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 اِءـَواْلَعَط وِدـاْلُج ُرـَشِه

ٌٌمجعٌ  ٌوترتيب 
ي خٌَِفِضيلَِةٌَوُُمَاََضَاِتٌٌُخَطِبٌٌِمنٌ  ٌ:الشَّ

ٌ



رٌٌَُرَمَضانٌُ 2  ُودٌٌَِشه 
 
ٌَوال َعَطاءٌٌِاْل

 

ُوَل  َبُة اْلخ طخ ُ  اْلخ

ـْ ُشُروِر َأكُْػِسـَا وَ 
 مِ
ِ
ـْ إِنَّ اْلَحْؿَد لِؾَِّف كَْحَؿُدُه، َوكَْستَِعقـُُف َوكَْستَْغِػُرُه، َوكَُعقُذ بِاهَّلل

مِ

ـْ ُيْضؾِْؾ َفََل َهادَِي َلفُ  ـْ َيْفِدِه اهَّلُل َفََل ُمِضؾَّ َلُف، َوَم َوَأْشَفُد َأْن ََل ، َسقِّئَاِت َأْطَؿالِـَا، َم

ًدا َطبُْدُه َوَرُسقُلُف   .ملسو هيلع هللا ىلصإَِلَف إَِلَّ اهَّلُل َوْحَدُه ََل َشِريَؽ َلُف، َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

 :ا بَْعُد  أَمَّ

ٍد َفنِنَّ َأْص  ، َوَخْقَر اْلَفْدِي َهْدُي ُمَحؿَّ
ِ
، َوَشرَّ ملسو هيلع هللا ىلصَدَق اْلَحِديِث كَِتاُب اهَّلل

 اْْلُُمقِر ُمْحَدَثاُتَفا، َوُكؾَّ ُمْحَدَثٍة بِْدَطٌة، َوُكؾَّ بِْدَطٍة َضََلَلٌة، َوُكؾَّ َضََلَلٍة فِل الـَّاِر.

 :ا بَْعُد  أَمَّ

ُفْؿ  ُيَربِّل َأْصَحاَبُف َطَؾك اْلَبْذِل َواْلُجقدِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼْد َكاَن الـَّبِلُّ  َواْلَؽَرِم، َوَيُحضُّ

ـْ ُطَؿَر  َدَقِة، َفَع َب الـَّبِلُّ ڤَطَؾك الصَّ
َدَقِة َيْقًما، َوَقْد  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َرغَّ فِل الصَّ

 َصاَدَف َذلَِؽ َماًَل ِطـِْدي، َفُؼْؾُت: اْلَقْقَم َأْسبُِؼ َأَبا َبْؽٍر إِْن َسَبْؼُتف َيْقًما.

َحتَّك َوَضَعُتُف  -َيْعـِل بِـِْصِػفِ -، َفَلَتْقُت بَِشْطِر َمالِل َفاْكَؼَؾْبُت إَِلك َأْهؾِل َقاَل:

 
ِ
ـَ َيَدْي َرُسقِل اهَّلل  .ملسو هيلع هللا ىلصَبْق

 «.َما أَبَْؼقَْت ِِلَْهِؾَك؟»َفَؼاَل: 



رٌٌَُرَمَضانٌُ 3  ُودٌٌَِشه 
 
ٌَوال َعَطاءٌٌِاْل

 ُقْؾُت: مِْثَؾُف.

ـَ َيَدِي الـَّبِلِّ   .ملسو هيلع هللا ىلصَقال: ُثؿَّ َجاَء َأُبق َبْؽٍر، َفَقَضَع َما َأَتك بِِف َبْق

 .«بَْؼقَْت ِِلَْهِؾَك؟َما أَ »َفَؼاَل: 

 .َقاَل: َأْبَؼْقُت َلُفُؿ اهَّلَل َوَرُسقَلفُ 

 .(1)إَِلك َشْلٍء َبْعَدَها َأَبًدا : ََل َجَرَم، ََل ُأَسابُِؼَؽ ڤَفَؼاَل ُطَؿُر 

َق فِْعُؾ َأبِل َبْؽٍر َما َكاَن فِل َكْػِس ُطَؿَر  ْبِؼ، َوَصدَّ ـَ َلُف بِالسَّ : اْلَقْقَم ڤَفَلْذَط

ْهِر، َوَمَع َذلَِؽ َلْؿ َيْسبِْؼُف.َأْسبِؼُ  ـَ الدَّ
 ُف إِْن ُكـُْت َسابَِؼُف َيْقًما مِ

ـَ اْلَؿاِل، َوََل َيْحِرُصقَن َطَؾْقِف: َبْؾ َكاُكقا َأْجَقَد 
َوُهْؿ َلْؿ َيُؽقُكقا َيْؽـُِزوَن َشْقًئا مِ

 .(2)َوبِر   بَِعطِقٍَّة، َوِهَبٍة، َوِصَؾٍة، ملسو هيلع هللا ىلصاْلَخْؾِؼ َبْعَد الـَّبِلِّ 

                                                            

/ 5 :«الجامع»(، والترمذي يف 1678، رقؿ )129/ 2: «السـن»أخرجف أبق داود يف  (1)

ـٌ َصِحقٌح »( وقال: 3675، رقؿ )614  «.َهَذا َحِديٌث َحَس

، رقؿ 366و  365/ 5 :«صحقح أبي داود»والحديث حسـ إسـاده اْللباكل يف 

(1473.) 

 (، مـ حديث: َجِريٍر، َقاَل:1017، رقؿ )705و 2/704: «الصحقح»أخرج مسؾؿ يف  (2)

 
ِ
َقْقٌم ُحَػاٌة ُطَراٌة ُمْجَتابِل الـَِّؿاِر َأِو فِل َصْدِر الـََّفاِر، َفَجاَءُه  ملسو هيلع هللا ىلصُكـَّا ِطـَْد َرُسقِل اهَّلل

 
ِ
َر َوْجُف َرُسقِل اهَّلل ـْ ُمَضَر َفَتَؿعَّ

ُفْؿ مِ ـْ ُمَضَر، َبْؾ ُكؾُّ
ُتُفْؿ مِ ُققِف، َطامَّ اْلَعَباِء، ُمَتَؼؾِِّدي السُّ

ـَ اْلَػاَقِة، َفَدَخَؾ ُثؿَّ َخَرَج، َفَلَمَر بََِلًَل َفلَ  ملسو هيلع هللا ىلص
َن َوَأَقاَم، َفَصؾَّك ُثؿَّ َخَطَب لَِؿا َرَأى بِِفْؿ مِ ذَّ

إَِلك آِخِر اْْلَيِة، َواْْلَيَة  [1: الـساء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿َفَؼاَل: 

تِل فِل اْلَحْشِر:   ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿الَّ
= 



رٌٌَُرَمَضانٌُ 4  ُودٌٌَِشه 
 
ٌَوال َعَطاءٌٌِاْل

ُسقُل   ُؿُفْؿ، َوَيْدُطقُهْؿ إَِلك َذلَِؽ، َوُيَربِّقِفْؿ َطَؾْقِف، َحتَّك إِكَُّف  ملسو هيلع هللا ىلصَوالرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصُيَعؾِّ

ـُ أَ 
ا ُيْؿؽِ  .(1)ْن ُيِؼقَت َذا َكبٍِد َرْصَبةٍ َكاَن ُجقُدُه ََل ُيْبِؼل َلَدْيِف َشْقًئا مِؿَّ

ْصَعاِم َجَزاًء وَ  ! ََل َتبِْغ َطَؾك اْْلِ
ِ
ََل ُشُؽقًرا، َوإِكََّؿا َتَؼُع صَدَقتَُؽ فِل َطبَْد اهَّلل

ُه، َيْعـِل ُمْفَرُه. ، َفُقَربِّقَفا َلَؽ، َكَؿا ُيَربِّل َأَحُدُكْؿ َفُؾقَّ
ِ
 َيِد اهَّلل

ـْ َتْؿٍر َيْقَم اْلِؼَقاَمِة، َفَقُؼقُل: َيا 
َفَؿا َيَزاُل َيْرُبق َوَيْرُبق َحتَّك َتُؽقَن التَّْؿَرُة َجَبًَل مِ

ْكَقا َأَبًدا؟!!َربِّ أَ   كَّك َهَذا، َوَما اْمَتَؾْؽُت ُطْشَر مِْعَشاِرِه فِل الدُّ

َيْعـِل: َأِزيُدَها َلَؽ َبَرَكًة، « َصَدَقُتَؽ فِل َيْقِم َكَذا، َما ِزْلُت ُأَربِّقَفا َلَؽ » يَُؼوُل:

ا  .(2)، َحتَّك صاَرْت إَِلك َما َتَرىَوَطَطاًء، َوبِرًّ

                                                            
= 

َق َرُجٌل ِمْن ِديـَاِرِه, ِمْن دِْرَهِؿِه, ِمْن ثَْوبِِه, ِمْن َصاعِ » ,[18: الحشر] ِه, ِمْن َصاِع  تََصدَّ بُرِّ

ُف َتْعِجُز  «,َولَْو بِِشقِّ تَْؿَرةٍ  -َحتَّى َقاَل -تَْؿرِِه  ةٍ َكاَدْت َكػُّ ـَ اْْلَْكَصاِر بُِصرَّ
َفَجاَء َرُجٌؾ مِ

ـْ َصَعاٍم َوثَِقاٍب، َحتَّك َطـَْفا، َبْؾ َقْد َطَجَزْت، ثُ 
ـِ مِ ؿَّ َتَتاَبَع الـَّاُس، َحتَّك َرَأْيُت َكْقَمْق

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت َوْجَف َرُسقِل اهَّلل

ِ
ُؾ، َكَلكَُّف ُمْذَهَبٌة، َفَؼاَل َرُسقُل اهَّلل َمْن َسنَّ فِي »: ملسو هيلع هللا ىلصَيَتَفؾَّ

ْسََلِم ُسـَّةً َحَسـَةً, فَؾَهُ أَْجُرَها, َوأَْجُر َمْن عَ  ِؿَل بَِفا بَعَْدُه, ِمْن َغقْرِ أَْن يَـْؼَُص ِمْن اْْلِ

 ، الحديث.«أُُجوِرِهْم َشْيٌء,...

(، مـ حديث: َطائَِشَة، َأكَُّفْؿ َذَبُحقا 2470، رقؿ )4/644 :«الجامع»أخرج الترمذي يف  (1)

بَِؼَي ُكؾَُّفا َغقَْر » َكتُِػَفا، َقاَل: ؟ َقاَلْت: َما َبِؼَل مِـَْفا إَِلَّ «َما بَِؼَي ِمـَْفا»: ملسو هيلع هللا ىلصَشاًة، َفَؼاَل الـَّبِلُّ 

 .«َكتِِػَفا

 (.2544، رقؿ )6/97: «الصحقحة»والحديث صححف اْللباكل يف 

/ 2 :«الصحقح»(، ومسؾؿ يف 1410، رقؿ )281/ 3 :«الصحقح»أخرج البخاري يف  (2)

 1014، رقؿ )702
ِ
َق »: ملسو هيلع هللا ىلص(، مـ حديث: َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهَّلل َمْن تََصدَّ

= 



رٌٌَُرَمَضانٌُ 5  ُودٌٌَِشه 
 
ٌَوال َعَطاءٌٌِاْل
ُسقُل  ـْ َيؾِل، ُيْخبُِرُهْؿ َأكَُّف َما  ملسو هيلع هللا ىلص َوَقْد َكاَن الرَّ ـْ َأْصَحاٍب َوَم

ُيْخبُِر الـَّاَس مِ

ـْ َيْقٍم َجِديٍد إَِلَّ َواهَّلُل 
، َيُؼقُل َأَحُدُهَؿا:  مِ ـَ ـِ ُهـَالَِؽ َقائَِؿْق َيْجَعُؾ َمَؾَؽْق

 .(1)«ِسًؽا تَؾًَػاالؾَُّفمَّ أَْعِط ُمـِْػًؼا َخؾًَػا, َويَُؼوُل اْْلَخُر: الؾَُّفمَّ أَْعِط ُمؿْ »

  

                                                            
= 

ثُمَّ يَُربِّقَفا بَِعْدِل تَْؿَرٍة ِمْن َكْسٍب صَقٍِّب, َوََل يَْؼَبُل اهَّللُ إَِلَّ الطَّقَِّب, َوإِنَّ اهَّللَ يَتََؼبَّؾَُفا بِقَِؿقـِِه, 

ُه, َحتَّى تَُؽوَن ِمثَْل الَجَبلِ   «.لَِصاِحبِِه, َكَؿا يَُربِّي أََحُدُكْم َفؾُوَّ

َق أََحٌد بَِصَدَقٍة ِمْن صَقٍِّب, َوََل يَْؼَبُل اهَّللُ إَِلَّ الطَّقَِّب, إَِلَّ أََخَذَها »ؿسؾؿ: ويف رواية ل َما تََصدَّ

ْحَؿِن َحتَّى تَُؽوَن أَْعظََم ِمَن الَْجَبِل,  ْحَؿُن بِقَِؿقـِِه, َوإِْن َكاكَْت تَْؿَرًة, َفتَْربُو فِي َكفِّ الرَّ الرَّ

ُه أَْو َفِصقؾَهُ  َكَؿا يَُربِّي أََحُدُكمْ   .«َفؾُوَّ

 :«الصحقح»(، ومسؾؿ يف 1442، رقؿ )3/304: «الصحقح»أخرجف البخاري يف  (1)

 .ڤ(، مـ حديث: َأبِل ُهَرْيَرَة 1010، رقؿ )2/700



رٌٌَُرَمَضانٌُ 6  ُودٌٌَِشه 
 
ٌَوال َعَطاءٌٌِاْل

 

َلُه  اهلُل  بُّ الخَكَرَم َوَأهخ  َكِريٌم ُُيِ

ِذي َرَواُه التِّْرمِِذيُّ فِل - ملسو هيلع هللا ىلصَلَؼْد َأْخَبَر الـَّبِلُّ  ِحقِح الَّ فِل اْلَحِديِث الصَّ

ـَُف اْْلَْلَباكِلُّ «َجامِِعفِ » الَْجَوَدَة,  إِنَّ اهَّللَ َكرِيٌم يُِحبُّ الُْؽَرَماَء, َجَواٌد يُِحبُّ : »-، َوَحسَّ

 .(1)«يُِحبُّ َمَعالَِي اِْلُُموِر, َويَْؽَرُه َسْػَساَفَفا

ُهَق اْلَؽِريُؿ َوُهَق اْلَجَقاُد، َوُيِحبُّ اْلَؽَرَم َوَأْهَؾُف، َوُيِحبُّ اْلُجقَد  َفاهَّلُل 

 ـْ َمَعالِل اْْلُُمقِر.َوَأْهَؾُف، َوُيِحبُّ َمَعالَِل اْْلُُمقِر، َوََل َشؽَّ َأنَّ اْلَؽَرَم َواْلُجقَد مِ 

                                                            

مؽارم »م(، وابـ أبل الدكقا يف 2799، رقؿ )5/111 :«الجامع»أخرجف الترمذي يف  (1)

(، وابـ طساكر 8، رقؿ )71و 6/70ا الحديثقة: ضؿـ مقسقطة ابـ أبل الدكق «اِلخَلق

ـِ 1585، ترجؿة )289و 14/288 :«تاريخ دمشق»يف  ( والؾػظ لف، مـ حديث: َسْعِد ْب

 .ڤَأبِل َوقَّاٍص 

إِنَّ اهَّللَ »، ويف أخرى: «إِنَّ اهَّللَ َكرِيٌم يُِحبُّ الَْؽَرَم, َجَواٌد يُِحبُّ الُْجوَد,...»ويف رواية: 

بُّ الطَّقَِّب, كَظِقٌف يُِحبُّ الـَّظَاَفةَ, َكرِيٌم يُِحبُّ الَؽَرَم, َجَواٌد يُِحبُّ الُجوَد, صَقٌِّب يُحِ 

 .«َفـَظُِّػوا أَْفـِقَتَُؽْم َوََل تََشبَُّفوا بِالقَُفودِ 

 :«الؿشؽاة»والحديث حسـف اْللباكل يف هامش «، َهَذا َحِديٌث َغِريٌب »قال الترمذي: 

(، وروي أيضا طـ سفؾ بـ سعد وجابر والحسـ بـ 4487، رقؿ )1272و 2/1271

 َكِريٍز اْلُخَزاِطلِّ مرسَل، بـحقه.ڤطؾل 
ـِ ـْ َصْؾَحَة ْب  ، وَط



رٌٌَُرَمَضانٌُ 7  ُودٌٌَِشه 
 
ٌَوال َعَطاءٌٌِاْل

َػاِسَػ، َواْْلُُمقَر اْلـُؿْسَتْصَغَرَة، َواْْلَْحَقاَل  -َجؾَّْت ُقْدَرُتفُ -َوَيْؽَرُه اهَّلُل  السَّ

 -َجؾَّْت ُقْدَرُتفُ -اْلـُؿْسَتْرَذَلَة، َيْؽَرُه اهَّلُل َسْػَساَف اْْلَْخَلِق، وُمـَحطََّفا، َوُيِحبُّ اهَّلُل 

 َمَعالَِل اْْلُُمقِر.

  



رٌٌَُرَمَضانٌُ 8  ُودٌٌَِشه 
 
ٌَوال َعَطاءٌٌِاْل

 

 ُ ِيَثاُر ِِف َرَمَضاَن الخ  وُد َواْلخ

ُسقَل  : (1)َقَد َما َيُؽقُن فِل َرَمَضانَ َكاَن َأْجَقَد الـَّاِس، َوَكاَن َأْج  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ الرَّ

 َفَفَذا َمَحؾٌّ لِؾتَّْربَِقِة اْلَعَؿؾِقَِّة َطَؾك اْلُجقِد، َواْلَبْذِل، َواْلَعَطاِء.

، َوفِل َضاِهِر اْْلَْمِر: لِقَْؼتَِدَي بِِف ُيَؿاِرُس َذلِؽ فِل َوا ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِلُّ 
ِع اْلَحقَاةِ

قِ

، َحتَّك َيِرَث اهَّلُل اْْلَْرَض  ـَ ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
ـْ َيْلتِل بَْعُد مِ ـْ َأْصَحابِِف، َوَم

ـْ ُهـَالَِؽ مِ َم

 َوَمـ َطَؾقَْفا.

ـُْف َغاَيَة اْلُقْسِع بَِحْقُث َيْعـِل: َيْبُؾُغ اْلُجقُد مِ « َوَكاَن َأْجَقَد َما َيُؽقُن فِل َرَمَضانَ »

 .ملسو هيلع هللا ىلصََل ُجقَد َفْقَق ُجقِدِه َيُؽقُن لَِؿْخُؾقٍق َأَبًدا 

ـُ َلـَا َطَؾك لَِساِن َكبِقِّـَا  ـَ ُيَبقِّ ـْ َقْقِد  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق
َصِريَؼًة َطَؿؾِقًَّة لِْؾُخُروِج مِ

ـْ َأْجِؾ َأْن 
َفا: مِ ـْ َأْسِر ُشحِّ

ْكَساُن َطَؾك اْلَعَطاِء، َوَيْجَعُؾَفا الـَّْػِس، َومِ َب اْْلِ َيَتَدرَّ

                                                            

، 1803/ 4: «الصحقح»(، ومسؾؿ يف 6، رقؿ )30/ 1: «الصحقح»أخرج البخاري يف  (1)

ـِ َطبَّاٍس، َقاَل: 2308رقؿ ) الـَّاِس, َوَكاَن أَْجَوُد  أَْجَودَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ »(، حديث: اْب

َما يَُؽوُن فِي َرَمَضاَن ِحقَن يَؾَْؼاُه ِجْبرِيُل, َوَكاَن يَؾَْؼاُه فِي ُكلِّ لَقْؾٍَة ِمْن َرَمَضاَن َفقَُداِرُسهُ 

يِح الُؿْرَسؾَةِ  ملسو هيلع هللا ىلصالُؼْرآَن, َفؾََرُسوُل اهَّللِ   «.أَْجَوُد بِالَخقْرِ ِمَن الرِّ



رٌٌَُرَمَضانٌُ 9  ُودٌٌَِشه 
 
ٌَوال َعَطاءٌٌِاْل

ِذي ََل َيَتـَاَهك: َحتَّك إِكَُّف َلَقُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  َوابْتَِساُمَك »َحاَلًة مِـ َحاََلِت اْلَبْذِل الَّ

 .(1)«فِي َوْجِه أَِخقَك صَدَقةٌ 

  َوَما ِهَل بَِشْلٍء فِل َحِؼقَؼِة اْْلَْمِر، َوَلؽِـََّفا
ِ
ـٍ ُمـَْبِسٍط لَِخْؾِؼ اهَّلل ُطـَْقاٌن َطَؾك َباصِ

. ـَ  اْلـُؿْممِـِق

ـُ َأْن ُتبِضَّ َشْقًئا 
ا اْلِغْؾَظُة َواْلَجَػاُء َوالَػَظاَضُة: َفََل ُيْؿؽِ ْبِع، َوَأمَّ ا َكَذاَذُة الطَّ َوَأمَّ

ـٌ َمْممِـً 
ـْ َفَرٍح َيْؾَؼك بِِف ُمْممِ

ـَ اْبتَِساٍم، َوََل َشْقًئا مِ
 ا، َوُيََلقِل بِِف ُمْسؾٌِؿ ُمْسؾًِؿا.مِ

ـُ طبَّاٍس  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ فَ  َأْجَقُد »َحاَلُف:  ڤفِل َشْفِر َرَمَضاَن َكَؿا َوَصَػ اْب

يِح اْلـُؿْرَسَؾةِ  بِاْلَخْقرِ  ـَ الرِّ
 .(2)«مِ

: ملسو هيلع هللا ىلصـَّاِس َوَكاَن ُهَق فِل َحاَلتِِف فِل َغْقِر َشْفِر َرَمَضاَن َأْكَرَم الـَّاِس، َوَأْجَقَد ال

ِحقِح »َفِػل   بُِبْرَدٍة َفَلْهَدْتَفا إَِلْقِف. ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ اْمَرَأًة َجاَءْت إَِلك الـَّبِلِّ (3)«الصَّ

 َتْدُروَن َما اْلُبْرَدُة؟

                                                            

، َقاَل: ڤ(، مـ حديث: َأبِل َذر  1956، رقؿ )4/339 :«عالجام»أخرجف الترمذي يف  (1)

 
ِ
ُؿَك فِي َوْجِه أَِخقَك لََك َصَدَقةٌ,...»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهَّلل  الحديث. «تََبسُّ

صحقح »(، ويف 572، رقؿ )2/116: «الصحقحة»والحديث حسـف اْللباكل يف 

، 1/498 :«سؾمصحقح م»(، وأصؾف يف 2321، رقؿ )2/581: «الترغقب والترهقب

يُْصبُِح َعؾَى ُكلِّ ُسََلَمى ِمْن أََحِدُكْم َصَدَقةٌ, َفُؽلُّ تَْسبِقَحٍة »(، بؾػظ: 720رقؿ )

 الحديث.«, َصَدَقةٌ,...

 تؼدم تخريجف. (2)

ـِ َسْعٍد 1277، رقؿ )3/143 :«صحقح البخاري» (3)  .ڤ(، مـ حديث: َسْفِؾ ْب



رٌٌَُرَمَضانٌُ 11  ُودٌٌَِشه 
 
ٌَوال َعَطاءٌٌِاْل

ْؿَؾةُ    .(1)َقاُلقا: الشَّ

َزٌة بَِحاِشَقتِ   .(2)َفا، َمـُْسقَجٌة بَِحاِشَقتَِفاَقاَل: َشْؿَؾٌة ُمَطرَّ

 ُمْحَتاًجا إَِلْقَفا َفَؾبَِسَفا. ملسو هيلع هللا ىلصلُّ َفَلَخَذَها الـَّبِ 

، اْكُسـِقَفا.
ِ
ـَ اْْلَْكَصاِر: َيا َرُسقَل اهَّلل

 َفَؼاَل َرُجٌؾ مِ

اَها.«. ِهَي لََك : »ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـَّبِلُّ   َوَأْطَطاُه إِيَّ

قْتَُف، َفَلْقبََؾ َأْصَحاُبُف  ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َدَخَؾ الـَّبِلُّ  ُجِؾ، َأْقبَ -بَ ُؾقا َأْي َأْصَحاُب الرَّ

 ، ائَِؾ، َوَأكَُّف َلْؿ َيُؼْؾ لَِشْلٍء: ََل، َقطُّ ، َوَقاُلقا: َتْعَؾُؿ َأكَُّف ََل َيُردُّ السَّ ـَ ِؿق
َطَؾقِْف ََلئِ

ـْ َغقِْر َما َتْسِقيٍػ َوََل َمـَْظَرةٍ 
قََؽَفا َأْطَطاَكَفا مِ

َيْعـِل  -َوَأكََّؽ َمتَك َسَلْلتَُف َأْن ُيْعطِ

ـْ َغقِْر َما اكْتِ 
ٍث مِ ، َوَأَخُذوا َيُؾقُمقكَُف َيُؼقُلقَن: إِكَُّف إِكََّؿا َأَخَذَها َوُهَق -َظاٍر َوََل َتَريُّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصُمْحتَاٌج إَِلقَْفا 

:  َما َأَخْذُتَفا إَِلَّ َرَجاَء َبَرَكتَِفا: إِْذ َجَعَؾَفا َطَؾك ِجْؾِدِه، إِْذ  َفَؼاَل اِْلَكَْصاِريُّ
ِ
َواهَّلل

 َوإِكِّل َْلَْرُجق َأْن َتُؽقَن َكَػـِل.َجَعَؾَفا َطَؾك َجَسِدِه، 

 َفَؽاَكْت!!

                                                            

ْؿَؾُة: كَِساء ُيَتَغطَّك بِفِ  (1) َلبـ اْلثقر:  «الـفاية يف غريب الحديث»وُيَتؾػَّػ فِقِف، اكظر:  الشَّ

 ، مادة )َشَؿَؾ(.501/ 2

حاِشقة ُكؾِّ َشْلٍء َجاكُِبُف وَصَرُفف، والؿراد: َأكََّفا َجِديَدٌة َلْؿ ُيْؼَطْع َصَرُفَفا َوَلْؿ ُتْؾَبْس َبْعُد،  (2)

 .143/ 3 :َلبـ حجر «فتح الباري»اكظر: 



رٌٌَُرَمَضانٌُ 11  ُودٌٌَِشه 
 
ٌَوال َعَطاءٌٌِاْل

فِل َحاََلتِِف َجِؿقِعَفا َأْجَقَد اْلَخْؾِؼ، ََل َيُردُّ َسائًَِل، َوُيْعطِل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؽاَن الـَّبِلُّ 

ـْ ََل َيْخَشك اْلَػْؼَر،  ِحقِح »َكَؿا فِل َطَطاَء َم  َرُجًَل َسَلَل الـَّبِلَّ (1)«الصَّ
 اَغـَؿً  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ

ـِ  ـَ َجَبَؾْق  .(2)فِل ِشْعٍب َبْق

ُسقُل  اَها َجِؿقَعَفا. ملسو هيلع هللا ىلصَفَلْطَطاُه الرَّ  إِيَّ

ُجُل إِلَى َقْوِمِه يَُؼوُل: ًدا ُيْعطِل َطَطاًء ََل َيْخَشك اْلَػْؼَر. َفَعاَد الرَّ  إِنَّ ُمَحؿَّ

ـْ ََل يَ  ملسو هيلع هللا ىلصُيْعطِل الـَّبِلُّ   ْخَشك اْلَػْؼَر.َطَطاًء بََِل ُحُدوٍد، َوُهَق ُيْعطِل َطَطاَء َم

ُػ بِاْلَعَطاِء، َوبِاْلَبْذِل ُقُؾقَب َأْقَقاٍم ََل ُتَؼاُد إَِلَّ بِِزَماِم  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن الـَّبِلُّ  َيَتَللَّ

 اْلَعَطاِء، َوََل َتـَْؼاُد إَِلَّ َلف.

ـَ الـَّاِس، َوَأْجَؿَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِلُّ   َأْجَقَد الـَّاِس، َوَأْكَرَم الـَّاِس، َوَأْحَس

 الـَّاِس.

                                                            

َما ُسئَِؾ »، َقاَل: ڤ(، مـ حديث: َأكٍَس 2312، رقؿ )4/1806 :«مصحقح مسؾ» (1)

 
ِ
ْسََلِم َشقْئًا إَِلَّ َأْطَطاهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهَّلل ـَ «َطَؾك اْْلِ قْ ، َفَجاَءُه َرُجٌؾ َفَلْطَطاُه َغـًَؿا بَ

ًدا  ُؿقا، َفنِنَّ ُمَحؿَّ
، َفَرَجَع إَِلك َقْقمِِف، َفَؼاَل: َيا َقْقِم َأْسؾِ ـِ َؾقْ ُيْعطِل َطَطاًء ََل َيْخَشك َجبَ

 «.اْلَػاَقةَ 

 َرُجًَل َسَلَل الـَّبِلَّ 
اُه،... َفَؼاَل َأَكٌس:  ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية: َأنَّ ، َفَلْطَطاُه إِيَّ ـِ ـَ َجَبَؾْق إِْن »َغـًَؿا َبْق

ْسََل  ْكَقا، َفَؿا ُيْسؾُِؿ َحتَّك َيُؽقَن اْْلِ ُجُؾ َلُقْسؾُِؿ َما ُيِريُد إَِلَّ الدُّ ْكَقا َكاَن الرَّ ـَ الدُّ
ُم َأَحبَّ إَِلْقِف مِ

 «.َوَما َطَؾْقَفا

، اكظر: شرح الـقوي طؾك  (2) ـِ ـَ َجَبَؾْق  :«صحقح مسؾم»َأْي: َكثِقَرًة َكَلكََّفا َتْؿََلُ َما َبْق

15/72. 



رٌٌَُرَمَضانٌُ 12  ُودٌٌَِشه 
 
ٌَوال َعَطاءٌٌِاْل

! َيُؼقُل َربُّـَا  
ِ
ـَ آَدَم! َأْكِػْؼ ُأْكِػْؼ َطَؾْقَؽ : »-َجؾَّْت ُقْدَرُتفُ -ِطَباَد اهَّلل َيُؼقُل «، َيا اْب

اَء الؾَّقَْل َوالـََّفاَر, ََل تَِغقُضَفا كََػَؼةٌ : »ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ   .(1)«يَِؿقـُهُ َمؾْئَى, َسحَّ

، َوَكْؿ َأْكَػَؼ ُمـُْذ َخَؾؼ اْلَخْؾَؼ: َلَعؾِْؿَت َأنَّ َذلَِؽ َكَعْؿ! َلق َأكََّؽ َكَظْرَت َما َأْكَػَؼ 

 
ِ
ا ِطـَْد اهَّلل ـٌ َيِسقٌر.ُمْسَتْعَظٌؿ ِطـَْد اْلَخْؾِؼ، َوَأمَّ  : َفَشْلٌء َهقِّ

ـْ َتبَِعُفْؿ  ٍد، َوَطَؾك آلِِف َوَأْصَحابِِف، َوَم َؿ َطَؾك َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ َوَصؾَّك اهَّلُل َوَسؾَّ

ـِ بِنِْحَس  ي  .)*(.اٍن إَِلك َيْقِم الدِّ

  

                                                            

 :«الصحقح»(، ومسؾؿ يف 4684، رقؿ )8/352: «الصحقح»أخرجف البخاري يف  (1)

 (، مـ ح993، رقؿ )690و 2/691
ِ
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصديث: َأبِل ُهَرْيَرَة، قال: َأنَّ َرُسقَل اهَّلل

  «,أَكِْػْق أُكِْػْق َعؾَقَْك »: َقاَل اهَّلُل 
ِ
يَُد اهَّللِ َمْْلَى ََل تَِغقُضَفا »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل َرُسقُل اهَّلل

ؿَ  ََّفاَر, أََرأَيْتُْم َما أَكَْػَق ُمـُْذ َخؾََق السَّ اُء الؾَّقَْل َوالـ اَء َواِلَْرَض, فَنِكَّهُ لَْم كََػؼَةٌ َسحَّ

 «.يَِغْض َما فِي يَِدِه, َوكَاَن َعْرُشهُ َعؾَى الَؿاِء, َوبِقَِدِه الِؿقَزاُن يَْخِػُض َويَْرفَعُ 

 .«يَِؿقُن اهَّللِ َمْْلَى,...»ويف رواية لفؿا: 

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*(  - هـ1426 َرَمَضانَ  4 اْلُجُؿَعة - «والَؽَرمِ  لؾُجقدِ  َدْطَقةٌ  َرَمَضان: »خْطَبة مِ

 .م7-10-2005



رٌٌَُرَمَضانٌُ 13  ُودٌٌَِشه 
 
ٌَوال َعَطاءٌٌِاْل

اِنَيُة  َبُة الثَّ طخ ُ  اْلخ

، َوَأْشَفُد َأَلَّ إَِلَف إَِلَّ اهَّلُل َوْحَدُه ََل َش  ـَ  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
ِريَؽ َلُف، ُهَق َيَتَقلَّك اْلَحْؿُد هَّلل

ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلُف الصَّ  ، َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ ـَ ـِ ملسو هيلع هللا ىلصالِِحق ، َصََلًة َوَسََلًما َدائَِؿْق

ـِ  ي ـِ إَِلك َيقِم الدِّ ا َبْعُد: ،ُمَتََلِزَمْق  َأمَّ

ْحَؿِن  َفنِنَّ اِلَْعَؿاَل  ِحقِم الرَّ ا يُْبتََغى بِِه َوْجهُ الرَّ الَّتِي تُْعَؿُل فِي َرَمَضاَن ِمؿَّ

َدَقةُ:  َكثِقَرٌة: ِمـَْفا: الصَّ

َدَقُة َوالُجقُد *  ُد فِقِف: الصَّ ا يَتَلكَّ ْفِر، َومِؿَّ ـْ َأْطَؿاِل َهَذا الشَّ
َدَقُة مِ َفالصَّ

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب  »اَل: قَ  ڤبِالَؿْقُجقِد: َفَع
ِ
َأْجَقَد الـَّاِس بِالَخْقِر،  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل اهَّلل

 .(1)«َقَد َما َيُؽقُن فِل َرَمَضانَ َوَكاَن َأْج 

َب الـَّبِيُّ  ائِِم, َوإِصَْعاِم الطََّعاِم, َوَسْؼِي الَؿاءِ  ملسو هيلع هللا ىلصلََؼْد َرغَّ  :)*(فِي تَْػطِقرِ الصَّ

َر فِقفِ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  ـْ َفطَّ صائًِؿا َكاَن َلُف مِْثُؾ  -َأْي فِل َرَمَضانَ  -ُيْخبُِرَكا الـَّبِلُّ َأنَّ َم

، َوَلْق بِِشؼِّ َتْؿَرٍة، َيْجَعُؾ اهَّللُ  ـٍ ـْ َماٍء َأْو َلَب
 -َجؾَّْت ُقْدَرُتفُ - َأْجِرِه: َوَلْق بَِؿْذَقٍة مِ

ـَ اْلَعَطاَء َواِصًَل: َوَلْق َطَؾك َجْرَطِة َماٍء.  الثََّقاَب َوافًِرا، َوَيْجَعُؾ اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق
                                                            

 تؼدم تخريجف. (1)

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  15 الُجُؿَعةُ : «َكْحَقاُه؟ َكْقَػ  َرَمَضانُ : »ُخْطَبةُ  مِ / هـ1433 َرَمَضانَ  مِ

 .م3/8/2012



رٌٌَُرَمَضانٌُ 14  ُودٌٌَِشه 
 
ٌَوال َعَطاءٌٌِاْل

ـٍ   ـْ َماٍء، ِهَل َمْبُذوَلٌة فِل ُكؾِّ ِحق
ـْ َطَطاٍء ََل ُيَؼابُِؾ إَِلَّ َجْرَطًة مِ

َفَؿا َأْبَؾَغُف مِ

 .)*(ؾ َربَِّفا َوُقْدَرتِِف!!لَِطالِبَِفا بَِػْض 

 
ِ
َمْن َفطََّر َصائًِؿا َكاَن لَهُ ِمثُْل أَْجرِِه, َغقَْر أَكَّهُ َل يَـُْؼُص : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهَّلل

ائِِم َش ِمْن أَْجرِ  ، َوَقاَل: (1)«ءٌ يْ الصَّ ـٌ َصِحقٌح »، َرَواُه التِّْرمِِذيُّ  «.َحِديٌث َحَس

ـِ »َوفِل  ِحقَحْق ـِ َطْؿٍرو (2)«الصَّ  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهَّلل   ڤ: َط

ِ
َأنَّ َرُجًَل َسَلَل َرُسقَل اهَّلل

 َقاَل: َأيُّ اِْلْسََلِم َخْقٌر؟ ملسو هيلع هللا ىلص

 «.ََلَم َعؾَى َمْن َعَرْفَت, َوَمْن لَْم تَْعرِفْ تُطِْعُم الطََّعاَم, َوتَْؼَرأُ السَّ »َقاَل: 

ـْ ُطَؿَر    ڤَوَط
ِ
 : َأيُّ اْلَْطَؿاِل َأْفَضُؾ؟ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُسئَِؾ َرُسقُل اهَّلل

ُروَر َعؾَى ُمْمِمٍن, أْشَبْعتَهُ ِمْن ُجوٍع, َكَسْوتَهُ ِمْن ُعْرٍي, »َقاَل:  إِْدَخالَُك السُّ

ْجَت لَهُ َكْربًا بِنِْذِن َربِّهِ َقْضقَْت لَهُ َحاَجةً, أََعـْتَهُ,   .(3)«َفرَّ

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*(  - هـ1426 َرَمَضانَ  4 اْلُجُؿَعة - «والَؽَرمِ  لؾُجقدِ  َدْطَقةٌ  َرَمَضان: »خْطَبة مِ

 .م7-10-2005

/ 1: «السـن»(، وابـ ماجف يف 807، رقؿ )162/ 3 :«الجامع»أخرجف الترمذي يف  (1)

 َخالٍِد اْلُجَفـِلِّ 1746، رقؿ )555
ـِ  .ڤ(، مـ حديث: َزْيِد ْب

ـٌ َصِحقٌح »قال الترمذي:  صحقح »، والحديث صححف اْللباكل يف «َهَذا َحِديٌث َحَس

 (.1078، رقؿ )623/ 1: «الترغقب والترهقب

 .(39، رقؿ )65/ 1 :«صحقح مسؾم»(، و 12، رقؿ )55/ 1 :«صحقح البخاري» (2)

الؿعجم »(، ويف 5081، رقؿ )202/ 5: «الؿعجم اِلوسط»أخرجف الطبراكل يف  (3)

 (.861، رقؿ )106/ 2 :«الصغقر

( 954رقؿ ) 564/ 1 :«صحقح الترغقب والترهقب»والحديث حسـف لغقره اْللباكل يف 

(، وروي كحقه طـ ابـ طؿر وجابر وابـ 2621و  2090رقؿ ) 708و  480/ 2و 

 شريح مرسَل.، وطـ أبل ڤطباس 



رٌٌَُرَمَضانٌُ 15  ُودٌٌَِشه 
 
ٌَوال َعَطاءٌٌِاْل

 
ِ
. َواْلَحِديُث فِل (1)«فِي ُكلِّ َذاِت َكبٍِد َرصَْبٍة أَْجرٌ : »ملسو هيلع هللا ىلص َوَقاَل َرُسقُل اهَّلل

ـِ » ِحقَحْق  .«الصَّ

 
ِ
، (2)«لَقَْس َصَدَقةٌ أَْعظََم أَْجًرا ِمْن َماءٍ : »ملسو هيلع هللا ىلص َوَقاَل َرُسقُل اهَّلل . َرَواُه الَبْقَفِؼلُّ

.َوَحسَّ   ـَُف اْْلَْلَباكِلُّ

بِقِؾ  ـِ السَّ ْب
ِ
َيْحِػُر بِْئًرا، َيْجَعُؾ لِؾـَّاِس ُصـُْبقًرا فِل َسبِقٍؾ، َيْبُذُل الَؿاَء َل

 َوالَعْطَشاِن.

: فِقِف َأْجٌر ِطـَْد  الِّ َسْؼُل الَؿاِء: َحتَّك َوَلْق لِؾؽََِلِب: َحتَّك َوَلْق َكاَن لِؾَؽْؾِب الضَّ

 اِل.الَؽبِقِر الُؿَتعَ 

ُث الِؿَقاِه َشائٌِع َذائٌِع ََل َيْخَػك، َوَتِدبُّ بَِسَببِِف َأْمَراٌض َتْػتُِؽ بِاْلَْجَساِد  َوَتَؾقُّ

ِث:  ـْ َهَذا التََّؾقُّ ـْ َشاَرَك َأْو َصـََع َلُفْؿ َصـِقًعا: لَِقُؽقَن َماُؤُه َبِعقًدا َط َوَتْػِريَفا َفْرًيا، َفَؿ

 َفُفَق َداِخٌؾ فِل الَحِديِث 
ِ
َب بِِف َطْبٌد إَِلك اهَّلل ـُ َأْن َيَتَؼرَّ

 .)*(.، َوَقْد َأَتك بَِلْطَظِؿ َما ُيْؿؽِ

                                                            

/ 4: «الصحقح»(، ومسؾؿ يف 2466، رقؿ )113/ 5 :«الصحقح»أخرجف البخاري يف  (1)

فِي ُكلِّ َذاِت َكبٍِد َرصَْبٍة »، بؾػظ: ڤ(، مـ حديث: َأبِل ُهَرْيَرَة 2244، رقؿ )1761

 .«أَْجرٌ 

شعب »(، والبقفؼل يف 2147، ترجؿة )115/ 9 :«الؽامل»أخرجف ابـ طدي يف  (2)

 .ڤ(، مـ حديث: َأبِل ُهَرْيَرَة 3106، رقؿ )68و  67/ 5 :«ناْليؿا

، رقؿ 566/ 1 :«صحقح الترغقب والترهقب»والحديث حسـف لغقره اْللباكل يف 

(960.) 

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  15 الُجُؿَعةُ : «َكْحَقاُه؟ َكْقَػ  َرَمَضانُ : »ُخْطَبةُ  مِ / هـ1433 َرَمَضانَ  مِ

 .م3/8/2012



رٌٌَُرَمَضانٌُ 16  ُودٌٌَِشه 
 
ٌَوال َعَطاءٌٌِاْل

ـِ اْسَتَطاَع مِـُْؽْؿ َأْن َيتَِّؼَل الـَّارَ   ! َم
ِ
َكَُّف إَِذا َقاَم  ِطَباَد اهَّلل

ِ
َوَلْق بِِشؼِّ َتْؿَرٍة َفْؾَقْػَعْؾ: ْل

ـَ مِـُْف َفََل َيَرى إَِلَّ الـَّاَر، َوَيـُْظَر  ـَ َيـُْظُر اْلَؿْرُء َأْيَؿ  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
ـَ َيَدِي اهَّلل الـَّاُس َبْق

ـِ اْسَتَطاَع َأْن َأْشَلَم مِـُْف َفََل َيَرى إَِلَّ الـَّاَر، َوَيـُْظُر تِْؾَؼاَء َوْج  ِفِف َفََل َيَرى إَِلَّ الـَّاَر: َفَؿ

 .(1)بِِشؼِّ َتْؿَرٍة َفْؾَقْػَعْؾ  َيتَِّؼَل الـَّاَر َوَلقْ 

ـٍ َلْق َكاَن َلُف ِرَجاٌل! َيا َلُف مِـ  ـْ ِدي
ـٍ َلْق َكاَن َلُف ِرَجاٌل!!َيا َلُف مِ  (2)ِدي

ُفؿَّ َأْصؾِْح َأْحَقاَلـَا، َواْرُزْقـَا  اْلُجقَد َواْلَؽَرَم: َوَأْكت اْلَجَقاُد اْلَؽِريُؿ. الؾَّ

ـْ َتبَِعُفْؿ  ٍد، َوَطَؾك آلِِف َوَأْصَحابِِف، َوَم َؿ َطَؾك َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ َوَصؾَّك اهَّلُل َوَسؾَّ

ـِ  ي  .)*(.بِنِْحَساٍن إَِلك َيْقِم الدِّ

  

                                                            

/ 2: «الصحقح»(، ومسؾؿ يف 7512، رقؿ )474/ 13 :«الصحقح»أخرج البخاري يف  (1)

ـِ َحاتِؿٍ 1016، رقؿ )704و  703  (، مـ حديث: َطِديِّ ْب
ِ
َما »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهَّلل

َم ِمـُْؽْم أََحٌد إَِلَّ َسقَُؽؾُِّؿهُ َربُّهُ لَقَْس بَقْـَهُ َوبَقْـَهُ تُْرُجَؿاٌن, َفقَـْظُُر أَيَْؿَن ِمـْهُ َفََل يََرى إِ  َلَّ َما َقدَّ

َم, َويَـْظُُر بَقَْن يََديِْه َفََل يََرى إَِلَّ الـَّاَر تِؾَْؼاَء  ِمْن َعَؿِؾِه, َويَـْظُُر أَْشلََم ِمـْهُ َفََل يََرى إَِلَّ َما َقدَّ

 .«َوْجِفِه, َفاتَُّؼوا الـَّاَر َولَْو بِِشقِّ تَْؿَرةٍ 

َمِن اْستَطَاَع ِمـُْؽْم أَْن يَْستَتَِر ِمَن الـَّاِر َولَْو بِِشقِّ تَْؿَرٍة, »: 2/703ويف رواية لؿسؾؿ: 

اتَُّؼوا الـَّاَر َولَْو بِِشقِّ تَْؿَرٍة, َفنِْن لَْم »(: 6023، رقؿ )448/ 10، ولؾبخاري: «َفؾْقَْػَعْل 

َِّبةٍ   «.تَِجْد َفبَِؽِؾَؿٍة صَق

(، والذهبل يف 852، رقؿ )211/ 3 :«الؿجالسة وجواهر العؾم»أخرج الديـقري يف  (2)

ـِ 142، ترجؿة )394/ 7 :«سقر أعَلم الـبَلء» َأْدَهَؿ،  (، بنسـاد صحقح، طـ إِْبَراِهقَؿ ْب

 .«أَيُّ ِديٍن أَيُّ ِديٍن, لَْو َكاَن لَهُ ِرَجاٌل؟!»َقاَل: 

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*(  - هـ1426 َرَمَضانَ  4 اْلُجُؿَعة - «والَؽَرمِ  لؾُجقدِ  َدْطَقةٌ  َرَمَضان: »خْطَبة مِ

 .م7-10-2005



رٌٌَُرَمَضانٌُ 17  ُودٌٌَِشه 
 
ٌَوال َعَطاءٌٌِاْل

 

ِرُس   الِفهخ

 2   .......................................................... * الُْخطَْبةُ اِْلُولَى

َحاَبةَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َتْربَِقةُ   2   .................................. اْلُجقدِ  َطَؾك ڤ الصَّ

 6   ...................................... َوَأْهَؾفُ  اْلَؽَرمَ  ُيِحبُّ  َكِريؿٌ   اهَّللُ 

يَثارُ  اْلُجقدُ   8   ................................................. َرَمَضانَ  فِل َواْْلِ

 13   .......................................................... الثَّاكِقَةُ  * الُخطَْبةُ 

ـَ  َأْلَقانٍ  َطَؾك اْلَحثُّ  َدَقاِت  مِ  13   ............................... َرَمَضانَ  فِل الصَّ

 17   .................................................................. الِْػْفرُِس 

   


