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 إهـــــــــــداء 
 

 إلى الباحثين عن أبواب البر  ..
 ومصارف الخير ..

 إليهم صنائع المعروف
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 اذ فريد عبد الخالقتقديم لفضيلة األست
 

 الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله ، وبعد : 
ي ر ر ":  في  ححميا الزيل ي  فقد قال الحق تبارك وتعالى ِس َ  السبري َّ ن ت تَيو لايواس َوَهيوم َماس قرب ي   السم  لَّيْس

م آلئرم ةر و السمرز ابر و اليَّبرّْرْن  و آت ى السم ال  ع ل يى و السم غس ربر و ل يمرنَّ السبر َّ ح نس آح ن  برالّلهر و السْي وسمر اآلخر ر و الس 
 و آت يى َحبّرهر ذ وري السَق سب ى و السْي ز اح ى و السم س اكرْن  و ابسن  السَّبرْ ر و السَّآئرلرْن  و فري  ال ّرق يابر و ن ق يام  الصَّيالة  

درمراس إرذ ا ع ام َدواس و ال يْن  السب يأسأر نَول يي رل  الَّي ر ن  اللَّك اة  و السَموَفوت  برع هس صَّابر ر ن  فر  السب أسس اء والضَّي َّاء و حر
َقوا و نَول ي رل  َمَا السَمزيََّقوت    111البق ة"ص د 

 

حفهوم شاح  ، وذو نبعاد نوسع حن كونه ذلل الب  المقصور مو  –كما بْيت اآل ة   –فالب   
عيييى باسنسييات ، فييالب  الحقْقيي  ذلييل اليي ي  َ علييى العميي  ال ْيي ي المعييي  بييالفق اء والمسيياكْن

السْاسْة واالهزماعْية والققافْية والز بو ية وال وحْية  ،حن ك  الجوانب وعلى همْع المسزو ات
 ... الخ . 

ل  حي   لالفق  والم ض، فهيو كي ممافحة إذا كات الب   هزا ب فع المعاناة عن اسنسات، كف
حْيييت  زيييوف  ليييه القيييدر ااوفيييى حييين الم احييية بْوا، و عليييى تأمْييي  اسنسيييات نفسيييْوا وت بو ويييا وسْاسييي

 والح  ة والققافة والز بْة . 
 ..فه ا وذاك حن الب  

فييييالب  فيييي  المجييييال السْاسيييي   عييييي  نت نعميييي  علييييى حسيييياعدة الييييياأ فيييي  اسييييز داد ح  يييياتها 
 المسلوبة وك احزها المقهورة وحقوقها الميهوبة.

مع حن حالة الفقي  إليى حالية الغييى، وحين والب  ف  المجال االهزماع   عيى اليهوض بالمجز
دركييية الجهييي  إليييى درهييية العليييا، وحييين آالم المييي ض وفسييياد الصيييحة إليييى نعمييية الصيييحة والقيييوة 

 الجسمْة . 
الهدا يية والزوبيية إلييى ال ِيو  و    وال وحيي ، مييو تع  يا الييياأ ب   ييقوالبي  فيي  المجييال اس ميان

 والزماف  والزعاوت ف  ذلل كله .  الله
نت  سزحضييي  مييي ا المعييييى العيييام الِييياح  لفهيييوم البييي . إذا نراد القيييواب الجل ييي  وعليييى المسيييلا 

 وااه  العظْا حن الله تبارك وتعالى .
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ميي ا  وتأكْييد و ييأت   شييه  رحضييات  الميي  ا حيين كييات عييام لْمييوت الف صيية ااكبيي  فيي  تحقْييق
 المعيى العام والِاح  للب  . 

 ف  د عبد ال الق
 
 
 

 صنائع المعروف
 :  معنى المعروف

للعبرررراو،  ررررواا كررررام هرررر ا الخيررررر مررررا    كلرررر هررررو اعرررر  الخيررررر ، المعررررروف
كالصررررواإل وام عررررا  و ررررسااإل المرررراا و ررررواو الررررو وم، أو  اهررررا  كمررررا ارررر  
امصرررررن  برررررين الملهرررررا ر ن وال،رررررمعإل وأررررر   ال رررررا ، أوعلمرررررا ، أو  رررررائر 
المصررالا اللرر  اهلا هررا النرراا، كهمررن المعاملررإل وعما ررإل ا    و  رراو  

 ر  الم اهو ن، وصلإل ا رحا ، وحمن ال وار ..الخ ..ونص المرضى،
 والمعروف هو  ملإل أاعا  الخير الل  أمر الل  بها ا  كلاب  العز ز ..

ارررا أ هرررا الررر  ن عمنررروا اركعررروا وا ررر ووا واعبرررووا رأ رررم ارررا  اللررر  :عرررالى     
أمرر ا،رم    وااعلروا الخيرر [ اسولر  11]الهج  وااعلوا الخير لعلكم :ملهوم 

  خير ا  كثير من ن رواهم إ  مرن أمرر بصرواإل   ، واا  :عالىك  خير
وأحمنوا إم الل  اهب ،  [114]النماا  أو معروف أو إصن  بين الناا

 ..   [191]البسر   المهمنين

 

 اصنع المعروف :
بمعرررر  الخيررررر، و ررررهر  صررررلى اللرررر  عل رررر  و ررررلمولسررررو أمرنررررا الر ررررو  

 ر .رمضام ارصإل  هب إل للهسيق م،ار ع الخير والب
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ونضع بين  واك  لملإل من م،ار ع البر بعوو أاا  ال،هر ، للنا   ررف 
الل ررار  مررع اللرر  و رررف الصررناعإل ارر  أعمررا  البررر .. اللملهضرررر أخرر  

  الكر م ر  الن رإل مرن أ ر  الهصرو  علرى مر:برإل البرر اللر  ارا  اللر  ايهرا 
َء َفـِ ّن الّلـَه )َلن َتَناُلوْا اْلِبّر َحّتَى ُتْنِفُقوْا ِمّما ُتِحّبوَن َومَ  ٍْ ا ُتْنِفُقـوْا ِمـن َيـ

 ..  [92 -]ع  عمرام  ِبِه َعِليٌم(
 فٍ صناعة المعروف ُجنة:

نررإل مررن مصررار  المرروا برر  مررن كرر  ا اررا  والهلكررا    وعم صررنائع البررر  م
صرررنائع المعرررروف :سررر  مصرررار      صرررلى اللررر  عل ررر  و رررلملسرررو  النبررر  

لون ا هم أه  المعروف الموا و ا اا  و الهلكا  و أه  المعروف ا  ا
  ) صه ا( . ا  ا خر 

 وفٍ صناعة المعروف بركة فٍ الُعمر :
نعم ، ام  صناعإل البر واع  الخير ز او  العمرر وأركلر  .. وولير   لرك، 

   ررو السضراا إ  الرروعاا و      صررلى اللر  عل ر  و ررلمارو  المصرىمى 
  )حمن(.. ز و ا  العمر إ  البر
 أبواب المعروف .. بيك يديك : ثالثون بابًا بين من 

 اا لعن بالل  وأخلص الن إل ..
 واو  رأك أم  واسك ا   رق ه   ا بواب.. 
 وال مع بينها..    ما على موار ال،هر . 

 أسس وآداب فٍ صناعة المعروف:
واب  أم :نىلق ر أخ  المملم ر ا  الق ا  بأعما  المعرروف،  اعل رك أو   

:لرررك الصرررناعإل حلرررى   :كلررر  م،رررار عك أم :لعررررف علرررى أ ررر  وعواب 
 بالم،  ، وحلى   :صاب بالملور أو النكوص ا  أو  الىر ق ! 
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 امن أ   وعواب صناعإل المعروف ما  ل    
امخنص  و لك أم :خلص الن إل لل  وأم :بلغر  ار  عملرك  -1

 .  لللك ا عما  و   الل  .   ر اا  و   معإل و  و اه  

اا رررررررررررررلبسوا   :عرررررررررررررالى   ارررررررررررررا  اللررررررررررررر الهمرررررررررررررإل والممرررررررررررررارعإل  -2
عررررن  ررررعو بررررن أبرررر  وارررراص مراوعررررا  أو و  ،[141]البسررررر   الخيرررررا 
   ))اللؤو  ا  ك    ا إ  ا  عم  ا خر  ((]أبو واوو[  مواواا  

الرررر وق   اررررن :هررررر  مررررن :مررررو  لرررر  المعررررروف، بىر سررررإل أو  -3
 بأخر  

اللواضرررع مرررع الرررنم  ومرررع النررراا   ارررن :غلرررر نممرررك بمعررر   -4
 المعروف

 .ع  الخير   االوا  على الخير كماعل حث الناا على ا -1

 .اللعاوم مع مهب  الخير   ايو الل  مع ال ماعإل -6
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 ( بر الوالدين ..1) 
 بر الوالدين بعد التوحيد ! 

لسرررو  كرررر اللررر  :عرررالى برررر الوالرررو ن بعرررو :وحيرررو   ررربهان  ، اررر  أكثرررر مرررن 
موضرررررع اررررر  السررررررعم الكرررررر م..   اسرررررو  أروف اللررررر  :عرررررالى  برررررر الوالرررررو ن 

َوْا إ  أ إ اأررررا م  وحيررررو ارررر  السرررررعم الكررررر م، اسررررا   بالل )َوَاَضررررَى َرأأررررَك َأ أ َ:ْعبمرررروم
ررر   همَما َأْو ك َنهمَمرررا َارررَن َ:سم َبرررَر َأَحررروم نرررَوَح اْلك  رررا َ رررْبلمَغنأ ع  َوأ اْلَوال رررَوْ ن  إ ْحَمرررانا  إ مأ

َما َاْو   َكر  ما ( ]ام رر  َمآ أمفأ َوَ  َ:ْنَهْرهمَما َوام  لأهم .. ارأمر اللر   [23 -اا لأهم
النررراا برررأمر ن ، أو رررز اررر  ا و  واصررر  اررر  الثررران  .. أمرررا ا و  اهرررو 
 برررراو  اللرررر  وحررررو  وأمررررا الثرررران  ابررررر الوالررررو ن ،  ررررم اصرررر  ...  واررررا    
َمرررا َكَمرررا َرأأَ ررران    ررر  رأبأ اْرَحْمهم رررَن الرأْحَمرررإل  َوام َمرررا َ َنررراَ  الررر أ أ م  )َواْخم رررْل َلهم

يرا ( ]ام راا   .  [24 -َصغ 
 يحذرك ! صلى الل  عل   و لمالرسول 

 ر  عل رر  الصررن  والمررن ر أ:رران   بر رر       صررلى اللرر  عل رر  و ررلم اررا 
اسررا  اررا مهمررو مررن أورح أحررو أبو رر  امررا  ارروخ  النررار اأبعررو  اللرر  اررر  

 ؟  ) صه ا لغير ( .. عمين اسلت عمين

 والوالد أوسط أبواب الجنة :
، اأضررع الوالررو أو ررو أبررواب ال نررإل    لمصررلى اللرر  عل رر  و رراررا  النبرر  

  لك الباب أو احمظ  )صه ا( .
أ  ر الوالو ر  أ ه  أبواب ال نإل لمن امر الل  لر   لرك ، ولمرن أنعرم اللر  

 عل   به ا  الوالو.. 
 وفٍ بر الوالدين نجاة من مصارع السوء : 
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واصإل أصهاب الصخر  خير ولي  على  لك ..وهرم ر كمرا اهرو نا ر رو  
ْمرْن َكراَم َارْبَلكمْم عرنهم ر    صلى الل  عل   و رلم الل  َأَوْوا  ...َ َن َرإلم َرْهروم م 

ْم اْلَغراَر  ْن اْلَ َبر   َاَمرْوْ  َعَلرْيه  اْلَمب يَت إ َلى َغارم َاَوَخلمو م َااْنَهَوَرْ  َصْخَرٌ  م 
ْن َه     الْصْخَر   إ ْ  َأْم  ْم م     َ:ْوعموا الْلَ  ب َصال ا  أَْعَمرال كممْ َاَسالموا إ ْن م َ   مْن    م

ْنرررتم َ  أَْغب رررقم  رررْم َكررراَم ل ررر  َأَبرررَوام  َ رررْ َخام  َكب يرررَرام  َوكم ْم الْلهم رررْنهم رررٌ  م  َاَسررراَ  َر م
َمرا َحلْرى  را َاَلرْم أمر ْ  َعَلْيه  َما أَْهن  َوَ  َما   َاَنَأ  ب   ا   َ َلرب  َ رْ ام َ ْوم  َاْبَلهم

َمرا أَْهرن  َناَما َاهَ  َما َنائ َمْين  َوَكر ْهتم َأْم أَْغب َق َاْبَلهم َما َاَوَ ْو:مهم َما َغبموَاهم َلْبتم َلهم
َما َحلْرررى َبرررَرَق اْلَمْ ررررم  ررررم اْ رررل  َساَاهم َأْو َمرررا   َاَلب ْثرررتم َواْلَسرررَو م َعَلرررى َ رررَوْ  َأْنَلظ 

ررْم إ ْم  َمررا الْلهم ررَك َاَمرررأ ْ  َااْ ررَلْ َسَظا َاَ،ررر َأا َغبموَاهم ْنررتم َاَعْلررتم َ ل ررَك اْبل َغرراَا َوْ ه  كم
رررررْن َهررررر     الْصرررررْخَر   َااْنَمَرَ رررررْت َ رررررْي  ا َ  َاْمرررررَلى  عموَم  َعْنرررررا َمرررررا َنْهرررررنم ه  ررررر   م 

و َ   ... صه ا( )اْلخمرم
 اانظر ر أخ  الهبيب ر ك ف انمر ت  لث الصخر  بمبب بر الوالو ن 

 عديدة  :  واعلم أخٍ الحبيب أن وسائل برهما
 :سبي   و هما  -1

 العىف عليهما  -2

 إوخا  المرور عليهما  -3

  اعلهما . -4

 إكرا  صواسهما . -1

 توصية عملية : 
ا لهرررو اررر  : م رررع إخوانرررك وأخوا:رررك و م رررع أارررراو العائلرررإل اررر  ز رررار  برررر 

 للوالو ن ، والوعاا لهما.
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 ( صلة األرحام ـ أ2)
 ما أعظم حق الرحم ! 

  ) َوا:أسمرروْا اللأرَ  الأرر    َ:َمررآَالموَم   عررز  و ر مرا أعظررم الررحم عنرروما ارا  اللرر
 ..[1 -إ مأ اللأَ  َكاَم َعَلْ كمْم َرا يبا ( ]النماا  ، ب    َوا ْرَحا َ 

    إم اللر  :عرالى خلرق الخلرق حلرى  صرلى اللر  عل ر  و رلمو اا  النبر  
إ ا ارررم مررنهم، اامررت الرررحم، اسالررت   هرر ا مسررا  العائرر  بررك مررن السى عررإل، 

  نعرررم، أمرررا :رضرررين أم أصررر  مرررن وصرررلك ، وأاىرررع مرررن اىعرررك ؟  ارررا 
 االت   بلى ، اا    ا لك لك   ) ملمق عل  (.. 

االرحم عظ مإل،  الرانها بلسو  الل ، و ليلإل   ر:با ها بعرش الرحمن 
 .. 

 صلة األرحام واجب يرعٍ : 
ررَ  الْلرر م َعْنرر م ر  ْن َأب رر  َأ برروَب اْ َْنَصررار  أ  اَعرر ررن  َارراَ  أَ ر  َرض  رروَ    ْم َر م َاررا َر م

لمن   اْلَ ْنإلَ  ،الْل         صرلى اللر  عل ر  و رلمَاَساَ  الْنب  ب  ،َأْخب ْرن   ب َعَم م  مْوخ 
ررررر م  ررررر مم الْصرررررَنَ  َو:مرررررْؤ:   الْزَكررررراَ  َوَ:ص  َ:ْعبمررررروم الْلرررررَ  َ  :مْ،رررررر حم ب ررررر   َ رررررْي  ا َو:مق 

مَ   صه ا( )الْرح 
ا  نظرررر إلرررى صرررلإل الررررحم وكأنهرررا صرررواإل غيرررر ه خىرررىا الررربعل عنررروم

ممروضررإل عل رر ، ولكررن ارر  الهق سررإل ، صررلإل الرررحم وا ررب  رررع ، ارنهررا 
 بالصن  والزكا  ا  أكثر من موضع .  صلى الل  عل   و لم ر و  الل 

 ثواب معجل أو عقوبة معجلة :
ولعظم حق الرحم  ع  الل   واب واصرلها عرا ن  ار  الرون ا وعظ مرا  ار  

 ، وعسوأإل اا عها عا ن  ا  الون ا عظ ما  ا  ا خر  .. ا خر 
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    مرن أحرب أم صلى الل  عل   و رلمأما الثواب المع   ، ه سو  النب  
  بمو ل  ا  رزا  و نمأ ل  ا  أ ر  ه ص  رحم    )ملمق عل  (.

    مرررا مرررن صرررلى اللررر  عل ررر  و رررلموأمرررا العسوأرررإل المع لرررإل ، ه سرررو  النبررر  
الل  لصاحب  العسوأإل ا  الون ا مع ما  وخر لر  ار   نب أ ور أم اع   

 ا خر    من البغ  ، واى عإل الرحم  ) صه ا ( 
 

 صلة الرحم من موجبات المغفرة  ! 
اسرررا  ارررا ر رررو  اللررر  إنررر   صرررلى اللررر  عل ررر  و رررلمالنبررر   ررراا ر ررر  إلرررى 

  ارا   ؟  اه  لك مرن أ     اا  ؟ اه  ل  من :وأإل ،أصبت  نبا عظ ما
)    ابرهررررا    اررررا  .  نعررررم   اررررا ؟   ، اهرررر  لررررك مررررن خالررررإل     اررررا  .  

 صهه  اللرم  ( . اكمر  نوأك بالبر والصلإل ..  
   ومجاالت الرحم كثيرة 

هناح من  نظر إلى ا رحا  بنظر  ض سإل ه  عل  ا  المهار  الخالإل 
 والعمإل وأنت ا خ وأنت ا خت ، لكن ممهو  الرحم أ م  من ه ا .. 

مهرررا  أولرررى ور رررا  الررررحم ..  رررم ال رررو وال رررو  ..  رررم العرررم اا بررراا وا 
والعمإل  م الخا  والخالإل..  م أبناا العم والعمإل ..  م أبناا الخا  والخالرإل 

 .. وه  ا .. 
 ووسائل الصلة عديدة : ومنها:

 الز ار  وا  لضااإل لهم، خصوصا  ا  المنا با  .  -1

 اللصوق على المسراا ا اارب ) اسراا العائلإل ( -2
 ..   نمإل الصور نهوهم  -3

 .الهواإل ) كالهلو  أو الماكهإل (  -4
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   .الوعاا لهمو  -1

 م،اركلهم ا ارا  وا :را  ..  -6

 توصية عملية : 
ام بعم   ولإل لز ار  بيو  ا اارب .. اإم لم :ملىع ال هاب إلريهم لبعرو 

 الممااإل، اصلهم باللل موم أو ما  اب   لك .
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 ( صلة األرحام ـ ب3)
 المكافىء : ليس الواصل ب

أخ  الهبيب .. ا  ه   ا اا ، كثر  أ باب اى عإل ا رحا ، وكلهرا ار  
أغلرررب ا ح رررام أ رررباب ونيو رررإل، كالمرررا  والل رررار  .. ا علرررت الرررون ا اررر  
الوأنررا ال،ررهناا مخواننررا وأاارأنررا .. وذاللرر  الرر     إلرر  غيررر  .. إم مررا  

) َاَهرْ  رحمرا  لنرا ..  الون ا كل  ونع مهرا المران  ،   امرلهق منرا أم نسىرع
عموا َأْرَحاَمكمْم * أموَل  َك اْلر   َن  وا ا   اْ َْرض  َو:مَسىأ  وم َعَمْيلمْم إ ْم َ:َوْلْيلمْم َأْم :مْمم 

ْم َوأَْعَمى َأْبَصاَرهمْم()مهمو     (.23َلَعَنهممم الْل م َاَأَصْمهم
ررر م  َ  ارررا  النبرررْ  صرررلى اللررر  عل ررر  و رررلم  و  ب اْلممَكررراا و  َوَلك رررْن  َلرررْ َ  اْلَواص 

مم م َوَصَلَها  َعْت َرح   .صه ا()اْلَواص  م اْل    إ َ ا امى 
 معك من الله معين : 

وعم كنت ر أخ  الكر م ر ممن ابلنهم اللر  بأارارب اسىعونر ، رغرم صرللك 
 لهم .. اأب،ر ! لك من الل  معين على ه   الصلإل .. 

ْم الل  !  اعن أب  هر ر  أم ر ن  اا    اا ر و  لمهم إ ْم ل   َاَراَبإل  َأص 
ي موَم إ َلْ   ،َوَ ْسَىعمون   ْم َو مم  نم إ َلْيه  ْم َوَ ْ َهلموَم َعَل ْ ، َوأمْحم   ..  َوَأْحلممم َعْنهم

ْنَت َكَما امْلَت      َاَسا َ  ْم اْلَم ْ  ؛َل  ْن كم مبهم ْن الْل   و   ،َاَكَأْنَما :مم  َ َزا م َمَعَك م 
ْم َاه   ْمَت َعَلى َ ل كَ ، يٌر َعَلْيه   صه ا(   ) َما وم

َكَأْنَمررررا اررررا  اممررررا  النرررروو  ارررر   ررررر  الهررررو ث     :مررررمهم المرررر    .. أ  
ررْن  ررْم م  ، َوهمررَو َ:ْ،ررب    ل َمررا َ ْلَهسهم ررْم الْرَمرراو اْلَهررارأ مهم ب َمررا َ ْلَهررق عك رر   ا لررم:مْىع 

ْن  ن َ ْ ا عَ  ، و  ا لمالْرَماو اْلَهارأ م   .  َلى َهَ ا اْلممْهم 
صلى الل  عل ر  و رلم أم :رواو  علرى هر    لكن ك  مااىلب  منك الهبيب

 الصلإل .. أ ار إلى  لك، بسول      ما ومت على  لك   .. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 13 

 أفضل أخالق أهل الدنيا : 
 صررلى اللرر  عل رر  و ررلمعررن عقبررإل بررن عررامر أنرر  اررا  لسيررت ر ررو  اللرر  ا

اررا عقبررإل أ  أخبرررح      بيررو  اسررا  وأررورن  اأخرر   ،ابور:رر  اأخرر   بيررو 
:صررر  مرررن اىعرررك و:عىررر  مرررن .. بأاضررر  أخرررنق أهررر  الرررون ا وا خرررر  

حرمك و:عمو عمن المك، أ  ومن أراو أم امو ل  ا  عمرر  و بمرو ار  
 (.و  ت عن  ال هب  ،الهاكم ا  المملورح)  رزا  ال ص   ا رحم 

 الرحم تشهد لك يوم القيامة : 
وكر  رحرم ع: رإل  رو      صلى الل  عل   و رلماا   عن ابن  باا اا  ، ا

الق امإل أمرا  صراحبها :،رهو لر  بصرلإل إم كرام وصرلها وعل ر  بسى عرإل إم 
  )صه ا(.كام اىعها

 أخٍ المسلم .. 
م غيررررم معصرررومين  السررروو  عل ررر  المرررن  اررر   و رررف  نرررا ول إمأ  و  الررررأح 

اب رر  عرر رهم مررا اعلرروا ، وعنرروما اعلرر روا  معرر  :رر وا  ررو  ، اسررو اعرر  إخو 
وصررَما عررنهم الصررمَا ال ميرر  ، ولررم  رروأأ خهم ، برر  وعررا لهررم و ررأ  اللرر  

ينَ  المغمرَ  لهم ،  م      َ:ْثر  َب َعَلْ كمْم اْلَيْوَ  َاْغم رم الْل م َلكمْم َوهمَو َأْرَحمم الْراح 
 توصية عملية : 

 ام بوعو  ا اارب ماىار عائل  اعقب  حو ث با م .
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 ائم ـ أ( إفطار الص4)
 لك مثل أجره :

نعم .. لك مث  أ رر الصرائم الر   أاىرر مرن  عامرك، مهمرا كرام الرين ، 
 ..   ووم أم  نسص من أ ر الصائم  ي ا  

من اىرر صرائما كرام لر  مثر   صلى الل  عل   و لم    اا  ر و  الل   
 (.  صه ا  ) غير أن     نسص من أ ر الصائم  ي ا ر أ ر 

ل النراا، وهررو أم بعضررهم اظررن أم الصررائم وهنراح خىررأ  ررائع بررين بعرر
أحرررو النررراا، ارررإم  رررواب الصررر ا   نلسررر  مرررن الصرررائم إلرررى  واىرررر عنرررأإ ا 

صاحب الىعا  .. وه ا خىرأ.. اسرو برين ر رو  اللر  أم  رواب الصرائم   
  ..  غير أن     نسص من أ ر الصائم  ي ا  نسص، بسول     

 من بركة تفطير الصائم: 
  بر   اصااهك ! و المنئكإل :صل  عل ك  

مرن اىرر صرائما ار   رهر     صلى الل  عل ر  و رلماا   ر و  الل   اسو
 ،كلهررا رمضررام مررن كمررب حررن  صررلت عل رر  المنئكررإل ل ررال  رمضررام

وصااه   بر   ليلإل السرور، ومرن صرااه   بر ر  عل ر  المرن   ررق البر  
 ..    و:كثر وموع

.. وكوم المصرااهإل اما أ م  ه ا اللسو ر من  بر   لمن اىر صائما   
 ا  ليلإل السور، إ ار  بموز ه   المملم بثواب ه   الليلإل .. 

 وال زاا بالمث  وأعظم  : 
أامررا مررؤمن  ررسى مؤمنررا  رررأإل علررى  وعررن أبرر   ررعيو الخررور  أنرر  اررا    

وأامرررا مرررؤمن أ عرررم  . رررسا  اللررر   رررو  الق امرررإل مرررن الرحيرررق المخلرررو  ،امرررأ
و  ر ررب  )صرره ا(.  ...ل نررإل أ عمرر  اللرر  مررن  مررار ا ،مؤمنررا علررى  ررو 
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أم :مىيرر الصررائمين مررن خصررا  الخيررر ،لمرا  لر:ررب عل رر  مررن المصررالا 
 .. بين المملمين  والهب وعلى رأ ها   ز او  اللآلف العظ مإل ،

 ولو بتمرة : 
مررن  اررا      صررلى اللرر  عل رر  و ررلم م أم ر ررو  اللرر  مرر  حررو ث  ررلماا

لر  مرن النرار، وكرام لر  مثر  وعلرق راب اىر ه   صائما  كام مغمر  ل نوأ 
لر   ، ، ارالوا  ارا ر رو  اللر    أ رر  مرن غيرر أم  رنسص مرن أ رر   ر ا
       صلى اللر  عل ر  و رلمالله كلنا ا و ما امىر ب  الصائم، اسا  ر و 
أو  ،أو :مرر  ،علرى م ارإل لربن ،اعىر  اللر  هر ا الثرواب لمرن اىرر صرائما  

ضررر   ررررأإل   اظمرررأ  ررررأإل مررراا، ومرررن  رررسى صرررائما   رررسا  اللررر  مرررن حو 
 .) حبام وابن البيهس  وابن خز مإل روا  )  بعوها، حلى  وخ  ال نإل

 توصية عملية :
المررار  والممرراار ن ولررو علررى :مررر  .. الم،رراركإل ارر  إاىررار  أحرررص علررى

و لررك بررالنزو  إلررى الىر ررق ابيرر  صررن  المغرررب، وعهررواا الىعررا  واللمررر 
 لمن :سابل  من المار  والمماار ن .. 
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 ( إفطار الصائم ـ ب5) 
 :صحابة والتابعينالحال 
والممراكين، ورأمرا علرم  ابرن عمرر   امىرر إ  مرع اليلرامىعبرو اللر  كام 

  .أم أهل  او رووهم عن  الم امىر ا  :لك الليلإل

مررن اىعررم إخوانرر  الىعررا  وهررو صررائم و  لرر  بخررومهم  المررلفوكررام مررن 
 ..  الهمن وابن المبارح منهم… و روأحهم

 خممرين رمضرام  رهر ار  ليلرإل كر  امىرر  رل مام أبر  برن اوحمر كرامو 

 ..  وأا    وأا   كماهم المىر ليلإل كام اإ ا إنمانا  
 رح اىعم إخوان  أ  ا   من الهلو  وغيرها وهو صائم.وكام ابن المبا

 تفطير الصائم من أخالق أهل الجود : 
-اعررن ابررن  برراا  صررلى اللرر  عل رر  و ررلمر ررو  اللرر   اررى  لررك وارروو:نا

اررا   )كررام ر ررو  اللرر  صررلى اللرر  عل رر  و ررلم أ رروو  -ضرر  اللرر  عنهمررار 
الناا، وكام أ وو مرا ا روم ار  رمضرام حرين  لسرا   بر ر ، وكرام  لسرا  
ارر  كرر  ليلررإل مررن رمضررام ايوار رر  السرررعم الر ررو  اللرر  صررلى اللرر  عل رر  

 (.صه او لم أ وو بالخير من الر ا المر لإل )
وقــد عــدد ابــن رجــب فوائــد جــوده صــلى اللــه عليــه وســلم فــٍ رمضــان 

 وذكر منها: 
  رف الزمام، ومضاعمإل أ ر العم  ه  . -1
إعانرررررإل الصرررررائمين والسرررررائمين والررررر اكر ن علرررررى  ررررراعلهم، ه مرررررلو ب  -2

   ا اسو غزا ..، كما أم من  هز غاز المعين لهم مث  أ رهم
  لم  ر  الصر ا  ؟ ارا    لير وق الغنر   عرم ال رو   الملف أحو     و

..اهني ررررا   نرررراا أوو  اللرررر  ارررر  الرررروأهم حررررب الخيررررر، اررررن  نمررررى ال ائع
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او ررررووا  ررررعاو  الرررروأهم وراحررررإل أا ررررو:هم عنرررروما اهرصرررروم علررررى :مىيررررر 
الصررائمين، و:مسرروهم ارر  البيررو  وارر  ال،رروار  وارر  و ررائ  المواصررن  

 الىرق ..و 
 توصية عملية :

 –المىرررراا   -أحرررررص علررررى :مسررررو أصررررهاب الخرررروما  ) أاررررراو المرررررور
الهرا ا (، ابي  المغرب، واحم  إليهم :مرا  أو و بإل ، أو  رارح أهر  

وأحرص على الم،اركإل ار  الخير بال هو والما  ا  :مىير الصائمين ..
 إاىار المصلين بالمم و.وأر   لهم اللمر والعصائر 
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 طعام الطعام ـ أ(إ6)
 إطعام الطعام فٍ سورة اإلنسان : 

وهرر   لملررإل  يبررإل مررن المررولى :بررارح و:عررالى ارر   كررر إ عررا  الىعررا  ارر  
  ور  أ مها امنمام . 

ررررريرا ( ارررررا  :عرررررالى    ْمررررر  ينا  َوَ ل  مرررررا  َوَأ   بأررررر   م  ررررروَم الىأَعررررراَ  َعَلرررررَى حم مم )َو مْىع 
  [1 -]امنمام 

 ..   الل  وحبهم إاا  و هو:هم ل  اا  ابن  باا وم اهو   على
 وما أعظم اإلطعام فٍ أيامنا : 

اررررررا  .  [14 -ارررررا  :عرررررالى  )َأْو إ ْ َعررررراٌ  ا رررررر  َ رررررْو م     َمْمرررررَ َبإلم( ]البلرررررو 
 النخع   ا   و  عز ز ه   الىعا  

  المملم الم بام إ عا من مو با  المغمر     اا  مهمو بن المنكور 
  من ال نإل إ عا  الىعا  و يب الكن ام نكم    واا  ا  موضع عخر

 اأ ن أنت وأ ن  عامك ؟ ..
 أمر صريح :

صرلى وع عا  الىعا ، وخصوصا  لل ائع ه   أمر صر ا من ر رو  اللر  
صررلى اللرر  عل رر  اعررن أبرر  مو ررى ا  ررعر  عررن النبرر   اللرر  عل رر  و ررلم

اررا     أ عمرروا ال ررائع، وعرروووا المررر ل، واكرروا العان  )صرره ا(  و ررلم
     ائعا   أاض  الصواإل أم :،بع كبوا  ا  المأ ور     .. و 

اوا أ ما  ! علرى ممرلم ا لر  علرى مائرو  إاىرار عليهرا مرا لر  و راب .. 
 و ار  امىر على لق ما  العو  ..  

 : السلفحال 
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علرى كثيرر مرن  اهرصوم على إ عرا  الىعرا  و سومونر  الملفكام  ولسو
 عا  أخ صرالا، ارن ا،رلر  العباوا .  واا كام  لك بإ با   ائع أو إ

ارا أ هرا      صلى اللر  عل ر  و رلم المسر. اا  ر و  الل  ال   :ىعم  ا 
المررن ، وأ عمرروا الىعررا ، وصررلوا ا رحررا ، وصررلوا بالليرر   النرراا أا،رروا

   )صه ا(..  بمن  والناا ن ا ، :وخلوا ال نإل
 أوعو ع،رر  مرن أصرهاب  ارأ عمهم  عامرا    م  الملفواو اا  بعل  

 .إ ماعي  ا،لهون  أحب إلى من أم أعلق ع،ر  من ولو

 من ثمرات إطعام الطعام :
كثيررر  منهررا  اللررووو واللهبررب إلررى اضررائ    ن،ررأ عنرر … ع عررا  الىعررا  و 

إخوانررك الرر  ن أ عمررلهم، ه  رروم  لررك  ررببا  ارر  وخررو  ال نررإل     :رروخلوا 
كمررا  ن،ررأ ممررلم (،  ال نررإل حلررى :ؤمنرروا، و  :ؤمنرروا حلررى :هررابوا   ) روا  

رررراعنرررر م المررررإل الصررررالهين، واحلمرررراب ا  ررررر ارررر  معررررونلهم علررررى    أاض 
 ..الىاعا  الل  :سووا عليها بىعامك.

 توصية عملية : 
أو  ررارح ارر   معهررا مررن إلررى أ ررر  اسيررر ، رمضررامبرراور بررإخرا   ررنىإل 

.. وال،نىإل :،لم  على ما :سور عل   مرن أو :وز عها على المسراا الغير 
 و  .. نوا ف وخضروا  وله
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 (إطعام الطعام ـ ب7)
 

 خير اإلسالم .. إطعام الطعام!
صرلى النبر   أم ر ن  رأ  رض  الل  عنهما  عبو الل  بن عمرو  عن  

 :ىعم الىعا  و:سرأ المن      اا   ؟ أ  ام ن  خير   الل  عل   و لم

   ) البخار (على من عرات ومن لم :عرف
والصرررور واللمرررام نهرررو  لمرررنمإل اليررروممرررللز  و لرررك  م إ عرررا  الىعرررا  

 المملمين .. 
 لمن أطعم الطعام : ثمار الجنة ورحيقها

أنرر  اررا    صررلى اللرر  عل رر  و ررلم اعررن أبرر   ررعيو الخررور   عررن النبرر   
 أامررا مررؤمن أ عررم مؤمنررا علررى  ررو  أ معرر  اللرر  مررن  مررار ال نررإل ومررن 

 من(. سى مؤمنا على امأ  سا  الل  من الرحيق المخلو   )ح
 غرف الجنة لمن أطعم الطعام : 

صلى الل  عل ر  و رلمأن  ارا    إم ار  ال نرإل غرارا  اعن عل  عن النب  
 ر  ااهرهرا مرن با نهرا وأا نهرا مرن ااهرهرا  ارالوا  لمرن هر  ارا ر رو  
الل ؟ اا    لمن أ عم الىعا  وأ اب الكن  وصلى باللير  والنراا ن را  ) 

 حمن(.. 
 من موجبات الجنة : 

أخبرنرر  ، اررا ر ررو  اللرر     أنرر  اررا  ر  رضرر  اللرر  عنرر ر أبرر   ررر ا عررن 
   يب الكن  وأ   المن  وع عا  الىعرا   اا  . ب، ا  و ب ل  ال نإل

 ) صه ا( ..
 أفضل إطعام الطعام : 
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و ررؤ روم وأاضرر  إ عررا  الىعررا  ام ثررار مررع الها ررإل كمررا اررا  :عررالى  
 [.9]اله،ر على أنممهم ولو كام بهم خصاصإل 

 رم  رراان   ،لسمرإل هرالرو أم الرون ا كلهرا لر  اي ارا  أبرو  رل مام الرواران    
  .م أضعها ا  ه  أخ  حببت أ

 وجبة أبٍ ذر الساخنة !
ام  صه ا ممرلم عرن أبر   ررر رضر  اللر  عنر  ر عرن النبر  صرلى اللر  
عل رر  و ررلم اررا  لرر     اررا أبررا  ر إ ا  بخررت مراررإل اررأكثر مااهررا و:عاهررو 

  يرانك  )صه ا( ..
ومن  ومها وأبو ر ر رض  الل  عن  ر اخر  أ باق المراإل الماخنإل، علرى 

 نا   واب إ عا  الىعا  ..بما لها .. لي
النب  صلى الل  عل ر  و رلم   اا  واعلم أم  عا  الواحو ا م  ا  نين   

مررن كررام عنررو   عررا  ا نررين اليرر هب بثالررث وعم أرأررع اخررام  أو  رراوا  
  ) صه ا(.  

 مالحظة :
ا  كثير من ا ح ام، نر  بعل الممرلمين عل ر  كمرارا ، بمربب عرو   

و  لرررك، ومرررن المم رررن ام  نرررا   رررواب إ عرررا  السرررور  علرررى الصررر ا  أو نهررر
الىعا ، مع ب   الكمارا  الل  عل  ، من خن  الو برا  المراخنإل، اللر  
 :وز  على المسراا .. و لك بأم املهضر ن إل إ عا  الىعا  مع الكمار .. 

 توصية عملية : 
ا لهرررو اررر  إخررررا  و برررإل  ررراخنإل  وم رررإل مرررن  عامرررك،   رررر  اسيرررر  مرررن 

  يرانك.
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 عام الطعام ـ ج(إط8) 
 

 أحب الطعام إلى الله :
عن عبو الل  بن عمرر ارا    أحرب الىعرا  إلرى اللر  عرز و ر  مرا كثرر  

 .عل   ا  و 
 أسرع صدقة إلى السماء : 

و   صرررلى اللرر  عل ررر  عررن حبرررام بررن أبررر   بلررإل ارررا    اررا  ر رررو  اللرر  رم
إم أ رررر  صرررواإل :صرررعو إلرررى المرررماا أم اصرررنع الر ررر   عامرررا    و رررلم
 .م  وعو إل   نا ا من إخوان  يبا  

 تجميع المسلمين على الطعام من أخالق الصحابة : 
صررلى اللرر   اعرن  أنرر  برن مالررك رضر  اللرر  عنرر  أم  رار ا لر ررو  اللر   

عل   و لممار   ا كام  يرب المررق، اصرنع لر رو  اللر  صرلى اللر  عل ر  
  اللرر  و رلم  رم  راا  رروعو ، اسرا    وهر  ؟  لعائ،رإل، اسررا    ، اسرا  ر رو 

صررلى اللرر  عل رر  و ررلم     ، اعرراو  رروعو ، اسررا  ر ررو  اللرر  صررلى اللرر  
عل ررر  و رررلم  وه  ؟ . ارررا    ، ارررا  ر رررو  اللررر  صرررلى اللررر  عل ررر  و رررلم  
   ،  ررم عررراو  رروعو ، اسرررا  ر ررو  اللررر  صررلى اللررر  عل رر  و رررلم   وهررر  ؟  

 )مملم(..  اا   نعم، ا  الثالثإل. اساما  لوااعام حلى أ: ا منزل 
وار  رارل ر ررو  اللر  صرلى اللرر  عل ر  و رلم ا  ررل ابإل لروعو  المار رر  
إ  أم :صررهب  عائ،ررإل رضرر  اللرر  عنهررا،  ا،رر ا  برررز، الصررور  اله ررإل 

صررلى اللرر  عل رر  و ررلممع أهلرر  وعظرر م رحملرر  وعا ملرر   ل ميرر  خلسرر  
أهلرر  ر وهرر  إنمررا  : اههررا ..  أايلرررح ر ررو  اللرر  صررلى اللرر  عل رر  و ررلم

  ب  ر ل  ل  من ورائها إلى مائو   ه إل عامر  عنرو :رضى بال،ظف أ و 
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 ار  المار  ؟! ما كرام خلرق ر رو  اللر  صرلى اللر  عل ر  و رلم ليرضرى 
 ب لك ! ! 

ا مرررن أصرررهاب  علرررى عرررن علررر  رضررر  اللررر  عنررر  ارررا     م أ مرررع نمرررر  و 
 .صا  أو صاعين أحب إل  من أم أخر  إلى  واكم اأعلق نممإل

 الطعام !  والخير يبحث عن بيت يطعم فيه
للخير أ ر  إلى البيت الر   اىعرم ه ر  الىعرا      بن عل  عن الهمن ا

   ..  من ال،مر  إلى  نا  البعير
 ذوق رفيع :

 لبعضرهم   ارا  ورأمرا ،عنرو  بما أ:اهم إخوان  عل   وخ  إ ا الهمن كام
 إنمرررا   ه سرررو  ر رررب ايهرررا ارررإ ا ه خر هررا المرررر ر :هرررت مرررن المرررلإل أخررر 

 ..لكم اوخر: 
 ق وذكاء: ذو

  وخلنررا علررى ابررن  ررير ن أنررا و عبررو اللرر  بررن عرروم ارحررب  أبررو خلررو  ارا 
بنرررا و ارررا    مرررا أور  ك رررف أ:همكرررم ؟ كرررر  ر ررر  مرررنكم اررر  بيلررر  خبررررز 

)  ررر ا ولكررن  رررأ عم م  رري ا   أرا  ارر  بيرررو:كم ا رراا ب،ررهو   .. ولهررم
 . وكام اسىع بالم ين و ىعمناكالهلو  ( 

 توصية عملية :
.. للنرررا   رررواب إ عرررا  اماىرررار اليرررو  رررر  اسيرررر ، علرررى ارررم با لضرررااإل أ 

 الىعا ..  
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 ( إكرام الضيف .. من اإليمان9)
 

 إكرام الضيف واجب : 
مررن كررام  ررؤمن باللرر  واليررو   ر ررو  اللرر  صررلى اللرر  عل رر  و ررلم    اررا  

ا خرررر ال  رررر   رررار  ومرررن كرررام  رررؤمن باللررر  واليرررو  ا خرررر ال  رررر  ضررر م  
 ررو  وليلررإل والضرر ااإل    ز:رر  اررا ر ررو  اللرر  ؟ اررا  . اررا  ومررا  ائ  ائز:رر  

 ن رررإل أارررا  امرررا كرررام وراا  لرررك اهرررو صرررواإل عل ررر  ومرررن كرررام  رررؤمن باللررر  
  ) البخار ( واليو  ا خر ال س  خيرا أو ل صمت

 لهمررر       ه  رررر  ضررر م   ائز:ررر    اعنررر   صرررلى اللررر  عل ررر  و رررلمواولررر  
بمرا حضرر مرن غيرر عمر  ا  أو   و  أو أو  ليلإل ؛  م اىو بالغ ا  بر  

 .   اما كام بعو  لك اهو صواإل ؛:كلف كما :كلف ا  أو  ليلإل 
 وإن لم تكرمه فلست من محمد صلى الله عليه وسلم : 

 (، المررلف) مررن علمرراا عبررو اللرر  بررن الهررار  بررن  ررزا علررى وخرر  ر ررنم
إنمرا   نرا ! إنرا   نر رو هر ا   ارا   ،األسى لهما و او  وكرام ملك را عليهرا

من لرم ا رر  الضر ف الر   مرن مهمرو و     اا   .   ي ا ننلمع ب  نممع
   . إبراه م عليهما المن 

 والنبٍ يضيف المشرك : 
ضراا  ضر ف وهرو  صلى اللر  عل ر  و رلمعن أب  هر ر   أم ر و  الل  

ا،ررب ، ب،را  اهلبرت  صرلى اللر  عل ر  و رلم اأمر ل  ر و  اللر ؛ كاار 
حلرى  ررب حرنب  ربع ، ا،ررأ   ،أخرر   رم  ،ا،ررأ  ، م أخر  ، حنبها 

صرررلى اللررر  عل ررر   ارررأمر لررر  ر رررو  اللررر  .   رررم أنررر  أصررربا اأ رررلم .   ررر ا 
اسررا  ر ررو   .  ررم أمررر بررأخر  الررم امررللمها، ب،ررا  ا،رررب حنبهررا  و ررلم
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المرررؤمن ا،رررب اررر  معرر  واحرررو والكررراار      صرررلى اللرر  عل ررر  و ررلماللرر  
   ) مملم( . ا،رب ا   بعإل أمعاا 

 حابه فٍ إكرام الضيف: ويستعين بأص
صررلى اللرر  عنرر  اررا   أ:ررى ر رر  ر ررو  اللرر   عررن أبرر  هر ررر  رضرر  اللرر ا

اأر ر  إلرى نمرائ  الرم  .اا ر رو  اللر  أصرابن  ال هرو   اسا عل   و لم، 
أ  ر رر       صررلى اللرر  عل رر  و ررلماسررا  ر ررو  اللرر   ،ا ررو عنرروهن  رري ا

صررار اسررا  أنررا اررا . اسررا  ر رر  مررن ا ن  اضرر م  هرر   الليلررإل  رحمرر  اللرر  
صررلى اللرر   مرأ:رر  ضرر ف ر ررو  اللرر    ر رو  اللرر  ارر هب إلررى أهلرر  اسررا 

ذاللرر  مررا عنررو  إ  اررو  الصررب إل   االررت . ن :وخر رر   رري ا عل رر  و ررلم
ارررا  ارررإ ا أراو الصرررب إل الع،ررراا انررروميهم و:عرررال  ارررأ م   المررررا  ونىرررو  

للرر  عل رر  صررلى اامعلررت  ررم غرروا الر رر  علررى ر ررو  اللرر   . بىوننررا الليلررإل
.   لسرو ع رب اللر  عرز و ر  أو ضرهك مرن ارنم واننرإل     اسا  و لم 

  ) و رؤ روم علرى أنممرهم ولرو كرام بهرم خصاصرإل  اأنز  الل  عرز و ر  
 البخار (..
  :لكلرف ار  إكررا  الضر ف، وللكرمر  ممرا :أكر  منر ، وا هرم نصحية : 

 .   ا  إكرا  الض ف، أم :ملسبل  بأحمن ا لقبا ، و:هش ل  و:بش
 توصية عملية : 

 البهث عن ض ف ر وحب ا لو كام غر با  ر ، و:ىعم  ا  بيلك و:كرم  . 
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 ( حق الجار ـ أ  11)
 وصية الله : 
  واعبررووا اللرر  و  :،ررركوا برر   رري ا  وأالوالررو ن إحمررانا  وأرر   اررا  :عررالى   

ب  َواْلَ ار      اْلسمْرَأَى َواْلَ ار  الْ السرأى واليلامى والمماكين،  راح  نمرب  َوالصأ  م
 [36 -]النماا   ب الَ ْنب    

اررا  السر برر  رحمرر  اللرر  ارر  :ممرريرها   أمررا ال ررار اسررو أمررر اللرر  :عررالى 
بهمظ  والق ا  بهس  والوصا  برع   مل  ا  كلاب  وعلى لمرام نب ر ، أ  
:ررر   رربهان  أكررو  كررر  بعررو الوالررو ن وا ارررأين   وال ررار    السرأررى  أ  

 ار ال نب  أ  الغر ب. .السر ب،  وال 

إل بال ررررار منررررووب إليهررررا ممررررلما  كررررام  إلررررى أم اررررا    وعلررررى هرررر ا االوصرررر
أوكرراارا ، وهررو الصرره ا، وامحمررام اررو ا رروم بمعنررى الموا ررا ، واررو ا رروم 

 بمعنى حمن الع،ر  وكف ا    والمهاما  وون  . 
 وصية جبريل : 
ين  بال ررار مررا زا   بر رر   وصررصررلى اللرر  عل رر  و ررلم   اررا  ر ررو  اللرر 

   ) صه ا( .. حلى اننت أن   يور  
لمرررا  حرررب أم  بر ررر  ر عل ررر   ه ررر ا ارررا  النبررر  صرررلى اللررر  عل ررر  و رررلم 

المن  ر  وص   بال ار مرارا  و :كرارا  ؛ إلى الور إل اللر  ارن ايهرا النبر  
أم  لررك :مهيرروا  لنررزو  ح ررم  مرروأر  ال ررار مررن  ررار  . اك ررف حالررك مررع 

  ارح ؟ ! 
 ن إكرام الجار : ومن اإليما

مرن كرام  رؤمن باللر  واليرو  ا خرر ال  رر      صلى الل  عل ر  و رلملسول  
 ( . اه  أنت أه  إكرا  ال يرام ؟؟ملمق عل    )  ار 
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 حتى الجار اليهودي : 
 بهرت لر   را   ر  رضر  اللر  عنهمرا ر  عن م اهو أم عبو الل  بن عمرا

؟ أهرو لم ل ارنرا اليهروو ؟ و  ا  أهل  الما  راا ارا  أهرو لم ل ارنرا اليهرو 
 اك ف حق  ارح         المملم؟) صه ا (

 تحذير: 
ذالل     رؤمن ذاللر     رؤمن ذاللر       صلى الل  عل   و لمالنب  اا  

الررررر     ارررررأمن  رررررار     . ايررررر  ومرررررن ارررررا ر رررررو  اللررررر  ؟ ارررررا     رررررؤمن 
  )البخار ( . بوائس 
  ار   ر  والم  .  من اأ ، من  م  إامان ل  ا  و   ؤمن أ  

 واجبات المسلم نحو جاره:  
 أم  لعرف عل   إ ا ح  ا   وار .  .1
 أم  بوأ  بالمن  إ ا خر  أووخ .  .2
 أم ا،ارك  أاراح  وأ:راح .  .3
 أم اعوو  إ ا مرض أوأحو من أهل .  .4
 أم ا، ع  ناز: .  .1
 أم  لمسو  إ ا غاب أومرض.  .6
 أم    ؤ ا .  .1
 م    ل م  و   لهم  عل  .أ  .1
 أم ا يب وعو: .  .9
 أم اصوم حرمل .  .11
 أم اعين  عنو ال،وائو.  .11
 أم  وا    و  ثر بر  و همن إل  .  .12
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 أم املر عيب .  .13
 أم  نصا ل .  .14
 أم اهمن ع،ر: .  .11

 توصية عملية :
 ام بز ار  أكثر من  ار .. والمؤا  عل    ..  
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 ار ـ ب( حق الج11)
 األقرب أواًل : 

 ،م لر   رار نإالرت   ارا ر رو  اللر   عائ،رإل ر رضر  اللر  عنهرا ر   االت
   ) صه ا( . إلى أارأهما منك بابا      اا  ؟ اإلى أ هما أهو 

 تحذير !
صررلى اللر  عل رر   ررمعت النبر  عرن ابررن  براا ر رضر  اللرر  عنر  ر  ارا  

   ) صه ا( ل   المؤمن ال   ا،بع و ار   ائع اسو     و لم
 الجار الحسن ُيشترى .. 

حمن ال وار من النعم العظ مإل وا  ا الكر مإل، وله ا اا  عل  ر رضر  
اللررر  عنررر  ر   ال رررار ابررر  الررروار؛ االررروار الىيبرررإل الوا رررعإل السر برررإل :ضررريق 
بماكنيها إ ا ابللوا ب ار  وا، والوار الض سإل البعيو  :ىيرب لمراكنيها إ ا 

 حظوا بهمن ال وار.
أبرررو ال هرررم العررروو  وار  بمائرررإل ألرررف و نرررار،  رررم ارررا  للم،رررلر ن  ب رررم برررا  

:،لروم  وار  عيو بن العاص)الصهاب  رضر  اللر  عنر ( ؟ .  اسرالوا  
وهرر  ا،ررلر   رروار اررو؟ اررا   رووا علررْ  وار ، وخرر وا وراهم ررم، ذاللرر    
أو   رروار ر رر   إم اسررو م  ررأ  عنرر ، وعم رعنرر  رحررب برر ، وعم غبررت 

و  ارأنر ، وعم  رأللم  أعىران ، وعم لرم أ رأل  ابلروأن ، حمظن ، وعم  ره
 وعم نابلن   ائهإل ارأ  عن .

 ابلغ  لك  عيوا  هبعث  إل   بمائإل ألف ورهم.
 الجار السوء يباع بأبخس األثمان

وأ  ررانهم،  المررلفكررام أبررو ا  رروو الرروحل  ، صرراحب علرر  مررن  رراوا  
كرررام  بررر   واضرررع علرررم النهرررو بلو  ررر  مرررن علررر  رضررر  اللررر  عنررر ، وارررو
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ا  رررروو  يرررررام بالبصرررررر ، كررررانوا اخالمونررررر  ارررر  ا علسررررراو، و ؤ ونرررر  اررررر  
ال ررروار، و رمونررر  اررر  الليررر  باله رررار ، و سولررروم لررر   إنمرررا  ر مرررك اللرررر  
:عالى؛ ه سو  لهم  ك بلم، لو ر من  اللر   صرابن ، وأنرلم :ر مرونن  و  

عت  ار  ! :صيبونن ؛  م با  الوار، اسي  ل   بعَت وارح؟! اسا   ب  ب
 ! ! 

اكن ر أخ  ا  الل  ر كمعيو برن العراص  ام،رلر   روار ، و  :كرن كممراق 
 الكواإل،  مبا   وارهم بأبخ   من !  ..  

ال ررار ارر  المرروق، وارر   وال رروار لرر   ااصرررا  علررى المرر ن، وعنمررا ا،ررم 
 ، ونهوها.. الزراعإل، واى العم 

 توصية عملية : 
عمرررر   عم أم ررررن عررررا  .. و حرررررص علررررى ا لضررررااإل أحررررو  يرانررررك علررررى ا

إاىرررار م مرررع لل يررررام، كأاىرررار العمرررار ، أو إاىرررار الممررر و، إو إاىرررار 
 اله  .. 
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 ( الزكاة  ـ أ12)

 تعريف الزكاة: 
:عرف الزكا  بأنهرا ال رزا المخصرص للمسيرر والمهلرا  مرن أمروا  الغنرى. 

مرررن المررروخرا  المرررنو إل إ ا :عرررو    مرررإل  %2.5و:همرررب الزكرررا  كنمررربإل 
 ف بالنصاب.معينإل :عر 

الزكرررا  م،رررلسإل اررر  اللغرررإل العرأ رررإل مرررن زكرررا واللرررى :عنرررى النمررراا والىهرررار  
والبركإل . اإخرا  الزكا   هر   موا  المملم وارأرإل إلرى اللر  :عرالى  رزواو 

 ا .بها وم لمع  بركإل وصنح  

 زكاة المال ُتذهب الشر : 
 عنر من أو  زكرا  مالر  اسرو  هرب   صلى الل  عل   و لم اا  ر و  الل 

 . ) حمن لغير  (  ر 
 وتجلب لذة اإليمان : 

 رن  مرن اعلهرن اسرو  عرم  عرم    صلى اللر  عل ر  و رلم اا  ر و  الل 
وأعىى زكرا  مالر  ،وعلم أم   إل  إ  الل   ،من عبو الل  وحو    امامام

 يبررررإل بهررررا نممرررر  رااررررو  عل رررر  كرررر  عررررا  ولررررم اعررررو الهرمررررإل و  الورنررررإل و  
لل  مررإل ولكررن مررن و ررو أمرروالكم اررإم اللرر  لررم امررألكم المر ضررإل و  ال،ررر  ا
 . )صه ا لغير  ( خير  ولم اأمركم ب،ر 

 و أعلى درجات اإلسالم  بعد الصالة : 
كرام عنرو  غرن  ر رضر  اللر  عنر  ر أم ابرن ممرعوو  وعن زر برن حبر ش

  اسرا   ،وعنو  أصهاب  ا اا ر   اسا  لر  حضررمإل ،اسرأ ا  المصهف
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   اررا ،  الصررن   اررا  ؟ أ  ور ررا  ام ررن  أاضرر اررا أبررا عبررو الرررحمن 
 ) حمن (  الزكا   اا   ؟  م أ 

 عقوبة مانع الزكاة : 
من منع الزكا  اسو ار:كب مهرأم ا هرو كبيرر  مرن الكبرائر، وورو ار  السررعم 
م ، كمررا ارر  حررو ث  ررنأإل مررا اميررو أمأ عسوألرر  ارر  ا خررر  مررن نررو م خرراصأ والمأ

صررلى اللرر  عنرر  اررا   اررا  ر ررو  اللأرر   ممررلمم عررن أبرر  هر ررر  رضرر  اللرر 
   ما من صاحب كنزم    ؤوأ  زكا:  إ أ أحم  عل   ا  نرار عل   و لم

 هنأم ، ه  ع  صمائا ، ه  و  بها  نبا  و بين  ، حلأى اه م اللأر  برين 
ررا إلررى   برراو  ارر   ررو م كررام مسرروار  خممررين ألررف  ررنإلم ،  ررمأ  ررر   رربيل  إمأ

ررا إلررى النأررار ، ومررا مررن صرراحب إبرر م    ررؤوأ  زكا:هررا إ أ بىررا  ال نأررإل وعمأ
لهررا بسررا م ارارررم كررأوار مررا كانررت :مررلنأ عل رر  ، كلأمررا مضررى عل رر  أخراهررا 
روأ  عل ررر  أو هرررا ، حلأرررى اه رررم اللأررر  برررين  بررراو  ، اررر   رررو م كرررام مسررروار  
ررا إلررى النأررار ، ومررا  ررا إلررى ال نأررإل وعمأ خممررين ألررف  ررنإلم ،  ررمأ  ررر   رربيل  إمأ

، كررأوار مررا  مررن صرراحب غررنمم     ررؤوأ  زكا:هررا ، إ أ بىررا لهررا بسررا م ارارررم
كانت ، الىؤ  بأاناها و:نىه  بسرونها ، ل   ايها عسصراا و   لهراا 
، كلأما مضى عل   أخراها روأ  عل   أو ها ، حلأى اه م اللأ  بين  براو  
، ا   و م كام مسوار  خممين ألف  رنإلم ممأرا :عروأوم ،  رمأ  رر   ربيل  إمأرا 

 إلى ال نأإل وعمأا إلى النأار  .
 الزكاة والتمكين:

ارر  ا رض ، لسولرر   والعررز  اللم ررينصررمإل مررن صررما  أهرر  والزكررا  
َكرراَ  :عالى    رَنَ  َوع:َرومْا الزأ )الأر   َن إ ْم مأكأنأراهمْم ا ر  ا ْرض  َأَارامموْا الصأ
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وف  َوَنَهرْوْا َعرن  اْلممْنَكرر  َول لأر    وْا ب اْلَمْعرم ( ]الهرج  َوَأَمرم  -َعا  َبرإلم ا مممرور 
41] . 

 توصية عملية : 
 مع ورا إل اس  الزكا  . زكا  الما  ؛ إم لم :كن أخر لها إخرا 
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 ( الزكاة  ـ ب13)

 :أهمية الزكاة 
الزكررا  ركررن مررن أركررام ام ررن  ا  ا رر إل وهررى ار ضررإل علررى كرر  ممررلم 

و لمررررب :لررروار ه ررر   ررررو ها ه  رررب عل ررر  إخرا هرررا لممرررلهسيها . وارررو ور 
( عارإل .  إم الر  ن 80الزكا  اى السرعم الكر م مرع الصرن  ارى أكثرر مرن )

عمنوا وعملوا الصالها  وأااموا الصن  وع:وا الزكا  لهم أ ررهم عنرو رأهرم 
 (277عاإل -و  خوف عليهم و  هم اهزنوم   )البسر  

 يا تارك الزكاة ويلك !
و    رؤو  زكرا  مالر  ما من أحر     صلى الل  عل   و لماا  ر و  الل  

 .  ) صه ا (   إ  مث  ل   و  الق امإل   اعا أار  حلى اىوق عنس 
 :حكمة الزكاة 

اهرررث اللررر  :عرررالى الممرررلمين علرررى امنمررراق مرررن أمررروالهم ل مرررووا حا رررا  
المسررراا والمهلررا ين  مررن  ا الرر   اسرررض اللرر  ارضررا حمررنا ه ضرراعم  لرر  

 (   245 عاإل   عوم )البسر أضعااا كثير  ذالل  اقبل و بمو وعل   :ر 
والزكرررررا  اررررر  ام رررررن  هرررررى أو  نظرررررا  عرالررررر  الب،رررررر إل للهسيرررررق الرعاارررررإل 
للمهلا ين والعوالإل ا  لما  إل بين أاراو الم لمع حيث اعاو :وز رع  رزا 

 من  روا  ا غن اا على الىبسا  المسير  والمهلا ين .
الىمرع والهررص والزكا   هر   موا  المزكَ  و هر  لنمم  مرن ا نان رإل و 

 .وعو  المبا   بمعانا  الغير 
وهررى كرر لك  هررر  لررنم  المسيررر أو المهلررا  مررن الغيررر  والهمررو والكراه ررإل 

  صهاب الثروا  .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 31 

و:ررؤو  الزكررا  إلررى ز رراو  :ما ررك الم لمررع و:كاارر  أاررراو  والسضرراا علررى 
المسر وما  ر:بو ب  من م،اك  ا لما  إل واالصاواإل وأخن  رإل إ ا أحمرن 

 ن  أموا  الزكا  وصراها لمملهسيها .ا لغ
 :النصاب 

والنصاب هو مسوار معين من الما  مهوو  رعا   : ب الزكا  ار  أار  
 من  و:خللف   مإل النصاب حمب نو  الما  .

النصاب بع،ر ن مثسا  من الر هب  صلى الل  عل   و لمواو حوو النبى 
ب المضررإل وحرروو نصررا –(  رامررا مررن الرر هب الخررالص 85وهرر  :مرراو  )

 (  راما من المضإل الخالصإل .595 بمائلى ورهم وهى :ماو  ) 
(  راما من ال هب الخالص 85ونصاب العمن  الور  إل هو ما ا ااو )

   .  و لغير بلغير   مإل العملإل
 فٍ كل يٍء:

العمررررن   ووالمضررررإل  كرررر  ا مرررروا  كالرررر هبارررررض ام ررررن  الزكررررا  اررررى 
ا  والركررررراز عررررروا ن والثمرررررارالمخللمرررررإل وكررررر لك عرررررروض الل رررررار  والرررررزرو  

 ..الخ  والمعاوم 
صررررهاب المرررر هب الهنمرررر  والسرضرررراو  مررررن المعاصررررر ن وغيررررر  أالررررى وأ

.. إلررى  انررب إخرررا  الزكررا   بو رروب الزكررا  ارر  كرر  المهاصرري  الزرا  ررإل
علرررررى المرررررزار  ب م رررررع أنواعهرررررا ) مثررررر  مرررررزار  الىيرررررور وأبررررررا  الهمرررررا  

 .  وا  ماح والم،ا:  وعم  النه  ...الخ( .
 توصية عملية :

 : كير أحو ا غن اا بإخرا  زكا  مال  .. 
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 ( الزكاة ـ ج14)
 المستحقون للزكاة : 

َسررَراا   الممرلهسوم لهرا  مان رإل أصرناف   لسولر  :عرالى     إ ْنَمرا الْصرَوَاا م ل ْلمم
ْم َوا رر  الرأ   ل يَن َعَلْيَهررا َواْلممَؤْلَمررإل  املمرروأمهم يَن َوا رر  َواْلَمَمرراك ين  َواْلَعررام  َارراب  َواْلَغررار م 

رررَن الْلررر   َذالْلررر م َعل ررر ٌم َحك ررر ٌم   ) اللوأرررإل  َ رررب ي   الْلررر   َوا ْبرررن  الْمرررب ي   َار  َضرررإل  م 
61). 

مرن   ا رووم كمرا لهم  م  المسراا والمماكين ، وهر الصنف األول والثانٍ
 ف ر  المم ين . ه عىى المسير أو المم ين مرا ا ، والمسير أ و حا إل من

  .. 
حا إلا  رررررر المسيرررررر  للعلررررر م أبنائهرررررا و:رررررواير كمرررررا  ررررروخ  اررررر   لرررررك  رررررو 

لوز ررررع الهسائررررب والممررررللزما  المور رررر إل علررررى كممررررللزما  اللعلرررر م لهررررم 
 الىنب المسراا وا  لا . 

ال،ررباب العررزاب غيررر السرراور ن علررى و رروخ  ارر  هرر ا البرراب أاضررا  :ررزو ج 
إل للرزوا  مرن غيرر إ رراف ، بهيث اغىى اللكال ف ا  ا  الزوا  بهيث

 أو :سلير.. 
من كمررا امعىررى مررن أمرروا  الزكررا  العلمرراا والرروعا  و ررنب العلررم المسررراا،

ل هررررووهم اللرررر   خررررن  :سرررروام الممرررراعوا  النسواررررإل والعين ررررإل لهررررم؛ :سررررو را  
 من أ   الو ن.  لوها  ب

الموامررررروم العررررراملوم اررررر    العررررراملوم عليهرررررا . وهرررررم  الصـــــنف الثالـــــث
اررور أ ر:رر  منهررا ، المواررف أو العام ،ه عىررى زكررا ، مؤ مررا   مررع ال

 ..  وعم كام غن ا  
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  المؤلمرررإل الررروأهم. وهرررم ممرررن  ر رررى إ رررنم ، أو  ر رررى  الصـــنف الرابـــع
 .بواع الزكا  إل   او م إامان 

الرارراب. و الرارراب  مررع ر بررإل ، و هررو الرايررق واررى    الصــنف الخــامس
. اهرر ا اعىررى مررن  الم ا:ررب ، والم ا:ررب هررو مررن ا ررلر  نممرر  مررن  رريو 

و روخ  ار   لرك وارع المرا   الزكا  ما  روا  بر   ريو  ليلهررر مرن الررق .
م ومعرررررلسن  ا عرررررواا لمرررررك ا  رررررر  والمعلسلرررررين الممرررررلمين مرررررن  ررررر و 

 والمهللين..
   الغارموم . وهم نوعام   الصنف السادس

، ه  رروز واررع الزكررا  لرر ، ليرروا   ا و    مررن عل رر  و ررن   امررلى ع وارراا
  رررروز أاضررررا  أم اعىررررى الرررروائن وارررراا  عررررن المررررو ن . ه هصرررر  و نرررر . و 

 المسصوو ب لك .
الثررررران    مرررررن :همررررر  اررررر   ملررررر  مصرررررن   ا  البرررررين، وعم كرررررام مرررررن 

 ا غن اا. ه عىى بسور ما :هم . 
  زاا  ل  على ه ا العم  العظ م .

، ا رروم ايهررا الرر  نمرر م أو النرر أم ا رروم بررين ابيللررين أو حيأررين  : وصررور 
، ايلهمأل      امصن  بينهم ، ه عىى من الزأكرا  للمرو و  إ:نف ما م 

 ..  حمالل  
  ارر   رربي  اللرر . وهررو ال هرراو ارر   رربي  اللرر  للكرروم  الصــنف الســابع 

كلمإل الل  ه  العل ا .ه عىرى الم اهرو مرن الزكرا  مرا ا ف ر  ار  ال هراو ، 
 المهللين ..  أو ل،راا ا  لهإل لسلا 

سرررن  والهصررروم والممل،رررف ا  العمررر ر إل ، الكمرررا :بنرررى برررأموا  الزكرررا ، 
ومعام  صنع المرن  ، و:همرر بر  الخنراوق، و:صررف ار  كر  مرا اعرين 
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..     ما ا  ا راض  ام نم إل المهللرإل ..  الم اهو ن ا   بي  الل 
وعم  ر لصالا معم ر الممرلمين ر  ال ا وا أموا  الزكا  اعىى منكما 

 .ا  كام كاار 
مرربي  . وهررو الممرراار الرر   انسىررع برر  المررمر ،   ابررن ال الصــنف الثــامن

.. و رروخ  ارر   لررك  الررب العلررم ه عىررى مررن الزكررا  مررا  وصررل  إلررى بلررو  
 الغر ب المسير .. 
 توصية عملية :

ممرراعو   رراب اسيررر عا رر ، ارر  اللكمررب مررن أحررو أبررواب الرررزق، كررأم  
أو كررن  و رر ىا :مرراعو  ارر  :ررواير أووا  م،رررو  مررا مررن مررا  الزكررا  .. 

 ر بين غن  ومهلا  .للخي
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 ( الصدقة 15)

 حجاب من النار : 
 ام  لعبراو  الر  ن عمنروا امق مروا الْصرن  و منمسروا مْمرا االى الل  :عالى     

 رزانررراهم  ررررا  وعنن رررإل مرررن ابررر  أم ارررأ:   ررروٌ    ب رررٌع ه ررر  و  خرررن ٌ 

 ، (13إبراه م  ( 
و إ   رر  لم  مررا مررنكم مررن أحرر      صررلى اللرر  عل رر  و ررلم و سررو  النبرر 

أامررن منرر  اررن  ررر  إْ  مررا ارروأ ،  اللرر ، لرر   بينرر  وأينرر  :ر مررام، اينظررر
 وار  ارن  رر  إ  الْنرار  اينظر أ أ  من  ان  ر  إْ  ما ارْو ، اينظرر برين

 صه ا( ..  "(:لساا و ه ، ااْ:سوا الْنار ولو ب،ق :مر 
 تقٍ مصارع السوء :  

صرر  الررى حالررإل  ر ررى لهررا اسرررر للرر  صرريب بمرررض السلررب وو أاهرر ا  بيررب 
 ا  باا عمل إل : ر  ل  ار  ان للرا...اسرو وصر  الرى حرو اصرمرار و هر 

ل ،لر  بعرل اللهرم  ال زار ...وا   ا  ا اا ... هب ه ا الىبيب الى
:بهرث ار  بساارا العظرا  الملسرا   ا  وهو ا   ر س  للخررو  و رو امررا  ع روز 
ين ارر  هرر   العظررا ، اسالررت لرر    خررار  المهرر  امررألها  لمررا اررا امررا  :بهثرر

رأعررإل مررن ا و و ا ررلهوا اللهررم ارر  هرر ا اليررو  أابنلرر  :وايررت و:ركررت لرر  
، بهرث لهرم عرن بعضر  لعلر  ع:ريهم بر  ...اررق الرب هر ا الىبيرباا  ت 

 روف :مرر عل رك  لل رزار  وخلها الى المهر  وارا  أو  الع وز،  بيو اأخ 
واررا  لهررا  رراا   ..  كيلررو مررن اللهررم 2  كرر  خمرر   ااعىهررا أ هرر   المررر 

اواع  من ه ا اللهم ما ومت على ايو اله را  . اروعت لر  براللوايق. المرا 
ر ع  بيبنا ه ا اللى البيت اا  ل  زو ل  مال  أر  و هرك م،ررق علرى 
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:ررى موعررو  ررمر  للخررار  ل  ررر  أغيررر العرراو . اه ررى لهررا اصررل . وعنرروما 
ولكررن :هررت  ،نرر  كررام ا،ررعر بلهمررن العمل ررإل اصررر علررى عررو  الرر هاب 

 ، رراار هر ا الىبيررب الررى بر ىان ررا ،ضرغو زو لرر  عل رر  واصررارها ب هابرر 
وعنررروما اابررر  الىبيرررب :مرررا و الىبيرررب ملمرررائن  اررر  لررر  مرررن ا رررر  لرررك 
العمل ررإل بهرر   الواررإل؟ اسررا  لرر  الر رر    لررم ا ررر العمل ررإل اررو! و ح ررى لرر  

لر  :بارح اللر  رب العرالمين االلر   ر أ  ن...اصل  مع :لك المرأ  الع وز
إنأمررا أمررر  إ ا أراو  رري ا  أم اسررو  لرر  كررن   امعرر  ماا،رراا و ه ررم ما ر ررو ،

 ..    ه  وم 
 فوائد الصدقة :

  اللهرم ا عر  لمرا  منمرق   السرو  لك لصواإل : ع  المنئكإل :وعو ا -1
 ) حمن(. و ا ع  لما  مممك :لما   خلما
   صرررلى اللررر  عل ررر  و رررلم  الصرررواإل :نلصرررر علرررى ال،ررر ا ين، ارررا   -2

اخررررررر  ر رررررر   رررررري ا  مررررررن الصررررررواإل حلررررررى امررررررك علررررررى لهييهررررررا  رررررربعين 
 .)صه ا(  ىانا  

 واووا مرضراكم صلى الل  عل   و لم  الصواإل :عالج المرضى، اا   -1
 .)حمن(بالصواإل 

:صواوا و لو   صلى الل  عل   و لمالصواإل :مهو خىاااح، اا   -5
اا بلمر  اإنها :مو من ال ائع و :ىمو الخىي إل كما اىمو الم

 . )صه ا(النار
  بوا صررلى اللرر  عل رر  و ررلم   عرضررك و ررراك، اررا  مررالصررواإل :ه -6

 .)صه ا(عن أعراض م بأموالكم 
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 ك  امرررف ارر  صرلى اللرر  عل رر  و ررلمالصرواإل الررك مررن اللهررب، اررا   -8
 .)صه ا(ا  صوال  حلى اسضى بين الناا 

 اررررا عائ،ررررإل  صررررلى اللرررر  عل رررر  و ررررلمالصررررواإل  ررررلرح مررررن النررررار، اال -9
ر  مرررن النرررار ولرررو ب،رررق :مرررر ، اأنهرررا :مرررو مرررن ال رررائع ممررروها مرررن ا رررلل

 .)حمن لغير (ال،عبام 
 توصية عملية : 

 أحرص على إخرا  صواإل  وم إل ولو نصف :مر  .. 
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 أفضل الصدقات( 16)
 :  الصدقة الخفية

إم   : رْ  وعرن -وار   لرك اسرو   ْنها أارب إلى امخنص من المعلنرإل 
   وعم :خموهررا و:ؤ:وهررا المسررراا اهررو خيررٌر لكررم ْمررا هرر :بررووا الْصررواا  ان ع  

 ، (211البسر   )
 :الصدقة فٍ حال الصحة والقوة 

الصرواإل أم :صرْوق وأنرت  أاضر       صرلى اللر  عل ر  و رلم النبر  سولر ل
 صرره ٌا  رره ٌا، :أمرر  الغنررى و:خ،ررى المسررر، و  :مهرر  حلررى إ ا بلغررت

 .  صه ا((واو كام لمنم ك االهلسو  الت  لمنم ك ا ولمنم ك ا، أ  
 هباور اب  اوا  ا وام ..! 

 عن ظهر غنى : الصدقة 
 خيررر الصررواإل عررن اهررر غنررى     صررلى اللرر  عل رر  و ررلملسررو  النبرر  

  )صه ا(.. 
 هباور أ ها الغن  .. اصوالك اهبها الل  ... 

 جهد الُمقل : 
صررواإل أنرر  اررا   ارا ر ررو  اللرر  أ  الررر رضر  اللرر  عنرر  ر  عرن أبرر  هر ررر ا

، وابوأ بمن َ:عمو  :" أاض ؟ اا  هوم الممس أ  صه ا(.  ( م

 " !  ربق ورهرم مائرإل ألرف     صرلى اللر  عل ر  و رلم اللر  وارا  ر رو 

أحرروهما  ر رر  لرر  ورهمررام؛ اأخرر :" اررالوا  اررا ر ررو  اللرر  وك ررف؟! اررا 
ق بررر ، ور رررٌ  لررر  مررراٌ  كثيرررر، اأخررر  مرررن عمرررْرض مالررر  مائرررإل ألرررف،  الصررروأ

  .    )صه ا(الصوق بها
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الصررروأق أخررر  الممرررلم ولرررو بأاررر  السليررر .. وار   رررواب اللررر  :عرررالى.. ارررإم 
أخر ل  بن إل صاواإل؛ اهو خيرر مرن كثيرر اخر ر  صراحب  بن رإل  السلي  إ ا

  ..ضع مإل

    اإلنفاق على األوالد

أهلر   الر ر  إ ا أنمرق النمسرإل علرى   صرلى اللر  عل ر  و رلم :كما ار  اولر  
 )صه ا " اهلمبها كانت ل  صواإل

 

    الصدقة على القريب
الصواإل على المم ين صرواإل، وهر  علرى      صلى الل  عل   و لماا  

 .  )صه ا(  صواإل وصلإل    الرحم ا نلام
ع    ):مهببرروم  لررن :نررالوا البررْر حلْررى :منمسرروا مْمرراولمررا نررز  اولرر  :عررالى      

 صرلى اللر  عل ر : لر رو  اللر  نصرار  ا  أبرو  لهرإل( ، اا  92عمرام  
صررواإل للرر  أر ررو  ، وعنهررا) حواسررإل(  وعم أحررب أمرروال  إلرر  بيرحرراا و ررلم

برهررا و خرهررا عنررو اللرر ، اضررعها اررا ر ررو  اللرر  حيررث  رر ت، اسررا  ر ررو  
ايهرا،  بخم بخم ما  رابا، واو  معت ما الرت   صلى الل  عل   و لم :الل 

 اسا  أبو  لهإل  أاعر  ارا ر رو  اللر ، . إن  أر  أم : علها ا  ا ارأين

  . )صه ا(اسْممها أبو  لهإل ا  أاارأ  وأن  عم 

 وعلى المجاهدين :النفقة فٍ الجهاد 
روق - ربهان  -وارا   إْنمرا  :"مبينرا  صرما  المرؤمنين الر  ن وصرمهم بالصأ 

 المؤمنررروم اْلررر  ن عمنررروا باللررر  ور رررول   مرررْم لرررم  ر:رررابوا و اهرررووا برررأموالهم

  )11اله را   "(وأنممهم ا   بي  الل  أول ك هم الْصاواوم 
   توصية عملية :
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 أ رح أه  بيلك ا  إخرا  صواإل  وم إل أو أ بو  إل ..  
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 ( تحمل الَكل17)
 رضٍ الله عنها : قالتها خديجة

  :همرر  الكرر    :لررك الخصررلإل اللرر  أكررو:ها أ  المررؤمنين خوا ررإل ر رضرر  
إ ررر نررزو    صررلى اللرر  عل رر  و ررلماللرر  عنهررا ر ارر  معرررض :ثبيررت النبرر  

بالبعثرررإل وأ لسلهرررا ااعرررو  :هررروو منمرررا الوا  رررإل المصرررلا ، االرررت  الررروح  
 ،إنرك للصرر  الرررحم ؛ هواللرر    اخز ررك اللر  أبرروا ! أب،رر!  كررن   للنبر   

و:عرررين علرررى نوائرررب  ،و:سرررر  الضررر ف ،و:همررر  الكررر  ،و:صررروق الهرررو ث
   )ملمق عل  (. الهق 

 من هو الكل ؟ 
لرر     :عررين الكرر    ه رر  الكرر  هررو العررا ز ، واللعبيررر   :همرر  الكرر   ، و 

بنغإل ؛ حيث   :هم  الك  ، أ  :عين  إعانرإل كاملرإل حلرى وكأنرك :هملر  
.. والعررا ز هررر ا اررو ا ررروم   المررر ل ، المعررراق ، الممررن ، اليلررر م، ابرررن 

 المبي  ، الىم  ... الخ. 
وا  ه   ا اا  ر أخ  المملم ر كثر ايها أه  الك ، مرن الممرنيين المسرراا 

عماا، الرررر  ن انسىعررررت بهررررم  ررررب  المع ،ررررإل الكر مررررإل أو والمهلررررا ين الضرررر
اهلا وم إلى الوعم المعنو  وا وب ، واو انىووا ا  بيو:هم، ار  عزلرإل، 
ا، وم إلى إلى الل  ه ر المملمين لهم .. اأحر  بنا ر أخ  الكر م ر أم 
نمررلش عررن هررؤ ا، لنسررو  لهررم الرروعم المررال  أو المعنررو ، وعم كررام الرروعم 

 منهم أاض  من من ين ال نيها  !   المعنو  لكثير
 الصّديق يحمل الكل ! 
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خرر  أبرو ب رر  ر أارا  م رإل ر باللعر  ب وا ضرىهاو ر  لما ابللر  الممرلموم 
نرإل وغالغماو ( لق ر  ابرن ال مها را نهو أرض الهب،إل حلى إ ا بلغ ) برح

وهو  يو ) السار  ( اسا    أ ن :ر و اا أبا ب ر ؟اسا  أبو ب رر   أخر نر  
 اوم  اأر و أم أ  ا ا  ا رض اأعبو رأ 

إنررك  ، اسررا  ابررن الوغنررإل   اررإم مثلررك اررا أبررا ب ررر   اخررر  و  اخررر  مثلرر 
و:عرررين  ،و:سرررر  الضررر ف،و:صررر  الررررحم و:همررر  الكررر   ،:كمرررب المعررروو 

 ...   ار اار ع ااعبو رأك ببلوحعلى نوائب الهق وأنا لك  
اهلررب للهرر   ر ارر  المو نررإل ر  رضرر  اللرر  عنرر  ر وكررام أبررو ب ررر الصررو ق

ا م   اهلبهررا . اسررا  أبررو  : أغنررامهم المررا ا ررلخلف االررت  ار ررإل مررنهم
عرن  ر ا  - اعنر  الخنارإل -ب ر وعن   ر رو أ  اغرنر  مرا وخلرت ه ر  

 كنت ااعل  أو كما اا 
عن  ر  أ ناا خنال    هب إلى امررأ  ع روز عم راا واو كام ر رض  الل  

مسعررو  ه هضررر لهررا  عامهررا و هلررب  ررا:ها مررن غيررر أم اعلررم أحررو برر لك 
حلى :لبع  عمر مر  ووخ  بعو خرو ر  مرن عنروها امرأ  المررأ  اأخبر:ر  

 وكانت   :علم أن  أبو ب ر.
 والفاروق يحمل الكل : 

عررل ا رامرر  ه مررس  عنرر   لعاهرو ب وكرام عمررر بررن الخىراب رضرر  اللرر 
اوخ  إليها  لهإل  . لهن الماا باللي  . ورع   لهإل باللي   وخ  بيت امرأ  

عنروح؟  نهرارا ارإ ا ع روزا عم راا مسعرو  ، امرألها   مرا اصرنع هر ا الر ر 
االررت   هرر ا لرر  منرر  كرر ا وكرر ا  لعاهررون  ، اررأ:ين  بمررا اصررلهن  و خررر  

 !عثرا  عمر :ل ع؟اسا   لهإل    كللك أمك اا  لهإل ،  . عن  ا   
 توصية عملية : 
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 ابهث عن بيت ه   ممن أو ع وز، :لعهو  بالرعااإل والز ار  .. 
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 ( كسوة المسلم 18)
 ثياب الجنة :

أامرا مرؤمن كمرا مؤمنرا  وأرا اا  أبو  عيو الخور  ر رضر  اللر  عنر  ر    
   )صه ا(. على عر  كما  الل  من خضر ال نإل 

 ااحرص على منب  ال نإل .. !
 تعلم من الفاروق : 

 اسو كام ا مو إخوان  . 
 . اسير  لر  ه ر  . كأنر  ا ثرر لبمر  ؛ا وأ  ر:و   ح  عل  بن أب   البرم ا

ر  رض  الل  عنر ر ه ا كمان   خليل  وصمي  عمر بن الخىاب   اسا   
   .   إم عمر ناصا الل  انصه  الل  ،

 نصيحة ابن مسعود : 
بن ممعوو رض  الل  عن  اا   ورو  ابن أب  الون ا بإ ناو  عن ا

 امه،ر الناا  و  الق امإل أعر  ما كانوا او، وأ و  ما كانوا او، وأامأ 
ما كانوا او، امن كما لل  عز و   كما  الل ، ومن أ عم لل  أ عم  

 الل ، ومن  سا لل   سا  الل ، ومن عما لل  عما الل  عن  . 
 اأعو لبا ك ا   و  العرض ..! 

 يفعله خيثمة : ما كان نظر او 
اسرررو كرررام ام،ررر  ومعررر  صرررر  بهرررا بعرررل المنبررر  ال و رررو  ، ارررإ ا اابررر  

 مملما  عل    وب بال   ؛ أعىا   وأا   و وا  ! 
هرر  ل  ارر   ا ؛لعررنا بررن الممرريب اررا    كررام خيثمررإل ا عرر  صرررر اعررن ا

اأعىررا  ؛ اعلررض  ؛مرن أصررهاب  ار    راب ر رإلن  ارإ ا رأ  ر ر ؛الممر و
 .  صر 
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 ثمإل  نإل ا  أبنائ  وأحماو  . واو  علها خي
 عمش اا    رأما رأ رت علرى إبرراه م الثروب ارأاو    مرن كمراكم اعن  ا

 !   ؟ ه سو    خيثمإل ورأما ولو ل  ه ملرضع خيثمإل الصر  لولو 
اهرر  نلعهررو الممررلمين بالكمررو ، بهرر ا الهرررص وا هلمررا  ال،ررو و ن، إلررى 

 الور إل الل   ر  ايها أو ونا ه   المنإل ؟ ! 
 أخٍ المسلم ..

مررن   مررا    ا ررووم الملررب  ال و ررو ارر  أاررا  العيررو ..؟ ! أ ررن  هرروح 
 نهوهم ؟ !

من لمسراا مماكين امر عليهم العرا  :لرو العرا    ا رووم  مرن امر ص أو 
 غىاا ؟ ! أ ن ب لك لهم ؟ ! 

مررررن لبنررررا  ممررررلما  وال ررررا  ممررررلما  اهررررل ن مررررن  لعهرررروم بالكمررررو  
وههن، وعمرررراف أنررررو لهن ؟ ! أ ررررن وورح ال،ررررر  إل اللرررر  :همررررب مرررراا و رررر

 نهوهم ؟ ! 
 وسائل عملية عليك بها : 

احرص على أم :خر  اض  زاوح من منب  ونهوها، إلى  -1
 أ ر  مهلا إل، أو إلى  مع إل خير إل.  

عنرروما :رر هب إلررى مهررن  المنبرر ؛ ل،ررراا ملررب  لكرر  ولررو  -2
 لرررررر م مررررررن أو وح؛ احرررررررص علررررررى  ررررررراا ملررررررب  لىمرررررر  اسيررررررر أو 

 ا  .. االرض أم أو وح زاووا واحوا  ! !  خص مهلأو 

 رراهم و ررارح ب هرروح ارر  م،رررو  : م ررع المنبرر ، وععرراو   -3
 :نظ مها وكيها و:كي مها و:وز عها .. 

 توصية عملية : 
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 .  ل سض  ايها العيو ا لهو أم :،لر  كمو  ليل م أو اسير
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 ( الصلح بين المتخاصمين 19)

 
 فٍ القرآن أمر باإلصالح : 

وْا َ اَ  ب ْين كمْم( ]ا نما    :عالى   اا  الل  [1 -)َاا:أسموْا اللأَ  َوَأْصل هم
 أفضل من درجة الصيام والصالة !

أ  أخبررركم بأاضرر  مررن ور ررإل     صررلى اللرر  عل رر  و ررلماررا  ر ررو  اللرر  
 إصرن   ا  البرين   ارالوا بلرى ! ارا     الصر ا  و الصرن  و الصرواإل ؟

 !  ) صه ا( هالسإلاإم اماو  ا  البين ه  ال .
 عتق الرقاب :

من أصلا بين ا نين أعىرا  اللر  ب ر  كلمرإل     اا  أن  رض  الل  عن  
 ..   علق ر بإل 

  خير خطوة :
اأحررب خىررو  إلررى اللرر  مررا أصررلهت بررين ا نررين . أو حسسررت الصررلا بررين 

 ملنازعين أو ملخاصمين . 
اررررا  ا وزاعرررر    مررررا خىررررو  أحررررب إلررررى اللرررر  عررررز و رررر  مررررن خىررررو  مررررن 
إصررن   ا  البررين ومررن أصررلا بررين ا نررين كلررب اللرر  لرر  بررراا  مررن النررار 

... 
 أخٍ المسلم .. 

أ رراز ام رررن  أاضرررا  الكررر ب للصرررن  بررين أهررر  الخصرررومإل اسررررا  عل ررر  
اب الرر   اصررلا بررين النرراا و سررو  و نمرر   الصررن  والمررن    لرر   الكررر أيأ
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 ب اررررر  إم اللررررر  أحرررررب الكررررر     .. ارررررا  ابرررررن بابو ررررر   )صررررره ا(خيررررررا   
    ..  امصن  وأبغل الصوق ا  اماماو 

 خيرهما من يبدأ بالسالم : 
  صرلى اللر  عل ر  و رلمعن أب  أ وب ا نصار  ارا    ارا  ر رو  اللر  ا

    اهرر  للر رر  أم  ه ررر أخررا  ارروق  ررن  ل ررا   للق ررام ه عرررض هرر ا 
 )صه ا(و عرض ه اوخيرهما ال    بوأ بالمن   

 عبادة عظيمة : 
صررن  بررين النررراا  برراو  عظ مررإل .. اهبهرررا اللرر   رربهان  و:عرررالى إم ام

..االمصلرررا هررو  لررك الرر    برر    هررو  ومالرر  و برر    اهرر  ل صررلا بررين 
اكررررم مررررن ملخاصررررمين ارررر  انلظررررار إ ررررار  البرررروا منررررك  الملخاصررررمين ..

كم من اى عإل كاو  أم :كوم برين أخرو ن .. ا للمباور  للصن  بينهما 
 بين بمررربب زلرررإل أو همرررو  .. وع ا بهررر ا المصرررلا .. أو صرررواسين .. أو ارررر 

 راأع خررق الملنرإل و صرلا بينهمرا ..كرم عصرم اللر  بالمصرلهين مرن ومراا 
وأمررررروا  .. وارررررلن  ررررر ىان إل .. كررررراو  أم :،رررررلع  لرررررو  اضررررر  اللررررر   رررررم 
 المصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلهين ..

اهني را  عبراو الل  لمرن واسر  الل  للصن  برين ملخاصرمين أو زو رين أو 
ن أو  ر  ين أو  ائملين .. هني ا  ل  .. هني ا  لر  ..  رم  ار ن أو صواسي

 هني ا  ل  ..
 توصية عملية :

بررررراور أنرررررت بالصرررررلا مرررررع مرررررن اررررررق ال،ررررر ىام بينرررررك وأينررررر ، و و:ررررروخ  
 للصن  بين ملخاصمين )زو ين أو أخو ن أو والو وولو ( 
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 ( ال يأكل طعامك إال تقٍ !21)
 احرص على أطعام األتقياء: 

ارا       صلى الل  عل ر  و رلمعن النب  ،رض  الل  عن  عن أب   عيو
 )حمن( . :صاحب إ  مؤمنا و  اأك   عامك إ  :س  

وا كررر  وعم نمرررب إلرررى اللسررر  امررر  الهق سرررإل ممرررنو إلرررى صررراحب الىعرررا  
إنمررا  رراا     اررا  الخىرراب  ورعررا  ..  اررالمعنى   :ىعررم  عامررك إ  :ق ررام 

 إل و لرررك أم اللررر   ررربهان  ارررا هررر ا اررر   عرررا  الررروعو  ووم  عرررا  الها ررر
 ( ..1  ) امنمام   و ىعموم الىعا  على حب  مم ينا و ل ما وأ يرا 

ومعلو  أم أ ررااهم كرانوا كمرارا غيرر مرؤمنين و  أ:ق راا وعنمرا حر ر عل ر  
المرررن  مرررن صرررهبإل مرررن لررر   بلسررر  وز رررر عرررن مخالىلررر  ومؤاكللررر  ارررإم 

     .. المىاعمإل :واع ا لمإل والموو  ا  السلوب
 

 إياك أن تقصر طعامك على األغنياء : 

 الول مرررإل  عرررا  الىعرررا   رررر     صرررلى اللررر  عل ررر  و رررلمارررا  ر رررو  اللررر  
 عصررىواس الرروعو  ا ررب لررم ومررن الممرراكين و منعهررا ا غن رراا لهررا  رروعى

  )صه ا(.  ور ول  الل 

ان ا وز لك أخ  المملم، أم :خص ا غن راا بىعامرك ووم المسرراا،   
 منهم ..    ما ا :ق اا

 لك مثل أجر الصائم الصابر : 
اعن أب  هر ر  ر رضر  اللر  عنر  ر أم ر رو  اللر  صرلى اللر  عل ر  و رلم 

  )صه ا( .. بمنزلإل الصائم الصابراا      الىاعم ال،اكر 
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اىعامررك للمعلكمررين، اعيرررنهم علررى الصررر ا  والق ررا ، النرررا   ررواب الصرررائم 
أم :،ررررارح المعلكمررررين ارررر  الصررررابر،   رررر ما إ  :عرررر ر ا مررررر ولررررم :سررررور 

   امهم وص امهم .. 
 المشروبات الباردة : 

احررررص علرررى إر رررا  العصرررائر والم،رررروأا  البررراور  إلرررى المعلكمرررين اررر  
 المما و .. إ:هااا  لهم وم،اركإل لهم .. 

عائ،رإل رضر  اللر  عنهرا االرت   كرام أحرب ال،رراب إلرى ر رو  اللر  عرن 
 .  )صه ا(الهلو البارو صلى الل  عل   و لم

 إطعام األتقياء موجب للبركة : 
اإ ا ،كرام  رزور ا نصرار  صلى الل  عل ر  و رلمعن أن  أم ر و  الل  

ايروعوا لهرم ؛ اا إلى وور ا نصرار  راا صرب ام ا نصرار  رووروم حول 
و ممررا رحو ررهم و مررلم علرريهم اررأ:ى إلررى برراب  ررعو بررن  برراو  اا ررلأ م 

ا   ررعو   وعل ررك المررن  علرى  ررعو اسررا    المررن  علرر  م ورحمررإل اللرر  اسرر
ورو ،هلى  ررلم  ن رراصررلى اللرر  عل رر  و ررلمورحمررإل اللرر  ولررم امررمع النبرر  
ن  ز ررو صررلى اللرر  عل رر  و ررلموكررام النبرر  )عل رر   ررعو  ن ررا ولررم امررمع  

صررلى ار ررع النبرر  (.. ارروق  ررن  :مررل ما  اررإم أ م لرر   وع  انصرررف 
أنرررت وأمررر  مرررا وا:بع   رررعو اسرررا    ارررا ر رررو  اللررر  برررأب  اللررر  عل ررر  و رررلم

 ررلمت :مررل مإل إ  هرر  بررأ ن  ولسررو روو  عل ررك ولررم أ ررمعك أحببررت أم 
أ لكثر من  نمك ومن البركإل ]ااوخر  ارا ر رو  اللر  [  رم أوخلر  البيرت 

صرلى المرا اررم ارا   صرلى اللر  عل ر  و رلماسرب ل  زأيبا اأك  نب  اللر  
اىرررر أكررر   عرررام م ا بررررار وصرررلت علررر  م المنئكرررإل وأ  اللررر  عل ررر  و رررلم

   )صه ا(. عنوكم الصائموم 
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 توصية عملية : 
الم،اركإل ا  إاىار و هور الصائمين المعلكمين     ما غير 

 الساور ن.
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 (إفشاء السالم    21)
 طريق إلى الجنة :

لرر   نمرر  مهمررو بيررو    :رروخلوا    ...واصررلى اللرر  عل رر  و ررلماررا  النبرر  
اررررن أنبرررر كم ب،رررر ا إ ا أ ،و   :ؤمنرررروا حلررررى :هررررابوا ،ال نررررإل حلررررى :ؤمنرررروا

   ) حمن (أا،وا المن  بينكم؟ اعللمو  :هاببلم 
اأا،رو ، إم المن  ا م من أ ماا الل  :عالى وضع ا  ا رض واا     

   ) صه ا(.  المن  بينكم
وأالرر  أم ، ل هيرروا  ررنل   ؛لمررراو ن،ررر المررن  بررين النررااواررا  النرروو    وا

لررم ا ررن ع: ررا  ؛إم لررم امررمع ارر،  راررع صررو:  بهيررث امررمع الممررلم عل رر  
 .   و ملهب أم  راع صو:  بسور ما  لهسق أن   مع  ، بالمنإل

 ومن خير اإلسالم : 
صررلى اللرر  عل رر   مرر  الهررو ث الملمررق عل رر  أم ر ررن   ررأ  ر ررو  اللرر ا

:ىعم الىعمراا، و:سرر المرن  علرى مرن  :" أ  ام ن  خير؟ اا    و لم
 .  " عرات ومن لم :عرف

علررى إ ررراعإل المررن  برررين الممررلمين، وأنررر  لرر   مسلصررررا  وارر  هرر ا حرررثأ 
  .وأصهابك اهمب! ب  للمملمين  م عا   على معاراك

إنمرا نغروو   وكام ابن عمر رض  اللر  عنهمرا اغروو إلرى المروق و سرو   
 .. . "انملم على من لسينا  من أ   المن ،

لبرر  والمررن   ررو  علررى :واضررع الممررلم ومهبلرر  لغيررر ، و نبررو عررن نزاهررإل ا
والهسرو والربغل والكبرر وا حلسرار، وهرو مرن حسروق الممرلمين  من الهمو

حصو  اللعارف وا لمرإل وز راو  المروو   بعضهم على بعل، ومن أ باب
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ال نرررا ، واررر   والمهبرررإل، وهرررو مرررن أ رررباب :هصررري  الهمرررنا  ووخرررو 
  .صلى الل  عل   و لم إ اعل  إح اا لمنإل المصىمى

أخ رر   رو المررن ،   ررب للممررلم علررىخمرر  :   صررلى اللرر  عل رر  و ررلماال
 و:،ررميت العررا  ، وع ابررإل الرروعو ، و  رراو  المررر ل، وع:بررا  ال نررائز

   )صه ا( . 
 بادر أنت بالسالم : 

ارررإم الر ررر  الممرررلم إ ا مرررر بسرررو  امرررلم      صرررلى اللررر  عل ررر  و رررلمارررا   
عليهم ارووا عل   ؛ كام ل  عليهم اض  ور رإل بلر كير  إاراهم المرن  ارإم 

ا،ير إلرى أم اللر   ،)صه ا( ووا عل   ؛ رو عل   من هو خير منهملم  ر 
  رو إل ك المن  . 

 :من آداب السالم

المررنإل إ ا :ناررى إ نررام ارر   ر ررق، أم امررلم الراكررب علررى الملر رر ،  -1
   صرلى اللر  عل ر  و رلم الكثير، والصغير على الكبيرر، ارا  والسلي  على

   الساعرو، والسلير  علرى الكثيرر والما ر  علرى املم الراكرب علرى الما ر ،
  )صه ا( .. 

 نبغرر  للممررلم أم :كرروم :هيلرر  للممررلمين المررن ، ولرر     صرربا    -2
أو   ألو . وعنمرا  بروأ بالمرن   رم  رحرب بعرو  لرك  "أهن  اابا االخير  أو  

  .بما  اا من اللرحيب ال ائز

، المرن  امرلهب إ ا وخر  الممرلم بيلر  أم امرلم ارإم البركرإل :نرز  ب  -3
إ ا وخلت علرى أهلرك امرلم ا رن بركرإل عل رك  صلى الل  عل   و لم :"اا 

المرن  علينرا  :" وعم لم ا ن ه ر  أحرو ل سر    )اللرم  ( ،وعلى أه  بيلك
 ..   )صه ا(( ن وعلى  باو الل  الصالهي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 11 

ا ررررلهباب إعرررراو  المررررن  و:كرررررار  للر رررر  إ ا اررررارق أخررررا  ولررررو لملررررر   -4
إ ا لسر  :"سا صرلى اللر  عل ر  و رلم النبر  عرن  هر رر  و يرز ، اعرن أبر 

 ر ر  أو  روار أو ح رر  رم  أحوكم أخا  ال ملم عل ر ، ارإم حالرت بينهمرا
  )صه ا( . "لق   ال ملم عل  

صرلى اللر  عل ر   ا لهباب المن  على الصب ام كما كرام ر رو  اللر -1
لهررم، وزر  للثسررإل ارر  نمو ررهم، وغرررا   مع   لررك، وارر  هرر ا :بمرروو ررلم

  .عال م ام ن  ا  الوأهملل

 توصية عملية : 
 ألق المن  على من :عرف ومن   :عرف. 
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 (عيادة المريض22)
    أول األوامر

بمررربع  صرررلى اللررر  عل ررر  و رررلمعرررن البرررراا برررن عرررازب ارررا    أمرنرررا النبررر  
ونهانرررررا عرررررن  ررررربع أمرنرررررا   بع ررررراو  المرررررر ل وا:برررررا  ال نرررررائز و:،رررررميت 

 . واع  وعبرررررار المسمرررم ونصررررر المظلررررو العرررا   ورو المررررن  وع ابرررإل الرررر
ونهانا عن خا:م ال هب وعن الهر ر وام لبرق والو با  والميثر  الهمرراا 

   .  والسم  وعن إل المضإل ) ملمق عل  (
   ) صه ا(عوووا المر ل و ا:بعوا ال ناز  : كركم ا خر واا     

 ومن حقوق المسلم على المسلم :
مرن حسروق الممرلم علرى  ر  المرر ل و  او:ر الل   ر :عرالى ر ز راسو  ع  ا

حرررق الممرررلم علرررى     صرررلى اللررر  عل ررر  و رررلم؛ ارررا  ر رررو  اللررر  الممرررلم
الممررلم خمرر  رو المررن  و  رراو  المررر ل وا:بررا  ال نررائز وع ابررإل الرروعو  

 )ملمق عل  ( .   و:،ميت العا  
 عند المريض أنت فٍ حدائق الجنة ! : 

المملم إ ا عاو أخرا  الممرلم  إم و لم صلى الل  عل  الل   ر سا  ر و ا  
 ) ممرلم( . وار  رواارإل     لرم  ررز  لرم  رز  ار  مخرارإل ال نرإل حلرى  ر رع 

راررإل ال نررإل  أ   ناهررا و مارهررا . وهرر ا ا،ررير إلررى  ررواب العائررو ؛وأم  ارر  خم
 الل   يرزا  من  مار ال نإل ؛ اأخ  منها ما ا،اا . 

 وسُتسأل عن المريض يوم القيامة : 
إم اللرر  :عررالى اسررو   ررو  الق امررإل   اررا ابررن عو   ث السو رر     امرر  الهررو 

مرضررت الررم :عرررون  اررا    اررا رب ك رررف أعررووح و أنررت رب العرررالمين ؟ 
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ارررا    أمرررا علمرررت أم عبرررو  اننرررا مررررض الرررم :عرررو  ؟ أمرررا علمرررت أنرررك 
 ؟ ...  ) مملم(لوعو:  لو و:ن  عنو  

 آداب عيادة المريض: 
   أم :مراعى عنو ز ار: ؛ منها  نبغ  لع او  المر ل عواب عو و 

ْق البرراب براررق، وأ   مرربهم   -1 أم  للررز  بررا واب العامررإل للز ررار ، كررأم  رروم
 نمم ، وأم اغمْل بصر ، وأ  امساب  الباب عنو ا  ل  ام.

أم  ررونو العائررو مررن المررر ل و  لرر  عنررو رأ رر  و ضررع  ررو  علررى   -2
  بهل  و مأل  عن حال  وعْما ا،له  .

ررررا بعررررو  ررررو م، ورأمررررا اخللررررف ا مررررر  أم  -3 بوررررا، أ   وم  :كرررروم الز ررررار  ي 
باخلنف ا حوا ،  واا بالنأ ْمَبإل للعائو أو للمرر ل، ارإ ا ا رلوعت حالرإلم 
المر ل ز ارَ:   وم  ا ان بأا ب لك، خاصإل إ ا كام  ر:را  لر لك و هرشب 

 ل .
ررْق  نبغرر  للعائررو أ  امىيرر  ال لرروا حلررى امضرر ر المررر ل، أو اَ   -4 ،ب

 على أهل ، اإ ا االضت  لك ضرورٌ  ان بأا.
من عواب الع او  أم  روعو العائرو للمرر ل بالعاه رإل والصرن ، وارو   -1

ورو  ارررر   لررررك أو  ررررإل عو ررررو  منهررررا   أ ررررأ  اللرررر  العظرررر م، رب العرررررش 
اللهم رب الناا أ هرب البراا وا رف ،  العظ م؛ أم ا،ف ك ) بع مرا ( 

للهرم  )صره ا(،  ا رماحح  رماا   اغراور  سما   وأنت ال،راا     رماا إ 
  ) صره ا( ، أو امرش لرك إلرى الصرن  ا  ا ف عبوح اننا  نكأ لرك عروو 

وأم اسررررررررأ عنرررررررو  بالما:هرررررررإل  )صررررررره ا(،  برررررررأا  هرررررررور إم  ررررررراا الل   
 والمعو :ين وامخنص.
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أ   لكلم العائو أما  المر ل بما امسل سم م و مزع م م، وأم اظهرر لر  مرن   -6
 اإل واللىف ما امىيبم ب  خا ر .الرأ  
أم  مو ع العائو للمرر ل ار  ا مر ، و ،رير عل ر  بالصربر لمرا ه ر    -1

ر  من ال أا ومن ال ز  لما ايهما من الوزر.  من  ز   ا  ر، و ه أ 
 توصية عملية : 

اررم بع رراو  مررر ل، أو ز ررار  ممل،ررمى . والرروعاا للمررر ل      ررماح اللرر  
 وعاااح 
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 ر وثواب كثير(جهد يسي23)
 

 واسعة :  مجاالت الصدقة
أخرر  الممررلم إم م ررا   الصررواإل عو ررو  ووا ررعإل ول مررت مسصررور  علررى 
المررا ، ارراحرص علررى هرر   ا بررواب، و  :رروعها :مو:ررك، اهرر  امررير  علررى 

 من امرها الل  ل  .. 
اكثيررٌر مررن الممررلمين :صررورهم للصررواإل نررااص، ايلصرروروم أم الصررواإل 

للنب ر  علرى هر   ا برواب الخف رإل أو الملغاار  عنهرا با موا  اسو،، اهر ا ا
أو غير المهلمب ايها ا  ر، اإم كثيرا  من النراا ارو اسومروم بهرا ووم 

 احلماب أ ر.
 أبواب متفرقة فٍ الصدقة:

   علررى كرر   ررنمى مررن ابررن عو  ارر  صررلى اللرر  عل رر  و ررلماررا  النبرر    
 (..  ك   و  صواإل، و  ز  عن  لك كل  ركعلا الضهى  )صه ا

وارررا  مبينرررا   لرررك اررر  الهرررو ث الصررره ا ا خرررر   اررر  امنمرررام  رررلوم  
و ن مائرررإل ممصررر ، اعل ررر  أم  لصررروق عرررن كررر  ممصررر  منهرررا صرررواإل ..  
حق الل  ا  ه   المماص  اللر  أنعرم بهرا علينرا ا رب علينرا ار  كر   رو  
صررواإل عررن كرر  ممصرر ، اك ررف اررا :ررر  نهصرر   ن مائررإل و ررلين صررواإل 

   ب، ر نعمإل ه   المماص ؟ ا  اليو  لك  نسو  لل
رااعا  هرررر ا الهررررر ، ارررر  أحاو ررررث صرررره هإل صررررلى اللرررر  عل رررر  و ررررلماسررررا  

 ملمراإل  
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  النخاعررإل ارر  الممرر و :رروان )هرر ا الرربلغم وا    والبصرراق المل مررع -1
ا   ورام المم و أو ا  أرض  أو ا  باب  :ه   النظف الممر و منر ( 

  لك صواإل  
إل ،  وال،ررر ا :نه ررر  عرررن الىر رررق  وعما ررإل ا    عرررن الىر رررق صررروا -2

 صواإل  ..  كال،وكإل والعظم وا    .. 
  :مل م  على من لق   صواإل  .. إلساا المن  ورو المن  ..  -3
 وأمررر  بررالمعروف صررواإل، ونه رر  عررن المنكررر صررواإل  .. نصرر هإل أو -4

 :و    لى ف ..  
  وأضررررع  ارررر  أهلرررر  صررررواإل  ..  مررررا  الزو رررر  ونهررررو  مررررن من مررررإل -1

  بإل .. ومن
  اكرر  :مررب هإل صررواإل، وكرر  :هميررو  صررواإل، وكرر  :هليلررإل صررواإل،  -6 

 وك  :كبير  صواإل ..
 االكلمرررإل الىيبرررإل  رررلكلم بهرررا الر ررر  صرررواإل  .. مثررر  اولرررك  خ رررك    -1

  زاح الل  خيرا  أو بارح الل  ه ك ونهو  لك .. 
  وعرروم الر رر  أخررا  علررى ال،رر ا صررواإل   .. لررو أعنلرر  علررى اررلا  -1

   املى ع الهها كام  لك منك صواإل..  اارور 
  وال،رأإل من الماا امسيها صواإل  . كأم :ناول  كوب ماا .. ل ،ررب -9

 من  .. 
  :عو  بين ا  نين صواإل  .. -11
 و:عين الر   علرى وابلر  الهملر  عليهرا أو :رارع لر  عليهرا ملاعر    -11

هررررا أ ا صررررواإل  .. كررررأم :عينرررر  علررررى ركرررروب المرررر ار  أو :مرررراعو  ارررر  واع
 :عىلت .. 
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  وك  خىو  :خىوها إلى الصن  صواإل  ..  -12
  وو  الىر رررررررق صرررررررواإل  .. كرررررررأم :ر رررررررو الغر رررررررب عرررررررن العنررررررروام  -13

 الصه ا، وعااح أم :كوم  ببا  ا  ضنل  عن الىر ق الصه ا ..  
صررلى اللرر  وعررن أبرر   ررعيو الخررور    أم ر ررن  وخرر  الممرر و واررو - 14

   مرررن صرررلى اللررر  عل ررر  و رررلمو  اللررر  بأصرررهاب ، اسرررا  ر ررر عل ررر  و رررلم
 لصوق على  ا ه صل  مع ؟ اسا  ر ٌ  من السرو  اصرلى معر   ..  ارإ ا  
صرروالك علررى المصررل  المنمرررو بالصررن  معرر  :ررؤ ر عليهررا كمررا ورو ارر  
الهو ث الصه ا، ولو كام عسب صن  الم ر أو عسب صرن  العصرر، 

الرررر  خصوصررررا    ررررا  الر رررر  مررررع أخ رررر  ا مررررب  أ ررررر ال ماعررررإل و رررررأف به
الملررأخر لعرر ر الرر   اا:لرر  صررن  ال ماعررإل ا ررو أخررا  ممررلما  ارر  الممرر و 

  وا    ه صل  مع 
 توصية عملية : 

 باور به   ا عما   الىيبإل اور ا لىاعلك.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 61 

 ( كن مجاهدًاـ أ24)
 أخٍ المسلم ..

اررر  اررر  اله مرررا  الملوال رررإل علرررى أرض ام رررن  اررر  المرررىين والعرررراق 
اغانمرلام وغيرهرا مرن البلروام ام رنم إل الملهلرإل .. وك،مير وال، ،رام وأ

 لضرررررراعف الوا ررررررب ال،رررررررع  علينررررررا ارررررر  ممررررررانو  إخواننررررررا الم اهررررررو ن 
 والمملضعمين بالما  والزاو والوعاا ون،ر اضيلهم ..

اللملهضرررررر أخررررر  الكرررررر م الن رررررإل والريبرررررإل اررررر  ممررررراعو:هم، للنرررررا  أ رررررر 
 الم اهو ن ..

    مررن و  علررى خيررر الرر  مثرر   صررلى اللرر  عل رر  و ررلماسررو  ر ررو  اللرر  
  )صه ا(..  أ ر ااعل  

 ؟ ؟  من جهز غازياً 
مرررن  هرررز ارررا        صرررلى اللررر  عل ررر  و رررلمأم النب  عرررن ز رررو برررن خالرررو ا

غاز ا ا   ربي  اللر  اسرو غرزا و مرن خلرف غاز را ار   ربي  اللر  ار  أهلر  
   ) صه ا( .. بخير اسو غزا

ن ب رررر  أنرررروا  النصررررر  إم اللعررراوم علررررى نصررررر  الم اهررررو ن والمملضررررعمي
مررع كونرر  وا بررا  علررى الممررلمين،وكون  مررن ال هرراو ارر   رربي   -المم نررإل 

ل ررا  :هررت اولرر  :عررالى   -اللرر   َوَ:َعرراَونموا َعَلررى هررو أاضررا واخرر  وخررو   أوأ
رررْوَوام  َواْ:سمررروا الْلرررَ  إ ْم الْلرررَ  َ رررو  وم  اْلب ررررأ  َوالْلْسرررَو  َو  َ:َعررراَونموا َعَلرررى ام رررم َواْلعم

َسررراب   [، ولهررر ا ارررإم حرررل الممرررلمين علرررى ال هررراو بالمرررا  2]المائرررو   اْلع 
مخروانهم هرو مرن الوا برا  الكبرر  ارر  هر ا الوارت،   ر ما وارو :سىعررت 
بهررررم المررررب ، وضرررراات علرررريهم ا رض، وحاصرررررهم أعررررواا ام ررررن  ارررر  

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6000670
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6000670
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6000670
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6000670


 66 

عررت، ومررن لنمرراا رمملررت  الررواخ  وارر  الخررار  .. امررن   مررا   ملمررت و م
 وعمى،ت !!  
 رة من الكبائر : وخذالنهم كبي

 وعم خرر  نهم أو اللهرراوم ارر  مناصررر:هم وراررع الظلررم وا ضررىهاو عررنهم 
 نرررررب عظررررر م و:ضررررري ع لمرصرررررإل كبيرررررر  اررررر  :هىررررر م عمرررررا  الصرررررهيون إل ، 
ْم، اإم لم اغلنم الممرلموم  و:عر ل للمملمين والعرب  م عا  لخىر ممْوَله 

، وعم :غييرب  اليو  المرصرإل امرينوموم علرى اوا:هرا إلرى أمروم اللر  أعلرم بر 
ا مرررإل عرررن  لرررك وع رررغالها بررراللهو واللعرررب  بلرررغ ور رررإل ام ررررا  اررر  حسهرررا 

 وحق اضاااها..  ) مر الهوال ( .
   الممرلم أخرو الممرلم   اظلمر  و  اخ لر  و  صرلى اللر  عل ر  و رلماا  

 املم    )صه ا(
   من لم  هلم بأمر المملمين ال   منهم   .. 

 فضل الجهاد بالمال : 
ل هاو بالما  من أعظرم السرأرا  وأاضر  أنروا  ال هراو ار  كر  حرين اإم ا

، اك رررف و ارررو حيررر  برررين الممرررلمين وأرررين ال هررراو بأنممرررهم اررر  المرررىين 
وغيرها؟ ولعظم م انإل ال هاو بالما  اوم  اللر  :عرالى ار  أكثرر المواضرع 

َماارا  و  َسر وا خ  ا   من السرعم الكر م على ال هاو بالنم  كسول  :عالى    اْنم ررم
ْم ارر  َ ررب ْي   اللرر   )اللوأررإل  رر م وا ب ررأْموال كمم و أْنممم  رروم ( واولرر    اْلرر   َن 41وَ اه 

ْنرَو  ْم أَْعَظرمم َوَرَ رإل  ع  ره  ْم َوَأْنممم  وا ا   َ ب ي   الْلر   ب رَأْمَوال ه  وا َوَ اَهوم عَمنموا َوَهاَ رم
وَم  )اللوأرررإل  ا  :عرررالى    َارررا َأ بَهرررا اْلررر   َن ( . واررر21الْلررر   َوأموَل  رررَك همرررمم اْلَمرررائ زم

نمررروَم ب الْلررر    رررْن َعرررَ ابم َأل ررر مم * :مْؤم  ْم م  ررر  م لبكمرررْم َعَلرررى : َ ررراَر م :مْن   عَمنمررروا َهرررْ  َأوم
ْم َ ل كمرررْم َخْيررٌر َلكمرررْم إ ْم  رر م وَم ا ررر  َ ررب ي   الْلررر   ب ررَأْمَوال كمْم َوَأْنممم  رروم ررول    َو:مَ اه  َوَر م
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ر نمروَم اْلر   َن عَمنمروا  11- 11وَم  )الصرف  كمْنلمْم َ:ْعَلمم ( واولر     إ ْنَمرا اْلممْؤم 
ْم ا   َ ب ي   الْلر   أموَل  رَك  ه  ْم َوَأْنممم  وا ب َأْمَوال ه  ول     مْم َلْم َ ْرَ:ابموا َوَ اَهوم ب الْل   َوَر م

اموَم   )اله را    ( .  11هممم الْصاو 
   أين أنت من عثمان بن عفان  ؟ !

صررلى اللرر  ابررن أبرر  حبرراب المررلم  اررا  خىررب النبرر  اعررن عبررو الرررحمن 
 9) لمعركررإل :برروح ارر  ر ررب عررا  اهررث علررى  رر ش العمررر   عل رر  و ررلم

 ، ررم حررثأ   اررا  .. مائررإل بعيررر بأحن ررها وأالابهررا علررىأ   اسررا  عثمررامهررر(، 
اسررررا   .   ررررم حررررثأ   اررررا  !  مائررررإل أخررررر  بأحن ررررها علررررىأ  اسررررا  عثمررررام 

صررلى اللرر  ارأ ررت النبرر  .. ئررإل أخررر  بأحن ررها وأالابهررا ما علررىأ   عثمررام
  ما على عثمام ما عم  بعو ه ا    اسو  بيو  اهركها  عل   و لم

عثمام بن عمرام صلى الل  عل   و لمعن عبوالل  اا  رأ  ر و  الل   و
اللهررم اغمررر لعثمررام مررا أابرر  ومررا   اسررا   ، ررو   رر ش العمررر   ائ ررا و اهبررا  

   ..  ا أعلن وما أ ر وما أ هرأوبر وما أخمى وم
 توصية عملية : 

 اهرررررو مرررررع إخوانرررررك الم اهرررررو ن، بمسا عرررررإل منل رررررا  أعررررروائهم،   ارررررا ع 
 منل ا يم :نس  مملما   .
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 ( كن مجاهدًاـ ب25)

 إخواننا فٍ فلسطين : 
إم  هرراو إخواننررا ارر  المررىين المهللررإل هررو  هرراو عظرر م ارر   رربي  اللرر  

مين و لرارررع الظلرررم عرررن أنممرررهم و :عرررالى ، للرررواا  عرررن مسو رررا  الممرررل
  لرواو أرضرهم و أرض الممرلمين ، اهلمربوم ه ر  مرا أصرابهم مرن ألرم 
أو هرررم أو نصرررب ، و نعلرررم اليرررو   هررراوا  اررر   ررربي  اللررر  هرررو أاضررر  مرررن 

 ال هاو معهم لمن اور عل   بما  أو نم  أو او  أو وعاا .
مين ولررر ا ارررإم ن رررو:هم حرررق وا رررب و نصررررهم اررررض  ز  ل م رررع الممرررل

بمسلضررى نصرروص الكلرراب والمررنإل اررا  :عررالى     إ ْنمررا المؤمنرروم إخررو  ، 
ٌ   )اللوأرررررإل  ْم َأْول َ ررررراام َبْعرررررلم رررررهم َنرررررا م َبْعضم نمررررروَم َواْلممْؤم  ( 11وارررررا     َواْلممْؤم 

.واررا     ومررالكم   :سررا:لوم ارر   رربي  اللرر  والمملضررعمين مررن الر ررا  و 
 (..11النماا و الولوام   )النماا   

 ن أنت من صاحبة الضفيرة !  ؟ أي
 رربى الرررو  نمرراا ممررلما ، ابلررغ :اعررن عبيررو  اللرر  بررن عبررو الخررالق اررا 

اسير  لمنصرور برن عمرار .هراروم الر ريو أميرر المرؤمنين الخبر الررق وأهرا
م لمررا بررالسرب مررن أميررر المررؤمنين، اهرضررت  لررو ا:خرر   :أحررو العلمرراا

 .الناا ع  الغزو
 :و   كر الناا و هرضهم، اسو وأينما ه امع  منصور بن عمار،

منصرور برن عمرار، وع ا  إ ا نهن بخراإل ممرور  مخلومإل ارو  رحرت إلرى
 :ب لاب مضموم إلى الصر ، امك الكلاب ، اسرأ  اإ ا ه  
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امرأ  من أه  البيو:را  مرن العررب بلغنر  مرا اعر  الررو  بالممرلما    إن 
إلررى اعمررو  . علررى الغررزو و:رغيبررك ارر   لررك و ررمعت :هر ضررك النرراا

( اسىعلهمررررا ضررررمير:   أكررررر   رررر ا مررررن بررررون  وهمررررا  حابلرررر  )اعنرررر 
ايرو  وصررر:هما ار  الخرارإل المخلومرإل اأنا روح باللر  العظر م لمرا  عللهمرا

العررر  اللررر  العظررر م أم  نظرررر إلررر أ علرررى :لرررك .اررررا غررراز اررر   ررربي  اللررر 
   .إلى نظر  ايرحمن  بها الها ، اينظر

 .اا   هب ى منصور بن عمار وأب ى الناا
الر ريو أم ن رراو  برالنمير، اغرزا بنممر  ارأنكى برالرو ، واررلا  أمرر هراروم و 

 .    الل  عليهم
 و خنساء فلسطين .. أم نضال ! 

إل أ  نضا  لم :كلف  بعملهرا الروعو  بالممرا و وعنمرا انىلسرت إلرى  الها أ

الم اهرررررو ن :مررررروهم بالغررررر اا الروحرررررر  والم ا ررررر  و:سرررررو  بخررررروملهم ارررررر  
ا ، :رررللم  اررر  او:هرررا الخيرررر اررر  ا مرررإل  رررامخإل ك،رررموخ ال برررمررروااعهم، 

كلها، من خير النماا الل   هو ب، اعلها ونضالها ال، خ ال لي  أحمرو 
اا ين والرنل م  وك  الم اهو ن الملمىينيين، أ  و و  انلسلت ا م مرن 

 :هر ل أبنائها للهر ل أحماوها على ال هاو ا   بي  الل .
 .. ؟  وه  .. ما  ا اومت ا   بي  الل  اب   لك

اررومت  ن ررإل  ررهواا مررن أبنائهررا   مهمررو ونضررا  و رواو، ورابعهررم اقبررع 
 ا    وم الكاار ن ..  عاما  خلف السضبام أ يرا   11اقبع من  

ررر لت مررررر  ارررر  و ررررائ  امعرررن      أ  نضررررا  ارحررررا ...  لمرررراخر العرررروو م
 بأن   لبك  ن إل من أبنائك، ما :عل سك؟ الصهيون ،
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  .. لررم امررلبن  ا حررلن  وا ررق المهلمررب ر    االررت ر بلمررام المررؤمن ال
أبنررائ  برر  أنررا ارروملهم راضرر إل مخلررار  لل،ررهاو ، هررؤ ا ا بنرراا لررم  رر هبوا 

  .. و  ب  عراوا وا بهم وااموا بلأواإل وا ب واصىماهم الل   هواا.
إنها نما   ر ذاللر  ر : عر  المررا امرله  مرن نممر ، أم اأكر  و ضرهك، 

و  ررإل هرر ا الهصررار  لضرراغوم  وعررا  وعررو ا   وعخوانرر  ارر  المررىين :هررت
 .. أحر  بنا أم نسو  لهم من أموالنا الغال  والنف  .

ووا أ ررما  .. علررى ممررلم اصررو عررن  رربي   مررع اللبرعررا  للممررلمين ارر  
 المىين ! 

 توصية عملية : 
 اهررو بمالررك و:بررر  مخوانررك ارر  المررىين، واو  غيرررح لرر لك، اررر من لررم 

   منهم  . هلم بأمر المملمين ال 
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 ( الدعاء26)

 فضل الدعاء

وَم  اا  الل  :عالى ) ْب َلكمْم إ ْم اْل   َن َاْمَلْكب رم َوَااَ  َرأبكممم اْوعمون   َأْ َل  
ر  َن  لموَم َ َهْنَم َواخ  َباَو:   َ َيْوخم إ َ ا  َ (، واا  :عالى )61غاار  ( )َعْن   

َباو   َعنأ   َاإ نأ   َار  بٌ  يبموْا  َ َأَلَك    يبم َوْعَوَ  الْوا   إ َ ا َوَعام  َاْلَ ْمَل   أم  
وَم  وم ْم َ ْر م نموْا ب   َلَعْلهم  (.116البسر   ()ل   َوْليمْؤم 

َوَااَ  واا  النب  صلى الل  عل   و لم   الوعاا هو العباو   ،  م ارأ )
ْب َلكممْ   )صه ا(.  (َرأبكممم اْوعمون   َأْ َل  

 ل   و لم  أاض  العباو  الوعاا. )صه ا( . واا  صلى الل  ع

واا  صلى الل  عل   و لم  ل     ا أكر  على الل  :عالى من الوعاا 
  )حمن( . 

واا  صلى الل  عل   و لم  إم رأ م :بارح و:عالى حي  كر م املهي  
 من عبو  إ ا راع  وا  إل   أم  روهما صمرأم خائبلين  )صه ا( .

 لم     رو السضاا إ  الوعاا و   ز و ا  العمر واا  صلى الل  عل   و 
 إ  البر.  )حمن(. 

 من آداب ويروط الدعاء : 

 .. رو المظالم مع اللوأإل والبعو عن المعاص  -1

ا رروم المىعررم والم،رررب   مررر بررالمعروف والنهرر  عررن المنكررر وأما -2
 والملب  من حن 

 السبلإل. و ملسب   ،الوضوا املهب اب  الوعاا إم : مر  -3
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 برين، ار  الثلرث ا خيرر مرن اللير ، وأهمهرا    لهرين أوارا  ام ابرإل -4

عنرررو  ،ليلررإل السررو ر ،الصررائم عنررو إاىرررار ،ارر  المرر وو ،ا  ام واماامررإل
 المىر. نزو  عنو ، و  عراإل ،الل  زحف الصموف ا   بي 

صرلى اللر  عل ر  على النب   البوا بهمو الل  والثناا عل    م بالصن  -1
 م. و ل
رارع اليرو ن  ،واماسرام بام ابرإل حضور السلب ار  الروعاا وال رز  ه ر  -6

 وال هر وخمص الصو  بين المخاالإل

 ..   ا  الممألإل املها  ا  الوعاا و:كر ر   ن ا  والعز  -1

 .  وامنكمار بين  و  الل  :عالى اللضر  والخ،و  والريبإل والرهبإل -1

صرلى بالصن  علرى النبر   ا عل    مأم اخلم بهمو الل  :عالى والثنا -9
 الل  عل   و لم.

،   رر ما ا و  ررإل اللرر  :هررل علررى الرروعاا الرروعاا بررال وامع مررن -11
 اع  الخيرا  وصنائع المعروف.. 

 وإليك أخٍ المسلم مجموعة من األدعية لتكون من أهل البروالخير: 
واح،رن  ا  زمرر  الممراكين . وعم  اللهم أحين  مم ينا و:وان  مم ينا"

 .   " ا خر  أ سى ا  ق اا من ا لمع عل   اسر الون ا وع اب
اللهم إن  أ ألك اع  الخيررا  و :ررح المنكررا  و حرب الممراكين و أم  

و إ ا أرو  بسررو  النررإل الرروان  إل ررك و أنررا غيررر    ،:غمررر لرر  و :رحمنرر
  اهبك و حبا   بلغن  حبك مملوم ، اللهم إن  أ ألك حبك و حب من

اللهررم اغمررر لرر  و لوالررو ، و  صررهاب الهسرروق علرر ،و لمررن لهررم اضرر   
علررر  ، و للمرررؤمنين و للمؤمنرررا  والممرررلمين و الممرررلما  عررروو خلسرررك و 

    .  ا:ك.رضا نممك و زنإل عر ك و مواو كلم
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اللهم أصلا ل  و ن  ال   هو عصمإل أمر ، و أصرلا لر  ون را  اللر   
ايهرررا معا ررر  ، أصرررلا لررر  عخر:ررر  اللررر  ايهرررا معررراو  ، و ا عررر  اله رررا  

   .  ز او  ل  ا  ك  خير ، و ا ع  المو  راحإل ل  من ك   ر
اللهم ار  همنا ، و نمر  كرأنرا ، و أارل عنرا و ننرا ، و ا رف مرضرانا  

 ..  عوائنا أ مو:انا ، و اهلك ، و ارحم 
اللهررم انصررر إخواننررا الم اهررو ن ارر   رربيلك ارر  كرر  م ررام . اللهررم إنهررم 
حمررا  ارراحملهم، وعرررا  ااكمررهم، و  ررا  اررأ عمهم، وممرراكين اررارحمهم، اررا 

 راحم المماكين! و ا ناصر المملضعمين! 
 توصية عملية : 

 ها. او  لنممك ومخوانك الم اهو ن ا  م،ارق ا رض ومغارأ
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 ( زكاة الفطر27)

 زكاة الفطر .. واجبة :
زكررا  المىررر ارررض علررى كرر  اررا  ر ررو  اللرر  صررلى اللرر  عل رر  و ررلم     

صررا  مررن :مررر أو صررا   ،ممررلم حررر و عبررو  كررر و أنثررى مررن الممررلمين
  )صه ا(.  :عىى المسير و المم ين. من  عير

عل رر  صررلى اللرر     أم ر ررو  اللرر ر  رضرر  اللرر  عنهمررار عررن ابررن عمررر و 
ارررض زكرا  المىررر صراعا مررن :مرر أو صرراعا مرن  ررعير علرى كرر  و رلم 

 )البخار ( . حر أو عبو  كر وأنثى من المملمين
 وقتها : 

 صررلى اللرر  عل رر  و ررلم   أم النبرر   - رضرر  اللرر  عنهمررا رعررن ابررن عمررر
)أ  صررررن  العيررررو ( أمررررر بزكررررا  المىررررر ابرررر  خرررررو  النرررراا إلررررى الصررررن 

هم ا ررروز إخرا هرررا اررر  أ   رررو  مرررن أارررا  )البخرررار ( . ولررر لك ارررا  بعضررر
 رمضام حلى ابي  صن  العيو .

 مقدارها:

كيلرررو  27116. والصرررا    مرررن غالرررب ارررو  البلرررو صرررا  عرررن كررر  ممرررلم
  را .

 فضلها :  
زكررا  المىررر  هررر  للصررائم مررن اللغررو و  اررا  صررلى اللرر  عل رر  و ررلم    

العيرو ( ، ) أ  صرن  من أواها اب  الصن  ، و  عمإل للمماكين  الراث
و مرررررررن أواهرررررررا بعرررررررو الصرررررررن  اهررررررر  صرررررررواإل مرررررررن  ،اهررررررر  زكرررررررا  مسبولرررررررإل

  )صه ا( . الصواا 
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 هل يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا ؟   
 إخرا  الق مإل ا  زكا  المىر اخللف ايها العلماا على اولين   

المنرررع مررررن  لررررك . ارررا  برررر  ا ئمررررإل الثن رررإل مالررررك ، وال،ررررااع  ، األول : 
الظاهر إل أاضا ، وا لولوا بهو ث عبو الل  بن عمر ا   وأحمو ، واا  ب 

الصه هين   ارض ر و  اللر  زكرا  المىرر صراعا  مرن :مرر ، أو صراعا  
. وو رررر  ا ررررلو لهم مررررن ...  الهررررو ثمررررن بررررر ، أو صرررراعا  مررررن  ررررعير 

الهو ث   لو كانت الق مإل ا روز إخرا هرا ار  زكرا  المىرر لر كرها ر رو  
 ..  ا وز :أخير الب ام عن وات الها إل  و صلى الل  عل   و لمالل  

ا وز إخرا  الق مإل ) نسرووا  أو غيرهرا ( ار  زكرا  المىرر  والقول الثانٍ :
م النرراا إ ا اخللمررروا اررر  صرررا  ،.. ه سرررو   إ، اررا  بررر  اممرررا  أبررو حن مرررإل

و أمرا صرمإل الوا رب اهرو ، ارو  أم المعلبرر هرو الروزم  ، اسورون  بالوزم 
   ،حيث أنر  مرا  ملسرو  علرى ام رنق أم و وب المنصوص عل   من

ه  رروز أم اعىرر  عررن  م ررع  لررك الق مررإل ورهررم أو  ،مررن حيررث أنرر  عررين
برروائع الصررنائع   ) ونررانير أو الو ررا أو عروضررا أو مررا  رراا و هرر ا عنررونا

    (.   213ص،2 
وأعرل  ،أب  حن مرإل أصهابه ا، واا  بإخرا  الق مإل ) نسووا  ونهوها ( 

 رررف ام الثرررور  ، والهمرررن البصرررر  ،   المرررلفوارررا  بررر  مرررن  ال،رررااع إل،
والخل مإل عمر ابن عبو العز ز ، ورو  عن بعل الصهابإل كمعاو رإل برن 
أبررر   رررف ام ، حيرررث ارررا      إنررر   ر  مرررو ن مرررن  رررمراا ال،رررا  :عرررو  
صاعا  من :مر   ، وارا  الهمرن البصرر        برأا أم :عىرى الروراهم 

عبو العز رز إلرى عاملر  ار   ا  صواإل المىر   ، وكلب الخل مإل عمر بن
البصر    أم اأخر  مرن أهر  الرو وم مرن أعى را:هم مرن كر  إنمرام نصرف 
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ورهرررم ، و كرررر ابرررن المنررر ر اررر  كلابررر  )ا و رررو(   إم الصرررهابإل أ رررازوا 
إخرررا  نصررف صررا  مررن السمررا ؛  نهررم رأو  معرراو   ارر  الق مررإل للصررا  

 .من اللمر ، أو ال،عير 
م وارررر  ا مررررر  ررررعإل ، اررررإخرا  أحررررو وممررررا  رررربق  لبررررين أم الخررررنف ارررروا

ا صررناف المرر كور  ارر  الهررو ث ا رروم ارر  حررا  مررا إ ا كررام المسيررر امررو 
حا ل  الىعا  ار   لرك اليرو   رو  العيرو ، وعخررا  الق مرإل ا روز ار  حرا  
مررا إ ا كانررت النسرروو أنمررع للمسيررر كمررا هررو الهررا  ارر  معظررم بلرروام العررالم 

  أغنرروهم ارر  هرر ا عل رر  و ررلمصررلى اللرر  اليررو  ، ولعرر  حررو ث ر ررو  اللرر  
اليو   ،  ؤ و ه ا السو  ؛  م حا إل المسير ا م   :سلصرر علرى الىعرا  
اسو ، ب  :لعوا  إلى اللباا ونهو  .. ، ولع  العلإل ا  :عيين ا صرناف 
المرر كور  ارر  الهررو ث ، هرر   الها ررإل إلررى الىعررا  وال،ررراب ونررور  النسرروو 

:هم بالمسااضرررإل، وع ا كرررام اررر   لرررك العصرررر ،حيرررث كانرررت أغلرررب مبااعرررا
ا مررر كرر لك اررإم اله ررم  رروور مررع عللرر  و ررووا  وعرروما  ، ه  رروز إخرررا  
النسررروو اررر  زكرررا  المىرررر للها رررإل السائمرررإل والملمو رررإل للمسيرررر اليرررو  . ذاللررر  

 أعلم .
   إخرا  زكا  المىر .. للمسراا والمماكين ..  توصية عملية
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 ( البسمة .. أيسر الصدقات28)

 :  أسهل صدقة 
:بمرررمك اررر  و ررر  أخ رررك لرررك  صرررلى اللررر  عل ررر  و رررلم    ارررا  ر رررو  اللررر 

 ...  )صه ا(. ،صواإل
 ومن المعروف : 

وعم مرررن ، ك  معررروف صرررواإل صرررلى اللررر  عل رر  و رررلم   اررا  ر رررو  اللرر 
  المعروف أم :لسى أخاح بو    لق وأم :مررم مرن ولروح ار  إنراا أخ رك

 .   ) صه ا لغير  (
 وال تحقر المعروف : 

ا:رق اللر  و   :هسررم مرن المعرروف  ري ا و لى الل  عل ر  و رلم   اا  ص
 لو أم :مرم من ولوح ا  إناا المملمس  و أم :لسى أخاح و و هرك إل ر  

 ...  )صه ا(. منبمو
 ومع الصغار : 

صلى اللر  عل ر  أن  بن مالك رض  الل  عن  اسو   إم كام النب  كام 
ا أبا عميرر مرا اعر  النغيرر ا   ل خالىنا حلى اسو   خ ل  صغير و لم 

   )البخار (. 
 ) ل خالىنا (  ن منا بىناإل الو   والمز  . اا  البخار    

 وأنت تسلم على الناس :
مررن الصررواإل أم :مررلم علررى النرراا  صررلى اللرر  عل رر  و ررلم    النبرر  اررا 

 ) صه ا لغير  (  وأنت  ليق الو  
 البسمة من أنوار القلوب:  
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و رو   وم ر   اللبمم والب،رر مرن ع رار أنروار السلرب  اا  بعل العاراين   
   .ضاح إل مملب،ر  .مممر 

و    ليرق  ؛والب،ا إل مصيو  الموو  والبر   ا هين اا  ابن عيينإل    
  .   وكن  لين 

 !  لله در االبتسامة ما أعظمها 
ه ررك ،  :ررر ا ا عصرراب و:رررو  عررن النمرروا و: لررب ا خررر ن و:هبرربهم 

إل ، و:عم الموو  و:نل،ر ، ه معو صاحبها و معو مرن اللو ع وائر  المهب
 ..و هظى با  ر والمثوأإل من الل  عز و   حول  ،

 م نمللرررك هررر   ا بلمرررامإل ، ونر رررمها علرررى  رررماهنا  اهررر  نمرررعى  م عرررا  
بعضنا بها ووم عبوا أو :ك،ير ، انسرب السلروب إلرى  ومه انا ، انساب 

ال ررن وو و ررا:هم ، امنرر  و  بعضررها ، ونسضرر  علررى نزغررا   رر ا ين
ونبررروأ  ونسىررع ا  لممرررارا  وال،رر وح مرررن أنممررنا عنرررو لسائنررا ببعضرررنا ،

 ومنرررا بصرررماا ن رررإل ونسررراا  رررر ر  ، بعيررروا  عرررن أارررإل خلف رررإل اننرررلج ونلمررروق 
  . ونمر ونمعو

 بسمة تصنع ثروة !! 
من الخير ار  ح را:هم ،  وكم كام للبلمامإل وور ا  إكماب الناا كثيرا  

أكمررربل  ابلمرررامل  مرررع العالم رررإل ، أحرررو ال،رررركا   أم مرررو ر حلرررى  ررر كر
:ركلر  هرر   ا بلمررامإل ارر   مواف ر  ) مليرروم وو ر ( ، و لررك لل رر الرر  

اكمرب  نمو رهم ب،ر   إا راب  ارزاو إنلرا هم ، و:همرنت نو  رإل امنلرا  ،
 .ه ا المبلغ

    الر   بو   غير با رم    نبغر  أم امرلا  ول لك اسو  المث  الصين 
 وكانا   
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 – رعارنا  لنبلمم ولنزر  ا بلمرامإل ونن،ررها ونسابر  بعضرنا بهرا ، ولر  نا
 ابلمم من اضلك

 بالبسمة تكسب األصدقاء ! 
ك رف  ار  كلابر  -أحرو علمراا الرنم  الم،رهور ن  -اسرو  و ر  كرارن    

:كمررب ا صرروااا و :ررؤ ر ارر  ا خررر ن     إم مررا اسررا  أم  ررر الن ررا  
ملى : رو من امنمران إل    أحمن ب  ،ا من ا  العم  ال او و الكما  ان

 اللى مإل الملمثلإل ا  البممإل اللى مإل   .

 وتذكر دوما أن :

ا بلمرامإل :هرو  ارر  ومضرإل و  بسررى  كرهرا وهررا  ، و هرر  المملرا  الرر   
أامررى السلرروب ، و هرر  العصررا المررهر إل اللرر  :كبررت الغضررب ، و  امررلا

 :مر  عن السلب .
 توصية عملية : 

 هرررك، :عسبهرررا مصرررااهإل بهررررار ، اهركهرررا ووأ وحرررب اصرررنع بمرررمإل علرررى و 
 نهو إخوانك .. 
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 ( إدخال السرور على مسلم29)
 أفضل األعمال :

ه  أ بعت  وعرإل ممرلم ؟ هر  كمرو  عرور  ممرلم ؟ هر  اضريت حا رإل 
   مملم ؟

      اررا  ؟ أ  ا عمررا  أاضرر  صرلى اللرر  عل رر  و رلم   ر   ر ررو  اللرر  
أو  ،أو كمرررو  عرررور  ،علررر أ ررربعت  و  ؛إوخالرررك المررررور علرررى مرررؤمن

   ) حمن لغير ( . حا إل اضيت ل 
االوا ررب علررى كرر  ممررلم   أم اعمرر   اهرروا علررى إوخررا  المرررور علررى 

 الب إخوان  المملمين. 
 وأنت إذًا خير الناس: 

أم ر رن  راا إلرى ر رو   ر  رضر  اللر  عنهمرا ر عن عبرو اللر  برن عمررا
أ  النرراا أحررب إلررى ،  اسررا  اررا ر ررو  اللرر صررلى اللرر  عل رر  و ررلم  اللرر  
وأحرب ا عمرا  إلرى ،  أحب الناا إلى اللر  أنمعهرم للنراا    اسا . الل  
أو ، :ك،ررف عنررر  كرأرررإل  ، ررررور :وخلررر  علررى ممرررلم ر  عررز و ررر  ر  اللرر 

و م أم،رر  مررع أخ ارر  حا ررإل ، أو :ىرررو عنرر   وعرا ، :سضر  عنرر  و نررا 
 ، رهرا (اعنر  ممر و المو نرإل )أحب إل  من أم أعلكرف ار  هر ا الممر و

مررل اللرر  البرر   ررو  ر ؛ ولررو  رراا أم امضرر   أمضررا  ر ومررن كظررم ي ظرر  
 برت ؛ ومن م،ى مع أخ ر  ار  حا رإل حلرى اسضريها لر   ، الق امإل رضى

 .   ) حمن ( ا اوا  الل  اوم    و  :زو  
والنب  صلى الل  عل   و رلم ار  هر ا الهرو ث  برين أم أحرب النراا إلرى 

أم النرراا  لمرراو:وم ارر  مهبررإل اللرر  عررز اللرر  أنمعهررم للنرراا، ومعنررى  لررك 
و رر  لهررم، وأم أحرربهم إل رر   رربهان  أنمعهررم للنرراا، اكلمررا كثررر نمررع العبررو 
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مخوانرررر  الممررررلمين كلمررررا ازواو  مهبررررإل اللرررر  :بررررارح و:عررررالى لرررر ، وكلمررررا 
نسصت منمعإل العبو مخوان  الممرلمين كلمرا نسصرت مهبرإل اللر  عرز و ر  

 ل .. 
 فرج عن نفسك : 

    من  ر  أم  ن    الل  من كررب  رو  الل  عل   و لمصلى  اا  ر و 
 ( .مملم)الق امإل الينم  عن معمر أو اضع عن  

 أزل كرباتك من اآلن : 
مررن نمرر  عررن مررؤمن كرأررإل مررن صررلى اللرر  عل رر  و ررلم    اررا  ر ررو  اللرر 

ومررن امررر . نمرر  اللرر  عنرر  كرأررإل مررن كرررب  ررو  الق امررإل ، كرررب الررون ا 
 رلر   ،ومرن  رلر ممرلما. ا  الون ا وا خرر   امر الل  عل   ،على معمر

ذاللرر  ارر  عرروم العبررو مررا كررام العبررو ارر  عرروم  . اللرر  ارر  الررون ا وا خررر 
 ... )مملم(. أخ  

وكررررام ممررررا أمررررر برررر  النبرررر م الممررررلَم ؛ أم   اعررررين  ا الها ررررإل الملهرررروف  
لمظلررو  والعررا ز المضررىر الرر   امررلغيث )البخررار (،و الملهرروف هررو   ا

 .   بك
 لله فٍ حاجتك : وكان ا

مررن ا رررن ارر  حا ررإل أخ ررر  ا ررن اللرر  اررر  اررا  صررلى اللرر  عل ررر  و ررلم    
   )صه ا( . حا ل 

 م أاضرى لممرلم حا رإل أحرب إلرى  ر رضر  اللر  عنر  ر      الهمرناا  
 م أاضى  خ حا رإل أحرب إلرى مرن    اا    و من أم أصلى ألف ركعإل

   .أم أعلكف  هر ن
 والله يحب ذلك : 
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كرر  معررروف صررواإل و الرروا  علررى الخيررر عل رر  و ررلم     اررا  صررلى اللرر 
   )صه ا( . و الل  اهب إغا إل اللهمام  ،كماعل  

 وإلى ظل الله : 
مرن أحرب أم اظلر  اللر  ار  الر  صلى الل  عل   و رلم    اا  ر و  الله

   ) صه ا (. الينظر معمرا أو ل ضع ل 
 والتبرم للناس أول زوال النعمة : 

مررا مررن عبررو أنعررم اللرر  عل رر       اللرر  عل رر  و ررلم صررلى اررا  ر ررو  اللرر 
اسو عررض  ، البر  ، م  ع  من حوائج الناا إل  ، نعمإل اأ بغها عل   

   )حمن( . :لك النعمإل للزوا 
 توصية عملية : 

باور بسضراا حا رإل أخ رك الممرلم .. إم كنرت موامرا  :خرللو بال مراهير، 
وخرا  المررور علريهم ام نن أم :ملهضر ن رإل اضراا حروائج الممرلمين وع

  .. 
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 ( الهدية31)

 لله در الهدية ! ! 
لل  ور الهواإل ! :لك الو يلإل الل  :ىمو  نيرام الضغائن، و:ه  أعسو 

، و م م الخبر للهواإل عظ م ا  ر ا زما  والم، ن  والنزاعا  ، ا
 .السلوب ا ل نب المهبإل وع با  الموو  وع هاب الضغائن و:أل فا   

 

، وأر ررررو إلررررى السلررررب ، وهرررر   ررررعار اللسررررو ر ،  لررررى الهررررب وهرررر  وليرررر  ع
 ، صررلى اللرر  عل رر  و ررلم الهواررإلالنبرر   ولرر لك اسررو ابرر  ،وعنرروام اللكررر م 

مررن الممررلم والكرراار ، وابلهررا مررن المرررأ  كمررا  وأخرر ها ومنههررا ، وأارهررا ، 
، ابهرا علرى اللهراو  صلى الل  عل   و رلم من الر  ، وحث النب   ابلها

 و: هب وحر الخصومإل.:ىيب السلوب 
 

    الحب لالهدية سبي
نبر  الرحمرإل  سرو نعم، الهواإل  بي  الهرب، وأمرا  الروو، وأكثيرر ا لمرإل، ل

   )البخار (:هاووا :هابوا صلى الل  عل   و لم   
 ام اسبرررر  صررررلى اللرررر  عل رررر  و ررررلماسررررو  بررررت أم النبرررر  اررررا  السر برررر     

أنهرا  ر  مرع ا:برا  المرنإل ر ومن اض  الهواإل ،وه   ا  و  الهمنإل ،الهواإل
و:كمرررب المهرررو  والمهرررو  إل ررر  رنرررإل اررر  اللسررراا  ،:ز ررر  حرررزازا  النمررروا

    . وال لوا
 

 وانظر إلى صنيع بلقيس !
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 بسر إل؛ عنوما ا لخومت  ن  الهواإل ؛  وأ ر  ا   –بهق  –اسو كانت 
:غييررررر النمرررروا ، مهاولررررإل منهررررا   ررررلسىاب أعظررررم ملرررروح الررررون ا عنرررر اح،  

رعم اْلممْرَ رلموَم( ]النمر  )وَ  اسالت    َرٌ  ب رَم َ ْر   اأإلم َاَناا  ْم ب َهو  َلإٌل إ َلْيه   -ع نأ  ممْر  
31]   . 

اررو  ؛أم كانررت لعاالررإل ارر  إ ررنمها و ررركها!  رحمهررا اللرر       الرراو اررا  
 .   !  علمت أم الهوااإل :سع مواعا من الناا

لهوارررإل :أخررر  إم اأن  ارررا    صرررلى اللررر  عل ررر  و رررلمولهررر ا أم رررر عرررن النبررر  
 ( . واا     111 )ابن أب  الون ا  م ار  ا خنق بالممع والبصر والسلب

ْمَلا م الَهاَ إل  الَهواإلم  واا       ا مثرا  ار  ) (حمن  )َ:َهاَووْا َ:َهاببْوا ن ْعَم م 
 (.211الهو ث 

    
 وهداياهم: السلفالصحابة و 

ف كررانوا أ ك رراا ، ك رر المررلفوانظررر و:أمرر  ك ررف كانررت هرروااا الصررهابإل و 
عنررررروما عا ررررروا معررررران  و ررررر م   الهوارررررإل   اررررر  ح رررررا:هم اليوم رررررإل ، وك رررررف 

عنوما ما:ت اينا ومن بيننا ومن حولنرا أخرنق  –عموا   –أصبهنا أغب اا 
   اللهاو    .  

اسرا  إل ر  ر ر   ،أاب   عيو بن العاص  وما ام،  وحو  ار  الممر و* و 
 ؛اللمررت إل رر   ررعيو، ررعيو  المررا بلغررا وار ،ام،ررى عررن امينرر ، مررن اررر ش 

 .  رأ لررك :م،رر  وحرروح اوصررللك؛   حا ررإل لرر    مررا حا لررك اررا   اسررا  
هررا ياررا  اواع .  ن رروم ألمررا ت االرر ؟ مررا ا لنررا عنرروح ل ار لرر  اسررا   ررعيو 

  إل  
 .  كام  ر ا إ ا أهو ت ل  هواإل لم  رو الىبق إ  وعل     ا* 
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 ، ا رررن عنرررو   ررر ا ا اا ررر الرررم ، أهرررو ت إلرررى إبرررراه م برررن أوهرررم هوارررإل * و 
   ! ا عل  ا  الىبق وأعث ب  إل  ؛انز  ارو 

 
 وال َترد الهدية .. مهما كانت حقيرة: 

وعاررررراح ، إاررررراح أم :ملصرررررغر الهوارررررإل ضرررررعمت، و:هلسرررررر المنهرررررإل مهمرررررا 
 صغر ، و:لكبر على ا عى إل مهما حس ر  ..  

لرررو لرررو أهرررو  إلررر  كررررا  لسبلرررت و لسرررو  النبررر  صرررلى اللررر  عل ررر  و رررلم    
. مررن الوابررإل مررا ووم الكعررب  الكرررا    )صرره ا( و وعيررت عل رر    بررت

 اعن    ا هين     كر .
 
  :فبين سبب ردها .. إذا رددت الهديةو  

ر ، أو ما لك ه   ع ر لرو ، ابين  لك لصاحب  الوا أهو  إل ك ما حم
 .للخا ر ا بر   الهواإل، ووضا ل  ا مر بمماحإل ولىااإل مراسإل بابلمامإل،

أن   - رض  الل  عن -الصعب بن  ثامإل  حو ث لصه هين منام  ا
ا ، وهو با بواا أو وح،    حماراصلى الل  عل   و لم أهو  لر و  الل  

نرو  عل ك  إنا لم أما بووام ، ارو  عل   الما رأ  ما ا  و ه  اا    
 . إ  أنا حر 

 
 و اظفر بقلوب هؤالء .. بالهدية: 

علررررررى رأ ررررررهم ا برررررراا ا ارأرررررروم أولررررررى بررررررالمعروف، و   -1
 وا مها . 

 من اخللف معك ا  المكر أو الم هب.. -2
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من اهرص علرى ام راا  إل رك، أو الل رر ا ه رك، أو  -3
 الني  من عرضك .

 من :رغب ا  هوا ل  إلى  ر ق ا للزا  واللو ن .  -4

من :رغب ا  ضرم  إلرى العمر  ال مراع  الخيرر  أو  -1
 اللىوع .

  

م العمررر  ، اسرررم ، وانهرررل كرررام هررر ا هرررو م رررا  الكلرررم، هبسررر  ميررروا
 و بق ه   المنإل الميلإل، ااحرص على الهواإل ولو كانت رمز إل .

 توصية عملية : 
اررم بلوز ررع الهوااررإل الرمز ررإل أو العين ررإل اررور ا ررلىاعلك علررى ا حبرراب 

 والمسراا. 
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 خاتمة
هني رررا   نررراا أوو  اللررر  اررر  الررروأهم حرررب الخيرررر، او رررووا  رررعاو  الررروأهم 

خا  المرور على اسراا المملمين، ور م البممإل ار  وراحإل أا و:هم ا  إو
 و و  أ مالهم .. 

و نهررم  رروركوم عظمررإل صررنائع المعررروف، و رروركوم مررو  حا ررإل إخرروانهم 
المسررراا إلرررى الممررراعو   والعىررراا؛ كالصررواا  والزكررروا  والكمرررو  والز رررار  
و:ررزو ج ال،ررباب المهلررا  و: هيررز المل ررا  المسيرررا ، واماىررارا ،  ررواا 

ام منهررا علررى  رر   إاىررار  مرراع  ارر  الممرر و، أو كررام و بررا  مررا كرر
 :وز  على البيو ، أو كام مواوا  غ ائ إل :وز  على ا  ر المسير .

 اهني ا   صهاب المعروف هني ا  ! !  
ومررررا أ مرررر  :لررررك الم،رررراهو ال ميلررررإل اللرررر   راهررررا امنمررررام ؛ عنرررروما   ررررر  

أو اعروو ، أو  رزور ،  المملم  وا   أخ ر  الممرلم، أو اىعمر ، أو ا مرو ،
 أو  نمق عل  ، أو اسرض  ..

 إنها م،اهو البر وامحمام والعىف على المسراا والمماكين..
إنها م،اهو اللعا ف وا خو  والمهبرإل والرحمرإل والبر   برين أبنراا ال مرو  

 الواحو.
 وأحر  بنا أم نملمر على ورب الخير  .. !
المصررىمى صررلى اللرر  عل رر    اخيررر ا عمررا  أوومهررا وعم ارر أ  كمررا علمنررا

 و لم .
 

 أخٍ المسلم .. 
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: ع  من  ومك كلر    ؛ أما لهضر وأنت خار  من بيلك ا  ك  صبا
  لملإل من صنائع المعروف .. 

المير ار  الىر رق :لسر  المرن  علرى مرن :عررف ومرن  :عررف .. :مرأ  
على  ارح ..  :لبمم ا  و و  المملمين .. :مر و ا    عرن الىر رق.. 

 رراب .. :أخرر  بيررو ممررن .. :عرروو مر ضررا  .. :ن ررف ع رروزا  .. :نصررا 
:مىعرررم  ائعرررا  .. :ممرررا علرررى رأا  لررر م .. :صرررااا أحبابرررك .. :لصررروق 
بصرررواإل .. :ر رررو ضرررا   ..:صررر  رحمرررك .. :ملضررر ف ضررر ما  .. :،ررر ع 
 ناز  ..:وار كبيرا  .. :وعو  خ ك بظهر الغيب .. :عىر  هوارإل  خ رك 

ا عررواا .. :ن،ررر السضرر إل الملمررىين إل ..  الممررلم .. :هرر ر مررن منل ررا 
:رر كر بثررواب ال هرراو بالمررا  وأررالنم  .. :رر كر بضرررور  وحررو  ا مررإل ونبرر  
الخررررنف .. :رررروعو إلررررى اللعرررراوم علررررى البررررر واللسررررو  والعمرررر  ال مرررراع  

 الخير  .. الخ  .. .. 
 ومن  م  نىبق عل ك او  الل  :بارح و:عالى   

رررررررررررر    َوَمهْ  ...  يَن َصررررررررررررَن:   َونممم   َ رررررررررررراَ  َوَمَمررررررررررررا:   ل لأرررررررررررر   َربأ  اْلَعرررررررررررراَلم 
 ( ..  162 ا نعا )

ومن  م :كوم من أه  البرر .. الر  ن ا علروم مرن ام رن  منه را  لله را  
 .. اا  :عالى   

رروَهكمْم ا َبررَ  اْلَمْ،ررر ق  َواْلَمْغررر ب  َوَلرررك ْن اْلب ررْر َمررْن      ْلررْ َ  اْلب ررْر َأم :مَولبرروْا وم م
بأ ر    عَمنَ  ر  َواْلَمآلئ َكإل  َواْلك َلاب  َوالْنب يأ يَن َوع:َرى اْلَمراَ  َعَلرى حم ب اللأ   َواْلَيْو   ا خ 

َ و   اْلسمْرَأى َواْلَيَلاَمى َواْلَمَماك يَن َواْبَن الْمب ي   َوالْمآئ ل يَن َوا   الرأ َاراب  َوَأَاراَ  
وْا َوالْصراب ر  َن ا ر  اْلَبْأَ راا الْصنَ  َوعَ:ى الْزَكاَ  َواْلممواموَم  ْم إ َ ا َعاَهروم ه  ب َعْهو 
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ررررريَن اْلَبرررررْأا  أموَلرررررر  َك اْلررررر   َن َصرررررَواموا َوأموَلرررررر  َك همرررررمم اْلممْلسمررررروَم    والْضرررررْراا َوح 
 (111 البسر )
 

وه رر ا .. :لهررو  ح ا:نررا مررن ح ررا  رو:ين ررإل عق مررإل .. إلررى ح ررا  إ ررنم إل 
  عيو  رغيو  .. ! 

، حررررين وصررررف ا خ - رحمرررر  اللرررر   –أ مرررر  مررررا اررررا  ال،رررر خ البنررررا ومررررا 
الممرررلم، الررر   امعررر  الخيرررر اررر  كررر  ا: رررا ، مرررع نممررر  ومرررع غيرررر ، علرررى 
الممرررلو  امامررران  وعلرررى الممرررلو  ا  لمررراع ، علرررى الممرررلو  المررررو  

 اسا      -وعلى المملو  ال ماع  ... الخ 
 
لكرررررر  منرررررراح   إم  ررررررمو  معنرررررر  ام ررررررن  اررررررو أكمررررررب اكر:نررررررا  ررررررمو     

، وو   ن،را  امخروام إلر  كر  هر   النرواح  ، وهرم ار  الوارت امصن 
ال    ل   ه   غيرهم إل  ناح إل واحو  ووم غيرهرا  ل هروم إليهرا  م عرا  
و علمررروم أم ام ررررن  اىرررالبهم بهررررا  م عررررا  . ومرررن هنررررا كرررام كثيررررر مررررن 

ال . مظرراهر أعمررا  امخرروام  برروو أمررا  النرراا ملنااضررا  ومررا هررو بملنررا
اسررو  ررر  النرراا ا خ الممررلم ارر  المهررراب خا ررعا  ملبررلن   ب رر  و لرر ل  ، 

 وم هرو بعينر  واعظرا  مور را  اسرر  ا  ام بزواخرر الروعب ،  وأعو الي   
وأعررو اليرر  :رررا  نممرر  ر اضرر ا  أن سررا   رمرر  بررالكر  أو  ررورب علرر  العرروو أو 

معملر   رزاو   امارا المباحإل ، وأعرو الرر  ا روم هرو بعينر  ار  مل رر  أو
صناعل  ا  أمانإل وا  إخنص . ه   مظاهر او  راها الناا ملنراار    
 لل م بعضها ببعل ، ولو علموا أنها  م عا  ا معها ام رن  و رأمر بهرا 
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مظررراهر ا لل رررا  ومعررران  ام رررن  و هرررل عليهرررا ام رررن  للهسسررروا ايهرررا 
 .  ) ر الإل المؤ:مر الخام (. ا نم ا  

 
للرر  العلرر  السررو ر أم  لسبرر  منررا ومررنكم صررالا ا عمررا  .. هرر ا، ونمررأ  ا

 وصلى الل  على نبينا مهمو وعلى عل  وصهب  و لم .. 
 

 ، مصربلى م –اااو   ممعو مهمو
yakut.blogspot.com 
yakoote@gmail.com 
+20104420539 
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