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 حياةاألدب النبوي سلوك راق ومنهاج 
 

 برنامج

 {البــــــــر  }
 

 هـ3412/  3413لعام  لثانيالفصل الدراسي ا
 وقت تنفيذ الربنامج 

 هـ 9/1/3412من  
 هـ22/4/3412إىل 

 
 
 

 اململكة العربية السعودية

 ية والتعلميوزارة الرتب 

 ش ئون تعلمي البنات

 اإلدارة العامة للرتبية والتعلمي مبنطقة الرايض

 إدارة التوعية اإلسالمية
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 الصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيرب العاملني و احلمد هلل

إىل املعلمة الفاضلة


 لذا قامت اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية بطرح مشروع األدب النبوي سلوك راق ومنهاج حياة 

أهدافه  من  والذي
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 -:لتنفيذ الربنامج يف املدارس : أوالً 

 

 

  

  

 

 

  

  

 
 -: رتبية والتعليمال مكاتبلتنفيذ الربنامج يف :  ثانياً 

  

  

  

  

  

 

 

 

 نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد ،،،
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 :مراحل مشروع األدب النبوي سلوك راق ومنهاج حياة 
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 ( البــــر) برنامج 
 -:امـدف العـاهل

 -:األهداف اخلاصة 
  

  

  

  

  

 .ابارك اهلل يف اجلهود وسدد اخلط
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  [البر] برنامج خطة 
 هـ 1341/  3/  11هـ إلى  1341/  4/  9من  هـ 1341/1341للفصل الدراسي الثاني

 .بر المتعددة وأثر تطبيقها على الفرد والمجتمع تعريف المجتمع التربوي بمعاني ال: الهدف العام

 البرنامج الهدف م
 الجهة 

 زمن البرنامج آلية التنفيذ
 المستفيدة المنفذة

1 
في  برال مفهومبيان 

 اإلسالم

 إذاعة     

 (1)في اإلسالم  البرمفهوم  -
 أسبوع إذاعة طالبات جميع المراحل الطالبات+ مسئولة التوعية  

 الطالبات الطالبات+ مسئولة التوعية   حائطية لوحات
تعلق في مكان بارز في 

 المدرسة
 مستمر

 مستمر حصص االحتياط طالبات صفوف مبكرة الطالبات+   المعلمات في المدرسة ألون وأطبق        

 محاضرة

 (إن األبرار لفي نعيم ) 
 أسبوع محاضرة مهاتاأل+ الموظفات  مسئولة التوعية في المدرسة

1 

الحث على بر الوالدين 

 وأثره في حياة المسلم 

 

 إذاعة

 (1)بر الوالدين 
 أسبوع إذاعة طالبات جميع المراحل الطالبات+ مسئولة التوعية 

 ورش طالبات

 ( 1) ( وصايا البنتي ) -
 أسبوع حصص االحتياط طالبات جميع المراحل المعلمات+ مسئولة التوعية 

 مستمر تعلق في مكان بارز طالبات جميع المراحل الطالبات + مسئولة التوعية ةلوحات حائطي      

 مستمر حصص االحتياط الصفوف المبكرة الطالبات+  مسئولة التوعية ألون وأطبق            
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 امجالبرن الهدف م
 الجهة 

 زمن البرنامج آلية التنفيذ
 المستفيدة المنفذة

4 
إبراز أهمية حسن الخلق في حياة 

 الفرد

 إذاعة

 (4( )البر حسن الخلق )  -

 (3()وتعاونوا على البر والتقوى)  -

 أسبوعان إذاعة طالبات جميع المراحل الطالبات+ مسئولة التوعية  

 عمل ورش

 (1)الصحبة  -

 (4)ق يهدي إلى البر وإلى الجنةالصد -

 أسبوعان حصص االحتياط طالبات جميع المراحل المعلمات+ مسئولة التوعية 

 طالبات جميع المراحل الطالبات لوحات حائطية
 تعلق في مكان بارز في المدرسة

 
 مستمر

 مستمر حصص االحتياط طالبات صفوف مبكرة الطالبات ألون و أطبق

 ب مسابقة على كتي

 (البر يهدي إلى الجنة) 
 الطالبات+ الموظفات  مسئولة التوعية

اإلعالن في اإلذاعة المدرسية 

 ببداية البرنامج
 مستمر

 مستمر يوزع على الطالبات  األسرة+ الطالبات  الطالبات +  مسئولة التوعية (وبالوالدين إحسانا )مشروع  التدريب العملي على مهارات بر الوالدين  3

5 
يز دور المدرسة و األسرة في تعز

 التربية على البر

 محاضرة

 (إن األبرار لفي نعيم ) 
 أسبوع تنفذ في أول البرنامج محاضرة األمهات+ الموظفات  مسئولة التوعية  

 أسبوع ورشة تنفذ في نهاية البرنامج األمهات مسئولة التوعية   ورشة لألمهات 

 لقاء تربوي   

 (البر والتقوى  وتعاونوا على)     

 إدارة التوعية

 

 المشرفات وموظفات اإلدارات

 

 الفصل الدراسي الثاني لقاء

 مكاتب التربية والتعليم

 المشرفات 

+ 

 (ب,م,ث)مديرات المدارس 
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وفيق والسداد ،،،نسأل اهلل تعاىل الت
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 (أنشطة الطـــالبـــات )          
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 ( 1)  إذاعـــة

  اإلسالم يف ُّرالِب مفهوم



[
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]

[
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  (2) إذاعـــة

 بّر الوالدين 
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 (3) ذاعـــةإ

 اخللق حسن الرب







 
 
 ؟ لذي يرتتب على حسن اخللق ارى ما ت







 19 

















 :  احلسن اخللق حتصيل وسائل
1.  

 

2. 

3.  

4.  
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5.  

6. 

 

عنا سيئها إال أنت وصلى اهلل  ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت واصّرف عنا سيئها ال يصّرف  اهدنااللهم 

 .أمجعني   على سيدنا حممد وعلى آله وصحبهوسلم 
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  (4) إذاعة

 ﴾ َوالَّتْقَوى اْلرِب َعَلى َوَتَعاَوُنوْا﴿

اهلل رمحـ  باز ابن الشيخ قال

 





http://www.binbaz.org.sa/mat/8272#_ftn6


 22 

 

 

  

 . 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( للطالبات ورش العمل)   
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 ( 1)   عمل ورشة

 بيبةاحل البنيت وصايا

 تنصحينها ؟  جمموعتك لو كنتِ مكان اجلدة فبم ناقشي مع
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 اــــايــوص
 العلمية املادة

 اهلل شـكّر ب مقّرونـا   الكـّريم  القـّرآن  يف جـا   شكّرهما فإن ، بفضلهما واالعرتاف ، الوالدين شكّر -1

 َأِن َعـاَمْينِ  ِفـ   َوِفَصـاُلهُ  َوْهـن   َعَلى َوْهًنا ُأُمُه َحَمَلّْتُه ِبَواِلَدْيِه اإِلْنَساَن َوَوَصْيَنا: تعاىل قال.  تعاىل

  . [14: لقمان] اْلَمِصرُي  ِإَلَ  َوِلَواِلَدْيك ِل  اْشُكّْر

  . عندهما من واخلّروج الدخول عند عليهما السالم -1

 ِإَمـا  ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإَياُه ِإال َتْعُبُدوا َأال َرُبَك َوَقَضى :  تعاىل قال.  بأدب والديك خاطيب -4

  َكِّرمًيـا  َقـْوال   َلُهَمـا  َوُقـلْ  َتْنَهّْرُهَمـا  َوال ُأٍف َلُهَما َتُقْل َفال ِكالُهَما َأْو َأَحُدُهَما اْلِكَبَّر ِعْنَدَك َيْبُلَغَن

  . [24،23: اإلسّرا ]

 . ودنياهما دينهما أمور من إليه وحيّتاجان ينفعهما ما علميهما -3

 .اخلالق معصية يف ملخلوق طاعة فال معصية غري يف دائما  والديك أطيع  -5

 َكَمـا  اْرَحْمُهَمـا  َرِب َوُقْل الَّرْحَمِة ِمَن الُّذِل َجَناَح َلُهَما َواْخِفْض) تعاىل قال لوالديك تواضع   -6

 .غاضبة إليهما النظّر حتدق  وال همايوجه يف تعبس  وال بهما تلطف  و ، [24:  اإلسّرا ] َصِغرًيا َرَبَياِن 

 .إذنهما بدون شيئا  تأخّذي وال وماهلما والديك مسعة على حافظ  -7

 إدخـال  الوالـدين  بـّر  فمن ، اللوازم وشّرا  كاخلدمة أمّرهما غري يف ولو ايسّرهم ما بعمل بادري -8

 وسـلم  عليـه  اهلل صـلى  الـنيب  إىل رجـل  جـا   عنهمـا  اهلل رضـ   عمّر بن اهلل عبد حلديث عليهما السّرور

 رواه]( أبكيّتهمـا  كمـا  فأضـحكهما  إليهمـا  ارجـ  :)  فقال ، يبكيان أبويه وتّرك ، اهلجّرة على يبايعه

 . إلحزانهما كفارة السّرور إدخال علفج ، [البخاري

 .  نصائحهما قبول م  ، وجتاربهما آرائهما من واسّتفيدي ، كلها أعمالك يف شاوريهما -9

 .أم  يا لبيك أب  يا لبيك:  قائلة  مبّتسم بوجه مسّرعة  ندا هما أجييب -11

 الـنيب  أن عنهمـا  اهلل رض  عمّر ابن عن ، موتهما وبعد حياتهما يف همائوأقّربا صديقهما أكّرم  -11

 مسلم رواه(  أبيه ود الّرجل يصل أن الرب أبّر إن: )  قال . 

ــا ال -11 ــا وال جتادليهم ــّذ وال ختطئيهم ــا ب تك ــاول  عليهم ــأدب وح ــيي أن وتواضــ  ب ــا تب  هلم

 فقال(  والداك أح )  له فقال عمّر البن ذكّرها ذنوبا  أصاب لّرجل عنه اهلل رض  عمّر ابن الصواب،قال

 اجلنـة  لّتدخلن ، الطعام وأطعمّتها ، الكالم هلا ألنت لو فواهلل: )  عمّر بنا قال.  أم  عندي:  الّرجل

 .[ البخاري رواه](  الكبائّر اجّتنبت ما
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 وتـأدب   حلـديههما  وأنصـيت  ، عليهمـا  صـوتك  تّرفعـ   أو تعانديهما وال رضاهما على احّرص  -14

 عمّر بن اهلل عبد عن ، لوالديك إكّراما  إخوتك أحد تزعج  وال يف بيان الصواب هلما وتواضع  ، معهما

، النيب عن  ( :الوالد سخط يف الّرب وسخط ،  الوالد رضى يف الّرب رضى   )األلبان  وصححه الرتمّذي رواه  

 . أبيك مساعدة عن ّتأخّريت وال البيت يف أمك ساعدي -13

 .راحّتهما  وقت والسيما إذنهما بدون عليهما تدخل  ال -15

 . شيئا  يّريدان لعلهما نظّرهما وراقيب باخلدمة فقوم  ضيف عندهما كان إذا -16

 .واللباس والشّراب الطعام يف وأكّرميهما قبلهما طعاما  ناول ّتت ال -17

 وجتنـ   ، أمامهمـا  متـ   وال منهمـا  أعلـى  مكـان  يف اجللوس وعدم قدومهما عند هلما القيام   -18

 دخـل  إذا كانـت )   الّرسـول  بنـت  فاطمـة  عـن   عائشة روت ، أمامهما األرجل مد أو االضطجاع

  [ .  املسّتدرك يف احلاكم رواه](  جملسها يف وأجلسّته فقبلّته جملسها من قامت يهاعل

 .[212: البقّرة] َفِلْلَواِلَدْيِن َخْيّر  ِمْن َأْنَفْقُّتْم َما ُقْل: تعاىل قال احلاجة عند عليهما اإلنفاق -19

 . عليك وتعبهما تّربيّتك على وشكّرهما هلما اهلدايا وتقديم والديك زيارة من أكهّري -11

 تعـامل   مـا  مبهل أوالدك وسيعاملك. واآلخّرة الدنيا يف فّتشق  وغضبهما الوالدين عقوق احّذري -11

 . تدان تدين وكما العمل جنس من فاجلزا  ، والديك به

 عن بالشّر عليك دعا هما واحّذري ، باخلري لك يدعوا أن على فاحّرص  مسّتجاب الوالدين دعا  -11

 الشـك  مسـّتجابات   دعـوات   ثـال  : )  وسـلم  عليه اهلل صلى النيب قال:  قال عنه اهلل رض  هّريّرة أب 

 .  األلبان  وحسنه داود أبو رواه(  املظلوم ودعوة ، املسافّر ودعوة ، الوالد دعوة:  فيهن

 ويسـ   أبـاه  فيسـ   الّرجـل  أبا يس  والديه الّرجل شّتم الكبائّر من)   قال الناس م  تأدب  -14

 .  عليه مّتفق(  أمه فيس  أمه

 وعقوق ، باهلل اإلشّراك: الكبائّر: )  قال  النيب عن عنهما اهلل رض  العاص بن عمّرو بن اهلل عبد عن

 كاذبـا   حيلفهـا  اليت" الغموس اليمني. " [البخاري رواه] (الغموس واليمني ، النفس وقّتل ، الوالدين

 . اإلثم يف احلالف تغمس ألنها ، غموسا  مسيت عامدا ،
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 :  قائلة    هلما الدعا  من وأكهّري عنهما وتصدق  موتهما وبعد حياتهما يف والديك صل  -13

 ،وعـن  [ 24:  اإلسّرا ] َصِغرًيا َرَبَياِن  َكَما اْرَحْمُهَما َرِب َوُقْل :  تعاىل وقال(  ولوالدي ل  اغفّر رب) 

 حنـن  بينـا :  قـال  عنـه  اهلل رضـ   السـاعدي  ربيعـة  ابـن  مالك - السني وفّتح اهلمزة بضم - أسيد أب 

 شـ    أبوي بّر من بق  هل اهلل رسول يا:  فقال سلمة بي من رجل جا ه إذ  اهلل رسول عند وسجل

 مـن  عهـدهما  وإنفـاذ  ، هلمـا  واالسـّتغفار  ، عليهمـا  الصـالة  نعـم، :  فقـال  ؟ موتهمـا  بعد به أبّرهما

 . داود أبو رواه(  صديقهما وإكّرام ، بهما إال توصل ال اليت الّرحم وصلة بعدهما،
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 (2)ورشة عمل 

 الصحبة





 

 فما هي برأيك الصفات التي حتبني  أن تتوفر يف  صديقتك ؟
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 املادة العلمية
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 ( 3)ورشة عمل 

 (الصدق يهدي إىل الرب وإىل اجلنة )



   . يف ضوء ما ذكر ناقشي مع زميالتك ما معىن الصدق ؟ وما مثرات  ؟ 
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 املادة العلمية 
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 لطالبات مجي  املّراحل اللوحات احلائطية

 :لُّتعّلق على جدران املدرسة  أو إخّراجها فنيا  كّتابّتهاتقوم بالبات من العبارات الّتالية وتنّتق  الط
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 المبكرةفوف عبارات لطالبات الص
 

 .البر حسن الُخلق  .1

 .وتعاونوا على البر والتقوى  .2

 .الصدق يهدي إلى البر  .3

 .رضا الوالد  رضى الرب من .4

 .البر يؤدي إلى األلفة وإشاعة روح المحبة  .5

 .من البر أن أحب لغيري ما أحب لنفسي  .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تعطي العبارات للطالبات لكتابتها على الحاسب وتلوينها. 

  وتعطى كل  ملرة    م المعلمة بكتابتها على الحاسب وتوزيعها على الطالبات في حصص االحتياطتقوأو
 . عبارة أو عبارتين 

  ما ورد فيهاوالحث على لطالبات ل ك  عبارةتوضح المعلمة معنى. 
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      اململكة العربية السعودية                               

 لميوزارة الرتبية والتع        

  شؤون تعلمي البنات          

 اإلدارة العامة للرتبية والتعلمي مبنطقة الرايض

 إدارة التوعية اإلسالمية         

 

 
 

 

فِي نَعِيم  }
بأرَارَ لَ َ  { ِإّنَ اْلأ

 
 

 (ـــ األمهات  للموظفات) محاضرة 
 برنامج البر 

 هـ1431/1432للفص  الدراسي الثاني  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

جعلل  جنللات الفللردود لعبللادة المللؤمنين نلل الأل ويسللر لهللم األعمللال      الحمللداهلل الللذي  
الصلالحة الموللللة إليهللا فلللم يتخللذوا سللواها ُشللغالأل إب لللم يخلقهللم عبثللاأل ولللم يتللركهم  

ن فهذه لمن أجلاب  ُسدى ب  خلقهم ألمر عظيم وهيأهم لخطب جسيم وعّمر لهم داري
وللم يعّللق بهلا     الداعي ولم يبغي سوى ربه الكريم بدال وهذه لمن للم ُيييلب دعوتله    

شهد أن محمداأل عبده ورسوله وأمينله عللى وحيله وخيرتله ملن خلقله أرسلله        أأمالأل و
وقدوة للعاملين وُحية على العباد أجمعين بعثله لييملان مناديلاأل     للعالمين رحمة اهلل 

 والى دار السالم داعياأل وللخليقة هادياأل
 ......أمــــــا بعد  

ر إللى  ظل وللذة الن فإن غاية ما يتمنلاه المسللم هلو الفلوز بالينلة دار النعليم والكراملة        
وهذا الفوز في اآلخرة مترتب على الفوز في الدنيا لمن أطاع اهلل وجه الرب الكريم 

 .  11األح اب{َقْد َفاَز َفْوزاأل َعِظيماألَف َوَمن ُيِطْع الَلَه َوَرُسوَلُه}:قال ع  وج  ورسوله 
َن اْللَأْبَراَر َلِفلي   ِإ} :ولنا اليوم وقفة مع آية عظيمة بّشر اهلل بها عباده فقلال سلبحانه   

 . 13االنفطار{َنِعيٍم
فما هو البر ؟ ومن هم األبرار؟ وما نعيمهم في الدنيا واآلخرة ؟ وكيف نربي أبنائنا 

 .يثنا فنسأله تعالى العون والسداد على البر ؟ هذا هو محور حد
 .هو الصدق والطاعة  :البر في اللغة 
هو كلمة جامعة لكل  أللناف الخيلر ه فهلو مرتبلة فلوق التقلوى ه ودون         :وفي الشلرع  

 . (البن اليوزي)البروالصلة . مرتبة اإلحسان 
ق بللين المطمئنللة الموهوبللة نللوراأل ه يفللرّ : )ة بأنهللا وولللف ابللن حيللر الللنف  البللارّ 

 . 11/33بلوغ األماني  ( والكذب الحق والباط  ه والصدق
أن يلراد بله   : األول المعنلى  وإنما اختلف في تفسير البلّر ألن البلر يطللق باعتبلارين     
َلللـِكَن اْلِبللَر َمللْن آَمللَن ِبالّلللِه  وََ} فعلل  جميللع الطاعللات الظللاهرة والباطنللة كقوللله تعللالى  

اْلِكَتللاِب َوالَنِبينلليَن َوآَتللى اْلَمللاَل َعَلللى ُحبنللِه َبِوي اْلُقْرَبلللى       َواْلَيللْوِم اآلِخللِر َواْلَمَِئَكللِة وَ   
َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن الَسِبيِ  َوالَسآِئِليَن َوِفي الرنَقاِب َوَأَقاَم الَصالَة َوآَتى الَ َكلاَة  

ي اْلَبْأَسللاو والَّرللَراو َوِحلليَن اْلَبللْأِد    َواْلُموُفللوَن ِبَعْهللِدِهْم ِإَبا َعاَهللُدوْا َوالَصللاِبِريَن ِفلل    
أنله   وقلد روي علن النبلي    ه  111البقلرة {ُأوَلـِئَك اَللِذيَن َللَدُقوا َوُأوَللـِئَك ُهلُم اْلُمَتُقلوَن      

فلالبّر بهلذا المعنلى يلدخ  فيله جميلع الطاعلات        " سئ  عن اإليملان فلتال هلذه اآليلة     "
والطاعلات الظلاهرة كإنفلاق األملوال     . سله الباطنة كاإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ور

فيمللا يحبلله اهلل وإقللام الصللالة وإيتللاو ال كللاة والوفللاو بالعهللد والصللبر علللى األقللدار     
 .كالمرض والفقر ه وعلى الطاعات كالصبر على لقاو العدّو 

 :المعنى الثاني و
 .والدين بّر ال: باعتبار معاملة الخلق باإلحسان إليهم ه وخّص به الوالدين ه فيقال 

 :جل جالله وتقدست أسماؤه ( الَبّر)اهلل هو 
 .22الطور{ِإَنا ُكَنا ِمن َقْبُ  َنْدُعوُه ِإَنُه ُهَو اْلَبُر الَرِحيُم }: ورد في قوله تعالى 
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معناه الرفيق بعباده ه يريد بهم اليسر وال يريد بهم العسر ه ( الَبُر: )قال الحليمي 

ه وال يؤاخذهم بيميع جناياتهم ه ويي يهم بالحسنة  ويعفو عن كثير من سيئاتهم

عشر أمثالها ه وال يي يهم بالسيئة إال مثلها ه ويكتب لهم الَهّم بالحسنة ه وال يكتب 

 ( . 1/402" )المنهاج".  عليهم الَهّم بالسيئة

 : من آثار اإليمان بهذا االسم

محسن إليهم ه مصلح  اهلل تبارك وتعالى َبّر رحيم بعباده ه عطوف عليهم ه  -1

أما في الدنيا فما أعطاهم وقسم لهم من الصحة والقوة ه ألحوالهم في الدنيا والدين 

َوِإن َتُعُدوْا ِنْعَمَت } والمال والياه واألوالد ه مما يخرج عن الحصر ه قال سبحانه 

ع إلى فيدخ  في بلك ك  معروف وإحسان ه ألنها ترج , 42إبراهيم {الّلِه اَل ُتْحُصوَها 

 .ويشترك في بلك المؤمن والكافر . البر 

وأما في الدين فما مّن به على المؤمنين من التوفيق لييمان والطاعات ه ثم 

إعطائهم الثواب الي ي  على بلك في الدنيا واآلخرة ه وهو الذي وّفق وأعان أوالأل ه 

 .وأثاب وأعطى آخراأل 

 .األولى والمعاد فمنه اإليياد ه ومنه اإلمداد ه فله الحمد في 

إعطللا ه الفرلللة بعللد الفرلللة ه و مللن بللرنه سللبحانه بعبللاده إمهاللله للمسلل  مللنهم-4

َوَرُبَك اْلَغُفلوُر ُبو الَرْحَملِة   }: قال سبحانه . مع قدرته على المعاجلة بالعقوبة للتوبةه

َيِيللُدوا ِمللن ُدوِنللِه    ِعللدّل َلللن َلللْو ُيَؤاِخللُذُهم ِبَمللا َكَسللُبوا َلَعَيللَ  َلُهللُم اْلَعللَذاَب َبلل  َلُهللم َموْ      

 . 52لكهفا{َمْوِئالأل

قال  لادق   فيما وعدهم به من األجر والثواب*اهلل تبارك وتعالى باٌر بأوليائه ه -4

َوَناَدى َأْلَحاُب اْلَيَنلِة َأْللَحاَب الَنلاِر َأن َقلْد َوَجلْدَنا َملا َوَعلَدَنا َرُبَنلا َحّقلاأل َفَهلْ            }تعالى 

 . 44األعراف{ُبُكْم َحّقاأل َقاُلوْا َنَعْما َوَعَد َرَوَجدُتم َم

َللْيَ  اْلِبلَر َأن ُتَوُللوْا ُوُجلوَهُكْم     }:قلال تعلالى    اهلل ج  شأنه بر يحب البلر ويلأمر بله   -4

اْلِكَتلاِب  ِقَبَ  اْلَمْشِرِق َواْلَمْغلِرِب َوَللـِكَن اْلِبلَر َملْن آَملَن ِبالّللِه َواْلَيلْوِم اآلِخلِر َواْلَمَِئَكلِة وَ         

َوالَنِبينلليَن َوآَتللى اْلَمللاَل َعَلللى ُحبنللِه َبِوي اْلُقْرَبللى َواْلَيَتللاَمى َواْلَمَسللاِكيَن َواْبللَن الَسللِبيِ          

َوالَسللآِئِليَن َوِفللي الرنَقللاِب َوَأَقللاَم الَصللالَة َوآَتللى الَ َكللاَة َواْلُموُفللوَن ِبَعْهللِدِهْم ِإَبا َعاَهللُدوْا   

ي اْلَبْأَسللاو والَّرللَراو َوِحلليَن اْلَبللْأِد ُأوَلللـِئَك اَلللِذيَن َلللَدُقوا َوُأوَلللـِئَك ُهللُم  َوالَصللاِبِريَن ِفلل

َلن َتَناُلوْا اْلِبَر َحَتلى ُتنِفُقلوْا ِمَملا ُتِحُبلوَن َوَملا ُتنِفُقلوْا       }:قال تعالى و. 111البقرة{اْلُمَتُقوَن 

  .12نآل عمرا{ِمن َشْيٍو َفِإَن الّلَه ِبِه َعِليمّل 

وإن الرجل    وإن البر يهلدي إللى الينلة ه   ه إن الصدق يهدي إلى البر : "  وقوله 

ه وإن الكذب يهدي إللى الفيلور ه وإن الفيلور يهلدي إللى      ليصدق حتى يكتب لديقا

 (. أخرجه البخاري )" يكذب حتى يكتب كذابالالنار ه وإن الرج  

ير ه وهو اسم جلامع للخيلرات   البر ألله التوسع في فع  الخ: قال الحافظ ابن حير 

وإن : " كلهللا ه ويطلللق علللى العملل  الخللالص الللدائم ه وقوللله للللى اهلل عليلله وسلللم  
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ِإَن اْلللَأْبَراَر َلِفللي َنِعلليٍم   }:مصللداقه فللي كتللاب اهلل تعللالى    " : البللر يهللدي إلللى الينللة    

 . 13االنفطار{

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (لدق: بر في يمينه ه أي : الصدق ه فيقال : قد سبق أن بكرنا من معاني البر في اللغة )* 

 

 ؟من هم األبرار 
األبللرار هللم القللائمون بحقللوق اهلل ه وحقللوق عبللاده ه المالزمللون للبللر فللي أعمللال        

ال تظلن أن  و  نقادون ألوامر اهلل وأواملر رسلوله   القلوب ه وأعمال اليوارح ه الم

مختص بيلوم   ه 14-13االنفطلار {ِإَن اْلُفَياَر َلِفي َجِحيٍمِإَن اْلَأْبَراَر َلِفي َنِعيٍم َو}: قوله تعالى 

المعاد ه ب  هؤالو في نعيم في دورهم الثالثة ه وهؤالو في جحيم في دورهم الثالثلة  

. 

نعليم فلي القللب ه    كريمتين في كتابه بأن األبلرار فلي نعليم ه    قد أخبر اهلل في آيتين  و
 .في دار الدنيا ه وفي دار البرزخ ه وفي دار القرار والروح ه والبدنه

 :تعريف  النعيم 
رور ه والدعة النعيم كلمة واحدة ه لكنها تّرم معاني كثيرة ه فالنعيم هو الفرح والس

 .وحسن العيش ه وليونة الشيو والمالهوالمسرةه
هذه معاني النعيم في لغة العرب ه وقد تناولت ك  مظاهر التنعم فلي اللدنيا ه ملا كلان     

حتلى يكلون نافعلاأل    )لكلن النعليم يشلترط لله شلرط مهلم ه       . منها فلي القللب ه أو البلدن    
فللو علرض للك شلخص أنواعلاأل      ( نهايتله سلعيدة ومثملرة   )ه وهلو أن تكلون   ( وحقيقياأل

ك  ما شلئت ه ولكلن سلتكون نهايتلك اإلللابة       :لذيذة من المطاعم والمشارب ه وقال
 بمرض خطير ه فه  ستقدم على األك  والشرب ؟ 

 مابا ستكون نهايته ؟ دنيويالنعيم النا سؤال يحتاج منا إلى التفّكر؟ هذا إباأل ه
ه وأنهلا ظل    واليواب الذي نيد دليله ه ونحسله بلالفطرة والعقل  أن اللدنيا دار مملر      

َلُمللوا َأَنَمللا اْلَحَيللاُة الللُدْنَيا َلِعللبّل َوَلْهللوّل َوِزيَنللةّل َوَتَفللاُخرّل َبْيللَنُكْم   اْع}:ه كمللا قللال تعللالىزائلل 
ُثلَم   َوَتَكاُثرّل ِفي اْلَأْمَواِل َواْلَأْوَلاِد َكَمَثِ  َغْيٍث َأْعَيَب اْلُكَفاَر َنَباُتُه ُثَم َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصلَفّراأل 

ابّل َشِديدّل َوَمْغِفَرةّل منلَن الَللِه َوِرْضلَوانّل َوَملا اْلَحَيلاُة اللُدْنَيا       َيُكوُن ُحَطاماأل َوِفي اْلآِخَرِة َعَذ
 .22الحديد{ِإَلا َمَتاُع اْلُغُروِر 

أسللعد الخلللق وأعظمهللم نعيمللاأل وأعالهللم درجللة أعظمهللم إتباعللاأل     : )قللال ابللن تيميللة   
 . (4/26)ميموع الفتاوى (وموافقة له علماأل وعمالأل

ه ألنهم بعون ألوامر اهلل هم أه  النعيم ي إتباع أوامر اهلل ه فالمتأن النعيم التام هو ف
مع استمتاعهم بالدنيا وزينتها الظاهرة ه فهلم ينتقللون عنهلا إللى خيلر منهلا ه حيلث        
يكون مصيرهم رضوان اهلل وجنته ه وعفوه ومغفرته ه كما أخبر اهلل بذلك في كتابه 

َعَلللى ُهللدألى منللن َربنِهللْم َوُأْوَلِئللَك ُهللُم    ُأْوَلِئللَك}:  كمللا قللال علل  وجلل  فللي غيللر موضللع ه 
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َفَمِن اَتَبَع ُهَداَي َفَلا َيِّرُ  َوَلا َيْشَقى َوَملْن َأْعلَرَض   } : وقوله تعالى  .5لقملان {اْلُمْفِلُحوَن 
َحَشلْرَتِني   َقلاَل َربن ِللمَ   َعن ِبْكِري َفِإَن َلُه َمِعيَشةأل َضلنكاأل َوَنْحُشلُرُه َيلْوَم اْلِقَياَملِة َأْعَملى      

.  126-123طه{َأْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصيراأل َقاَل َكَذِلَك َأَتْتَك آَياُتَنا َفَنِسيَتَها َوَكَذِلَك اْلَيْوَم ُتنَسى 
 .بها ا إلى الدنيا فقط وطلبوا النعيم فعمدولكن وقع اليه  من بني آدمه

وة وانشلراحاأل فاتهمله   إبا لم تيد للعم  حلال : سمعت ابن تيمية يقول :)قال ابن القيم 
العامل  عللى عملله فلي اللدنيا حلالوة ييلدها فلي          يثيبفإن اهلل تعالى شكور ال بد أن 

 .   3/61مدراج السالكين ..(قلبه وقوٍة وانشراٍح وقرة عين 
 :مقر النعيم 

القلب والبدن هما مقر التنعم ه لكن القلب هو األل  في بللك ه والبلدن تبلع لله ه وال     
دنّل قلُب لاحبه بائ  منكسر ه حتلى وإن ظهلر بلين النلاد بمظهلر      يمكن أن يسعد ب

الفلللرح والسلللرور ه لكنللله فلللي الحقيقلللة يعللليش هملللا ال ينقطلللع ه ونكلللداأل ال يتوقلللف ه   
واطمأن ه وتلذوق طعلم   ولراعاأل يم ق عقله ه ويعصف بمشاعره ه وإبا تنعم القلب 

براحلة فلي بدنله ه    ه فإنه ينقلب بلالنعيم عللى البلدن ه ويشلعر اإلنسلان      اللذة والرضى
 .وسعادة في حياته ه حتى وإن كان مصاباأل في بدنه 

إباأل أعظم معاني النعيم سلرور القللب وراحتله ه وانشلراحه وأنسله ه وبلذلك يسلتطيع        
 .البدن أن يتذوق طعم الحياة ه وأن يتلذب بما على وجه األرض من الطيبات 

ن فلي  ن الرجل  يفلت  شلدة وعنلاو فلي مكلة ه حتلى كلا       لقد وجد ألحاب رسلول اهلل  
ثم في المدينة ه كلان النلاد فلي ضليق ملن العليش ه       ه دينه من شدة العذاب والنكال 

وهللو علللى حصللير قللال  دخلللت علللى رسللول اهلل  يقللول عمللر ) ه  وقلللة بات يللد
فيلسلت فللإبا عليلله إزار ولللي  عليلله غيللره وإبا الحصللير قللد أثللر فللي جنبلله وإبا أنللا  

ي ناحيللة الغرفللة وإبا أهللاب معلللق فابتللدرت بقبّرللة مللن شللعير نحللو الصللاع وقللر  فلل
عيناي فقال ما يبكيك يا بن الخطاب فقلت يلا نبلي اهلل وملالي ال أبكلي وهلذا الحصلير       
قد أثر فلي جنبلك وهلذي خ ائنلك ال أرى فيهلا إال ملا أرى وبللك كسلرى وقيصلر فلي           

 يلا ابلن الخطلاب   :  فقلال  ( الثمار واألنهار وأنت نبي اهلل ولفوته وهذي خ انتلك  
  .     حسنحديث ( بلى : اال ترضى أن تكون لنا اآلخرة ولهم الدنيا ؟ قلت 

: واهلل جلل  وعللال يقللول  !أال ترضللى أن تكللون لنللا اآلخللرة ه ولهللم الللدنيا ؟: مللا أعظللم هللذا السللؤال 
َحَيلاُة الللُدْنَيا ِفللي  الّللُه َيْبُسللُط اللرنْزَق ِلَمللْن َيَشللاُو َوَيَقلِدُر َوَفِرُحللوْا ِباْلَحَيلاِة الللُدْنَيا َوَمللا الْ    }

 . 26الرعد{اآلِخَرِة ِإاَل َمَتاعّل 
إنه درد نبوي عملي ه أن النعيم لي  في كثرة المتاع ه وال اتساع العيش ه ولكنه 

في الولول إلى الهدف الحقيقي من هذه الحياة ه وفي المعرفة الحقيقية بالغاية 
 .التي خلقنا من أجلها 

 :دنيا  مظاهر النعيم للمؤمنتن في ال

سنبدأ بذكر نعيم األبرار في الدنيا ألن بعض الناد قد يسمع ويرى ما يصليب كثيلراأل   
من أه  اإليملان واإلسلالم فلي اللدنيا ملن المصلائب ه وملا هلم فيله ملن الفقلر ه وملا             

الملؤمن مللن الملال ه وسللعة    يحرمونله ملن بعللض متلاع  الللدنيا ه مملا يتلللذب بله غيللر     
ه فيعتقللدأن المللؤمنين لللي  لهللم فللي الللدنيا مللا    ولللذة العلليش ه وغيللر بلللك   الللرزق ه

لقد أخبر اهلل تعالى بأن األبرار في نعيم ه ويؤكد هذا الخبر بلـ  . يتنعمون به إال قلي  
 في ( الالم)ه وبـ ( إن)
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ه لقد كان بالل وعمار ه وأمه سمية ه وأبوه ياسر ه ولهيب ه وغيلرهم ملن   ( لفي)
ذاباأل ال يمكن تصوره ه وال يطلاق تحملله    ضعفاو المسلمين في نعيم ه وهم يعذبون ع

يعشن في نعليم ه وقلد يملر الشلهر والشلهران ه وال يوقلد فلي         و كان نساو النبي 
 : على اللدنيا وزينتهلا حلين قلال اهلل لنبيله       بيوتهن نارحتى اخترن رسول اهلل 

اَة الللُدْنَيا َوِزيَنَتَهللا َفَتَعللاَلْيَن ُأَمللتنْعُكَن َيللا َأُيَهللا الَنِبللُي ُقلل  لنَأْزَواِجللَك ِإن ُكنللُتَن ُتللِرْدَن اْلَحَيلل}
َوُأَسرنْحُكَن َسَراحاأل َجِميالأل َوِإن ُكنُتَن ُتِرْدَن الَلَه َوَرُسوَلُه َوالَداَر اْللآِخَرَة َفلِإَن الَللَه َأَعلَد     

 .  21-22األح اب{ِلْلُمْحِسَناِت ِمنُكَن َأْجراأل َعِظيماأل 
الذي نتحدث عنه يتناول نعيم البدن ه والقلب ه فلإن الملؤمن فلي هلذه     إبا كان النعيم 

 : وسنقف على بعّرها الحياة يتمتع بك  أنواع النعيم الظاهرة والباطنة
ه وانقطللاع إليلله ه وأنلل  بلله ه     ه وتصللديق وإيمللان  معرفللة اهلل معرفللة إقللرار   -1

هلا وملا باقلوا    مساكين أه  الدنيا ه خرجلوا من : وطمأنينة بذكره ه قال بعض العلماو 
 .معرفة اهلل ع  وج  : وما هو ؟ قال : أطيب ما فيها ه قي  له 

َفَمللن ُيللِرِد الّلللُه َأن َيْهِدَيللُه َيْشللَرْح َلللْدَرُه  }: يقللول اهلل تعللالى ه  انشللراح الصللدر -2

ِفلي الَسلَماو َكلَذِلَك    ِلِيْساَلِم َوَمن ُيِرْد َأن ُيِّرَلُه َيْيَعْ  َلْدَرُه َضينقاأل َحَرجاأل َكَأَنَملا َيَصلَعُد   
 . 125األنعام{َيْيَعُ  الّلُه الرنْجَ  َعَلى اَلِذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن

َأَفَمن َشَرَح الَلُه َلْدَرُه ِلْلِإْسَلاِم َفُهَو َعَلى ُنوٍر منن َربنِه َفَوْي ّل }: قال ج  وعال 
 . 22ال مر{ي َضَلاٍل ُمِبيٍن لنْلَقاِسَيِة ُقُلوُبُهم منن ِبْكِر الَلِه ُأْوَلِئَك ِف

اليقين ه بإن انشراح الصدر هو اتساعه ه بسبب استنارته بنور اإليمان ه وحياته 
 .بذلك النف  وتسكن  فتطمئن

لللنف  ه هللاد  مرتللاح اكللان منشللرح الصللدر ه قريللر العللين ه  إباأل فكيللف يسللتوي مللن
الصلدر ه ال  ه وإن منع لبر ه ومن كلان قاسلي القللب ه ضليق     ه إن أعطي شكرالبال

يعلللرف إال دنيلللاه ه وال يبصلللر إال نعللليم بدنللله ه إن أعطلللي بطلللر ه وإن منلللع سلللخط    
ّياأل َعَللى  َأَفَملن َيْمِشلي ُمِكّبلاأل َعَللى َوْجِهلِه َأْهلَدى َأَملن َيْمِشلي َسلوِ         }:قال تعالى وضير؟ 

 . 22الملك{ِلَراٍط ُمْسَتِقيٍم
هلللا عنلللد السلللراو   ربللله في وبهلللذا االنشلللراح يحيلللى الملللؤمن حيلللاة طيبلللة ه يشلللكر     

قلال  ويصبر عند البأساو والّرراو ه ويعمل  الخيلر يرجلو ثلواب اهلل ه كملا      والنعماوه
َمللْن َعِمللَ  َلللاِلحاأل منللن َبَكللٍر َأْو ُأنَثللى َوُهللَو ُمللْؤِمنّل َفَلُنْحِيَيَنللُه َحَيللاةأل َطينَبللةأل           }: تعللالى 

 .11النح {وَن َوَلَنْيِ َيَنُهْم َأْجَرُهم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوْا َيْعَمُل

وبلك حين يعلم المسلم أن اهلل معه ه يسدده ويقويله ه ويؤيلده    الشعور بالقوة ه-3

ه  122لنحلل ا{ِإَن الّلللَه َمللَع اَلللِذيَن اَتَقللوْا َواَلللِذيَن ُهللم ُمْحِسللُنوَن  }:قللال سللبحانهوينصللره ه 
إنلا  : وا ملن أملامهم قلال   العدو من ورائهم والبحلر  عليه السالم ولما رأى قوم موسى 

فقللال موسللى عليلله السللالم بلسللان الواثللق بللاهلل ه المتقللوي بلله ه المللوقن    لمللدركون ه
إن القللوة ليسللت بسللالمة البللدن مللن . كللال إن معللي ربللي سلليهدين : بالنصللر والظفللر 

األمراض ه وال بالقدرة على التغلب على األشخاص ه إنملا القلوة فلي القللب ه ولهلذا      
قلبله ه وضلعفه فلي جسلمه ه وقلوة المنلافق فلي        قوة المؤمن في : قال بعض السلف 

 .جسمه ه وضعفه في قلبه 
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ُقلْ  َملْن َحلَرَم ِزيَنلَة الّللِه اَلِتلَي َأْخلَرَج ِلِعَبلاِدِه         }:قال تعالىه  التمتع بال ينة المباحة  -4
َصلةأل َيلْوَم اْلِقَياَملِة َكلَذِلَك     َواْلَطينَباِت ِمَن الرنْزِق ُقْ  ِهي ِلَلِذيَن آَمُنوْا ِفي اْلَحَياِة اللُدْنَيا َخالِ 

 ب  هي في مي ان حسنات العبلد إبا استحّرلر  ه  32األعراف{ُنَفصنُ  اآلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن 
 .تعالى  النية لوجه اهلل

 : هموافقة الشرع  لفطرة المؤمن وعقل -5
يللة الشللر ه الخيللر ه وكراه حللبالنللاد مفطللورون علللى معرفللة الحسللن والقبلليح ه و  

ه واألحكام الشرعية جاوت موافقلة للذلك ه وقلد وضلع اهلل     محبة الحق والبحث عنهو
َفلَأِقْم  }:قال تعالى في القلوب المي  إلى أحكامه وشرائعه ه وإيثار الحق على الخلق ه

َللِه َبِللَك اللدنيُن    َوْجَهَك ِللدنيِن َحِنيفاأل ِفْطَرَة الَلِه اَلِتي َفَطَر الَناَد َعَلْيَها َلا َتْبلِديَ  ِلَخْللِق ال  
اهلل فقلد أدرك الحقيقلة عللى    فملن آملن بل   . 32اللروم {اْلَقينُم َوَلِكَن َأْكَثلَر الَنلاِد َللا َيْعَلُملوَن     

عنلد   طللب الحقيقلة  ق للعقول ه ومن أعرض علن اهلل ه و وأبصر الحق الموافوجههاه
اإلنسلان  تناقض واضطراب ه لكن قد يحال بين ه لم يستقر على رأي هفهو في البشر

وبين الشعور بذلك ما يراه من زينة الدنيا الظاهرة ه لما في اللنف  ملن الميل  إليهلا     
ُزينلللَن ِللَنللاِد ُحلللُب الَشللَهَواِت ِملللَن الننَسللاو َواْلَبِنللليَن َواْلَقَنلللاِطيِر    }: ه كمللا قلللال تعللالى   

َواأَلْنَعلاِم َواْلَحلْرِث َبِللَك َمَتلاُع اْلَحَيلاِة      اْلُمَقنَطَرِة ِمَن اللَذَهِب َواْلِفَّرلِة َواْلَخْيلِ  اْلُمَسلَوَمِة     
ه فحللوادث الللدنيا حسللية ه فأنللت تراهللا   . 14آل عمللران{الللُدْنَيا َوالّلللُه ِعنللَدُه ُحْسللُن اْلَمللآِب  

تعتمللد اآلخللرة فإنهلا غيبيللة يقينيلة ه  ه أملا  النفللودوتحل  بهللا ه ولهلذا تنيللذب إليهلا    
يقينله بالغيبيلات ركلن     عللى  لمشلهودات على اإليمان واليقين ه فمن غلب إحساسله با 

ُقللْ  }: ولهلذا قلال تعلالى بعللد تللك اآليلة مباشلرة       . إللى اللدنيا ه واطملأن بهلا ورضللي     
يَن َأُ َنبنُئُكم ِبَخْيٍر منن َبِلُكْم ِلَلِذيَن اَتَقْوا ِعنَد َربنِهْم َجَناتّل َتْيِري ِمن َتْحِتَها اأَلْنَهلاُر َخاِللدِ  

 . 15آل عمران{ُمَطَهَرةّل َوِرْضَوانّل منَن الّلِه َوالّلُه َبِصيرّل ِباْلِعَباِد  ِفيَها َوَأْزَواجّل
 :أسباب النعيم 

ه وهللو لللب األعمللال ه وسللبب عظلليم مللن أسللباب الراحللة والطمأنينللة ه   اإلخللالص -1
علالم الغيلب والشلهادة ه اللذي ال تخفلى      ملع  عامل   توالسعادة واللذة ه ألن المخللص ي 

قادر على ك  شيو ه يعطي على الكثيلر والقليل  ه عطلاو ال ينفلذ      عليه خافية ه وهو
ِإَنَملا ُنْطِعُمُكلْم ِلَوْجلِه الَللِه َللا      } :قلال تعلالى  وال ينقطع ه فيطمئن القلب ه وتهلدأ اللنف    

 . 1اإلنسان{ُنِريُد ِمنُكْم َجَ او َوَلا ُشُكوراأل 
ه وال ُيعّلق قلبله بملا ال    القانع ال يمد بصره إلى غير ما هو فيهه القناعة والرضى-2

يمكن حصوله ه أوال فائدة في جمعه وكن ه ه فإن التطلع إلى الدنيا وحطامهلا ال ائل    
َوَلللا َتُمللَدَن }:  يفسللد القلللب ه ويللورث القلللق وعللدم الرضللى ه وقللد قللال اهلل لنبيلله    

اِة الُدنَيا ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه َوِرْزُق َربنلَك َخْيلرّل   َعْيَنْيَك ِإَلى َما َمَتْعَنا ِبِه َأْزَواجاأل منْنُهْم َزْهَرَة اْلَحَي
والقناعة هنا لي  المراد بها سقوط الهملة ه أو علدم طللب الكملال ه     .  131طله {َوَأْبَقى 

ولكن المقصود بها القناعة بمتاع الدنيا وزينتها ه والرضى بما قدره اهلل عللى العبلد   
 .ة ه وعدم فع  الحرام ليلب الرزق أو السعاد
ليسلالم ه  طلوبى لملن هلدي     ): يقلول   عن فّرالة بن عبيد أنه سلمع رسلول اهلل   

 .حسن لحيح  (وكان عيشه كفافاألهوقنع
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ال يسلتطيع أي عاقل  أن ينكلر    .  التفكر فلي العاقبلة ه وفلي ملآل هلذه اللدار الفانيلة       -3
ي وللفها بلذلك ه لكلن التفكلر فل      تأثير الدنيا ه وأنها حلوة ِخّرلرة ه بل  إن النبلي    

حقيقة الدنيا ه أن تنظر في ألم الم احمة عليها والحرص عليهلا ه وملا فلي بللك ملن      
ال وال ه وفي مقاب  بلك أن تنظر في اآلخرة ودوامها وبقائهلا   إلى هااألنكاد ه وآخر

َواْللآِخَرُة  }:ه وشرف ملا فيهلا ملن الخيلرات والمسلرات ه فهلي كملا قلال اهلل سلبحانه          
 .فهي خيرات كاملة دائمة ه والدنيا خياالت منقطعة مّرمحلة ه11األعلى{َخْيرّل َوَأْبَقى

 :نعيم األبرار في اآلخرة 

َتْعلِرُف ِفلي ُوُجلوِهِهْم َنّْرلَرَة      َللى اْلَأَراِئلِك َينُظلُرونَ   َعِإَن اْلَأْبَراَر َلِفي َنِعليٍم  }: قال تعالى
ي َبِلللَك َفْلَيَتَنللاَفِ  اْلُمَتَناِفُسللوَن   ِخَتاُمللُه ِمْسللكّل َوِفلل   َقْوَن ِمللن َرِحيللٍق َمْخُتللومٍ  الَنِعلليِم ُيْسلل 

 22-22المطففين{َيْشَرُب ِبَها اْلُمَقَرُبوَن َعْيناألَوِمَ اُجُه ِمن َتْسِنيٍم 

علللى } يللوم القيامللة هللم فللي نعلليم مقلليم ه    {  إن األبللرار لفللي نعلليم  } : قللال تعللالى  
كهلم وملا   معنلاه ينظلرون فلي مل   : وهي السلرر تحلت الحيلال ينظلرون قيل       { األرائك

علللى } معنللاه : أعطللاهم اهلل مللن الخيللر والفّرلل  الللذي ال ينقّرللي وال يبيللد وقيلل        
أي { رة النعليم  نّرل  تعلرف فلي وجلوههم    } . إلى اهلل عل  وجل    {  األرائك ينظرون 

تعللرف إبا نظللرت إللليهم فللي وجللوههم نّرللرة النعلليم أي لللفة الترافللة والحشللمة          
} : وقوللله تعللالى  . يم العظلليم والسللرور والدعللة والرياسللة ممللا هللم فيلله مللن النعلل      

أي يسقون من خملر ملن الينلة ه والرحيلق ملن أسلماو       { يسقون من رحيق مختوم 
مسلماأل ثوباأل على عري كساه اهلل تعلالى ملن    اأيما مسلم كس" ): الخمر قال النبي 

اهلل تعالى من ثمار الينة و  هخّرر الينة و أيما مسلم أطعم مسلماأل على جوع أطعم
 . للحيح حسلن   ( اهلل تعالى ملن الرحيلق المختلوم     هقى مسلماأل على ظمأ سقاأيما مسلم س

أي خلطله مسلك ه وقلال العلوفي علن      {  ختامله مسلك  } : وقال ابن مسعود في قوله 
طيلب اهلل لهلم الخملر فكلان آخلر شليو جعل  فيهلا مسلك خلتم بمسلك ه            : ابن عبلاد  

. أي عاقبتله مسلك   وكذا قال قتادة والّرحاك ه وقال إبلراهيم والحسلن ختامله مسلك     
شلراب أبليض مثل  الفّرلة     : قلال  { ختامله مسلك  } وقال ابلن جريلرعن أبلي اللدرداو     

يختمون به شرابهم ه ولو أن رجال من أه  الدنيا أدخل  إللبعه فيله ثلم أخرجهلا للم       
 . طيبله مسلك   : قلال  { ختامله مسلك  }إال وجد طيبها ه وقال عن مياهد يبق بو روح 
أي وفي مث  هذا الحلال فليتفلاخر   { اف  المتنافسونوفي بلك فليتن} : وقوله تعالى 

لمثل   }:ثلله المسلتبقون ه كقولله تعلالى    المتفاخرون وليتباهى ويكلاثر ويسلتبق إللى م   
وملل اج هللذا : أي { وم اجلله مللن تسللنيم }: ه وقوللله تعللالى { هللذا فليعملل  العللاملون 

تسنيم ه وهلو أشلرف شلراب    : الرحيق المولوف من تسنيم أي من شراب يقال له 
يشللرب بهللا  عينللاأل} : أهلل  الينللة وأعللاله ه قاللله أبللو لللالح والّرللحاك ه ولهللذا قللال  

تفسلير ابلن كثيلر    ( أي يشربها المقربون لرفاأل وتم ج أللحاب اليمين م جلا  { المقربون

 َللى اْلَأَراِئلِك َينُظلُرونَ   َعِإَن اْللَأْبَراَر َلِفلي َنِعليٍم    } :وقال ابن القيم فلي حلادي األرواح   . 
ِخَتاُملُه ِمْسلكّل َوِفلي َبِللَك      َقْوَن ِمن َرِحيلٍق َمْخُتلومٍ  ِفي ُوُجوِهِهْم َنّْرَرَة الَنِعيِم ُيْس َتْعِرُف

.  22-22المطففللين{َيْشللَرُب ِبَهللا اْلُمَقَرُبللوَن َعْينللاألَفْلَيَتَنللاَفِ  اْلُمَتَناِفُسللوَن َوِمَ اُجللُه ِمللن َتْسللِنيٍم  

لكلافور فلي أول السلورة ه وال نيبيل      فأخبر سبحانه عن م اج شرابهم بشليئين ؟ با 
في آخرها ه فإن في الكافور من البرد وطيب الرائحة ه وفي ال نيبيل  ملن الحلرارة    
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وطيللب الرائحللة ه ومللا يحللدث لهللم باجتمللاع الشللرابين ه وميلليو أحللدهما علللى أثللر   
اآلخر حالة أخرى أكم  وأطيب وألذ من ك  منهما بانفراده ويعلدل كيفيلة كل  منهملا     

اآلخللر ه ومللا ألطللف موقللع بكللر الكللافور فللي أول السللورة ه وال نيبيلل  فللي     بكيفيللة 
وفيه من البلرد ملا ييليو ال نيبيل  بعلده      . آخرها ه فإن شرابهم م ج أوال بالكافور 

 .فيعدله 
. والظللاهر أن الكللأد الثانيللة غيللر األولللى ه وأنهمللا نوعللان لذيللذان مللن الشللراب         

أخبر علن مل ج    –سبحانه  –أيّراأل فإنه  :ب نيبي  : والثاني . أحدهما م ج بكافور 
من حررارة الخروف , واإليررار , وال ربر ,     )  شرابهم بالكافور وبرده في مقابلة ما ولفهم به

ه فلإن   12اإلنسلان {َملا َللَبُروا َجَنلةأل َوَحِريلراأل    َوَجلَ اُهم بِ }:ولهلذا قلال   . (والوفاء بجميع الواجبات
مللا اقتّرللى أن يكللون   ( ها الخشللونة وحللب  الللنف  عللن شللهوات   )الصللبر مللن   فللي
ونة وجمع لهلم  ونعومة الحرير ما يقاب  بلك الحب  والخش هم من سعة الينةهج ا

(  لروا فري الردنيا هرواهرهم بعرراسع اإلسرالم , وبرواقنهم بإلقراس  اإليمران         كمرا جمّ )هبين النّررة والسلرور 

 .فهنيئاأل ثم هنيئاأل لمن سلك طريق األبرار 
 لمن يكون البر ؟
الللدرجات فللال يصلل  إليهللا المسلللم إال بعللد مياهللدة للللنف  ه وإيثللار  البللّر مللن أعلللى 

لَخرة على عالئق الدنيا وزينتها ه حتلى ال يكلون للقللوب تعللق إال بملا عنلد اهلل ه       
 . ولتخلص النفود لبارئها ه وعندئذ يعلو مقامها عند اهلل

ها بعيداأل علن  متحلياأل بمكارم األخالق ومحاسن وهذا ما يختاره اإلنسان لنفسه إبا كان
 يبلذل جهلده فلي تينلب كل  خصللة رديئلة       هسيئها آخذاأل في جميلع األحلوال بالفّرلائ     

   .حديث لحيح  (الِبُر حسن الخلق : ) وفي الحديث قال 
هو ما يأُخذ به اإلنسان نفسه من األدب حتى يصير كالِخلَقة فيله فسّللمي ُخلقلاأل     والُخلق

بللة اهلل تعللالى فتعلمللوا مللن القللرآن مأد إن هللذا:)  ولهللذا قللال عبللداهلل بللن مسللعود 
  .(مأدبته

تيسيداأل لله ال بلد وأن يتحَللى بله كل        الذي كانت حياة الرسول هإن الُخُلق الحسن 
َلَقلْد  } :واسلتيابة لقولله تعلالى    ه بالرسلول   مسلم يريد أن يحيا حياة هانئة متأسياأل
َملن َكلاَن َيْرُجلو الَللَه َواْلَيلْوَم اْللآِخَر َوَبَكلَر الَللَه         َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل الَلِه ُأْسَوةّل َحَسلَنةّل لن 

 .  21األح اب{َكِثيراأل 
 .  1الحشر { َما آَتاُكُم الَرُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهواَو }:وقولة تعالى 

 وإتباع سلنته إنملا يلدل عللى محبلة الملرو لله  فلإبا أحبله وجلد           إن التأسي بالنبي 
: قلال   فيملا رواه أنل  بلن ماللك      ب  اكتم  بذلك إيمانه لقوله ه حالوة اإليمان 
ملن كلان اهلل ورسلوله    : ثالث من كن فيه وجد حالوة اإليملان  :)  قال رسول اهلل 

وملن يكلره أن يعلود فلي      ههلل ال يحبله إال   وملن أحلب عبلداأل   هأحب إليله مملا سلواهما    
 . البخاري( ن يلقى في النار الكفر بعد إب أنقذه اهلل كما يكره أ

أكم  الملؤمنين إيمانلاأل أحسلنهم    :)  َحُسن خلقه مصداقاأل لقوله هومن إكتم  إيمانه 
  حسن لحيح ( ُخُلقا 
والتصلديق بملا جلاو بله      المحبة هلل ع  وجل  اإليملان بله والمحبلة لرسلوله       ومن

ولنللا أن ه ق تؤخلذ محبللة الخلللق والتللأدب معهللم ومعلاملتهم باإلحسللان وُحسللن الُخُللل  ه
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( ال يللؤمن أحللدكم حتللى يحللب ألخيلله مللا يحللب لنفسلله   :)  نتأملل  قللول رسللول اهلل  
 .  البخاري

وهو بذلك يحمل  برهلان حلب اهلل    ه وبها يكون المرو من الذين اتبعوا رسول اهلل 
وإبا ه 31آل عملران  {ُبُنوَبُكْمُقْ  ِإن ُكنُتْم ُتِحُبوَن الّلَه َفاَتِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّلُه َوَيْغِفْر َلُكْم }له 

ووضع له القبول فلي األرض كملا ورد فلي الحلديث     هأحب اهلل العبد حبب فيه الناد 
: قلال  هإنلي أحلب فالنلاأل فأحبله     : إن اهلل إبا أحب عبلداأل دعلا جبريل  فقلال     :) الشريف 

فيحبله أهل    هفلأحبوه   إن اهلل يحلب فالنلاأل  : فيحبه جبري  ثم ينادي في السلماو فيقلول   
 . البخاري ومسلم ( ثم يوضع له القبول في األرض : قال هلسماو ا

توجله إللى أهلله وأبنائله     هوإتباعله   فإبا رَبى المرو نفسه على حب اهلل والرسول 
ثلم  هوعشيرته األقربين فدعاهم لما يحيليهم ويّرلمن لهلم الفلوز فلي اللدنيا واآلخلرة        

عين الخير وُحسن الُخُلق  توجه بالدعوة بعد بلك إلى من يستطيع دعوتهم وهذا هو
فلي جنلة النعليم لقولله      وثمرة بلك كله هو القرب ملن رسلول اهلل   هوكمال اإليمان 

  (:إن من أحبكم إلي وأقربكم مني ميلسألا يوم القيامة أحاسنكم أخالقاأل ) حديث حسن. 
وإن الوللللول ه هلللذه هلللي الصلللورة الَوضللليئة اليليلللة المشلللرقة لشخصلللية المسللللم 

 وترجمتهلا سللوكاأل  ه  هذا المستوى العالي من القليم ومكلارم األخلالق    بالنش  إلى مث
 .أَلْكبُر إنياز للمربين  هحياأل

ومللا اكتشللفت مللن   هإن رقللّي الميتمعللات ال يقللاد بمللا حققللت مللن منيلل ات العلللم        
مللن حللب وتعللاطف  هوإنمللا يقللاد بسلليادة الِقللَيم اإلنسللانية فيهللا   همخترعللات فحسللب 

 .تصّور والسلوك والمعاملة وإيثار وتّرحية واستقامة في ال
دين ه وقلد  إن من أوجب البر اإلحسان إلى األقرب فاألقرب ه ولي  أقرب من الوالو

ف ه وبشللللكرهما ه وبالصللللبر  ه وبمصللللاحبتهما بللللالمعرو أمرنللللا باإلحسللللان إليهمللللا 
وعدم التّرير منهما ه وبالتواضع لهما ه وحسن الحديث معهما ه واللدعاو  عليهماه
إن اهلل تعلالى   –ثالثلاأل   –إن اهلل يولليكم بأمهلاتكم   : )الحلديث   وقد جاو في... لهما 

. للحيح اليلامع    (إن اهلل تعلالى يولليكم بلاألقرب فلاألقرب      –ملرتين   –يوليكم بآبلائكم  

باللذل والهلوان عللى     والهالك من أدرك والديه فلم يبّرهما ه وقد دعلا رسلول اهلل   
... ه ه ثلم رغلم أنفله ه ثلم رغلم أنفله       رغم أنف: ) من فاتته فرلة البر بوالديه فقال 

ألن . أخرجله مسللم   ( أحدهما أو كالهما ثلم للم يلدخ  الينلة     : من أدرك والديه عند الكبر 
 .الحياة فرص ه وتفويت الفرلة المتاحة لي  من شأن المؤمن الفطن 

. للحيح اليلامع    (العلاق لوالديله  )من الثالثة الذين ال يلدخلون الينلة   وبكر رسول اهلل 

ه للحيح اليلامع    (ال يقب  اهلل منهم لرفاأل وال علدالأل )ا ولفه في حديث آخر بأنه ممن كم

بابان معيلالن عقوبتهملا   : )ه لقوله لعاق من عذاب اهلل حتى في الدنياوال يسلم ا
. باإلضللافة إلللى أن العقللوق مللن الكبللائر  . لللحيح اليللامع  (البغللي والعقللوق : فللي الللدنيا 

نه من أكبر لور اليحود وعدم الوفاو في نظلر العقلالو   وكما أنه كبيرة شرعاأل ه فإ
. 
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 :    ثمرات بر الوالدين 
رضللا : )برضللاه سلبحانه ه كمللا فلي قوللله    جعل  اهلل البللر بالواللدين بابللاأل للفلوز    -1

 .لحيح اليامع  (وسخطه في سخطهماالرب في رضا الوالدينه

صلالة لوقتهلا ه ثلم بلر     ال: أحب األعملال إللى اهلل   ) هو من أحب األعمال إلى اهلل  -1
عن المبالغة في  وقد عبر رسول اهلل .  للحيح ( الوالدين ه ثم اليهاد في سبي  اهلل

 . حسن (ال م رجلها فثّم الينة: )التماد رضا األم بقوله 

في قصة الثالثلة اللذين حبسلهم المطلر فلي غلار ه وانسلد علليهم الغلار بصلخرة             -4
ج الكللروب ه إبا مللا للللحت العالقللات    كبيللرة ه مثلل  بليللل لتنلل ل رحمللة اهلل وتفللري    

المالية ه وحفظت األعراض ه واستقرت العالقات األسرية ه حيلث توّسل  كل  ملنهم     
بصالح عمله ه ومنهم الحريص على رضا والديه والمقدم لهما على أهلله ووللده ه   

 .القصة في الصحيحين .  فكانت تنفرج الصخرة كلما دعوا حتى خرجوا من الغار سالمين

بلللل البللر بالوالللدين وألللدقه وأخلصلله مللا يللداوم عليلله البللار فللي حّرللور          ومللن أ
الوالللدين ه وفللي غيبتهمللا ه وفللي حياتهمللا ه وبعللد موتهمللا ه ومللن لللور هللذا البللر  

إن أبر البر أن يصل  الرجل    ): إكرام ألدقائهما وأحبابهما ه فقد قال رسول اهلل 
مللن البللر أن تصلل  : ) ى وفللي روايللة أخللر.  لللحيح (أهلل  ود أبيلله بعللد أن يللولي األب

من أحب أن يصل  أبلاه فلي قبلره ه فليصل  إخلوان أبيله ملن         )و.  لحيح (لديق أبيك 
وفي هذا فّر  للة ألدقاو األب ه واإلحسان إلليهم  : )يقول النووي . لحيح  (بعده 

علن بللوغ    (وإكرامهم ه وهو متّرمن لبلر األب وإكرامله ه وتلحلق بله األم ه واألجلداد      

 . 11/44األماني 

ه وملن  حسن لحيح ( عم الرج  لنو أبيه فإنما: )ومن إكرام األب إكرام العم لقوله 
البر باألم اإلحسان إلى الخالة ه فقد ورد أن رجالأل أبنب بنباأل كبيراأل وتسلاول إن كلان   

: عللى بلاب ملن البلر يكفلر عنله ملا أبنلب ه فقلال لله            له توبة ؟ فدّله رسول اهلل 
فبرهلا  : )نعم ه قال رسلول اهلل  : فلك خالة ؟ قال : ال ال ه ق: ألك والدان ؟ قال "

 . لحيح  ("إبن

وأثر بر الولد يص  إلى والديه ه حتى بعد موتهما ه بدعائه لهما ه كما في الحلديث  
رج  تلرك عقبلاأل للالحاأل يلدعو لله ينفعله       :أربع من عم  األحياو تيري لألموات : )

أن اسلتغفارك ألبيلك الملؤمن يرفلع     وكم يستبشر قلبلك حلين تعللم    .  حسلن  ..(دعا هم 
إن الرجلل  : ) درجتلله فللي الينللة ه ويعيللب هللو هنللاك ه وفللي بلللك يقللول رسللول   

 للحيح ( باستغفار وللدك للك  : فيقال ! أنى لي هذا ؟: لترفع درجته في الينة ه فيقول 

. 

أن )ومن لور البر إليهما بعد موتهما التصدق عنهما ه جاو في الحديث الصلحيح  
: إن أبلي مللات ولللم يللوص ه أفينفعله أن أتصللدق عنلله ؟ قللال   :  نبللي رجلالأل قللال لل 

 .  أخرجه مسلم "(نعم"

هذا شأن الباّر حين يكون ابناأل ه وهو إن نشأ على البر انعك  أثر بره فلي التعامل    
مللع بنيلله ه وربمللا كانللت التوجيهللات النبويللة إلللى البللر باآلبللاو أكثللف وأغلل ر ه ألن   

ه ه حللريص عليله ه متلهلف لألخللذ بيلده إللى معللالي     االنسلان بفطرتله ميللال إللى وللد    
 .األمور 
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 :البر باألقارب 

ولللاحب البللر يتعللدى بللره الوالللدين واألبنللاو إلللى األرحللام واألقللارب ه وألن الوفللاو   
واإلحسان ألي  فيه ه فإنه يتميل  بله ملع جميلع النلاد اللذين يتعامل  معهلم ه وفلي          

على توثيق هلذه الصلالت فقلال     حث رسول اهلل مقدمتهم األقرب فاألقرب ه ولذلك
: إلللى اهلل  وهللذه الصلللة مللن أحللب األعمللال .  لللحيح( اتقللوا اهلل وللللوا أرحللامكم : ) 
وهي من أبواب الينة .  للحيح  ..(إيمان باهلل ثم للة الرحم : أحب األعمال إلى اهلل )

ام أطب الكالم ه وافش السالم ه ول  األرحام ه ولّ  باللي  والنلاد نيل  : )لقوله 
ولما لبر األرحام وللتهم من المن لة عند اهلل ه فقد .  للحيح ( ه ثم ادخ  الينة بسالم

أخذ على نفسه  سبحانه أن يص  البار الوال  ه كما جاو في الحلديث ملن قلول اهلل    
بللى يلارب ه   : أما ترضين أن أل  من وللك ه وأقطع من قطعك ؟ قاللت  : )للرحم 
جعل  الولل  ملن أسلباب البركلة فلي العملر ه كملا جلاو          و. لحيح البخاري  (فهو لك: قال 

ملن سلره أن يبسلط لله فلي رزقله ه وأن ينسلأ لله فلي          : )  على لسان رسلول اهلل  
 التلآلف هلذا باإلضلافة إللى أثرهلا االجتملاعي فلي       . لحيح البخلاري   (أثره ه فليص  رحمه 
ه منسلأة   للة القرابة مثراة فلي الملال ه محبلة فلي األهل      : ) والمحبة ه وقد قال 

وكمللا يعيلل  اهلل عقوبللة العللاق والقللاطع فإنلله ليعيلل  المثوبللة فللي  .  لللحيح (فللي األجلل 
وإن أعي  الطاعلة ثوابلاأل لصللة اللرحم ه     : ).. الدنيا للبار الوال  ه كما في الحديث 

 (حتى إن أه  البيت ليكونوا فيرة ه فتنموا أملوالهم ه ويكثلر علددهم ه إبا توالللوا    
 .ــ رغم فيورهم هذا ـــ  لحيح حديث 

إن أفّرل   ):البر واإلحسان إلى من يقابللك بالعلداوة ه وللذلك قلال     وخير الول  ه
يقول أي المعلاديه   الكاشلح هللححه األلبلاني    (الصدقة ه الصدقة على بي الرحم الكاشح 

مخالفلة هلوى   لوإنملا ُفّرلّلت الصلدقة عليله     : )ابن اليوزي في بيان علة األفّرلية 
ه وقللد كللان حللال ( مللن يحللب إنمللا ينفللق علللى قلبلله وهللواه  فأمللا مللن أعطللى النف ه

الباّرين الواللين ألرحلامهم عللى هلذه الصلورة ملن اإلحسلان ه حتلى ملع اخلتالف          
ُأهديت إليه ُحل  كان قد قال علن   الدين ه ويشهد لذلك ما ورد من أن رسول اهلل 

: قلال عملر   فأهدى منها إلى عملر ه ف " . إنما يلب  هذه من ال خالق له : " مثلها 
سها ه ولكلن تبيعهلا   إني لم أعطكها لتلب: "كيف ألبسها وقد ُقلت فيها ما قلت ؟ قال 

 –للحيح البخلاري   ( قبل  أن يسللم  )فأرس  بها عمر إللى أخ لله ملن أهل  مكلة      أو تكسوهاه

وييب على البار أن يستمر في للة أرحامه ولو بأدنى للور الولل    .  5121الحلديث  
ألن . بمعنللى للللوا  : ُبّلللوا .  حسللن( رحللامكم ولللو بالسللالم   ُبّلللوا أ: ) ه كمللا قللال  

 . -أي للوا أرحامكم  –. النداوة للة 
: قولله   وكثير من لور البر تقتّرلي جلوداأل وإنفاقلاأل ه ومملا حلث بله رسلول اهلل        

دينلار ينفقله   . دينار ينفقه الرج   أفّر ) لحيح البخلاري   (نفقة الرج  على أهله لدقة)
ينفقلله الرجلل  علللى دابتلله فللي سللبي  اهلل ودينللار ينفقلله علللى       علللى عياللله ودينللار   

بالعيلال ثلم قلال أبلو قالبله وأي رجل         قلال أبلو قالبله وبلدأ    . ة فلي سلبي  اهلل   الصحاب
( أعظم أجلراأل ملن رجل  ينفلق عللى عيلال للغار يعفهلم أو يلنفعهم اهلل بله ويغنليهم            

نت مظلاهر بلره تسلع    ك  هذه الصور إنما هي أمثلة من حياة الباّر ه وإن كا.   لحيح
 .جميع المتعاملين معه من القريبين منه والمخالطين له 
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 (البر)ثمرات 
     .طريق مول  إلى الينة -1
 .زيادة في العمر وبركة في المال والنس -2
   .من أسباب سعادة المرو في الدارين -3
 .دلي  على حسن الخاتمة -4
  . ني  محبة الناد ومحبة اهلل ع  وج  -5
 .روح المحبة في الميتمع  إشاعةبر يؤدي إلى األلفة وال-6
  .البر ينيي من العذاب يوم القيامة -1
البللر إحللدى الصللفات التللي ال تكتملل  مكللارم األخللالق إال بهللا وهللو أعلللى درجللات     -2

 .الصدق 
 .بالبر تطمئن النفود الحائرة وتهدأ القلوب الف عة وتستقر اليماعات -1

 نا ؟كيف نعتن أبناونا على برن

بناو على البر بالوالدين مهمة تربوية كبيرة عبر مراح  متعددة ه تربية األ

والمقدمات تؤدي إلى النتائج ه فمن زرع حصد ه واإلحسان ج ا ه اإلحسان ه 

لذا وجب على ك  أبوين أن ُيعينا أبناوهما . ومن ي رع الشوك ال ييني العنب 

 : من خالل .على برهما 

ائهم في البر بوالديهم فالقدوة الحية أمام األبناو هي التي كونهما قدوة ألبن- 1

 .تؤثر في نفوسهم فينشأ البر لهم طبعاأل وخلقاأل 

لمسللات األولللى للبللر  تعللامالت اللل وجين وبرهمللا لبعّرللهما تصللنع ال  مللن خللالل  - 2

الصالحة التي تصنع المعامالت الطيبة ه ويستطيع ك  طرف أن ُيربي وتوفر البيئة 

 -:لبر بالطرف اآلخر كاآلتي األبناو على ا

 :دور ال وجة في تربية األبناو على البر بأبيهم 

 .أن تحرص ال وجة على إظهار احترامها وتقديرها لل وج أمام األبناو -1

 .أن تكلمهم عن فّر  أبيهم عليهم -2

 .أن تدعو له في غيابه وتحث األبناو على الدعاو ألبيهم -3

 .وتظهر الحفاوة والترحيب  أن ُتحسن استقباله عند عودته-4

أن ُتربي األبناو على أال يبد وا الطعام إال بعد أبيهم ه وأال يسيروا أمامه ه وأال -5

 .ييلسوا قبله ه وأال يتّريروا من نصائحه 

ما بر أباه من : )فقد قي   خالة عند الغّرب وأن تربيهم أال يسددوا إليه الطرف-6

 (.لغّربسدد إليه الطرف با

لهم قصصاأل من الماضي والحاضر عن األبناو البررة بآبائهم وأمهاتهم أن تحكي -1

. 
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 :دور ال وج في تربية األبناو على البر بأمهم 
م علليهم ه ويقلول   أن يحرص ال وج على الحديث ملع األوالد علن فّرل  أمهل     -1

 روى البخلاري   أمكم هي التي حملت ووضعت وأرضلعت وربلت ه وتقلوم بكلذا وكلذا     لهم 

يلا رسلول اهلل ملن أحلق      -:جلاو رجل  إللى رسلول اهلل     : قلال    عن أبي هريلرة 
ثلم  : ه قلال  " أملك : "ثلم ملن ؟ قلال    : ه قلال  " أمك: "الناد بحسن لحابتي ؟ قال 

 " .أبوك: "ثم من ؟ قال : ه قال " أمك: "من ؟ قال 
أن يحرص عللى احتلرام ال وجلة أملام األوالد ه واللدعاو لهلا بلأن يبلارك اهلل          -2

 .يها ويرزقها الصحة والعافية فيها ه وأن يقو
أن يقللدم الللود والرحمللة والشللفقة واالهتمللام لل وجللة أمللام األوالد فيتعّلمللوا       -3

 .عملياأل االهتمام بها 
 .أن يربيهم على طاعة والدتهم وتلبية طلباتها  -4
أن ُيعطي أبناوه نقوداأل يشترون بها هدية ألمهم ويربيهم على إدخال السرور  -5

  .عليها
مساعدة أمهم في أعمال المن ل ملن ترتيلب ونظافلة وخالفله     أن يربيهم على  -6
. 
 .أن يتينب توبيخها أو إهانتها أو توجيه اللوم إليها أمام األبناو  -1
بعض األسر لألسف الشلديد تربلي أبناوهلا    فالحذر من التربية على العقوق ه  -2

فتفرح بنملو الطفل  وقدرتله عللى الكلالم ه فيقوللون        من حيث ال تشعر على العقوق
اشتم أمك ه اشتم أباك ويخلطون اليد باله ل ه وال يدرون أنهم ي رعلون فيله   : ه ل

 .منذ نعومة أظفاره عدم احترام األبوين ه ومن شّب على شيو شاب عليه 

 
 :لذا وجب أن نحرص على الوقاية من العقوق باألمور التالية 

 .ال وجة ال وج  و حسن اختيار : قب  ال واج  -1
 . وجين أحدهما لَخر أمام األبناو عدم إساوة معاملة ال -2
يلا  : "سّب أعرابّي ولده وبكلر لله حقله ه فقلال     : )عدم إساوة معاملة األبناو  -3

 "( .أبتاه إن عظيم حقك علّي ال يبط  لغير حقي عليك 
الحلللرص عللللى تعلللليم األبنلللاو قلللدر الواللللدين وفّرللللهما ه ألن اليهللل  بقلللدر     -4

ا في الدنيا واآلخرة ه قد تودي باألبناو الوالدين ه وبالعقوبة المترتبة على عقوقهم
 . إلى العقوق

دل بيلنهم  العللى اهلل عليه وسلم ومن لور البر باألبناو التي وجه إليها رسول اهلل  -5
ه وال تتحللرك األحقللاد الحللذر مللن تفّرللي  بعللض األبنللاو    ه بحيللث ال تثللور الّرللغائن 

ديداأل ه وحلذر ملن   وإيثارهم على بعض ه ولهذا نهى الشارع الحكيم عن بلك نهياأل ش
أكل   : "ليهب البنه نعمان ه قال لله   مغبته وعندما جاو بشير بن سعد إلى النبي 

ال تشهدني على جور ه َأْشهد على هلذا غيلري   : ال ه قال : بنيك منحت هكذا ؟ قال 
اعلدلوا بلين أوالدكلم    : ) ه ولذلك قال "ب أن يكونوا لك في البر سواو ؟ ه أال تح

 .  لحيح( كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف  –ا العطاي –في النح  
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البلر بالبنلات    من إيثار األوالد عللى البنلات ه فقلد خلص رسلول اهلل      الحذر  -6
لي  أحد من أمتي يعول ثالث بنات أو ثلالث أخلوات   : )بلفتات خالة ه منها قوله 

 .لحيح (ه فيحسن إليهن ه إال كن له ستراأل من النار
َواَللِذيَن َيُقوُللوَن َرَبَنلا َهلْب َلَنلا ِملْن َأْزَواِجَنلا        }:م الدعاو لهلم  الحرص على دوا -1

 . 14الفرقان{َوُبرنَياِتَنا ُقَرَة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمَتِقيَن ِإَماماأل 
 

 
 :تسا الت حول بر األبناو 

ب لللب البللر ه واإلحسللان ييلللالتربيللة الصللحيحة أسللاد المعاملللة الطيبللة ه فللالبر يي 
م وحتللى يقللّوه  62الللرحمن{َهللْ  َجللَ او اْلِإْحَسللاِن ِإَلللا اْلِإْحَسللاُن }: ه قللال تعللالى اإلحسللان

 :المرو نفسه في بره ألوالده من خالل إجابته على ما يلي
 فقلد كلان رسلول اهلل    حّرنك فتبثه حبلك ومشلاعرك الطيبلة ه   ه  تأخذ ابنك في  -

 يشّم الحسن والحسين ويّرمهما إلى لدره الحنون 
بللـ  ييحتفلل فقللد كللان رسللول اهلل  : هلل  تتعاملل  معلله بحفللاوة واحتللرام وتقللدير     -

 .ويقبلها بين عينيها " مرحباأل بابنتي " فاطمة ابنته ويقول لها 
 .ه  تحرص على إدخال السرور على نفسه وإضفاو البهية على روحه  -
هل  تلعلب مللع ابنلك وييلد فللي جانبلك البهيللة والسلرور فلال يفتقللر إليلك فيهيللرك          -
 .يد سعادته مع غيرك وي
حريصلاأل   ه  تمسح أح انه وتقف بيانبه عنلد مشلاكله ه فقلد كلان رسلول اهلل        -

 . لحيح(  فاطمة بّرعة مني ه فمن أغّربها أغّربني) على أه  بيته ه ويقول 
ه  أنت متواجد في حياته بشك  قوي في ك  خطوة ه وكل  مرحللة ه وهل  تكلون      -

 دائماأل مع أبنائك في ك  شيو ؟ 
دور تربللوي مللع ابنللك ؟ وهلل  ييللد نللوراأل فللي حياتلله يستّرلليو بلله مللن        هلل  لللك  -

 إرشاداتك وتعليماتك ؟
ه  تخصص البنك جلسة تبث له فيها المباد  التي تريد أن تربيله عليهلا فتعلمله     -

 .السلوكيات الصحيحة ه وتحذره من السلوكيات المشينة 
ائح عملر بلن   ه  تتفقد ألدقاوه وه  يختارهم لالحين بررة آلبلائهم ه فملن نصل    -

 " .وال تصحبن عاقاأل فإنه لن يقبلك وقد عق والديه : "عبد الع ي  
من حق الولد على والده أن يوسلع عليله   " ه  تعطيه مصروفاأل مناسباأل ه فقد قي   -

 " .حاله حتى ال يفسق 
هللل  تتينلللب األلفلللا  السللليئة والسللللوكيات المهينلللة معللله والتعلللامالت الغليظلللة         -

 والنظرات القاسية ؟
 
ليللله إراعلللي األسللللوب الصلللحيح فلللي التوجيللله وضلللوابط العقلللاب إن دعلللت  هللل  ت -

الّرللرورة ؟ أم تتبللع القسللوة والغلظللة والعقللاب دون التوجيلله ه والتفهلليم والشللرح   
والتوضلليح والرفللق والتللدريب علللى السلللوك الصللحيح مللراراأل وتكللراراأل قبلل  الليللوو  

 للعقاب ؟
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او و بآلبعض التسا الت التي ييب أن يفطن لها ا ههذ) 
 وأمهاتهم  بآبائهمأبنائهم ودافعاأل للبر باألمهات لتكون سبيالأل للبر 

 ( م على نبينا محمد وعلى آله ولحبه وسلم للى وسّلاللهم 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56 

 
 
 
 

 (الِبر  برنامجتقرير )  
 هـ  1431/1432للعام الدراسي الثاني  الفص  الدراسي              

 هـ22/4/1432إلــــــــى    1/3مـــــــــــــن           
 على مستوى المدرسة

 

 الختم
 
 
 
 
 
 
 

 البرنامج

 المستفيدات

 طالبات

 النسبة العدد

 (1)إذاعة رقم * 

 (4)إذاعة رقم * 

 (4)إذاعة رقم * 

 (2)إذاعة رقم * 

 (1)ورشة عمل * 
 (4)ورشة عمل * 

 (4)ورشة عمل * 
 (ث+م+ب) ( معروع وبالوالدين إحسانا) * 

 لوحات حاسطية* 

 صفوف مبكره (ب)ألون وأقب  * 

 (البر يهدي إلى الجنة)مسابقة على ُكتيب  *

  (إن األبرار لفي نعيم)مإلاضرة 

 موظفات

 النسبة العدد

  (البر يهدي إلى الجنة)مسابقة على ُكتيب 

  (أمهات ) مإلاضرة 

 (إن األبرار لفي نعيم) 

 أمهات

 نسبةال العدد

  ورشة لألمهات 

 /العدد اإلجمالي للمعلمات  /العدد اإلجمالي للطالبات /اسم المدرسة 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الرتبية والتعليم

 تعليم البنات
 اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الرياض

 
 إدارة التوعية اإلسالمية مبنطقة الرياض

 

 معلمة المصلى
 

 التوقيع

 المدرسة مديرة
 

 التوقيع
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 (الِبر برنامجتقرير )                                  
 )            (  مكتب التربية والتعليمعلى مستوى 

 هـ22/4/1432  إلــــــــىهـ 1/3/1432ــــــــن مـــــ
 هـ 1431/1432للعام الدراسي الثاني الفص  الدراسي 

 مكتب التربية والتعليم على مستوى
 

 

 البرنامج

المدارد 
 دةالمستفي

 عدد الفئات المستفيدة

+  حكومي  
 أهلي

موهفات  (أهلي+حكومي)قالبات 
  (أهلي+حكومي)

 معرفات

 

 أمهات
 ث م ب ث م ب ث م ب 

 --  -- -        إذاعة* 

- - - - -        ورش عمل * 

معروع وبالوالدين )* 

 (ث+م+ب) (إحسانا
       - - - - -

-            لوحات/مل  

-            على ُكتيب  مسابقة

- - - - - - -  - -   (ب)تلوين عبارات 

     - - -     [  إن األبرار لفي نعيم ]مإلاضرة 

-     - - - - - -  لقاء تربوي

 - - - - - - -     ورشة لألمهات
 

العدد 
 اإلجمالي

 أهلي حكومي

 ث م ب ث م ب

 للمدارد

 للطالبات

 للموظفات

 للمشرفات

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الرتبية والتعليم

 تعليم البنات
 اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الرياض

 
 إدارة التوعية اإلسالمية مبنطقة الرياض

 
 


