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أحب الناس إلى اهلل أنفعيم
ممخص الخطبة

 -1فضل قضاء حوائج المسممين -2 .فضل إنظار المعسر -3 .ضوابط في نفع المسمم ألخيو
المسمم.

-------------------------

الخطبة األولى

روى ابن عمر أن النبي قال(( :أحب الناس إلى اهلل أنفعيم ،وأحب األعمال إلى اهلل عز وجل سرور
أمشي مع
تدخمو عمى مسمم ،أو تكشف عنو كربة ،أو تقضي عنو دينا ،أو تطرد عنو جوعا ،وألن
َ
أخي المسمم في حاجة ُّ
شيرا ،ومن كف غضبو ستر اهلل
أحب إلي من أن أعتكف في المسجد ً

ظا ولو شاء أن يمضيو أمضاه مأل اهلل قمبو رضا يوم القيامة ،ومن مشى مع
عورتو ،ومن كظم غي ً

أخيو المسمم في حاجتو حتى يثبتيا لو أثبت اهلل تعالى قدمو يوم تزل األقدام ،وان سوء الخمق ليفسد
العمل كما يفسد ُّ
الخل العسل)).
عباد اهلل ،في ىذا الحديث العظيم نجد أن النبي يشدد عمى نفع المسمم أخاه ،فأحب الناس إلى اهلل

ائج عباده تُقضى عمى يديو ،فيو ينفع المسممين بمشورتو
ىو ذلك العبد الذي جعل اهلل تعالى حو َ
ومعونتو أو مالو وجاىو وسمطانو ،وىو يفعل ذلك ابتغاء وجو اهلل ومرضاتو ،ال طمبا لمديح مادح وال
لمنفعة أو مصمحة من أحد ،وأحب األعمال إلى اهلل سرور تدخمو عمى قمب مسمم ،ولو قمنا بمفيوم

المخالفة فإن أبغض الناس إلى اهلل ىو الذي يدخل عمى المسممين الغم واليم والكرب ،و يضرىم

ويؤخر مصالحيم ويعطل معامالتيم ،جاء في صحيح مسمم عن ىشام بن حكيم أن النبي (( :إن اهلل

تعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا)).

ولك أن تسأل نفسك يا عبد اهلل :متى كانت آخر مرة أدخمت فييا سرو ار عمى مسمم ،أو كشفت عنو
ويج َّوعون في كل
كربة ،أو طردت عنو جوعا؟ وكفى بنا عا ار وخزيا أن نرى إخواننا يحاصرون َ

مكان ،بينما أبناؤنا قد نخر السوس أسنانيم من كثرة الحموى! متى آخر مرة قضيت عن أخيك دينا

الد ْين؟ فيو الذي قال فيو النبي (( :من أقرض َوِرقاً مرتين كان َك َع ْدل صدقة مرة))،
وما أدراك ما َ
فمن أقرض عشرة آالف لاير كان ذلك مساويا لمتصدق بخمسة آالف لاير .بل جاء في المسند عن

بريدة أن النبي قال(( :من أنظر معس ار فمو بكل يوم مثمو صدقة قبل أن يحل الدين ،فإذا حل الدين

فأنظره فمو بكل يوم مثاله صدقة)).

ثم ذكر النبي عظم أجر وثواب من كف غضبو وكظم غيظو ،فأخبر أن اهلل تعالى يستر عورتو فال
يفضحو في الدنيا وال في اآلخرة ،وأنو تعالى يمأل قمبو رضا يوم القيامة ،وذلك كما جاء في حديث
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معاذ بن أنس عند أصحاب السنن(( :إن اهلل تعالى يدعوه عمى رؤوس الخالئق فيخيره من أي الحور

العين شاء)) .وال شك أن أولى من تكف عنيم غيظك وغضبك أى ُل بيتك.
ثم إن النبي ذكر مرتين فضل المشي مع أخيك المسمم في حاجتو في ىذا الحديث ،فذكر في األولى
أن المشي معو خير من االعتكاف في المسجد شيرا ،وذكر في الثانية أن من مشى معو حتى

يقضي حاجتو ويثبتيا لو ثبت اهلل قدمو يوم تزول األقدام ،ولقد كان نبينا وأصحابو القدوة في ذلك،

فقد كانت الجارية الصغيرة تأخذ بيد النبي فتمشي بو في طرقات المدينة تشكو لو حاليا ،والنبي عميو

صاحب حاجة إال
ت وليس ببابي
َص َب ْح ُ
ُ
الصالة والسالم مص ٍغ ليا ،وىذا حكيم بن حزام يقول( :ما أ ْ
عممت أنيا من المصائب التي أسأل اهلل عمييا األجر) .فيو يرى أنو إن مر عميو يوم ولم يقض

لمسمم حاجة أو مصمحة فقد أصابتو مصيبة.
أقول قولي ىذا وأستغفر اهلل.

-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد :إن من المسممين من يتحدث الناس عنيم في مجالسيم بالمديح والثناء والشكر؛ لشيرتيم

بقضاء حوائج الناس ومساعدتيم بكل الطرق الممكنة ،فإن لم يستطيعوا المساعدة لم يعدم المرء منيم

مواساة ودعوة صالحة ،وقديما قيل" :البر شيء ىين؛ وجو طمق ولسان لين" .وعمى النقيض من

ذلك ،فمن المسممين من يقضي لك حاجتك ،ولكن مع عبوس الوجو أو مع التمنن ورؤية النفس عمى

العباد واشعار األخ بالمذلة والحاجة ،ولو أنيم ردوىم بكممة طيبة دون قضاء حوائجيم لكان خي ار ليم

من تمك المعاممة ،ولذلك قال النبي (( :وان سوء الخمق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل)) ،ويقول
ِ
ِ
ص َدقَ ٍة َيتَْب ُعيَا أَ ًذى [البقرة.]263:
اهلل تعالى :قَ ْو ٌل َم ْع ُر ٌ
وف َو َم ْغف َرةٌ َخ ْيٌر م ْن َ
عباد اهلل ،إن الضابط في نفع المسمم أخاه أن يكون العمل من البر والطاعة أو من المباحات ،وال

يجوز إعانة المسمم عمى محرم أو مكروه ،لقول اهلل تعالىَ :وتَ َع َاوُنوا َعمَى اْل ِب ِّر َوالتَّ ْق َوى َوال تَ َع َاوُنوا
َعَمى ِ
اإلثِْم َواْل ُع ْد َو ِ
ان [المائدة.]2:
ٍ
ونحن اليوم في زمن الواسطة ،حيث ال تتم أعمالك إال بمعر ٍ
توسط من وجيو ،وىذا أمر خطير
فة أو

يدل عمى خمل في المجتمع ،ويدل عمى ظمم الناس بعضيم بعضا ،وىو من تضييع األمانة التي قال

فييا نبينا كما في صحيح البخاري(( :فإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة)) ،وفسر تضييعيا بقولو:

((إذا وسد األمر إلى غير أىمو فانتظر الساعة)).

وليس كل مسمم يعرف من يتوسط لو في إنجاز معاممتو ،وكم من رجل يتوسط إلحقاق باطل أو

إبطال حق ،ال لشيء إال ليزداد وجاىة ومكانة عند فالن الذي بدوره يخدمو في إدارة أو مؤسسة

أخرى ،وىذا أمر محرم ،ففي الصحيحين عن عائشة أن النبي قال(( :إنما أىمك الذين من قبمكم أنو
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كان إذا سرق فييم الشريف تركوه ،واذا سرق فييم الضعيف أقاموا عميو الحد)) .فيجب عميك ـ يا عبد
اهلل ـ أن يكون المسممون عندك سواسية ،وأن تمشي في حاجة أخيك الضعيف المسكين قبل مشيك

في حاجة الغني الشريف؛ ألن ىذا يجد من يخدمو ويعينو ،وذاك ليس لو أحد سوى اهلل.

فابذل نفسك ـ أخي المسمم ـ ومالك وجيدك وسمعتك ووساطتك في فعل الخير ،فإنو ال يبقى لممسمم

بعد موتو إال سمعتو ،فإن كانت حسنة ترحم الناس عميو وذكروه بخير ،وان كانت سمعتو سيئة لعنوه

كمما جاء ذكره.

نفعني اهلل واياكم بالقرآن العظيم...

