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د.حممد جالل:
الالول ب –ص الاللهللا ب عليا و الاللر ،-أ اع الالن
الس الالالل عليور و هللاة ب وارها ا ،ا مد ا والص الالالال والس الالالل عل
الروح.
هللا
نقرب ومو ر جديد ،وشعا جديد هو عودال هللا
قرب هللايال هللا
ومومل ارانمج مضان هللا
العمل اخلريي جيب أن يوون يف مضان ويف هل وقت
الروح يف العمل اخلريي ،أو العمل التهللاطوعي ،أو صال ال ال الالنائع املعروف ،يا انس اي
النها دال إن شال ال ال الالا ب هنتولر عن عودال هللا
مجاعة عترب إن صالالنائع املعروف أو العمل اخلريي دب ايتعمل يف مضالالان ايف ،ويف اعن النهللااس ايعتربوا إن العمل اخلريي
دب ايبق معاها العمر هلا ،ويف انس ايجعلوا العمل اخلريي دب قض ال ال ال الالية عمرهر هلهر ،معاان واند من الص ال ال ال الالن ال ال

وهو واند حنسبا يعين من النهللااس اللهللاي جعلت من العمل اخلريي قضية نياهتا ،هو األ تاذ حممود عطيفة

النها دال اي مجاعة إن شال ال ال ال الالا ب عندان هدف هبري ج ًدا ،هد نا إنك إنت طلع من ا لقة دي عمل خري عل طول ،أو

عمال اتتصال ال ال ال الالل ابلتلفون عايو عمل خري وإيدد اتاهلك ،دب إن شال ال ال ال الالا ب هد نا يف ا لقة
قد قول وإنت يف ا لقة هللا

النهالالا دال ،إنهللاالك إنالالت عمالالل خري وإنالالك إنالالت ،الالب عمالالل اخلري ،و الالدعو النهللاالاس لعمالالل اخلري ،وإن إننالالا والالاوب لالالك عل
ؤال مهم ج ًدا:

أصال؟ إيا اللهللاي أان هستفيدب؟
السؤال األوالين :أان اعمل خري ليا ً
السؤال ال اين املهر :أعمل خري إزاي؟ ودب ؤال ارضا مهر ج ًدا ومعظر النهللااس ايسألوا يا.
عمل اخلري يفيد اإلنسان يف الدنيا قبل اآلخرال
د.حممد جالل :عشال ال ال ال الالان عمل عمل خري حمتاج عرف شال ال ال ال الالوية ناجا  ،ا اجة األوالنية إن عمل اخلري دب نيفيدد يف

الدنيا قبل اآلخرال ،النهللايب –صالالل ب عليا و الاللر -قال" :صالالنائع املعروف قي مصالالا ه ،اإليا؟ مصالالا ه السالالو  ،1وهل
هللا
1
وف تَِقي مصا ِرع ُّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
املعروف يف اآلخرِة"صححه األلباين
أهل
"صنائِ ُع امل ْعُر ُ
َ َ
َ
أهل املعروف يف الدنيا ُه ْم ُ
السوء و اآلفَات و اهلل َكات  ،و ُ
َ
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النهللااس اللهللاي اتسال الالو عل العرايا  ،العرايا عل الطريق ومشال الالت يف عمل خري ،مشال الالية اس ال ال ا دي دب ،ألن همية
عال اتقي مصا ه السو .
عالً ،
ا وادث الهللالي اهللانا وهللااهر هبا اسبب وب العظير ا دي دب ً

"إن ب يف عون العبد ما دال العبد يف عون إيا؟ أخيا ،2يعين طول ما انت اتجري
النهللايب -صل ب عليا و لر -قال :هللا

يف ناجة النهللااس و ساعدهر ،انا – بحانا و عاىل -ايبع لك اللي ايبق يف ناجتك ،يعين أنت اهللانا ايستعملك إنك

أنت قضي نوائج النهللااس ،القي أنت وأنت يف مصلحة نوومية اهللانا يبعت لك اللي خيلصلك املصلحة ،وأنت يف جلنة
عال انا – الالبحانا
سال الر لك أمو د .الق داميا ً
االمتحان اهللانا اعت لك اللهللاي إيا؟ القي إن اهللانا يبع لك إيا؟ اللي اي هللا
و عاىل -يبعت لك الل اييسر لك ويعينك.
صدقة السر واال يف الدنيا واآلخرال
خصوصا ابلنسبة للشباب والقوا ل وا اجا دي.
الدنيا ه ريال ج ًدا
دب الدنيا وا اجا اللي يف هللا
ً

ا اجة ال انية :وأنت يف القرب النهللايب-صال الاللهللا ب عليا و ال الاللر -قال عن الصال الالدقة إن هي طفي النهللاا عل أهل القبو ،3
النا دي ،يعين والعياذ ابا يبق الواند
يعين والعياذ ابا لو واند ي عذب يف القرب يجي اي مجاعة الص ال ال ال ال الالدقة طفي هللا

ايعذب ونفسال ال الالا يف أي عمل صال ال الالا ييجي ،يجي الصال ال الالدقة دي طفي النهللاا دي ًاما ،وندي النهللايب-صال ال الالل ب عليا
و لر:-إن الصدقة ،أو صدقة السر ،طفئ غضب الرب، ،4يف إن الصدقة دي هي الربد والسالل ،ارد و الل اطفي
ان العذاب ايطفي الغضال الالب ،دب نبل النجاال ،ا اجة ال انية إن الفائدال اق اللي أنت هتاخذها يول القيامة ،ودب يعين

مفيش أه ر من هدب ،أنادي وآاي يف ضل العمل التطوعي و ضل الصدقة ،يول القيامة مفيش أه ر من هدب ،يعين

إيا إللي أان ممون اثين أ تفيدب يعين؟ أعمل خري ليا؟ وانت شغال يف األ ض.
قدمي العون للناس وإدخال السرو عليهر

والدنيا والقرب واآلخرال دب األ اس اتاعنا اللي
خريا .هللا
أ.حممود عطيفة :اننا شغهللاال يف األ ض شوية ،أنت ً
طبعا جواد ب ً
الدنيا يف و ال ال ال ال الالت النهللااس ،اتبدأ إن أنت تولر م ًال يف نقطة فريج
اننا انسال ال ال ال الالع لا يعين ،أنت ملهللاا يجي اق عيش يف هللا
الورب ،ويف فريج اهلر م ًال ،أنت ورال إنك انت شال ال الالوف عيون النهللااس افرنتها ملهللاا أنت اتقدل هلر املسال ال الالاعدال اتاعتك
م ًال أو إن أنت اتعمل عمل خري إبيدد اتنجدهر من ناجة أو إن أنت اتقدل هلر العون يف ناجة ،و اتقضال ال ال ال الالي هلر

نوائجهر همية الفرنة اللي اتطلع من عينيهر وقلبهر يبق مس ال ال يح ال وص ال ال  ،اأاي هان اق  ،الوالل دب مش هاعرف
أنويا يعين يف هالل ألن مش نيبق معرهللارب زي ما أنت اتشو ا اعينيك.
2
اَّلل عنه كربةً ِمن ُكر ِب ِ
اَّلل ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
يسَر على ُمعس ٍر يف ُّ
عليه يف الدُّنيا واآلخرِة  ،ومن َس َرت على
يوم
الدنيا َّ
القيامة  ،ومن َّ
َّس َُّ ُ
يسَر َُّ
َ
َّس عن مسلم ُكربةً من ُكرب الدُّنيا نف َ
"من نف َ
عون ِ
عون ِ
مسل ٍم يف الدُّنيا سرت َّ ِ
بد يف ِ
اَّلل يف ِ
ِ
أخيه" صححه األلباين
الع ُ
العبد  ،ما كا َن َ
َ
ُ
َ
اَّللُ علَيه يف الدُّنيا واآلخرة  ،و َُّ
3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
يوم القيامة يف ظل صدقته" حسنه األلباين
"إن َّ
الصدقةَ لتُطفيءُ َعن أهلها َّ
حر القبور  ،وإَّنا يَستَ ُّ
ظل املؤم ُن َ
ِ
ِ
ِ
ِ 4
الر ِب"صححه األلباين
ص َدقةُ الس ِر تُطف ُئ
غضب َّ
"صلَةُ َّ
الرح ِم تَز ُ
الع ْم ِر  ،و َ
يد يف ُ
َ
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فريج هرب املسلر وأن دل الناس عل املسامهة يا
يعين أنت م ًال ختيل اننا هان يا انس م ًال نالة هانت اتعمل عملية ز ه هبد ،حمتاجة  35هييف دل 35 ،هييف دل

أصال  ،عا ف النهللااس
قر هبري ج ًدا ،وهانت الفصيلة الب ،وهو مش من املنصو ال ،النهللااس هللا
اتتذل عشان هييف الب ً
مش من املنص ال الالو ال من حما ظة اثنية ،ومعهمش اجل ،اللي ايعمل العملية اان السال ال الت ،أختا وأما ايف اللي معاب ،ال؟
مها يعر وا أ قال ليفوان اجلمعيا والوالل دب ،وايولموهر عش ال ال ال ال الالان
وجاي البلد هنا وما يعر وش ند ،وادأوا إن هللا
ش ال الا ه لو عحت عال ا ربه الاين أصال الالل ااين هيعمل
جييبوا هلر صال الالائل الدل ،لد جة إن األل واألخت نولوا وقفوا يف ال هللا

واهلر واخلوف والقلق اللي عند األل ابلنسال ال الالبة الانها
عملية هذا هذا هذا هذا هذا ،ختيل إن يف الوضال ال الالع دب همية الورب هللا
طبعا لو اأتجلت نيأخذ اق الدو يف اللسال ال ال الالتة موضال ال ال الالوه اثين خال
هيعمل عملية وال مش هيعملً ،

يعين ،تخيل إن

اتفرج هر و فك هرب السال ال ال الالت دي جرد إنك أنت قر واند :نول م ًال تربه أنت ،طب لو أنت مش نتتربه؟
أنت هللا
ردل الناس عل أنك أنت نول تربه ،بفضالالل ب م ًال مجعنا  35هييف دل ،وح اق شالالوف األل دي عاملة إزاي وهي
قاعدال يف املستشف وب العظير هأنك جبت جبل ثلج قمت ايح إيا؟ ناطا يف قلبها من جوب.

إدخال الطمأنينة عل قلوب الناس
دي ناجا اتطهللامن النهللااس ج ًدا ،إن النهللااس واقفة معاهر ،عل عويف اق واند حمتاج دل وهو عبان ولأل ال ال ال إن هو
التد عليا ش ال الالوية ومن ه ر اهلر والورب وإن هو حمتاج هل يول دل وحمتاج هل يول أدوية و..و ،..وب
يعين املوض ال الالوه اش ال ال هللا
مش عايو أقول لك إن هو نت من الدو العاشال الالر يف املسال الالتشال الالف  ،ليا اق ؟ هو نفسال الالا اللي هان مرين ما قش يقعد

هانت نالتا هرب وهر ألنا موروب وعندب ظروف هانت يعين اهللانا اي ب يعين هان خيف عليا ويرهللاا ايف ختيل إن
أنت س ال ال الالاعدال اس ال ال الاليطة إنك نول تربه ابلدل اللي هو ما يش ند ايتربه ابلدل غريد ،مفيش مص ال ال الالنع دل ،ما نعر ش

نديا إلنسان اثين ،تخيل يف وضع زي
نش ي دل ،ما نعر ش نصنع دل ،هو أنت مصنع الدل اللي اننا نقد انخذ منا هللا
دب همية الطمأنينة اللي ختش عل النهللااس عاملة إزاي؟
عرض مسلر من أعظر األعمال اخلريية
يا عندد نقطة اثنية خال

اق ملهاش دعوال ابلدل واألدوية ،أنك ممون اول اس ال الالاطة ص ال الالون عرض وش ال الالرف وندال،

دي انش الالو ها يوميًا يف ا اال لأل ال ال يعين ب املس الالتعان ،يعين ختيل إن يا واندال مطراة -هانت مطراة -يف أ راح

طبعا يف األ راح والوالل دب ،وا مد ا اهللانا من عليها واتات وا الة دي أان أعر ها ش ال ال الالخص ال ال الاليًا
ش ال ال الالعبية ،وهانت اتنول ً
يعين ،وملهللاا اتات نصالالل نوا ا اينها وا أهلها ،املهر إن هي الالااتهر ومشالاليت و انت يف حما ظة اثنية خال  ،واعد

هدب اجتوز وناهلا هان ميسال الالو  ،لون اعد هدب جوزها دخل عليا دو مرض ،وأعوهر ب دخل عليا ال الالرطان ،بدأ
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إن هي ما عندهاش مصا ي  ،ما عادش ايشتغل ،ما عادش ايدخل دخل ،ابعت ا اجا اللي يف البيت عشان عاجلا

و..و ...ويف اآلخر جيي واند يقول عا ض عليها لوس ،إن هو يعمل معاها نرال و را قا ،والوالل دب علشال ال الالان خاطر

إن هو يديلها الفلوس اللي هي عايواها ،أنت عا ف أنت اتتولر يف إيا؟ دب ابلنس الالبة تمع اق  ،أنت دلوقي ملهللاا يجي
عمل خري واتسال ال ال ال والوالل دب ابلنس ال ال الالبة للمجتمع أنت متخيل أنت اتعمل إيا؟ يف إنك ض ال ال الالبت ميوان ا تمع؟ أنت

طبعا ورال إن واندال يجي
ممون حباجا اسال ال الاليطة أنت اتعملها اتنقذ انس ،هي ملهللاا جا ونوت لنا القصال ال الالة اتاعتهاً ،
و،وي أصال ال ًالال املوضال الالوه دب ،ختيل همية الوس ال الرال اللي جواها إيا؟ أنت ملهللاا اتلحق ناجة زي هدب ،اصال الالدقة واعمل خري
إنك وق جنبها ،افض ال الالل ب اننا نقلنا هلا مواهنا خال  ،وجبنا هلا ش ال الالقة اتنية وانجيب هلا ناجا  ،وهفالة ش ال الالهرية

وانجيب هلا أدوية زوجها و..و..و ،وافضل ب اللهر لك ا مد الدنيا ماشية يف ا ل.
دو ان هو عمل اخلري والنتائج اتو يق ب

حباجا اسال اليطة ،حباجا اس الاليطة ال ذهر جنب ا اجا اللي اننا انعملها يف اليول العادي من مص الالا يفنا يعين ،عل
عويف ارضا نقطة اثنية خال  ،إن نفيف ا الة انفيف املوضوه ولأل

اسبب إن حمدش هللامد هلا يد العون وهي مريضة

طبعا هو مش مقياس إن أنت عشال الان عملت
وهانت حمتاجة عالج ونص الالل نص الالل نص الالل ولأل ال ال وقعت يف الغلتً ،
هي الزل بق هويس ال ال ال ال الالة ،أو معملتش يبق الزل هتقع ،هي الفورال ايبق قاالية ايف إنت اتعمل اللي عليك من نقطة

إيا؟ أنك اتنقذ ما ميون إنقاذب ،ابلضال ال ال ال الالبت إجيا ولك دو اتحاول قدل العون ،اتعمل العمل الصال ال ال ال الالح اللي املفروض

يتعمل واعد هدب الباقي مش اتاعك.

من ضل ب علينا أن يقينا شر الفنت
د.حممد جالل :اعن النهللااس يقولك إيا؟ ما هي هدب هدب هانت نتعمل نرال ولو هي عفيفة نتفض ال ال ال ال الالل عفيفة ،ما هو
مش هل النهللااس إمياهنر عايل ،يعين يا انس انهللاا قال عل اعن النهللااسَ " :ورم َن الن ر
اس َمن يَال ْعبد اَّللَ َعلَ ٰ َن ْرف" ا ج11:
ابلضبت ،يف واند ايعبد انا عل نرف يعين هأنا ماشي عل نرف هدب ،لو أصااتا تنة ايوقع ما أصااتهوش تنة أهو

ماشالالي ،انا – الالبحانا و عاىل -ايحا الالبا عل إيا؟ عل اللي عملا ،يعين يقول لك الن دب لو هان وقع يف الفتنة هان
نت لون اهللانا – الالبحانا و عاىل -هيحا الالبا عل إيا؟ عل اللي طلع منا ،طب هو جمالوش تنة خالص هو نظا هدب،
رْ
مش الزل إن هو هان أصل ،لو هان ،ال إنت اي عر ما عرضوش للفنت وا مد ا.

انول للعمل اخلريي انفسك
الشيخ حممود اي مجاعة خمون من القص

ال اجيدية والسعيدال و قص

مفتونة ،من ا اجا ارضا اي شيخ حممود يف

موض ال الالوه إدخال الس ال الالرو عل قلب مس ال الاللر دب ،د دي من ا اجا املهمة نىت يف نتة إن إنت انول للعمل اخلريي
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انفسك ،أصل أنت مهما نويت لك عل الست اللي رنانة دي غري اللي اح شا ها وهي اتأخذ هييف الدل .عندان

مهتم أوي ابملوض ال الالوه دب ،ان اننا عامل أهياس هدب ،وها ب عليها رنة اش ال الالون وها ب
يف معرض املالايف عندان هللا
هللار
ومتوودال
عليها ابإلوليوي وشال ال ال ال الالولا نظي ومش عا ف إيا ،آب يعين ناجة مجيلة أوي وختش القي اهلدول متويرهللاسال ال ال ال الالة

ومووية ونظيفة ،وما اتتوزعش ابالش .ليا؟ يعين م ًال القي ب 3جنيا ،ب 5جنيا ،ليا اق ؟ اتخش الس ال ال ال ال الالت ابانها
اتقعد نقي اللي هي عيواب ما اتأخذش أي ناجة وخالص اتخذ اللي هي حمتاجاب وايف ،واانها ايشال ال ال ال الالو ها وهي اتعمل

إيا؟ اتش ي ،وهي اتحا ب دب ميون دا عة  5جنيا م ًال يف ناجا

أصال الولد أو البنت
سوى  500جنيا ،وميون ً

اللي اتحا ال ال ال ال الالبها اتقوهلا مش واخدين منك ناجا خال  ،ايف الولد ش ال ال ال ال الالاي
واتش ال ي ،الولد اريوح يقول لك أان ماما اش ال

إيا؟ أما هي اتنقي لا واتقييف عليا

يل هدول ،غري ملا م ًال إيا؟ جالنا هدول ،و شالالوف اق السالالتا إزاي

مها هل ال الالنة ،وهل ال مسال الالتني املعرض ،يتصال الاللوا م ًال ابلبنا ،آب وايتصال الاللوا ايهر عشال الالان إيا؟ هو املعرض اللي جاي

إمىت؟ ناجة اصرانة مش هتحسها هللاإال ملهللاا شو ها اعينك.
من الس أن ساعد من ال جيد ق ًفا يس ب

الس  ،يعين إنت ولمت عن
د.حممد جالل :من ا اجا املهمة أوي ارضا موضوه هللا
نوه اثين ،آب

األعراض ،يا اق

من

أ.حممود عطيفة :يعين يف انس اتبق عليًا عايوال تس ال ،آب ،س التخىب ،ت الالق يعين ،آب طبيعي لأل ال حنن انشالالوف

ا اجا دي ه ري ج ًدا يعين،
قصة مؤثرال المرأال هفيفة

إننا يف يول من األايل انزل يف اال ال ال ال الالتوشال ال ال الالا ا والوالل دب وأان دخلت ا الة دي هنت عل نظي إهنا هانت آخر

نالة ،ألهنا هانت يف قرية متطر ة ج ًدا جوب ،السال الالت دي عندها هان عندها نوايل ناجة و ال الالت

ال الالنة ،ناجة و ال الالبع

طبعا علشالالان امشالالي جنب رب ودخلت يف مدقا ونوا ا ومش قاد
الالنة وهانت هفيفة وقص التها إيا اي مجاعة؟ أان ً

و جلي ا وعبلت مفيش ملبا هناد يف ا تة دي ،املهر دخلت هناد
د.حممد جالل :عندها ناجا و بع

نة اتخش ازاي دي؟

أ.حممود عطيفة :هي ما اتتحرهش مبدئيًا يعين هي قاعدال عندها اعد الشال الالر هان عندها جلطة يف جليها االثن اسال الالبب
إن هي ما اتتحرهش ه ري اسال ال ال ال الالبب الوزن الوايد ،وهي هفيفة ومها مش من البلد وملا هان زوجها موجود اعد ما ما

أصال ،الست دي هفيفة وما عندهاش ق ،
ملهاش ند ،ال ليها عيال وال ليها أهل وال ليها قرايب وال مها من البلد ً
املية ملا طر اتغر هلا السال الرير اب تة اللي هي قاعدب يها ،ومعندهاش آ ال ال عل اللفد قعدال هللاال ،يعين هللاال الدي

وما عندهاش وصلة مية ،يعين نظال شغل اجلرادل ند ميسك هلا اجلردل وحيت هلا املية ،ختيل واندال زي دي حمتاجة إن
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هي تس  ،دب املوضوه دب نصل للست دي ابلذا موق أان مونتش عا ف إين أ توعبا ،الست دي دخل عليها

أصال قاعد مش مصد يعين،
نرامية رقوها ملا عر وا إن ايجي هلا صدقا  ،أعوذ ابا ،وب العظير ،أان هنت قاعد ً

أص ال ًالال ،ختيل إن واندال هفيفة ما تحرهش من عل السال الرير ،الناس عا ة إهنا ايجي هلا لوس رانوا داخل

عشان هي جنب املقاار ومهما عملت ما ندش هيسمع هلا.

الالا قينها

يا ج ًدا ،أنت عملت هلا

افضل ب اللهر لك ا مد قص الس ه ريال ج ًدا ولون دي هانت من القص اللي أثهللار
ق  ،ق هلا عل اعضا هان ب  1500جنيا ،عملت هلا ق أو قف للبيت ،وعملت هلا وصلة املية وهبنا

عال موانتش عرف قول ،وملهللاا
هلا مقعد هللاال عشال ال الالان قعد عليها ادال ما هي ما اتعر ش قعد أعوهر ب عل ا مال و ً
هانت ،يف اتعب ه ري عشال ال الالان قول دخل ا مال هانت أان آ ال ال ال عل اللفد وب هانت اتعمل هللاال عل نفسال ال الالها،
تخيل الوض ال ال الالع ،مونش ند معاها موانش ند ارياعيها بفض ال ال الالل ب كهللا و ري هل ا اجا دي وجبنا هلا واندال قعد
معاها و راعيها وعملنا هلا السال ال ال ال الالق وعملنا هلا ا مال وجبنا هلا املية ،عل األقل عملنا ما ميون إن إننا نقد نعملا،

طبعا قص
ً

الس ه ري ج ًدا ايف دي هانت من أهر القص

اللي الواند اصرانة شا ها.

الدعوا الطيبة ملن يقدل املساعدال واخلري
د.حممد جالل :عملت إيا اق الست دي ملهللاا جبتوا هلا ا اجا دي؟
أ.حممود عطيفة :أان مش عايو أقولك همية الدعوا اللي النهللااس أخدهتا ،قسال ال ال ال ًالما ابا أان هنت أبغبطهر ،يعين شال ال ال الالوف
طبعا اللهر لك ا مد يعين هو دب األهر إن الناس اللي ا ربعوا هلا خدوا همية دعوا ،
اننا اللي انعمل ا اجة هللاإال إهنا ً

للناس اللي ش ال ال ال ال الالالوا ا اال دي ،ويف ه ري أوي من ا اال اللي هانت زي دي وك يها نوا
ً
عال وب اهللانا يبا د هللا
الس دب مش عايو أقول لك وب ،اتفر ه ري ج ًدا مع النهللااس هناد ،النهللااس غالاة ج ًدا.

ذمة ب،5
جائعا إال ارئت منهر هللا
د.حممد جالل :النهللايب-صالالل ب عليا و الاللر -ايقول :أميا أهل عرصالالة أصالالبح يف يهر ً
يعين لو أهل قرية م ًال أو منطقة يهر واند جائع ارئت منهر ذمة ب ،ودب والعياذ ابا داخل يسال الالر  ،أان مش متخيل

دب جمرل يعين دب.

أ.حممود عطيفة :آب لأل ال ال ال انس اهر اللهللاي هي اتتعاط والوالل دب ،مش اين آدل طبيعي هان مش ايق اللي هو إيا
اللي ا نت اتعملا دب؟ ايف ا مد ا املوضال ال ال ال الالوه دب كهللا دا ها ويف وندال دلوقي ا وح هلا ثالث ا اع مرا يف اليول،
ومازلنا مستمرين معاها اهللانا يشفيها ويعا يها.

صة أصبح فيهم امرٌؤ جائع  ،فقد ب ِرئت منهم ذمةُ ِ
ِ
ئ هللا منه  ،وأُّيُّا أهل عر ٍ
" 5من احتكر طعاما أربعني ٍ
هللا" صححه السيوطي
ليلة  ،فقد ب ِر َ
ْ
َ
ٌ
ً
ئ من هللا  ،وب ِر َ ُ
ُ َْ
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نجوا قبل أن ال
د.حممد جالل :هو هان يا ندي ايتولر عن ا ج النيب-صال ال الالل ب عليا و ال ال الاللر -هان ايقول إيا :هللا
يوون نج 6يعين إنك أنت ا تغل رصة إنك أنت ،ج ،ألن هيجي زمان مفهوش نج ،ا دي دب اق معاب ندي

النيب-ص الالل ب عليا و الاللر -الرجل خيرج ابلص الالدقة 7يف آخر الومان ،ملهللاا اق يو ر املال ،يو ر املال لد جة إن الرجل
خيرج ابملال عش ال الالان يتص ال الالد اا ال جيد من يتص ال الالد عليا ،هنهللاا مرال انحاول نعمل زي ال الاليدان أاو اور إن إننا نص ال الالول

ونطعر مسو ونتبع جنازال ونوو مرين وهدب ،وخلصنا هل ناجة ولسا لنا إيا؟ إطعال املسو  ،معدش عل املغرب

غري وقت قليل واننا جبنا الوجبة وعمال نل يف الش ال ال ال الالوا ه ،ندو عل أي مس ال ال ال الالو  ،ونقعد ندو ومش عا ف إيا
ومفيش وقت اق  ،أنت عمال ل م ًال يف الشال ال ال ال الالوا ه ومش عا ف إيا والوالل دب ،في خالل الوقت دب ما هناش

عال معاد ا اجة واتدو عل ند ديها لا ومش
عال نفتور ا دي دب ،إن شالالوف إنت ً
القي ند اسالالهولة ،قعدان ً

طبعا مها ه ري ايف إنت يف الوقت دب إيا؟ اهللانا – بحانا و عاىل -ابع لك الة معينة.
القيً ،

أ.حممود عطيفة :طب أنت اتقول أنت معاد ا اجة ختيل اق إن أنت أصال ال ال ال ال ًالال مش عا ف جتيبها ،آب أعوذ ابا ،ختيل

إ نت اق دلوقي إن ايبق قدامك إن أنت معاد الفلوس ،وعايو جتيب ا اجة ومش عا ف جتيبها ،أو إن ؟إنت هنت

عامل نسال الالااك عل مبلني مع وا اجة عشال الالان غلت أو زاد
يف املوضوه دب.

أنت ما عد ش اتعرف جتيبها ،يعين األم لة ه ريال ج ًدا

د.حممد جالل :الشنطة عاملة هر السنة دي؟
أ.حممود عطيفة :ش الالنطة مض الالان وب إننا هنا انعملها نفيف الش الالنطة من نوايل أ اع الالن  ،أو ثالث الالن هنهللاا ب50

الرز النها دال ب  10جنيا اص ال ال ال ال الرانة
جنيا وب النها دال ب  200-150جنيا ،وما يهاش ال مة وال راخ ،هيلو هللا

غالية.

عال نىت نجر الص ال الالدقة نفس ال الالا ايتغري ،آب طبيعي ،إنت نفس ال الالك م ًال ميون هان زمان يبق معاد
د.حممد جالل :وب ً
أصال.
ائن من الفلوس بتتصد اعد ال أنت ما عادش معاد لوس تصد
ً

أ.حممد عطيفة :واملشال ال ال ال الالولة همان إن أنت ا اجة اللي اواند اقيت ابثن  ،ا قنة اللي هنهللاا انجيبها لألطفال يف األو ال
نقنة اتمنع انتشال الالا اخلالاي السال الالرطانية ،ا قنة دي أان أول ما ااتديت يف العمل اخلريي ووعيت عليها هانت ا قنة دي

اتقريبا 526 -525جنيا ناجة هدب ،طلعت ل  820جنيا واعد هدال طلعت ل 1800وهسال ال ال الالر يف الشال ال ال الالرهة ومش
موجودال ،ختيل إن أنت عايو عمل خري لحق م ًال طفل إن هو يطلع يعين مش هنقول يشال ال ال الالف اتقلل نسال ال ال الالبة انتشال ال ال الالا

السال ال ال ال الالرطان يف اجلسال ال ال ال الالر ،وا قنة دي النها دال  1850جنيا ومش موجودال ،وهانت قدامك هانت ب  625جنيا ،دب
م ال ،السالالق إننا هنهللاا انعملا ب 650جنيا وب  700جنيا و  800جنيا النها دب ب  1500هو نفيف اخلشالالب

ِ ِ
احلج أح ٌد" السلسلة الضعيفة
يصل إىل ِ
قبل أن ال ُّ
ُّ 6
حتجوا ُ ،
تقعد أعر َاَبا على أذانب أوديتها  ،فال ُ
"حجوا َ
7
ِ
احد يتبعه أربعون امرأ ًة  .ي لُ ْذ َن به من قِلَّ ِة ِ
ِ
"ليأتني على ِ
الرجال
ابلصدقة من
الرجل فيه
الناس زما ٌن
َّ
ُ
جيد ً
الذهب  .مث ال ُ
الرجل الو ُ ُ
َ
أحدا أيخ ُذها منه  .ويُرى ُ
يطوف ُ
ِ
ِ
ِ
الرجل" صحيح مسلم
وكثرة النساء  ،ويف رواية ابن براد  :وتَرى َ
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ونفيف ا اجة ،وص ال ال الاللة امليا أنت هنت اند ع يف ش ال ال الالرهة اند ع يف ش ال ال الالرهة امليا الفا و ال اب فر ابملوا ال ال الالري ابل هيب هان
املوضوه واق عليك ب 1000جنيا النها دب ب 2000جنيا.

اغتنر غناد قبل قرد
عال ممون النها دال معاد تصالالد
د.حممد جالل :النيب –عليا الصالالالال والسالالالل يقول :اغتنر غناد قبل قرد ،8أنت ً

اورال ما معوش ،النها دال عندد رص الالة إنك عمل عمل خريي ،اورال ما عندهش ،ا ق ،ا ق قبل ما إيا؟ قبل ما يبق
مفيش يعين.

مديك مال ا ق ابملال ،ا ق حباجا اثين.
أ.حممود عطيفة :ا ق ،لو اهللانا هللا
العمل اخلريي لييف ابملال قت
د.حممد جالل :األ الالةلة ارض الا املهمة أوي اي شالاليخ حممود ،إن أنت إزاي أعمل عمل خري؟ يعين اعن النهللااس يقول لك
عمل اخلري هو الفلوس وأان ما معيش لوس ،لأل ال ما هو مصالالطلح شالالائع ،آب واخذ ابلك اي عر أان قري ،بق نتة

و ال ال ال ال الاليع اي مجاعة مفهول العمل اخلريي ،العمل اخلريي مش ايف إن أان اطلع لوس ،ممون إنك أنت تربه جهودد،

يعين إنت ممون نول يف قا لة و،اول ،فر و عمل ويف اآلخر هان يا عامل هييجي أيخذ أجر إنت اي عر جيت ربعت
إبيا؟ جهودد دب ،ممون اي عر إنت اجل دماغك نلوال ربه أب وا د و ورد،اإدينا اي عر ورال هويس ال ال ال ال الالة يف العمل

اخلريي ،أول واند م ًال ور يف ورال شنطة مضان ،ورال وطلعت.
أ.حممود عطيفة :شاو

د.حممد جالل :آب ،إنك إنت اتدي مش ال ال الالو ك ،يبق إنت ش ال ال الالغال إبيا؟ مش جمرد جمهود عضال ال الاللي ،ال دب همان جمهود
وري ،ممون إنك إنت تربه اوقتك ،يعين م ًال إنت واند مد س ،خالص اي مجاعة أان وب أان متربه م ًال إبيا؟ أل الالر

اليام م ال هدي م ًال د وس

أ.حممود عطيفة :د س ،نصة يف األ بوه م ًال
د.حممد جالل :ابلظبت ،واند م ًال دهتو  ،خالص أان هعمل اي مجاعة يول إيا؟ يول م ًال جماين ،أو هعمل للناس الغري

القاد ين

أ.حممود عطيفة :أو هانول عيادا خريية م ًال اعت

ال ة يف األ بوه

و يع مفهول العمل اخلريي

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ 8
ِ
ِ
ٍ
قبل فق ِرَك"صححه األلباين
"اغتن ْم ً
قبل َهَرمك  ،و غناك َ
قبل ُش ْغلك  ،و شبابَك َ
قبل َس َقمك  ،و فرا َغك َ
قبل موتك  ،و ص َّحتَك َ
قبل مخس َ :حياتَك َ
مخسا َ
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د.حممد جالل :دي مر بطة اوقتك ،يعين وقت عندد زايدال اتعملا ،ال ،ممون تربه أبي وجاهة معينة ،إنت اجل م ًال
ليك وجاهة معينة ،ليك ش ال ال ال الالفاعة معينة عند الناس ،ليك ان ال يف موان مع  ،قد إنك إنت س ال ال ال الالهل ناجا هتري،
يبق إ نت هدب اتو ر عل الناس ،ومن غري ما عمل ناجة غلت وال ناجة ،ايف إ نت إيا؟ آب اتو ر عليهر وقت هتري

ج ًدا ،يا مجاعة ،و يع مفهول العمل اخلريي.
داللة الناس عل عل اخلري

أ.حممود عطيفة :يف الداللة ،أهر ناجة

د.حممد جالل :الداللة دي قص ال ال ال ال الالة اتنية لوندها ،يعين ممون واند معملش أي ناجة ،غري إن هو قال للناس ايا؟
ايمجاعة اعملو هذا ،أو دل واند عل واند ،أو شال الالاو لواند عل واند يعمل ناجة معينة ،وأهيد دي من ا اجا

اللي انتوا يعين اتقاالوها.

عليا ايتر التعامل معاب ،إبن هو من أهر ا اجا عندان إنك إنت لو مش قاد عمل
أ.حممود عطيفة :املوضال ال ال ال الالوه دب ً
ناجة انفسك ،إنت قلت وقت وجمهود و ور ،ا رض أان معنديش الوالل دب هلا ،يف الدين عندان ،مفيش ناجة اعها

أان مبعر ش ،أو مبعملش ،إنت هتشتغل يف العمل اخلريي وإنت عا ف أمهية العمل اخلريي تسع  ،طب أان مش قاد

ال ،أان معييش لوس ،النها دال أان معييش لوش ،طب مصال ال الالطلح دب اننا داميًا انقول مش هل العمل اخلريي لوس،

أو العمل اخلريي مش لوس ،إ نت عندد وقت وجمهود زي ما إ نت شال ال ال ال الالرنت ،إ نت عندد نقطة التانية الداللة ،أان

النها دال لو مش قاد مش معااي لوس ،أو معااي لوس ومش عا ف ا صال ال الالرف يها أو هذا وهذا وهذا ،دل الناس عل

اخلري ،يعين اننا داميًا نقعد نقول لك إيا يف هل او الالت هدب شالالري يف اخلري إنت ورال إنك إنت اتدل الناس عل اخلري،
إنت ممون اتنقذ نياال إنسان ،اتنقذ ها ثة قبل ما قع ،اتجيب دوا .

قصة عن العمل اخلريي

أقول لور عل قصة صغريال ج ًدا نصلت من نوايل نة أو نة ون

قريبًا ،علبة لنب اود ال ،علبة لنب أايل أزمة اللنب

البود ال ،علبة واندال وب ،اننا هنا عايوين علبة واندال ايف ،العلبة دي ،مش موجودال يف حما ظا مصال ال الالر هلها ،دو ان
عليها يف حما ظا مصالالر هلها ،يف صالاليدليا مصالالر ،نولنا انس متطوع  ،هل واند يف حما ظة ،عشالالان ينولوا يدو وا يف

أي صيدلية نواليا ،اللي هيالقيها هيجيبها ،وب ما القيناها ،ختيل القيناها

؟ القيناها يف السعودية

أصال
د.حممد جالل :؟ يف السعودية ،دب مش هنا ً
أ.حممود عطيفة :يف الس ال ال الالعودية ،م الن ،آب ؟ يف جدال ،اننا هنا عايوينها يف قرية جنب املنص ال ال الالو ال ،واعد هدب من
القرية دي ه وح عل ا ضال ال ال ال الالانة يف املسال ال ال ال الالتشال ال ال ال الالف اللي هان حمجوز يها الطفل ،الن دخل اوومنت ،أان القيتها يف

السال ال الالعودية ،خالص اننا القيناها يف السال ال الالعودية ،هنجيبها ازاي؟ طب اي مجاعة اللي يعرف ند يف السال ال الالعودية انزل من
جدال يولمنا ،هلا دخل عمل مينشنا .

د.حممد جالل :علبة اللنب دي ناجة يجي اسرعة ،مش األ بوه اجلاي يعين
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أ.حممود عطيفة :أل اورال ،لسا هنستىن ،مفيش لنب ،هيمو
د.حممد جالل :وهي يف السعودية

أ.حممود عطيفة :وهي يف السال الالعودية ،م اللي جاي من السال الالعودية اورال اي مجاعة؟ ،الن جاي ،هلا عمل مينشال الالنا ،
قال واند قال م ًال دخل قال أان انزل اورال الطيا ال السال ال ال ال الالاعة هذا ،دي أول ناجة ،ليفون لفالن ،قال اح الن مدي

لفالن علبة اللنب ،قال اح واخدها ،وقال اح انزل ايها ،الن دب من ؟ مش من املنص ال ال ال الالو ال ،هان من اإلعاعيلية ،مش

ص ال ال الل ند،ند ايجيب ند ،ند
ال ال ال هللاالوتنا خال  ،طيب اي مجاعة م اللي هيبق يف املطا اورال من هذا لوذا؟ ند ايو هللا
ممون يبق ال ال الالاهن جنب املطا يف ا تت دي ،واند ص ال ال الالانبنا قد ًا ،دخل قال أان عندي مش ال ال الالوا اورال للمطا هذا،

وممون أقاال الن هذا ،وص ال ال الاللنا اال ن ابعن ،أان معر وش ،دب هو واند جايبا ارضال ال ال الا عملا مينش ال ال الالن جااا ،ا اجة

وص ال ال الاللت املطا  ،وا اجة دلوقي اقت

؟ يف العراية ،العراية اللي جاية من املطا  ،األخ اللي جاي من املطا دب ،ما

هانش جاي عل املنصال ال الالو ال ،هان ايوصال ال الالل يف حما ظة جنب املنصال ال الالو ال ،ال ،طب م اي مجاعة اللي هيبق يف ا ا ظة

دي ،وهييجي املنصال الالو ال ،املوضال الالوه ضال الالل هدب ،افضال الالل ب ،اللهر لك ا مد ،يف خالل  24ال الالاعة هانت علبة اللنب

موجودال مع الطفل.

ريا نينما فعل العمل اخلريي انفسك
خيتل األمر ه ً
عدى اسرعة ،واننا يف هناية ا لقة دي معاان الشيخ حممود ،لو عندب قص  ،لو قعد يتولر ..
د.حممد جالل :الوقت هللا

أ.حممود عطيفة :العمل اخلريي ملا يجي نول عملا إبيدد ،ومبتعملوش وإنت قاعد يف ايتور ،اتبق الدنيا اتختل

هتري ج ًدا ،يعين أان داميًا اقعد نقول للناس يف العمل اخلري ،انول اشال الالتغل إبيدد ،انول وصال الالل صال الالدقتك إبيدد ،طب أان

ااتدي

؟ ااتدي ابلناس اللي نواليا ،أول ناجة إنت الزل هيبق جنبك ره يف العيلة م ًال أهيد ممون يوون واقع،

من عليك افلوس م ًال ،زها ك م ًال ،األقراون أوىل ابملعروف ،ناول شال ال ال ال الالوف ند من العيلة ،ملقتش ند من
لو انا هللا
العيلة ،هتالقي ند من اجلريان ،ملقتش ند من اجلريان ،أصل الفورال أان مش عايو ند يعرف معااي هال ،ماشي ،االش

من اجلريان

د .حممد جالل :هل واند ايقول طب أان يعين اشتغل

أ.حممود عطيفة :ماهي إنت لو ادأ انفسك.

 ،أان الزل يبق معااي ريق يعين؟ مش ممون يبق يف حميطي؟

عل اخلري معاينة مهول الناس أمر يغسل قلبك

د.حممد جالل :ممون ساعد اللي نواليك

أ.حممود عطيفالالة :لو عر الالت الالالدايرال ا يطالالة اللي نواليالالك ،وإنالالك إنالالت عرف عليًالا ،عرف يو أو عرف تعالالامالالل م
املسالالتحق وم اللي مش مسالالتحق ،اشالالتغل إبيدد عل طول ،عليًا هتختل معاد ،انول إبيدد ،هتختل معاد ج ًدا،
ألن إنت ملا هتش الالوف وض الالع الناس ،يعين لس الالا وب من نوايل أ اع أيف أايل ،واند ص الالانيب ،قال يل :أان عايو أهفل
أ ال الرال ،قولت لا ماش الالي ،قال يل :اوال؟ قولت لا :م ًال األ الالر ،نظال واند ا ن
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لا :عايو هال أ الرال؟ قال يل :ال أ الالر أو أ اع أ الالر،قلت لا ماشالالي ،بيقول يل :عدي علي أديك الشالالهرية ،قلت لا:
طبعا قال يل :أل ،ق لت لا :إنت هتيجي نول معااي ،قال يل :ليا،
أل ،قال يل :أل ليا ،قولت لا :إنت هتنول معاايً ،
قولت لا :عشال الالان إنت اتتولر يف شال الالهرية ،يبق أنت الزل نول شال الالوف ،غري إنك أنت اق هتلتول ،الزل عرف معاانال

الناس عشالالان عليًا متقصالالرش ،متوسالاللش ،طب ماشالالي ادل واند يف الشالالهر يبق عشالرال يف الشالالهر ،أصالالل أان هنت يف
مش ال الالوا  ،أل ،إنت ملا ش ال الالوف الناس وهتعرف نجر معاانهتر اعنيك ،هتبدأ تعامل مع املوق ناجة اتنية ،أوالً :قلبك
دب هيتغسل ،هيتغسل ،يعين إنت لو شايل هر الدنيا ،هتنول شوف مهول الناس

أصال عمل معصية.
د.حممد جالل :هتتوس
ً
انول انفسك وا تع

ن نولك ملعر ة املستحق للعمل اخلريي

أ .حممود عطيفة :أو لو عندد مشال ال ال ال الالاهل ومهول ،هتبدأ شال ال ال ال الالوف إهنا ال ذهر جنب الناس ،اللي اتبق مطلقة ،وأ ملة
وعندها أيتال ،اللي عندها طفلة معاقة أو قاعدال يف السال ال الرير ،اللي عندها و ل ،اللي ايغس ال الالل هل  ،اللي عندب ناجة يف

الوبد ،اللي مبيشال ال ال الالتغلش ،اللي اللي ،إنت اتشال ال ال الالوف ناجا هتري ج ًدا ،تخيل إنت اتنول تعامل مع الناس دي ،يف
ايوهتا ،و بدأ شالالوف ايتها ونياهتا وعيشالالتها ودنيتها وقصالالتها ،الوالل دب مش ابالش ،الوالل دب افلوس ،وهتبدأ لتول،
اادأ انول دو  ،ولو إنت اق متعر ش ند ،أو إن معندهش امللوة اتاعت إنك نول و تعامل مع الناس مباشالالر ،وإنك

إنت عرف ورال هل دب مسالالتحق وال مش مسالالتحق ،طب أان هعرف من أو هذا ،اادأ شالالوف ند ثقة يعين عرف نول

معاب ،أو شوف ند ثقة ات ق يا هو يدلك ،أو هيعر ك الطريقة اتتعمل ازاي ،اتفر هتري ،اتفر هتري ج ًدا.
ال غلق اباك دون نوائج الناس يغلق ب عنك ابب هللاتا

د.حممد جالل :عدى الوقت اسال ال ال ال الالرعة ،وا لقة النها دال اي مجاعة ،هان هد ها زي ما قلنا يف األول ،إنك إنت ،ب

العمل اخلريي ،وإنك عرف اعمل عمل خريي ليا ،وندي النيب-ص ال ال ال الالل ب عليا و ال ال ال الاللر -قال :من أغلق اباا دون
نوائج الناس ،أغلق ب هللاتا أو ابب هللاتا عليا ،9يعين والعياذ ابا ،اللي ايغلق اباا دون نوائج الناس ،انا ايغلق

عليا ابب الرهللاة ،هان عندان واندال ،يف الوندال عندان اتغس ال ال ال ال الالل هل - ،وما ش ال ال ال ال الالا ب ،-القيت واند قريبها خدها

وطلعها عمرال ،هي الالت لوندها قاعدال ،مسالالوينة لوندها خال  ،خدها طلعها عمرال ،قعد أقول :اي أخي شالالوف

 -بحان ب ،-الدنيا يها خري ازاي ،مرال هدب قعد أهلر معاها ،طلع إن الراجل دب طلعها عمرال مقاال إنا مضاها

عل القرا يت اتاعتها يف الو ث اتاعها ،الصدمة ،انا يعا ينا اي ب ،نسأل ب  -بحانا و عاىل -إن هو ييسر لينا هلنا
اي مجاعة عمل اخلري.

اجعل عمل اخلري قضية نيا ك
9
ِ
ِ
ِ
الناس  ،مث أَغلق اببَه دون املسك ِ
ِ ِ
ِ
أمر ِ
أفقر ما يكون إليها"حسنه األلباين
ني واملظلوم وذي احلاجة ؛ أغلق هللاُ تبارك وتعاىل أبو َ
اب رمحته دون حاجته وفقره ؛ ُ
ِل َ
" َمن َو َ
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د.حممد جالل :عمل اخلري موجود يف هل نتة نواليك ،زي ما قولنا ،مش يف مضال الالان ايف ،أل يف هل السال الالنة ،خلي دب

قضال ال الالية نيا ك اللي إنت عايش عشال ال الالاهنا ،خلي عمل اخلري ناجة إنت ناطتها قدال عينك ،عشال ال الالان قاال ايها انا -

ال ال ال ال الالبحانا و عاىل ،-من ا اجا اللي إنت قد عملها وميوونش يف أي اي  ،هي أعمال اخلري ،من ا اجا اللي

اتوون يف ظل عرش ب  -ال ال ال ال الالبحانا و عاىل -يول القيامة ،هي أعمال اخلري ،من ا اجا اللي اتفتح لك هللاة انا -
ال ال ال ال الالبحانا و عاىل -هي أعمال اخلري ،عايوين اي مجاعة إن شال ال ال ال الالا ب اعد ا لقة دي ،هلنا يعين ننطلق يف عل اخلري ،يف

خريا ،وانرنب يف اآلخر زي ما نبنا يف األول أبخوان ونبيبنا،
صال ال ال ال الالنائع املعروف ،يف األعمال التطوعية ،وجواهر ب ً

خريا ،والسالل عليور و هللاة ب وارها ا.
الشيخ حممود عطيفة ،وجواهر ب ً

أ.حممود عطيفة :وعليور السالل و هللاة ب وارها ا.

ك حبمد ب
شاهدوا الد س للنشر عل النت يف قسر فريني الد وس يف منتداي الطريق إىل ب و فضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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