وادمسمامااساامحمسخمأصءئدا ٣" 

هيالقرى من وممر الحارية لالص.اوقة رحب محال أثا وهاوْ 

(.٢٢٣)صجحابمعاكفرا،،جا،  ٠٠)١( 
الصغر،»الخا«ع ل والسيوطي (، ١٧١٢)صحح، سند أحد الإمام امند ( ٢) 

صحح.يسند ، ٨٠٦٥)



جث

بعضهميمرض عندما المتوصفات هذه مثل إل الحاج_ة باس 
سلامتهفيه ما إل أرثيه فربإ عليه للكشف طبيب إل أومحاج 

زه.وثقا 

اتاكر|وءر<اتقحآى ثنمتيظ ْدائس إقامم؛ - ٤ 

تعلممن خيركم رر قوله ق ا بانيهتنتفلم ومده 
المعينةباب الأسس المدارس هده مثل ؤإقامة اءرا،، وعلمه الشؤان 

وفهمه.ه تدربعل 

اتشنستنكاة ايلإح_راج ؤأصواع مكاييل ٥- 
ثرعنا<قيانا واتتذورؤقياسها والكما)إن 

هدهمعرفة عل ليربوا الأولاد أمام المنزل ق ذلك ولوكان 
الأحكام.

تااوعاة<مساضى ٦- 

نحوالقرىالهلويلة والمسافات الفياق الوشاة يقهلع حيث 
ويعدو.نقيها بترمحون اكن ومأماكن محاجون فأم والهجر 

٥[•  ٢٧)صححه ق البخاري 



فا|وئسمح
وّهولةالبحث اء عنلهم توفر وهده ومحاصرامم لدروسهم 

الإعداد.

دوراثق،يافذاا- ٧ 

الضيوفنحتاجه ا مبكل مجهزة تكون بحيث ا ملهالتي مثل 
المدينةإل أوقادم^ن الواحا.ة للامرة حاصبن صيوها أكانوا مواء 

أوالقرية.

ؤاثمؤذنيزاالأئمص سكن ٨' 

واحدكل يكون بحيث والمؤذن الإمام مهمة هل تحث 
الوقتق الدقة عل تعينه كإ الشريفة ومهمته عمله من قريثا منهإ 

والإقامة.للأذان 

وترييته،ر<تلاطنال يؤضات ٩- 

بعضهنبتاثثر للمعاملات رهائن الأطفال من ممر يترك حيث 
الروصاتهده مثل ؤإقامة أعإلهن إل أمهاتمم ذهاب وأثناء ثئ ال

صالحةتربية الأطفال -يا يتربى هادفة تربوية أمس عل أنثشت التي 
اممه.ياذن 



حث

واتتوصتاتتدحين عى ثلإقلاع مت اتحامحماتصالات " ١٠

دأضرا)ه:

الأنفسق الفائحة والأضرار الخسائر مقدار ق أحد _Li، لا 
أحلومن بالملسأرات وحائر الألأف بضحايا والمتلكات 

العياداتهدْ مثل بالحستيإقامة يجدر الأخطار هدم س التخفيف 
الناطق^ ٠۵٩ق الوحدات هده انتشرت وقد الأمة، لهلماقات الخاصة 

المدحنن،من ممر إقلاع ي وساعدت طينا دورا وأدت والحاففلات 
ض.والحمد 

اتمرست،ات،ءاصتتلأمراص اسات -  ١١

هلتبحيث توفرها بجدر التي المشاريع أهم من ابما وهذه 
عضواؤيكون محتمعه ق بدوره المريض ليقوم والمتابعة العلاج مهمة 
وأمته.لنفسه نافعا 

الكلى،لأمحاص وامحعالمت التصت محطات - ١٢

•الكل غسيل وحدات تشغيل ل دور لها يكون واش 



ةا|تأاهصمح
الكلى{وحداتض،يل - ١٣

هداق الصايين لكثرة قرية كل ق —ا إليه بمتاج أيئا وهذه 
يتغنىلا قبلها للتي مكملة وهي الكلوي الفشل بأمراض الزمان 

الأحرى.عن بأحداهما 

والتشرامميريمiدؤرالطباعم - ١٤

الخنيةالخهات من وغرها والخاليات الدعوق مكاتب تحتاج 
بالإصافةوالنشر الملباجة دور إل بمتاج وهدا إنتاجها ونثر لعلباعة 

سيتمكتاب من كم ترى الخيرية الخهات هده لصالح طعه يتم ما إل 
وهدايةالكثير إسلام ق بت تربإ وغيرها العربية ياللمة نثره 

واكروفات.التكاليف من كبير حزء توفير إل بالإصافة غيرهم، 

ادهي>ست<ات«ستودطت - ١٥

لحإيتهتودعات ومس——ازن مج إل الإنتاج هدا مثل محتاج كم 
والحففلللتخزين الأغراصى متعددة تكون وهده تصريفه؟ يتم حتى 

وغيرها.



1

واث4تحر3ىتااتثابتم واثمرئي\ت اتمسهوصت التسجيلأت - ١٦

التسجيلاتالأمواق ق الأن انتثرت والثة الحمد وش 
أوثابتة تكون أن ا إمومرئية موعة ممن الهادفة الإملامية 

علوتشتمل والحدائق العامة الأماكن ق نقلها يمكن متحركة 
الأثر٠لةبعض يع معر أصح والتي ودنتاْ دينه ي الإنسان ينع ما 
واحدا.ريالا يتجاوز لا 

واتسرإت:الكتب طباعلح، - ^١١

بهلباعةيقوم من إل نجتاج والمطويات والنثرات الكتب هد0 
كانتان إنمن فكم والمعرفة للهداية رافدا ليكون وتونيعه بعضها 
اوالكتيبات؟ ائل الرسهده مثل طريق عن هدايته 

اتنسماؤحمثل ١^٢١^ فائض مقاييع - ١٨

بعضهمولايتوؤع مكان كل ق مهدرة النعم أصبحت لقد 
علالمشتملة المشاؤيع هده مثل وقيام المهملات لمة مق رميها عن 

الذلارهةهده مثل من حقق والتوزيع للفرز وقدور سخن أفران 
عثراتإل تصل والتي الشارع هده مثل من تفادة الاموكثرت 
الواحد.الموسم ق الأطنان 





وامحعوقيى،اثتقحاء تنقل سيايات - ٢٢

فتحتاجالمدن عن الماكن بعيدة الأمر بعض تفتقر حث 
رنماليد ذات قلت حيث شوونما ويرعى حاجاتبما يقفي من إل 

لقضاءأيدييم نحت لهم خاصة يارات سإعطائهم محلريق عن ذلك 
حواتجهم•

بهالسويوامحاقابرواممتايج -  ٢٢

الملمحرمة نحفظ التي الحليلة الأعإل من ا،لقابر وير وت
حتىاكابر هدم حماية حلال من نبره وهوق واحترامه ميئا 

المقابريعص وجدت حيث الكلاب وعبث للدواب طريئا تكون لا 
للحيواناتمأوى وأصبحت أماراتبا واندثرت معالها احتفت التي 

وطريق

اث4وشاتجهيزعغاسل - ٣٤

وبصفةالأساسية المقومات إل الأموات اض سس 
بسببالتجهيز تأخر فربإ وحدت والجرؤإن القرى مغامل خاصة 

الحائز.هده نحهير مرعة يقمن الذي المامب المكان توفر عدم 





اثطم\ت؛اوالأءاد^ى مكيماياتلمساجد ' ٢٨

هدهنحتاج التوهج أوالصيف الفارس الشتاء موامحم ل ظف 
تتمحتى الوسائل هد0 مثل تؤمر إل العامة الأماكن وهده الماجد 

الصلاةانتفنار من ابتداء وطمأنينة هولة ومبئر العبادات تائية 
ونوايلها.باذكارها وانتهاء بأداثها مرورا 

اصضملت!تلاوراق حاؤيات - ٢٩

توضعالماجد من أوبالقرب العامة الأماكن ل توضع وهده 
حاؤياتإل بالإضافة الإمتهان من وتصان المحترمة الأوراق ا ببم

الورق.محلفات لبقية أحرى 

اثتوعؤيءاواتسرإت الكتب حاعلأت - ٢٠

إلوالكتيباُت الرسائل هده يمل يأق يعصرالحستن أن ، حي
الحاملاتهذه مثل ق وضعها يلزم فإنه الانتظار أوأماكن اجد الم

غربمظهر تبدو أو المحالات مكاتب عل تتبعثر لا حتى مة الق

لائق•



ةمح:.وإوص
توعؤيء:لافتات - ٣١

قتوصع والتي الختمرة اللافتات بعض إل اللم بمتاج 
هولةوبإليها الناظر منها يس—تفيد والماحي والأس—واق الأماكن 

لللناس مذكرة اللافتات مذْ مثل نفعت فكم سريعة وبطريقة 
■اتهم نثمن لحفنا 

إناءاثتيمم،- ٢٢

جراءمن والمرمى المتمايى ق الما0 تحدام امحيتعذر ؤ ح

الخهاتطريق عن الأولأف هذْ توفثرمثل محير فإنه الأمراض بعض 
ها.نفالحهة من بل الحر وفاعل الدعوة ومكاتب الحيية 

ومكاتباتخيرأ0ت اتجممات و«شرإت سالي - ٣٢

iاتلعوة

اهمةوالمالحارية الصدقات صروح من صروح وهذه 
علعاونابذلك أفتى الحارية بنودالصا.دة أهم امن ببموالمثاركة 

-نحرا.اممه جزاهم 



KB

I.

اتخير0ت<اثصيدثيات -  ٣٤

والدخلالخاصة الفلروف ذوي من الرضي بعض يعجز 
بأخذالخمِية الصيدلمات هذْ وتقوم العلاج قيمة دفع من الحدود 

كيلك.هم لمن محايا أوصرفه العلاج قيمة تصف 

اممم>اتمل -  ٣٥

الا.يتةأومامبات م الموامل العامة الخدمة هده وتكون 
أوالبدوالرحل.الفقراء أثاث أونقل الهادفة 

تلثا،قاحنان - ٣٦

أنأهلها ويعجز أوغرها الحدبة المياه إل تفتقر القرى بعض 
لهمتوفر المارات هده فمثل المياه هده لهم تنقل شاحنة لهم يوفروا 

يمكنالتي الصا.قات أفضل من وهو والأحياء الحياة مقومات أهم 
اكرعون.يبدلها أن 

اثأتمرإءاوييوس سخاناياتلهساجد -  ٣٧

بالام،يردمحديدطيتعدرسمهامتحلام

التسخين،بمهمة للقيام الخانات هذه مثل •ءه؛ةل اق ير وند المياه 



ئوه:اسءمح
بليذلها الغني يضر ولا الفقراء وبيوت اجد المبعض تفتقرإليها 

وغرها.صلوات من الواجبات تائية وسر العقبات تدليل 

ات«ن1مت؛<اأمسرواكuاش ئخيت - ٣٨

ائلوالقالختل من محموعة المرارع؛ن لعض نحمص حيث 
نهايةحتى حاجنتها حب عل منها تقتات الأسرة لهده يمرها ويكون 

قيغرسها والثتلأت المال من محموعة الفقثر أويعتلى م الموس
لأمرنه.محليتا موردا تكون ثم ؤيتعاهدها بيته فناء 

اثتم>عدالأنمء1- ٣٩

المتمعهوحال كإ والمتمع للمريض الممع عظيم الأمر وهدا 
فيقومالله بإذن وعافيته صحته له تعيل، أوغرهمّا أوأبيه لأمه بكليته 
به.يناط وما بواجبه 

اتهادف^َتiوالأغلصت اتحكمات تصميعر -  ٤٠

الخيرفعل عل موجهة ارات عبحملت إذا التصاميم وط0 
لصاحبهاجارية وصدقة نافعة دعوية يلة ومكانت سواه مما وتحير 

منها.الاستفادة تمت طالما 

ا9ا
m



هقس
اثءءيري\ِ؛:ثلاعمال الآتي\ت اتحاسات - ٤١

وتضبطالعلومات وتحفظ الأوقات توفر بات الحاسوهذه 

أعالعل محرف التي الأموال توفر أنبما كا هولة وممبير العمل 
منها•طائل لا وورب كتابية 

وتيسيرسملأاامموعوة نائيم ديإجات - ٤٢

بحسمهابيئة كل مرمحة نقل ومحائل إل الدعوة تفتقر حث 

إلالتنقل تهليعون يملا ولكنهم الدعوة هم محملون دعاة ؤيوجد 
منوغرها الأفريقية الباليان لبعض بة بالنوهدا والأرياف القرى 
النضرة.البلاد 

اتخيارأفِ،ااثمسائع تأثيث - ٤٣

الأعإل-ادية عل سينا مرمحا الأءاث كان إذا الأءاث قيمة تثرن 
بةالمناسوالقاعات المرمحة الكاتب مثل وجه أكمل عل الحمية 
المقروءة.والمكتبات والمرئيات بالموتيات المجهزة 

اثخياطت!ص1هاهاو - ٤٤

يوفرحيث متتجة لتكون المستفيدة الأسر لتأهيل طريما تكون 



ةاقواهاسمح
التجهذا ؛؛ Ljjjومتلزماتمأ الخياطة مكائن ْن حملة العاهد ذه هق 

يهوتضرب وال، العن وجهها ماء تحفغل به الأسرة هذه لصالح 
الحاجة.صغهل تحت عفتها 

الأسرال4حتايتاسائل تاثيث - ٤٥

الثلاجاتمثل الأثاث من الأمرللضروري بعض تفتقر حيث 
وترتيبهاالملابس لحففل وأماكن الأت والغوالواقي الطعام لخففل 

ويرها.الفرش إل بالإضافة 

البادست،طؤق على اثمياه أحواض إقامخت - ٤٦

طريقأوعن الشاحنات طريق عن تملأبالمياه الأحواصن وهذه 
ولبهائمهملهم منها ويترودون هؤلاء عليها يمر هلحية الار الاب

ودواحم-

اثحاج:طميق على المياه مواثد إقامح - ٤٧

حيثالحاج طريق عل توصع ولكن ا قلهالتي تماثل وهدم 
عرفتوقد أهدافهم إل يصلوا حتى المياه هذه من الحجاج يتزود 

الحاج•طريق عل الرك مثل الإسلامي التاريخ ل الوارد هذه مثل 

i



 -،A ثلأسراث«حتاجت>ايهياطت سكاني

فاعلطريق منازلهاعن ق للأمر الكائن هذْ تدفع حسث، 
الأمرةهذه ونموم والبمرات الحمعيات طريق أوعن حبر 

ؤيتمالجممع مامحناجه أولاؤإل هي نحتاج ئا والخياطة بالتفصيل 
الأسرة.لهدم الإنتاج بيع 

ومهمر1ممتقؤإء «ماثت كهرياشِ؛ أجهية -  ٤٩

إليهاعنهاومحتاج تش لايس الأيام هذه •ثل ق الأجهزة طْ 
العمل.وتنجز الأوقات وتوفر والغني الفقير 

اثطست1امسؤإت -  ٥٠

الأمراضوممرمن وغيرها الأمرالمحناجة عل هذا بري 
مثلؤإثامة والتحليل التشخيص ق دفة إل معها تحتاج والأدواء 

التشخيصيمعرفة ق إليهاتعمل الوصول ومهولة المخبرات هاو0 

لهيكتب، ثم ومن عنها البحث، عناء من وترمحه للمريضى الأول 
الناسب،.الحلاج 



>ءءقه
اثهدرسي<اممياس ' ٥١

وبصفةالمدرمي اللباس قيمة دفع عن الأمر بعض تعجز 
ممرهن تدرييتطلب البنات من محموعة الأسرة ق إذاكان خاصة 

ة.الدراسالمتلزمايت من 

اثاودا،ستااتمقؤيإت ' ٥٢

الخرأبواب س وامع وباب ■خرعظيم المقررات هده طباعة 
الصدقاتس -يا والساهمة والمجتمع الفرد عل أثرها ينعكس والتي 

الجارية.

اثموثدات' ٥٣

منأصبحت والتي -اء الكز؛إل القرى بعض تفتقر 
بعضهاأن حيث الأسرة عمل مهمة تسهل والتي -ات الضروري

الجائية١والمصابيح الرج عل يزال لا 

انهالقتااثثقاضم اتمسابقات ' ٥٤

تموالتي الهللأب أوقات ستثمر حيث ابقات المهل.ه توفر 
العامةبات المناسق وتمام أوالأعإر التخصصات وفق ا تصنيفه



-٦١وترمخ الطاقات -ر_ا تمثر وتالأوقات ا -بمتغل نس—والأعياد 
ذلك.عل المشاركون ويشيع المعلومات 

اتمياه!*واحد على المضخات " ٥٥

تحرجويتورد كانت التي الأبار عل توصع المضخات وهده 
بالوقودتكون قد أو يدوية الفخان هده تكون وقد بالدلاء ماؤها 

تخراجاسعملية تيسبر وهده الكهرباء وجود حالة ق أوالكهرباء 
عميقة.المياه كانت إذا خاصة وبصفة وتسهلها المياه 

الشرعيص1الدؤخات " ٥٦

فيهاتبميا الماجد أوق خاصة مراكز ل الدورات هده وتمام 
حيثالدوريات هده ل ة الدرّوالكتب الراجع الراحة بل س
والمكانالكتاب عن البحث عناء ويكفي العلم طالب مهمة هل ت

الناسب؟

علالمشقة خثى ^^عاآ،لئسئ؛، النثي أن ولولا نبوية نة ٌوهذه 
أجرهيبقى السسوالثب وتوزع صلاة كل عند بالمواك لأمرهم الأمة 

للفم.وتنظيما نة للإحياء مستعملا السواك دام ما قئاق افه بإذن 



ةأؤو.سمح
حمراتشوي؟' ٥٨

ؤياضمن روصة فإما الحياة هد0 ق الموتى منازل آخر وهده 
حفرالنار.من حفرة ؤإما الحنة 

اأباوواثرحل<على اتخيام توئع ' ٥٩

إلومحاحون اليد ذات وقلة الشاق من هؤلاء يعاف حيث 

الحرقةالشص وهج من والمر الحر من حمايتهم سبيل ذ معهم وقفة 
بهيرون ما إعهلائهم الأمور هل أمومن الشاقة ابول وبرودة 
وغيرها.معر وبتوت خيام من أشهم 

الأدؤيخآ:اvذهاروتصردف ' ٦٠

صاحبا منهيستفيد كإ والقيم المافر ا منهتميد ي هن.0 
مناتاء در مصمتوفر عل وتعينه وحائطه ستانه سمي ل الروعة 

١^١^٤.هده أصحاب عند تمر حيث الميول جراء 

اتخيؤيهتتلجمان انسبا)إت إصلاح ' ٦١

والأسراأ4حتاجتا

وهودخالهّا يمل والتي الحمية ابهات هذه عمل هل توهذه 

II



1

اعوماومالنضرة للأمر نفع فيه أن كإ الحستن بذل عل قائم 
يارتهستقف الأمر هذه من ممرا أن ث، حيحوائجها ثقاء عل 
باهنلة.مبالغ يكلفح لا إصلاحها أن محلنأ إصلاحها يتهليع ولا 

وتجادة<حدادة تجهيزسامل - ٦٢

وتكونالعمل فرص يتوفر العاماJين تقيإ تا،لعامل وهذه 

علالإنتاج هذا بع ييعندما الحتاجة الأمر لهذه رزق ممدر 
التتجامت،.لهذه المحتاجين 

ممتمراء<واثاياتود القنإعين الأدوات توقيع - ٦٣

لكنهممحفورة وآبار أراض لدثم الماس ص حملة أن حث 
لهموفرت ما فإذا الأراصي هذه لأستغلأل توجيههم إل يفتقرون 
فقطم المواسق ولو والحصد الحرمث، أدوايتؤ مثل والبذور الأدوالتإ 

ومدبيعه يمكن ما وبح الأرصى صاحب، س متابعة ذللئه أعمح ثم 
سالخدماُت، هذه س ميتفيد فكم الذائع ءدْ تنتجه فت،ا حاجته 

أحد.

الهساحدافؤش - ٦٤

يعصهانحد حط المقلقة الفرسن إل احي المكرمن تمتقر 



فوه:اصسمح
جراءمن ومتلدبالغباروالأتربة كرتاة رائحة أوله الأرض ئدأكلته 

اكبلأةب هول١^٠^، الخأرع نحصل ا،لصل ستهلع قدمهافلا 
الابص.وتلبها 

امحساجدأثملهاءض حاهظات تؤكس - ٦٥

الصلجاء  ١٠فإذا ان القربأفضل من الماء قي مأن حيث 
الماءعل المشتملة الخاففلة هده أمامه ووجد الفريضة هده يودى 
الماءالبارئالعيبحيث والسرور الراحة بماحيه يخ الدي المارد 

الصلاة.عل فآتبل وعطشه ءلمئه ونشط؛عل. 

اثعاصت!وامدأ1اكو، اث4ساحد هي ثلوضوم أباحيق " ٦٦

للوضوءتفتقرأعدفيهامكان الش اجدوالأماكن المبعض 
لعدمالمكان فر؛،اتركسلا الوضوء منأجل نء لقل إلأباريق 
الأ؛اريق•وجودهذه 

ثد«م،احف|حوامل - ٦٧

فترةالصالن متناول من قريبة المصاحف هده تكون حيث 

الحواملطْ كإتتفاوت أماكتهم تعدي منهم ولاتحتاج انتذلارهم 
وقصزا.محلولا 



تليساحدtالصوت مكبهمات " ٦٨

واصحهصومت مكأ؛رارتا إل تمتقر اجد المأن)حضل ؤ ح
يمعلا الأئمة بعض أن حث المكبرات هذه  ١٦٠يوجد وبعضها 

له.التابعة جانب الإمام أفقد بدورهربإ وهدا أوتلاوته تكبثره 

العام\ت<والأهاكى تليساجد تكييف - ٦٩

اجدوأماكنالمتحتاج اردة والبالحوالحارة ظروف ل ظل 
المصلنمن حارة باردة مكيفات إيجاد إل العامة والأماكن الانتظار 

إلبالإضافة عليه ثقيلا عسا الصلاة تكون فلا الخن—ؤع تحصيل عل 
أطول.فترة مكثه إمكانية 

اتعاط!والأ،اكن تلهساحد ؤيؤك -  ٧٠

المياهموارد إل العامة والأماكن اجد المهده مثل تفتقر حيث 
منهاالاستفادة عل يقضى ؛وور0 هدافإن لدلك ة الخاصمبرك وال

نظافتها.وعدم المياه دورات ل اخ اتجراء من ببما والصلاة 

تليساجدا•ضءء1ت - ٧١

الخزاناتهذه من تفادة الاميمكن لا إذ فبلها لما تابعة وهذه 



ةا|وائواسمح
يتابعثم ومن الماء لرفع مضخات محاك يكن لر ما الحيدة برك الأو 

وتوجيهه.نزوله 

وتوجيهي\تا|ر|قاديم نوحات - ٧٢

ينفعهما إل القرائ توجه الدن داخل اللوحات هدم وتكون 

اختلافق والكبير الصغير متناول ق وتكون ودنياه دينه ؤون شق 

ومحتواها.عباراتيا 

اتعامم،اثْلحق على توشيملحت لوحات - ٧٣

قطعفربإ فره مأثناء أو طريقه ق يتيه قد افرين المبعض 
وجدمال ؤإدا يقصده الذي مكانه عن لل1محثا العلويله المافات 

عنه.يبحث، كان ما ترك قد أنه 

والاستقبالوات،علي،ر تصؤيرللدعوة آلات - ٧٤

لخهيزاتاشتجزانملوثملهوئل

مهمتها.هل وتوغيرها الخهات هده إليها تحاج الآلأرت، هده 

وال«حاصراتألسماع تسجيل أحهنة - ٧٥

قرآنمن الهادفة الأشرطة إع مإل تحتاج الأمر بعض إن 



بعضأن كإ والاطلاع القراءة من ممكنهم لعدم ومحاصرات 
وأجرعلامعها معل أثرعظيم لها كان م—جلت اش المحاصرات 

افه.بإذن ومسجلها ملقيها 

هاد٥^٧١آشحْم نسخ اجهنة ' ٧٦

الهادفةالأشرطة هدم تنح حيث قبلها ا ملمتممة وهذه 
الإفادةوتكثر وسخها نثرها تكاليف فتقل وتوزع كبيرة بكميات 

•منها 

4جهز3,أكتان توئع - ٧٧

باقمن إل وتحتاج الأكفان إل تفتقر الموتى مغامل فعض 
دروموكافور عهلور من الأكفان ماحب ا مإل بالإصافة آر_ا 
•تلرمات وم

وبهذقتعليهيص إيضاح ؤسائل - ٧٨

للهللأبالمعلومات موصلات أهم من الإيضاح وميلة تعتير 
يبذلما أفضل ومن ة ملبهلريفة ؤإبمالها المعلومة ترسخ حيث 

المقرراتأو الأجهزة أو ائل بالوسذلك كان مواء العلم تعليم فته 
المناهج.



فلJوائاصمح
اممو>دأتجهيزثبتات - ٧٩

للحجارهيلجأ ند اللبنات ءذْ القابرلثل بعض تحتاج حيث 
هدهوجود لعدم دفئا اليت يدفن وند بالغرض تفي لا والتي 

اللمات.

تيغؤسواههاممتقيإءوامحساكيى يالأؤإضي ؛^؛ ٥١- ٨٠
محسحعمار

أواكلية إمالأراصي اذْ ب1 وهوالتبيع رحب محال وهذا 
مدعل تمنهم والتي الأمر هدم مل من والامتثار للزراعة 

أعطتالتي ُزارعهم محونماس التي الضرورية وحاجتهم فاهتهم 
حالية.أرض أو جاعزة لم 

اثهساجدثسيايات ممكمحن*واهف ١^،)^بالأيإضي - ٨١
وقيربما|

والأس—واقالمساحي. بجوار الواقف بعفس تزدحم حيث 
صدنةأوبالكلية زمنية الواقفاقرة ببمده والمع والدواترالحكومية 

النشوي.والهاوف القصود إل الوصول ييسر الذ بإذن جارية 



ءدائساعليها ثتبتى بالأياصي اثتبؤع - ٨٢
هدهبمثل والتمع التعليم محالات عليه بمرق ما أقفل من 

وغرهللممع ثك بلا مهللب علميا صرحا عليها ام لينالأراصى 
هذهولكن والقاءلت_ان بالمكان مكتفلة أحباء توجد وأنه يإ ملا 

إليها.الوصول مهمة هل نالتي المدارس إل تفتقر الأحياء 

اتبمستفتياتعليها تتمنى يالأياضي اتتبئ - ٨٢
وات«راكزاتم،ح؛بمتا

مراكزإل الأحياء هده مثل تفتقر حيث قبلها التي مثل وهذه 
وقدالأحياء ق الأراضي قلة بسمسب إلا ذاك وما تثفيات أوم

النازلببعض بعضهم تمع كا ذلك بمثل تمع من ض والحمد وجد 
المراكز.لهن.ه مقزا لتكون الحاهزة 

At -صاستث4اه\توعق1يت

سهات

لتكونالتمع؛الأراضي ق منها حلرف عن الحل.يث مبق وهن.ه 
صالحبن محمد الشيخ قول معنا مر كإ الخثرية ات للجمعيمقارا 

الحهات.لهده البدل أهمية حول العثيم.ين 



ساق؛ةاسص

ودمحداممشيأاأأب>عبامحطابع ' ٨٥

تمع:هاربا بل محنلاته مطابعه عن بتغني ايهمتئن بعض 
جراءماتفهممرة خثرات إليهاوتدرعليه الحاجة أمس وهرق 

اف.بإذن غافلة قلوبا بها افه محي هادفة ورمائل كب من 

واتجهعياتاثدمؤيم تلمكاتب هواتف تؤشرأيبمام ' ٨٦
ا1،ضحستا

هوافإل الحمعيات تحتاج حبرحيث ومداأيقاجال 
للمتمعمحر فيه الهواتف هده مثل عن فاكازل واللجان للمكاتب 

والامتثاراتالإفتاء ق تستخدم لهاحيث التمع الحهة مل 
وغثرها.

AU " اسلأست!اذاصم إتقاء

انتشارآلافقلل ق إسلامية إذاعات إل الأمة حاجة أشد ما 
ؤإذاتعددتالإذاعة هذ0 مستفيدمن كم ترى اكصيمنة الإذاعات 

البث؟لغات 

إسلأست|ا'و«جدت ج>إددة إتساء ' ٨٨
مقروءة.وميالة ولكنها ملها للش تابعة وهذه 



اثبوادى>هي امحقللأت بإتثإءبعض - ٨٩

أثناءفيها يزمحون أماكن إل الدوالرحل بعص محتاج حيث 
والكلأ.الماء خلف ورحليهم تنقلامم 

اث4ةللماِ؛<اثطؤق \»ةا1ء0 -  ٩٠

والمرمعها المرور إل الناس محتاج مجفللممة وممرات حلرق هناك 
الحتاح؛نحاجات أولقضاء احي المإل موصلة تكون أن إما فيها 

المرورؤيصعب يمرحا لن غيمة الممرات هذه إنارة بدون وتكون 

مها•

•جه>ةاإس٠اف بسهايإت اثتبؤع ' ٩١

إلالسكانية والتجمعات والقرى المراكز تمتمريعص حيث 

الحوادثتياشر وحتى بالغرض لابمي الوجود إذ محهزة سيارات 
السيارات.هذه مثل من لابد وسهولة يسر 

الإحرإم1داس توثيع - ٩٢

عنبمجز قشرة دول من القاد٠ين والمعتمرين الحجاج فعض 
الشعائرهذه أداء عل أعانه فرانها تم فإذا الملابس هذه مثل شراء 
مرات.لعدة 



|إستاجإإى{امح،تاميذي توشرالامرق ض اثهساهمم - ٩٣

أوولادته مل تكون إماأن مايكرم مدم عل اض وبجري 
مراكزإمحاد تم فإذا أورجليه يديه أطراف من فقدشيئا فربجا بعدها 

ومدحاجاتهم قضاء ق طيب بدور متقوم الصناعية؛إنها للأطراف 
كثترعن وستعوصهم هولة ومبيسر بواجاتمم والقيام احتتاجامم 

افه.بإذن فقدوْ مما 

ساء^ممدوامحلأ- ٩٤

هؤلاءيعيش حيثه رعاية إل هؤلاءتحتاج أحوال كنيرمن 
الأمورهده لتحصيل الردفإذامجامحعي وصقح الشمس وهج تحت 

والحيوان.للإنسان افه بإذن ميمم نفعها فإن 

وايتقحإءرئهساجد ؤالقمؤع اث.مأاسح - ٩٥

وشمؤعومصابيح مرج اجدإل والمالأمر تفتقربعض 
فماءعل يمن الأمور هده وتوفيرمثل النائية السلال ق وهدا 

ححق العبد عل تأثير فيه أن كإ وتدبره القرآن وتلاوة الحاجات 
أموره.



ممتقر1ءااتسرأ0ت تؤفيراسمئايإت - ٩٦

شراءإل الفقراء بماج العيون بطب الخاصة الخيإت إثر عل 
طريقهاعن اكحف حتم وكم مريض من استفاد فكم فم نظارات 
الخي،ات.بعدهدم 

ؤمكاتبسممات 4مرات بالأيإضي ؤع اثتب- ٩٧
اتدعوة،

العملسير تنفع التي المجالات أشع من الأراضي وهده 
قاuرزة والمواقع الأراضي ثل الخهات تلاك اثلكتها إذا الخبري 

علؤيعها يعود استثإر ومكاتب مثارع عليها تقام بحيث البلد 
حياتهق للممتمع أثرها يصل التي الصدقات من وهي الخهات هده 
العشمينصالح بن محمد الشخ أفتى وقد الله بإذن مماته وبعد 

المساهمات.مثل عن مئل عندما 

ؤسملتتهارا|طرى ثق - ٩٨

ومحالحةحوائجهم لقفاء الانتقال إل اص النحاجات حيث 
الناسأمور تيم أحل ومن المتثنيان وحول أماكن ق مرضاهم 
بالنقعقباتيا تدليل إل الوعرة الطرق بعض تحتاج انتقالهم وتسهيل 



منعليه ميقمحى وكم مار من العلرق هده مجيرعل فكم والفلتة 
نفعها.يكثر الي ابايية الصدئات من افه بإذن وهي أمر 

ئ4سل4يىا•ضؤة ثتكؤن بالأيإضي اثتهؤع ' ٩٩

كثرتأملأفنا ق تكن اب الش والأمراض الحوادث كثرة مع 
مقابرلإمحاد ماسة الحاجة وأصبحت ختلفة باب بامالوفاة حالات 
مجنكثيرا أن حيث، هولة وسبيسر الخنائز طأذ0 مأوى لتكون محهزة 

منأولقربها المدية عن لبعدها القابرإما لهده إلا لاتصلح الأراصى 
السابقة.المقبرة 

نسوامليهاممتقؤإءواثبمساكيى بالأيإضي ^^٤ ٥١- ١ ٠ ٠ 
*تاذوصُا

محتاجونالعيس من شفلف ق تعيس الأمرالعحتاجة بعض 
تةيال.وني>مكتية وحدات عليها يقيمون بارمحن لهم يجود من إل 

عليعينهم الذي العقارية التنمية صندأوق عل التقل.يم فرصة من 

نارعوراتهمكا البرودة ومدة الحرارة وهج من تقيهم منازلهم بناء 
ومحارمهم.



واثساتؤ؛اتهادف اتشهمعي اثحجاب توقيع - ١٠١

لحهلإما الحجاب هذا ق قصور البلاد بعض ق يوحد حيث 

الحجابهذا ونع ما فإذا ظاهرة اات١رج ويكون اليد ذات أولقلة 
بهالالتزام ووجوب ذلك أهمية يوصح بإ مقروئا والهادف الساتر 

الاكرة.النفلرات كل من ١^^ حرمات وحميت به اض نفع 

وحواجزال4ياهااتسدؤد بتاء - ١٠١٢

إلمنها كشر ينحدر بمياهها الأودية وتحرى ايلر ينزل عندما 
الاستفادةأحل ومن المطالوبة بالصورة منها الاستفادة دون البحار 

إقامةيالباذلن محير الحوفية الأبار واستفادة ا،لواثي سقيا ق منها 
فيمكثأؤلول لوقت ليبقى الدراسة يعد والحواجز دود الهذه مثل 

الماس.لينفع لأرض ال 

اتخيؤى(:اتهطيخ بتاء - ١  ٠٣

المباركرمضان ها رأمحعل عدة متاسات ق إليه محتاج حيث 
وطبخوغيرهم والعتمرين الحجاج ؤإطعام الصاJمان تفطر لمشاريع 

ذلك.الأمر لزم والذورإذا الكفارات 



ايينثلس،ايهاط اثطؤى طى بتاءالاصتهماحات ' ١٠٤

اثسسل،ؤعابؤى 

ونظيفةجيدة امراحات عن المسافرين بعض يبحث حٍث 

والوحداتالغرف بعفس إلا محيون لا ولكن السريعة الطرق عل 
ا،لرافقهدْ مثل إقامة والبدل الخير فجديربأهل القديمة كنية ال

والمسافرين.السبيل عابري عل الأمور تتيسر حش 

اسم:لطلاب بتاء•ساكى ' ١٠٥

مالعاللطلاب سكن -ريئ_ا أن ان القربأسمى مجن وهدم 
التحصيلعل الهللأب ل_ؤلأء معينة لتكون وغيرهم ا،لحتاج؛ن 
العناء.محالس لقر:أامن 

الءركزةأالعنايم لؤحدة مجهنة بسيايإت اأتب>ع ١~  ٠٦

إللأصرة ١ تحتاج أن مثل والهنارقة ة الماسللحاجة تكون وهد.ه 
للامحنارالمريض يتعرض لا حش مستثنىآخر إل المريض نقل 
نقاله.أتتاء 



لآللأاو-وشقٍةإتم 
تقلؤسلس تتكهن ات4ركودات ^^٤ ٥١- ١  ٠٧

1،رحل<

للقلمركوبة حيوانات إل الرحل الثادية مكان يعفى محتاج 
فيهانفعوالحمروغثرهاوميم والحول الحإل ثل أوالرعي 

لأنفسهمحالهم ومر حاحاتم مد عل لهم ؤإعانة لولأم عظيم 
ورعاتم•

 *A امححتاجيزاثكماديى اثمؤيم ياثقوالي، اتتبؤع - ١

الخليقةلهدم كنوزوخيرات من فيها البحاروما مخراف حيث 

عاليهيكتب له قارنا يشري أن ست3ليع لا الحتاحان يعفى لكن 
والتيالحارية الصدقات من وصدقة القربان من قربة لهؤلاء والبدل 

أبنائه.ومعيشة ومعيشته رزقه عل تعينه 

ثلمحتاجهزااتسمي اتصل سيا9ى - ١  ٠٩

منللصيادين سمزى حسث ا قيالهالتي مشل أيضا وهذه 

منهامايشاوونيأكلون ثم ما7راومن فتتثروهاوبجتون ايحتاجئن 
أوالسؤال عن كفهم عل كسبوا ما يعينهم أرادوه ما منها ؤمحعون 

يعهلوا.اب أم أسلوا أحد لأي أيديهم أمد 



ؤتوؤيعهاiاتجديدة شؤإءاتهلأبس - ١ ١ ٠

محواءوالرور البهجة تدخل خياؤلة أو شراء تاليها والش هده 
والأمرالأفراد من عدد حث أوبغيرمتاّسة يمنامسة ذلك، كان 

كلق يرفلون والماس بغيوهم أسوة جديد ثوب باي يفرحون لا 
التبديد.إل ااتبن|ير تعدى وح؛ن ونت 

امادهت:^، ١٥٤٠٠٥٢١ثس - ١ ١ ١ 

ومنالأءلفال عل السرور إدخال الواسعة الخير محالات من 
وءiاءةعبادة أوترعب الهارة تنس الم، الهادفة اللعب شراء محالاته 

لدىالخانب مدا محيا حيث ومراقبته وعفلمته ءؤإءْل بافه أوتربعل 
افه.بإذن نافعة مهارات تعلم وفد الْلفل هذا فينموا الأءلفال 

ممدوامحل،اثمميؤة بتاءاثبيؤت - ١  ١٢

والخيامالبيوت بدلامن تكون هذه ولكن مق لما قرينة وهذه 
تقتلعها.ورط العاتية الرياح تمهلها الش 

وامحطراثش4،س •_ نجمي اثني تحكياامحظلأت - ١١٢
والساوإتأثلطلأب 

مندائرة إل الإنان ذهاب إل أحياثا تل.ءوالحاجة حيث 



أويات لر الوفلف لأن انتظر له يقال ولكن أعإله اء لأنهالدوائر 
سيارتهق انحيس أو الشهس ي المراجع انتظر فربا أخرى لأسباب 
بأهلمحير ذاك أو هدا ومع المدرسية المح أثناء للطلاب وكيلك 

الأمور.هده مثل يضعوا أن الحر 

نمىاتهإ ؤإيسإسلأست عجلات لي الأس - ١١٤

بعضدأب المقروء الإعلام محص فيا الغث كثر حيث 
نحمىاشتراكات إل بالإضافة أيديهم محت منه الحاية إل الحسبن 

ضدحصانة ليكتيوا النامن محهع وأماكن الإسلامية المومحات 
الأفكار.مفسال.ات 

اثعساجد{هي تنظيف ؤأدؤات مكانص وم،ع - ١١٥

والرعايةالظافة إل تفتقر احي الممن ممر توحد حت 

ط،مثل وتوفير النظافة أوعال النذلافة وسائل لقلة وذلك والعناية 
الم.|.|احل..هدا٥ توى بمثمرتقى الومحايل 



اث4قابروسههوالأابرايؤموهي أدوات ؤضع - ١١٦
دومتكافأ

لحفرالقبوركانلايوجدببماوماثل اإلةا؛ر لبعض النبع إن 
-jLشر عميقة غم بحفر محقر من اكتفى فربا مندثرة فهي وجدت 

وغمها.الكلاب من القبور نبس إل ذلك أدى وربا اليت 

ؤولاحُوات«ءهي4ات اثدؤدات اثخام تسبيل - ١١٧

امواج1

محهزةغيإت إل البوادي ق تقام التي الدورات بعض محتاج 
الأمورر نيحيث الزواج ومنامحسات كدللئ، الملبي—ة والمخيات 

الجلل•عمل ومحيا الهات وسهيل 

امميؤأتجوائب ؤفيؤها اثطيخ أوالي تسبيل - ١  ١٨
إلالمخيان هذه مثل محاج قبلهاإذ للش تتمة تكون قد وءذْ 

وغيرها.المناسبات هذه لثل بالواقيوالأواف نجهيز 

اثعامح>نيعحاوياتستاياتشالأuطو، - ١١٩

دينحيث النذلاهة السالم الإنسان يفتخر-يا الش العناوين من 



I.

هدهمثل باقامة والجتمعات بالأفراد والعناية الظافة دين الإملأم 
محصللر ؤإذا مكانيا ق النفايات وصع عل ان الأنتع؛ن الخاؤيات 

والأوبئة•الأمراض كثرت هدا مثل 

حاوياتتإ4ساجدأ-  ١٢٠

صدقهللعبد يكون حيمسا عفليم أثيا حمقبلها التي مثل وهده 
المسلم.الحبي به يتمع بإ وتتمع الأرض ط0 ق اض تعبد جارية 

اثحكمِعلى سضلم اتهواتف تصميعر«مكرات - ١ ٢ ١ 

مملماءواممسثتيات

وغءرءما<

الأرقاممن بكمية حتفافل الا إل السلمين من ممر محتاج حيث 
المتثنيانأوإل فتوى إل احتاج فربإ وغثرهم للعلإء والهواتف 
الفردسساعد المفكرات هده مثل وتصميم وضرها العامة والمرافق 

أموره.ونير 

المكتباتهي لصل باتصتاديق التبرع - ١٢٢

اىهامؤت<والأمحاكى 

إلالأمر بماج وواسع عام بشكل الهدف مدا تحقيق أجل من 
























































































































































































	000
	001
	002
	003
	004
	006
	007



