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صنائع المعروف
ممخص الخطبة

سعادة الناس تكون بالتعاون والتعاطف – من شكر النعمة والمحافظة عمييا قضاء حوائج الناس-

األحاديث في فضل تفريج الكربات عن المسمم – من صور البر والمعروف – آداب البذل والمعروف
-------------------------

الخطبة األولى
أما بعد:

ٍ
سخرّياً ،ال تتم ليم سعادتيم إال
فقد جرت سنة اهلل تبارك وتعالى في البشر أن جعل بعضيم
لبعض ُ
القوي بالضعيف ،ويُحسن
بالتعاون والتواصل ،وال تستقر حياتيم إال بالتعاطف وفشو المودة .يرفق
ُّ

المكثر عمى المقل .وال يكون الشقاء وال يحيق البالء إال حين يفشو في الناس التقاطع والتدابر ،وال
يعرفون إال أنفسيم ،وال يعترفون لغيرىم بحق.

يز عمى النفس الكريمة المؤمنة أن ترى مسكينًا بميت ثيابو حتى تكاد تُرى عورتو،
معاشر اإلخوة :عز ٌ
أو تبصر حافي القدمين أدمت حجارة األرض أصابعو وقطعت عقبيو ،أو تمحظ جائعاً ُّ
يمد عينيو إلى
َ
ِ
شيء ِ
غيره فينقمب إليو البصر وىو حسير.
ييتم الموسرون فكيف يكون الحال؟ وأين
حين تفشو مث ُل ىذه األحوال ،ثم ال يكترث القادرون ،وال ُّ
وازع اإليمان؟!

َّ
ال ،فحبَّبو إلييم ،وحبَّب إلييم إسداءه ،وجَّييم إليو
ولكن اهلل برحمتو حين خمق المعروف خمق لو أى ً

كما وجَّو الماء إلى األرض الميتة فتحيا بو ويحيا بو أىميا ،وان اهلل إذا أراد بعبده خي اًر جعل قضاء

حوائج الناس عمى يديو ،ومن كثرت نعم اهلل عميو كثر تعمق الناس بو ،فإن قام بما يجب عميو هلل
فييا فقد شكرىا وحافظ عمييا ،وان قصَّر َّ
عرضيا لمزوال ثم انصرفت وجوه الناس
وتبرم فقد َّ
ومل َّ

عنو.

يقرىا فييم ما بذلوىا ،فإذا منعوىا
وقد ورد في الحديث(( :إن هلل أقوامًا اختصيم بالنعم لمنافع عباده ُّ
نزعيا منيم وحوليا إلى غيرىم))(ٔ)[ٔ].

وعن ابن عباس رضي اهلل عنيما مرفوعاً(( :ما من عبد أنعم اهلل عميو نعمةً وأسبغيا عميو ثم جعل

عرض تمك النعمة لمزوال))(ٕ)[ٕ].
فتبرم فقد َّ
حوائج الناس إليو َّ

وان في دين اهلل – يا عباد اهلل – شرائع محكمةً لتحقيق التواصل والترابط ،تربي النفوس عمى الخير،
وترشد إلى بذل المساعدات وصنائع المعروف.
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ففي الخبر الصحيح عنو (( :من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنو كربة من كرب
يوم القيامة ،ومن يسَّر عمى معسر يسر اهلل عميو في الدنيا واآلخرة ،ومن ستر مسمماً ستره اهلل في

الدنيا واآلخرة ،واهللُ في عون العبد ما كان العبد في عون أخيو))(ٖ)[ٖ].
وفي الصحيحين أيضاً(( :المسمم أخو المسمم ال يظممو وال يسممو ،ومن كان في حاجة أخيو كان اهلل

فرج اهلل عنو كرب ًة من كرب يوم القيامة ،ومن ستر مسممًا ستره
فرج عن مسمم كرب ًة َّ
في حاجتو ،ومن َّ
اهلل يوم القيامة))(ٗ)[ٗ].
ِ
ظم األمر ودقَّتِو – أييا اإلخوة – فقد قال أىل العمم :إن تفريج الكروب أعظم من تنفيسيا؛ إذ
ولع َ
التفريج إزالتيا ،أما التنفيس فيو تخفيفيا ،والجزاء من جنس العمل ،فمن فرج كربة أخيو فرج اهلل

كربتو ،والتنفيس جزاؤه تنفيس مثمو.

والتيسير عمى المعسر في الدنيا جزاؤه التيسير من عسر يوم القيامة ،وحسبك في ٍ
يوم قال فيو ُّ
رب
ٍ
يوم عسير عمى الكافرين غير يسير [المدثر.]ٔٓ-ٜ:
العزة :فذلك يومئذ ٌ
سره أن ينجيو اهلل من كرب يوم القيامة فمينفس عن معسر أو يضع
وفي صحيح مسمم(( :من َّ
عنو))(٘)[٘](( ،ومن أنظر معس اًر أو وضع عنو أظمو اهلل في ظمو يوم ال َّ
ظل إال ظمُّو))(.]ٙ[)ٙ

والمؤمن لممؤمن كالبنيان ُّ
يشد بعضو بعضاً .وأحب الخمق إلى اهلل أنفعيم لعباده .وصنائع المعروف
تقي مصارع السوء.

ولقد قال بعض الحكماء :أعظم المصائب أن تقدر عمى المعروف ثم ال تصنعو.

والغبطة – أييا األحبة – فيمن يسَّر اهلل لو خدمة الناس وأعانو عمى السعي في مصالحيم.
عمي رضي اهلل عنو :يا سبحان اهلل ما أزىد كثي اًر من الناس في الخير!!! عجبت ٍ
لرجل يجيئو
يقول ٌّ

أخوه لحاجتو فال يرى نفسو لمخير أىالً!!! فمو كنا ال نرجو جنةً وال نخاف نا اًر وال ننتظر ثواباً وال
نخشى عقاباً لكان ينبغي لنا أن نطمب مكارم األخالق ..فإنيا تدل عمى ُسُب ِل النجاح؟؟ فقام رجل
خير منو :لقد أتينا بسبايا طي..
فقال :يا أمير المؤمنين :أسمعتو من رسول اهلل ؟ قال :نعم ،وما ىو ٌ
كان في الناس جاريةٌ حسناء تقدمت إلى رسول اهلل وقالت :يا محمد ،ىمك الوالد ،وغاب الوافد ،فإن
بنت ِ
سيد قومي ،كان أبي يفك العاني،
رأيت أال تخمي عني فال تشمت بي أحياء العرب ،فإني ُ

ويحمي الذمار،ويقري الضيف ،ويشبع الجائع ،ويفرج عن المكروب ،ويطعم الطعام ،ويفشي السالم،
ولم َّ
يرد طالب حاجة قط  ،أنا بنت حاتم الطائي فقال النبي (( :يا جارية ىذه صفة المؤمن .خمُّوا

عنيا؛ فإن أباىا كان يحب مكارم األخالق))(.]ٚ[)ٚ

جائع ،وكسوة ٍ
عار ..عيادة
وان دروب الخير – أييا المسممون – كثيرة وحوائج الناس متنوعة؛ إطعام ٍ
مر ٍ
يض ،وتعميم جاىل ..وانظار معسر ،واعانة عاجز ،واسعاف منقطع ..تطرد عن أخيك ىماً،
قوم َّ
وتزيل عنو غماً ..تكفل يتيماً ،وتواسي أرممة ..تكرم عزيز ٍ
ذل ،وتشكر عمى اإلحسان ،وتغفر
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وتجر بيا معروفاً واحساناً.
اإلساءة ..تسعى في شفاعة حسنة تفك بيا أسي اًر ،وتحقن بيا دماًُّ ،

صالح بين
وتأمين عند المخاوف ،وا
وتضامن في التخفيف من المتاعب..
كل ذلك تكاف ٌل في المنافع
ٌ
ٌ
ٌ
بكممة ٍ
ٍ
طيبة واال ..ف ُك َّ
ف
المتخاصمين ،وىدايةٌ البن السبيل .فإن كنت ال تممك ىذا وال ىذا فادفع

أذاك عن الناس.

أخرج الترمذي من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي قال(( :تبسمك في وجو أخيك صدقة،

وأمرك بالمعروف ونييك عن المنكر صدقة ،وارشادك الرجل في أرض الضالل لك صدقة ،واماطتك

الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة ،وافراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة))(.]ٛ[)ٛ
نعم أييا اإلخوة :كل معروف صدقة ،وأىل المعروف في الدنيا ىم أىل المعروف في اآلخرة.

والصدقة تطفئ غضب الرب ،وصمة الرحم تزيد في العمر ،والمال إن لم تصنع بو معروفاً أو تقضي

بو حاجة وتدخر لك بو أج ًار فما ىو إال لوارث أو لحادث .وصنائع البر واإلحسان تُستعبد بيا
القموب.

والشحيح البخيل كالح الوجو يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب األغنياء ،فال

تكن أييا الموسر القادر خازناً لغيرك.

أييا اإلخوة األحباب :إن صفو العيش ال يدوم ،وان متاعب الحياة وأرزاءىا ليست حك اًر عمى ٍ
قوم
دون قوم ،وان حساب اآلخرة لعسير ،وخذالن المسمم شيء عظيم.

والمسممون ىانوا أفراداً وىانوا أمماً حين ضعفت فييم أواصر األخوة ،ووىت فييم حبال المودة .عندما
تستحكم األنانيات وتستغمق المسالك عمى أصحاب الضوائق.

بل إن بعض غالظ األكباد وقساة القموب ينظرون إلى الضعيف والمحتاج وكأنو قذى في العين..

وع َدت
يزلقونو بأبصارىم في نظرات كميا اشمئزاز واحتقار .أال يعتبر ىؤالء بأقوام دار عمييم الزمان َ

ال ،وغناىم فق ًار ،ونعيميم جحيمًا؟.
عمييم العوادي ،واجتاحتيم صروف الميالي ...فاستدار عزىم ذ ً

فاتقوا اهلل رحمكم اهلل وأصمحوا ذات بينكم ،ولتكن النفوس سخية ،واأليدي بالخير ندية ،واستمسكوا

بعرى السماحة وسارعوا إلى سداد عوز المعوزين ،ومن بذل اليوم قميالً جناه غدًا كثي ًار ..تجارة مع
َِّ
ين
اهلل رابحة ،وقرض هلل حسن مردود إليو أضعافاً مضاعفة ..إنفاق بالميل والنيار والسر والعمن :الذ َ
ِ
ون
ند َرّب ِي ْم َوالَ َخ ْو ٌ
َج ُرُىم ِع َ
َموالَيُ ْم بِالَّْي ِل َوالنَّيَ ِار ِس ّار َو َعالَنِ َيةً َفمَيُ ْم أ ْ
ف َعمَ ْي ِي ْم َوالَ ُى ْم َي ْح َزُن َ
ُينفقُ َ
ون أ ْ

[البقرة.]ٕٚٗ:

نفعني اهلل واياكم بالقرآن العظيم ،وبيدي رسولو الكريم ،وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر المسممين،

فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.

-------------------------
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الخطبة الثانية

الحمد هلل عظيم الشأن قديم اإلحسان ،أحمده سبحانو وأشكره عمى ما أولى من جزيل الفضل

واالمتنان ،وأشيد أال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشيد أن محمدًا عبده ورسولو ،سيد ولد عدنان،

صمى اهلل وسمم وبارك عميو وعمى آلو وصحبو والتابعين ومن تبعيم بإحسان.

أما بعد:

فاتقوا اهلل أييا المسممون ،واحفظوا إلخوانكم حقوقيم ،واعرفوا فضل اهلل عميكم .فمن وفق لبذل

معروف أو أداء إحسان فميكن ذلك بوجو طمق ومظير بشوش ،وليحرص عمى الكتمان قدر اإلمكان

ابتغاء اإلخالص ،وحفاظاً عمى كرامة المسمم.

ويبمغ األدب غايتو حين يعمم باذل المعروف أن ما يقدمو ىو حق ليؤالء ساقو اهلل عمى يديو فال يريد

ال جاء لبعض أىل الفضل يستشفع بو في حاجة فقضاىا لو،
اء وال شكو ًار .وقد روي أن رج ً
منيم جز ً
فأقبل الرجل يشكره ،فقال لو :عالم تشكرنا؟ ونحن نرى أن لمجاه زكاة كما أن لممال زكاة .أما من
أتبع إحسانو بالمن واألذى فقد محق أجره ،وأبطل ثوابو .فاتقوا اهلل يرحمكم اهلل ،وابذلوا الفضل
والمعروف بوجو طمق وقصد حسن ،تستقم األحوال ،وتتنزل البركات ،ويحل التوفيق.

__________

(ٔ) أخرجو الييثمي في كتاب مجمع البحرين في زوائد المعجمين(٘-ٕٔٔ/ح )ٕٜٖٜوفي مجمع

الزوائد وقال :رواه الطبراني في األوسط والكبير ،وفيو محمد بن حسان السمتي وثقو ابن معين

وغيره ،وفيو لين ولكن شيخو أبو عثمان عبد اهلل بن زيد الحمصي ضعفو األزدي ( .)ٜٕٔ/ٛوقال

المنذري :رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير واألوسط ولو قيل بتحسين سنده لكان ممكناً.

انظر :الترغيب والترىيب (ٖ ،)ٖٜٔ/وحسنو األلباني بمجموع طرقو.انظر :السمسمة الصحيحة
(ٗ-ٕٙٗ،ٕٙ٘/حٕ.)ٜٔٙ

(ٕ) قال الييثمي :رواه الطبراني في األوسط واسناده جيد .انظر :مجمع الزوائد (.)ٜٕٔ/ٛ
(ٖ) أخرجو مسمم (ٗ-ٕٓٚٗ/ح.)ٕٜٜٙ

(ٗ) أخرجو البخاري (٘-/ٔٔٙ/حٕٕٗٗ) ،ومسمم(ٗ-ٜٜٔٙ/حٓ.)ٕ٘ٛ
(٘) أخرجو مسمم (ٖ-ٜٔٔٙ/حٖ.)ٔ٘ٙ

( )ٙأخرجو مسمم (ٗ-ٕٖٕٓ/ح ،)ٖٓٓٙوالترمذي (ٖ-ٜٜ٘/ح )ٖٔٓٙوقال :حديث حسن صحيح

غريب .والمفظ لو.

( )ٚأخرجو البييقي في دالئل النبوة (٘ ،)ٖٗٔ/وابن كثير في البداية والنياية (٘ ،)ٚٚ/وقال :ىذا
حديث حسن المتن ،غريب اإلسناد جداً ،عزيز المخرج.

( )ٛأخرجو الترمذي (ٗ-ٕٜٜ/ح )ٜٔ٘ٙوقال :حديث حسن غريب.
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