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الخطبة األولى

أما بعد :إخوة اإلسالم ،اتقو اهلل واتموا كتاب اهلل وأطعموا الطعام وأفشوا السالم وصموا بالميل والناس
نيام.

أييا المسممون :واذا كانت النفقة والجود واإلحسان والبر وصمة األرحام تطيب في كل حال وزمان
فيي تزكو وتتضاعف حسناتيا في شير رمضان شير الجود واإلحسان.

وما دمتم في شير القران فتامموا خاشعين وقفوا متفكرين في آيات النفقة في القرآن ،والحق تبارك

وتعالى يقول :مثل الذين ينفقون أمواليم في سبيل اهلل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبمة
مائة حبة واهلل يضاعف لمن يشاء واهلل واسع عميم [البقرة.]261:

قال سعيد بن جبير( :في سبيل اهلل ) يعني في طاعة اهلل وقال مكحول :يعني من اإلنفاق في الجياد

… وقال ابن عباس :الجياد والحج يضعف الدرىم فييما إلى سبعمائة ضعف(.)1

وسواء أكان ىذا أو ذاك ،فيذا المثل التشبييي محصمة سبعمائة ضعف ،ولكن واهلل أعمم ذكر ىذه
الصيغة ليكون أبمغ في النفوس ،إذ فيو إشارة إلى أن األعمال الصالحة ينمييا اهلل عز وجل

ألصحابيا كما ينمي الزراعة لمن بذره في األرض الطيبة(.)2

وجاء في صحيح السنة النبوية ما يؤكد مضاعفة الصدقة بل ومضاعفة كل عمل صالح يقول عمية

الصالة والسالم في الحديث الذى رواه اإلمام أحمد ومسمم في صحيحو ((كل عمل ابن ادم يضاعف

الحسنة بعشر أمثاليا إلى سبعمائة ،إلى ما شاء اهلل ،يقول اهلل :إال الصوم فإنو لي وأنا أجزي بو،
يدع طعامو وشيوتو من أجمي ....الحديث())3

وىل تظن بربك يا ابن آدم إال كل خير حين يختص بالصيام لو؟ وىل يراودك شك أنو سيجزيك بو
أضعافا مضاعفة وىو الكريم الجواد؟ بل ويضاعف لك أجر الصدقات أضعافا مضاعفة كما قال

تعالى في اآلية األخرى من ذا الذى يقرض اهلل قرضًا حسنًا فيضاعفو لو أضعافاً كثيرة
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وتعال بنا لنقف سويا عند ىذا الحديث الذى رواه أبو عثمان النيدي وتحمل في سبيمو السفر حين

يقول :لم يكن أحد أكثر مجالسة ألبي ىريرة مني ،فقدم قبمي حاجاً وقدمت بعده ،فإذا أىل البصرة

يأثرون عنو أنو قال :سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول(( :إن اهلل يضاعف الحسنة ألف

ألف حسنة)) ،فقمت :ويحكم واهلل ما كان أحد أكثر مجالسة ألبي ىريرة مني ،فما سمعت ىذا

الحديث ،قال :فتحممت أريد أن ألحقو فوجدتو قد أنطمق حاجًا ،فانطمقت إلى الحج أن ألقاه بيذا

الحديث ،فمقيتو ليذا ،فقمت :يا أبا ىريرة ما حديث سمعت أىل البصرة يأثرون عنك؟ قال :وما ىو؟

قمت :زعموا أنك تقول :أن اهلل يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة ،قال :يا أبا عثمان :وما تعجب من
ىذا واهلل يقول من ذا الذى يقرض اهلل قرضاً حسناً فيضاعفو لو أضعافاً كثيرة [البقرة ]245:ويقول

تعالى :فما متاع الحياة الدنيا في اآلخرة إال قميل [التوبة.]38:والذي نفسى بيده لقد سمعت رسول اهلل
صمى اهلل عميو وسمم يقول(( :إن اهلل يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة(.))4

واذا كان ىذا ما نقمو أبو ىريرة رضي اهلل عنو في مضاعفة أجر الصدقة ،فاسمع إلى ما رواه ابن

عمر رضي اهلل عنيما في ىذا الصدد أيضًا ،وقد روى ابن أبى حاتم بسنده إلى ابن عمر قال :لما

نزلت ىذه اآلية :مثل الذين ينفقون أمواليم في سبيل اهلل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل (……)5

[البقرة .]261:فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم(( :رب زد أمتى ،فنزلت من ذا الذي يقرض اهلل
قرضًا حسنًا فيضاعفو لو أضعافًا كثيرة ([ )6البقرة .]245:قال :رب زد أمتي ،فنزل :إنما يوفى
الصابرون أجرىم بغير حساب [الزمر.))]11:

إخوة اإليمان :إذا كان ىذا في مضاعفة أجر الصدقة يوم القيامة ،فممصدقة واإلنفاق الخير بشكل

عام آثار أخرى ،تشمل الدنيا واألخرة ،فثواب أصحابيا محفوظ عند اهلل ،وىم آمنون من مخاوف يوم

القيامة حين يفزع الناس ،وىم غير آسفين عمى ما خمفوا من األموال واألوالد وزىرات الدنيا ،ألنيم قد
صاروا إلى ما ىو خير من ذلك كمو ،يقول تعالى :الذين ينفقون في سبيل اهلل ثم ال يتبعون ما أنفقوا

مناً وال أذى ليم أجرىم عند ربيم وال خوف عمييم وال ىم يحزنون [البقرة.]262:

وىل عممت أخا اإلسالم أن الصدقة تظمل صاحبيا في وقت ىو أحوج ما يكون فيو إلى الظل ،يقول

الرسول صمى اهلل عميو وسمم(( :كل امرئ في ظل صدقتو يوم القيامة حتى يقضى بين الناس(. ))7
وىل عممت أن الصدقة طريق إلى الجنة وسبب من أسباب دخوليا ،يقول اهلل تعالى :وسارعوا إلى

مغفرة من ربكم وجنة عرضيا السماوات واألرض أعدت لممتقين الذين ينفقون في السراء والضراء

…… اآلية [آل عمران .]134-133:

يا أخا اإلسالم ،أنفق ينفق اهلل عميك وأعط يعطك اهلل ،وىل يغيب عنك أن اهلل يعوضك عما أنفقت،

وممَكان يناديان مع بداية كل يوم ،يقول أحدىما :الميم أعط منفقا خمفاً ،ويقول األخر :الميم أعط

ممسكا تمفاً.
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أعط يا أخا اإلسالم وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ،فينا تنفع النفقة ،وىنا تقبل

الصدقة ،وىنا يكون االمتحان وتصعب المنافسة …

أما إذا بمغت الروح الحمقوم وشعرت أنك ستخرج من الدنيا فيييات وقد انتقل ،أو قارب المال أن

ينتقل إلى غيرك  ..يقول عميو الصالة والسالم موضحاً(( :أفضل الصدقة أن تصدق وأنت شحيح،
تأمل الغنى وتخشى الفقر ،وال تيمل حتى إذا بمغت الحمقوم قمت :لفالن كذا ولفالن كذا وقد كان

لفالن كذا(.))8

يا أخا اإليمان :وميما كان فقرك وقمتك فحاول المساىمة في الصدقات مع المتصدقين ،وابدأ

باألقربين وان كان المتصدق بو قميالً ،فذلك جيد المقل الذي قال عنو النبي صمى اهلل عميو وسمم:

((أفضل الصدقة جيد المقل ،وابدأ بمن تعول(.))9

أييا المسممون :وال يفوتن عميكم البدء في صدقاتكم لذوي األرحام واألقربين ،فإن الصدقة عمى
المسكين البعيد صدقة ،وىي عمى القريب المحتاج صدقة وصمة.

وميما وقع بينكم وبين أرحامكم من خالف فال يمنعكم ذلك من صمتيم ،والتصدق عمييم ،واليكم
توجيو المصطفى صمى اهلل عميو وسمم في ذلك إذ يقول(( :أفضل الصدقة عمى ذي الرحم

الكاشح(.))11

والكاشح :العدو الذى يضمر عداوتو ويطوي عمييا .وكشحو باطنو ،أو الذى يطوي عنك كشحو وال
يألفك (.)11

المن بالعطية أو األذى
يا أخا اإليمان :واذا قدرك اهلل عمى شيء من النفقة فال يخالطيا شيء من ّ
لمن تعطي فذلك مبطل لمصدقة ،كما يبطميا الرياء والسمعة ،من أجل أن يقول الناس ىو جواد أو

كريم ،يقول تعالى :يا أييا الذين امنوا ال تبطموا صدقاتكم بالمن واألذى كالذي ينفق مالو رئاء الناس
وال يؤمن باهلل واليوم اآلخر…اآلية [البقرة.]264:

وىل ترضى أن يعرض اهلل عنك يوم القيامة؟ والمصطفى صمى اهلل عميو وسمم يقول(( :ثالث ال

يكمميم اهلل يوم القيامة ،وال ينظر إلييم ،وال يزكييم ،وليم عذاب أليم :المنان بما أعطى ،والمسبل

إزراه ،والمنفق سمعتو بالحمف الكاذب(.))12

واياك إياك أن تأكل الحرام ،أو تتصدق بالحرام ،فإن اهلل طيب ال يقبل إال طيباً ،وجاىد نفسك عن

إنفاق الخبيث والرديء ،وافقو قولو تعالى :يا أييا الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما

أخرجنا لكم من األرض وال تيمموا الخبيث منو تنفقون ولستم بآخذيو إال أن تغمضوا فيو واعمموا أن
اهلل غني حميد [البقرة.]267:

وقد جاء في الحديث الذي رواه اإلمام أحمد بسنده إلى ابن مسعود رضي اهلل عنو عن النبي صمى

اهلل عميو وسمم قال ...(( :وال يكسب عبد ماال من حرام فينفق منو فيبارك لو فيو ،وال يتصدق فيقبل
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منو ،وال يتركو خمف ظيره إال كان زاده إلى النار ،إن اهلل ال يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو

السيء بالحسن ،إن الخبيث ال يمحو الخبيث(.))13

أييا المسممون :ولكم بمن سمف من صالحي األمة مثل وعبرة ،وقد استجابوا هلل والرسول صمى اهلل

عميو وسمم ،فيذان الخيران :أبو بكر وعمر ،رضي اهلل عنيما ،يتنافسان في الصدقة ،فيجىء عمر
بنصف مالو ،ويأتي أبو بكر بمالو كمو ،ويكاد أن يخفيو من نفسو ،ويقول لو النبي صمى اهلل عميو

وسمم :وما أبقيت ألىمك يا أبا بكر؟ فيقول :أبقيت ليما اهلل رسولو.

ثم يبكي عمر ويقول :بأبي أنت يا أبا بكر ،واهلل ما استبقنا إلى باب خير قط إال كنت سابقا .ويقال

فييما نزلت :إن تبدوا الصدقات فنعما ىي وان تخفوىا وتؤتوىا الفقراء فيو خير لكم … اآلية

[البقرة.]271:

وىذا أبو الدحداح األنصاري رضي اهلل عنو حين نزل قولو تعالى من ذا الذي يقرض اهلل قرضًا حسناً

فيضاعفو لو أضعافاً كثيرة… [التوبة.]38:

قال يا رسول اهلل :وان اهلل ليريد منا القرض؟ قال(( :نعم يا أبا الدحداح)) قال :أرني يدك يا رسول

اهلل ،فناولو يده ،قال :فإني أقرضت ربي حائطي – وحائطو من سبعمائة نخمة – وأم الدحداح فيو
وعياليا ،فجاء إلييم ونادى :يا أم الحداح ،قالت :لبيك ،قال :أخرجي فقد أقرضتو ربي عز

وجل(.)14

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

الخطبة الثانية

الحمد هلل رب العالمين أحمده تعالى وىو الغني الحميد ،وأشيد أن ال إلو إال ىو يجزي المتصدقين

ويحب المحسنين ،وأشيد أن محمدا عبده ورسولو ،قدوة المتصدقين ونموذج أعمى لممحسنين ،صمى

اهلل عميو وعمى األنبياء المرسمين وعمى آلو وصحبو أجمعين والتابعين إلى يوم الدين.

أييا المسممون ولسنا – معاشر البشر – مالئكة براء من نزغ الشيطان ،وأينا الذي ال يفكر وال يتردد
حين إخراج الصدقة ،فنفسو المطمئنة بوعد اهلل في الثواب تدعوه لمزيد من اإلنفاق وتطمئنو أن اهلل

سيخمفو ،وأن ما أنفق لو وما أبقى فيو لغيره.

ونفسو األمارة بالسوء وىواه يخوفانو عواقب الفقر ،وقمة ذات اليد ،ويذكرانو أن ىذا المال لم يأتك إال
بعد كدح وكد وعرق جبين ،أفتخرجو بيذه السيولة لمفقراء والمحتاجين أو لذوي األرحام والمساكين؟

ىذه المعادلة صعبة.

وبين
وتمك الوعود بيانية أول من يعمميا في نفسك عالم الغيوب ،ولذلك أخبر عنيا في كتابو العزيز َ

المخرج فقال :الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واهلل يعدكم مغفرة منو وفضالً واهلل واسع عميم
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[البقرة.]268:

لمة بابن آدم ،ولمممك لمة ،فأما
وفي تفسير اآلية ورد قول النبي صمى اهلل عميو وسمم ((إن لمشيطان ّ
لمة الممك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق ،فمن وجد
لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب الحق ،وأما ّ
ذلك فميعمم أنو من اهلل ،فميحمد اهلل ،ومن وجد األخرى فميتعوذ من الشيطان ،ثم ق أر :الشيطان يعدكم

ال(.))15
الفقر ويأمركم بالفحشاء واهلل يعدكم مغفرة منو وفض ً

فاعمم – أخي المسمم – ىذه الممة ،وافقو المخرج منيا ،فذلك عون لك بإذن اهلل عمى اإلنفاق
واإلحسان ،وطريق إلى الجنان بإذن اهلل.

إخوة اإلسالم :ويتردد بعض المحسنين حين النفقة بين اإلسرار بالصدقة أو اإلعالن ،واهلل تعالى
فنعما ىي وان تخفوىا وتؤتوىا الفقراء فيو خير لكم
امتدح األمرين معا فقال :إن تبدوا الصدقات ّ
ويكفر عنكم سيئاتكم واهلل بما تعممون خبير ([ )16البقرة.]271:

فمتى يكون األسرار بالصدقة أفضل؟ ومتى يكون إعالنيا أفضل؟

قال العمماء في اآلية دليل عمى أن إسرار الصدقة أفضل من إظيارىا ألنو أبعد عن الرياء ،إالأن
يترتب عمى اإلظيار مصمحة راجحة من اقتداء الناس بو ،فيكون أفضل من ىذه الحيثية.

واألصل أن اإلسرار أفضل ليذه اآلية لقول الرسول صمى اهلل عميو وسمم في حديث السبعة الذين

يظميم اهلل في ظمو يوم ال ظل إال ظمو (( ..ورجل تصدق بصدقة فأخفاىا حتى ال تعمم شمالو ما

تنفق يمينو(.. ))17

وروى الترمذي والنسائي من حديث أبى ذر الغفاري رضي اهلل عنو أن رسول اهلل عميو وسمم قال:

((ثالثة يحبيم اهلل ،وثالثة يبغضيم اهلل ،فأما الذين يحبيم اهلل :فرجل أتى قوما فسأليم باهلل ولم

يسأليم لقرابة بينو وبينيم ،فمنعوه ،فتخمف رجل بأعقابيم ،فأعطاه س ار ال يعمم بعطيتو إال اهلل والذي

أعطاه(.))18

وفى لفظ صحيح آخر ((والصدقة خفية تطفئ غضب الرب  .)) ..قال ابن كثير :واآلية عامة في
أن إخفاء الصدقة أفضل سواء مفروضة أو مندوبة ،لكن روى ابن جرير من طريق عمي بن أبي

طمحة عن ابن عباس رضي اهلل عنيما في تفسير ىذه اآلية قال :جعل اهلل صدقة السر في التطوع

تفضل عالنيتيا فقال :بسبعين ضعفا ،وجعل صدقة الفريضة عالنيتيا أفضل من سرىا فقال :بخمسة

وعشرين ضعفا(.)19

أييا المسممون :ىذه بعض أحكام وآداب ،وأجر النفقات والصدقات فتزودوا ألنفسكم ،ومن يوق شح
نفسو فأولئك ىم المفمحون.

وأذكركم ونفسي أخي ار بمغانم وآثار جميمة لمنفقة صورىا النبى صمى اهلل عميو وسمم في حديثو

الصحيح فقال(( :صنائع المعروف تقي مصارع السوء ،والصدقة خفية تطفئ غضب الرب ،وصمة
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الرحم زيادة في العمر ،وكل معروف صدقة ،وأىل المعروف في الدنيا ىم أىل المعروف في

األخرة(.))21

إخوة اإليمان :وليس يخفى عميكم أن ىناك حاجات وىناك محتاجين ،وىناك من يسألون الناس

إلحافا ،واهلل أعمم بما يقتتون  ..فيال مددتم يد العون ليؤالء وأولئك أجمعين ،واذا تجاوزتم الداخل

فيناك جراح المسممين في الخارج تنزف دما ،ويعز المطعم والمشرب ،ويقل الممبس والكساء  ..وىل
يميق بنا أن نعيش آمنين مطمئنين وفي رغد العيش مترفين ،واخواننا في العقيدة والدين يعيشون

المسغبة ،ويجرعون كؤوس المآسي من أمم الكفر مجتمعين.
__________
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الحاكم  = :صنائع المعروف تقي مصارع السوء واآلفات والميمكات  ،وأىل المعروف في الدنيا ىم
أىل المعروف في اآلخرة ( صحيح جامع ) .

