
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

، كثريةمعاين    خيترصمجلة قصرية  بكلمة أو  مما خّص اهلل به نبينا صىل اهلل عليه وسلم أن آتاه جوامع الَكلِم؛ ف  

اْلَْْعُروِف  ))أبا ذر ريض اهلل عنه:    الصحايبومن ذلك قوله صىل اهلل عليه وسلم وهو يويص   ِمَن  ِقَرنَّ  ََتْ ََل 

َفإِْن   بَِوْجٍه َطْلٍق َشْيًئا،  َأَخاَك  َفاْلَق  ََتِْد،  ُتْعطَِي ِصَلَة  ويف رواية:  ((،ََلْ  َأْن  َوَلْو  َشْيًئا،  اْلَْْعُروِف  ِمَن  ِقَرنَّ  ََتْ ))ََل 

 اْلُْْسَتْسِقي، َوَلْو َأنْ   اْْلَْبِل، َوَلْو َأْن ُتْعطَِي ِشْسَع النَّْعِل، َوَلْو َأْن ُتْفِرَغ  
ِ
َء ِمْن َطِريِق    ِمْن َدْلِوَك يِف إَِناء ْ َي الَّشَّ ُتنَحِّ

َفُتَسلَِّم عَ  َأَخاَك  َتْلَقى  َأْن  َوَلْو  إَِلْيِه ُمنَْطلٌِق،  َتْلَقى َأَخاَك، َوَوْجُهَك  َأْن  َوَلْو  ُيْؤِذهيِْم،  ُتْؤنَِس  النَّاِس  َأْن  َوَلْو  َلْيِه، 

 َيْعَلُمهُ 
ٍ
ء  فِيَك، َوَأْنَت َتْعَلُم فِيِه َنْحَوُه، َفََل َتُسبَُّه َفَيُكوَن َأْجُرُه َلَك  اْلَوْحَشاَن يِف اْْلَْرِض، َوإِْن َسبََّك َرُجٌل بََِّشْ

َفاْجَتنِْبُه( َتْسَمَعُه  َأْن  ُأُذَنَك  َساَء  َوَما  بِِه،  َفاْعَمْل  َتْسَمَعُه  َأْن  ُأُذَنَك  ََسَّ  َوَما  َعَلْيِه،  ووصاياكلام  (َوِوْزُرُه    ت 

فاعًَل للخري، سّباقًا إىل الفضائل، وأَل يزهد عن خرٍي مهام صغر يف   يبقىْلن    تدعو اْلسلمجامعة لكل خري،  

بابتسامة يف وجه أخيه، فإن عجز عن هذه وتلك، فليكف رشه عن الناس ا أيضًا من  هذ، فعينه، ولو كان 

 . الصدقة 

أن  ه  ِمن كرمو ال طريق  نا  ل   يس تعاىل  بالعمل  النار  والنجاة من  باجلنة  لفعل فتح  و،  بسيطالفوز  آفاقًا رحبة 

 أعامل يسرية، وأجور عظيمة: ب، اْلعروف، الذي ثمرته جنٌة عرضها الساموات واْلرض

ف ـ    1 الطريق:  عن  اْلذى  قال:  إماطة  أنه  وسلم  عليه  اهلل  صىل  عنه  الصحيح  يف  َيْمَِّش ))ثبت  َرُجٌل  َبْيناََم 

رَ   (( ُه َفَشَكَر اهللُ َلُه، َفَغَفَر َلهُ بَِطِريٍق، إِْذ َوَجَد ُغْصَن َشْوٍك َعىَل الطَِّريِق، َفَأخَّ

ي َيْوٍم رِ َأنَّ اْمَرَأًة َبِغيًّا َرَأْت َكْلًبا ف)) َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: صح عنه ،  فدخلت اجلنة بغّي التي سَقت كلباً وـ  2

  ْلهنا سقت كلبًا،   ، أدخلها اجلنة((َفُغِفَر ََلَا  ُموِقَها َحارٍّ ُيطِيُف بِبِْئٍر، َقْد َأْدَلَع لَِساَنُه ِمَن اْلَعَطِش، َفنََزَعْت َلُه بِ 

:  َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   هاإلحسان إىل البهائم قوليف عموم  جاء  و،  وْلا حصل يف قلبها من حسن النية والرمحة 

 ((يِف ُكلِّ ِذي َكبٍِد َرْطَبٍة َأْجرٌ ))

ُقوا النَّاَر َوَلْو بِِشقِّ ََتَْرٍة، َفإِْن ََلْ :  قال   وسلم   عليه  اهلل  صىل  أنهجاء يف الصحيح  الكلمة الطيبة، فقد  و  ـ   3  ))اتَّ

      . ((ََتُِدوا َفبَِكلَِمٍة َطيَِّبةٍ 



 

 

 

  َذرٍّ عن أيب    اْلذى عن الناس باليد واللسان، كام يف الصحيح  كّف   أيضًا،  اليسرية أبواب اْلعروف   ومن-4

ََلْ ريض اهلل عنه قال إِْن  َأَفَرَأْيَت  َقاَل: إِياَمٌن بِاهللِ، َوِجَهاٌد يِف َسبِيلِِه، َقاَل:  َأْفَضُل؟  اْلَعَمِل  َيا َرُسوَل اهللِ، َأيُّ   :  

َقاَل: ِْلَْخ   َأْفَعْل؟  َتْصنَُع  َأْو  َصانًِعا،  َصَدَقٌة    َرَق،ُتِعنُي  َفإِنَُّه   ، ِّ الَّشَّ َعِن  َُتِْسُك  َقاَل:  َضُعْفُت؟  إِْن  َأَرَأْيَت  َقاَل: 

ُق ِِبَا َعىَل َنْفِسَك((.   دَّ  َتصَّ

))َأْرَبُعوَن  :  ما جاء يف اْلديث الصحيحاْلعروف،    ومن اْلحاديث العظيمة التي تدل عىل سعة مدلولـ    5

  : ُأْدَخَلُه اهللَُخْصَلًة َأْعََلُهنَّ َمْوُعوِدَها إَِلَّ  َثَواِِبَا َوَتْصِديَق  بَِخْصَلٍة ِمنَْها َرَجاَء  َيْعَمُل َعْبٌد  اْلَعنِْز َما   َعزَّ َمنِيَحُة 

اْلَعنْزِ  َمنِيَحِة  ُدوَن  َما  َفَعَدْدَنا  يََّة: 
َعطِ ْبُن  اُن  َحسَّ َقاَل  اجْلَنََّة.  ِِبَا  ََلمِ ،  َوَجلَّ  السَّ َردِّ  اْلَعاطِسِ   ، ِمْن    ، َوَتْشِميِت 

الطَِّريِق  َعْن  اْْلََذى  َخْصَلًة((،  َوَنْحِوهِ   ،َوإَِماَطِة  َة  َعَّْشَ ََخَْس  َنْبُلَغ  َأْن  اْسَتَطْعنَا  واتباع   ،َفاَم  اْلريض،  وعيادة 

نصح له، وإبرار القسم، ونرصة اْلظلوم، وإفشاء السَلم،  ال اجلنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، و

 . وإنظار اْلعِس، وبر الوالدين، واإلحسان إىل الزوجة د الضال،وإرشا

الصدقة مهام قّل ثمنُها، فهذه و   اْلعروف مهام صغر،  النبوية اجلامعة: عدم احتقارت  ـ ومن فقه هذه الكلام   9

مثقال ُأّمنا عائشُة ريض اهلل عنها يأتيها سائٌل فَل َتد سوى حبتي ِعنب فتصدقت ِبا! وقالت: كم فيها من  

ا َيَرُه﴾ ٍة َخرْيً  .[7]الزلزلة:  ذرة! قال تعاىل: ﴿َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

الرمح الدكتور    لنا  يحكىوس تعاىل  السميط  نعبد   يفالكبري    اإلسَلميوالداعية    الكويتيالطبيب    رمحه اهلل 

     قصته مع معروف بسيط أنتج داعية وحافظًا لكتاب اهلل تعاىل:  افريقيا

بكاء سيدة افريقية وتوسَلهتا َلحد اَلطباء القائمني عىل   سمعتكنت اقف ذات يوم ف   :ه هلل تعاىلرمح يقول  

وعَلجهم   الصغار  اَلطفال  يف  يفمساعدة  و    بعثتنا  بتحقيق    تأثرتافريقيا  وَتسكها  اَلم  إرصار  لشدة 

يل فقال  الطبيب  مع  فتحدثت  يف  مطلبها  الرضيع  ابنها  وهى    ان  يعيش  ولن  اْليت  اضمه   تريدينحكم  ان 

عليه من مال َل طائل منه انه طفل لن يعيش إَل ْليام واْلال   سأنفقه اَلطفال الذين سنرعاهم وما    ْلعداد

فقلت للمرتجم اسأَلا كم َتتاج من اْلال    استعطاف،   رات توسل و أوىل به غريه، فقال نظرت إىلَّ اَلم بنظ

اْلبلغ له  فقالت  يوم  فكل  قال  مَّشوب  ؟  ثمن  بلد  غازيوجدته  مايل  يىف  من  سأدفعه  مشكلة  َل   فقلت 

َلا    فأخذت   اوطمأنته اخلاص   وقلت  فمنعتها  يدى  تقبيل  عام    خذيتريد  نفقة  تنفذ    َلبنكهذه  وعندما 

 و سيعطيك ما َتتاجيه ووقعت َلا عىل صك لترصف به اْلبلغ اْلتفق عليه، وقلت ه اإلخوةأرشت َلحد 



 

 

 

انا اعتربته طفَل   ياَلم اْلسكينة فقط خاصة وه كان لتهدئة  وما فعلته    اميت  َتر الشهور والسنوات وللحق 

 ونسيت اْلوضوع برمته  باإلسَلمحديثة عهد 

هناك سيدة افريقية ترص عىل لقائك   يل اْلوظفني وقال    أحد   يلاْلركز وحرض    يفعام كنت  ١٢من    أكثربعد  

هذا    واتت عدة مرات فقلت له احرضها فدخلت سيدة َل اعرفها ومعها طفل مجيل الوجه هادئ وقالت يل 

القرآن وكثري   صديق  ابني عليه وسلم،  الرسول  أحاديثمن    اً اتم حفظ  اهلل  داع  صىل  يصبح  ان    ية وحلمه 

ونظرت للطفل   يئاً كن افهم شأا وْلاذا ترصى عىل هذا الطلب منى وَل  تعجبت وقلت َل ف   .معكم   لإلسَلم

يل  فقال  هادئة  وبلغة  العربية  يتحدث  فوجدته  بني   اَلادئ  واقفًا  أنا ْلعيش  كنت  ما  ورمحته  اَلسَلم  لوَل 

واريد ان أكون َتت رعايتك وانا   ي طيلة مدة طفولت   قصتك معها وإنفاقك عل   ي أم  يديك فقد حكت يل 

فقط وأحب ان  ي أجيد اللغة اَلفريقية وأعرفها َتاما وأحب أن أعمل معكم كداعي هلل وَل أحتاج إَل طعام

متوسلة   وعيناه اجلميلتان تنظر يل  شجيللقرآن وأخذ يتلو آيات من سورة البقرة بصوت    سمعك تَلويتأُ 

 ان أوافق  

رفضوا ضمه للرعاية فقال نعم نعم ولذلك ارصت    يهو ذلك الطفل الذ   وهنا تذكرهتا وقلت َلا هل هذا

 الرمحن... باسمك عبد يلك بل ولقبتن  يان تقدمن   يام

قدما السميط  الدكتور  واْلفاجئة    ييقول  الفرحة  َلول  مشلول  شبه  وأنا  اَلرض  عىل  خررت  َتملن  َل 

 بداع هلل نحتاجه!!  حييي نفسًا ويرزقنا  يوسجدت هلل وانا أبكى وأقول ثمن مَّشوب غاز

كم من  قريبة وميسة، لكن ْلن وفقهم اهلل وفهموا عنه وعقلوا عنه.    جنة اهلل  كم من أموال ننفقها بَل طائل.

 ....... هدف سعادة وكم نحن مسفون بَل أكثرصدقة قليلة حولت حياة أناس كثريين وجعلتهم  

 

 

 

 وآخر دعوانا أن اْلمد هلل رب العاْلني 

 

 


