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وجهك  ربنا لك احلمد كما ينبغي جلاللِ  اي ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال هللا لوأشهُد أن ال إ ،ك ولعظيم سلطانك, سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفسِ 

أرسله هللاُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دان ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ   ال شريك له وأشهُد أنّ   وحدهُ 
وسالماً دائمني متالزمني   صالةً     دان حممد وسلِّم وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّ   الّلهم صلِّ   ، ه بشرياً ونذيراً كلِّ 

 . تعاىل ونفسي املذنبة بتقوى هللا  ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 . .عباد هللا فيا  أّما بعدُ 

ابغي املراكز أقبل وهات أن اي  : ابألمس القريب اندى منادي انتخاابت الطامعني يف الرتب واملراكز الدنيوية
وُهرع أصحاب  .لتنال الرتب اليت حتلم هبا ،وأبرز ما لديك من الكرم والعطاء الكثري ،ما عندك من املال الوفري

وظهر الكرم الذي قل ما يظهر مثله ودفع املال الكثري والوفري وأُقيمت املضافات فُتحت الصناديق  ،هذه املطامع
 . الوثرية ويف سبيل الرتب الفانيةالكراسي ات املاليني يف سبيل وأُنفقت املاليني بل رمبا مئ

َمْن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض (  :ينادي منادي هللا عز وجل قائالً   ،واليوم ينادي منادي هللا عز وجل اي ابغي اخلري أقبل
 ُ وألتفت مييناً ومشاالً أين هم الذين  .)يَ ْقِبُض َويَ ْبُسُط َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ اَّللََّ قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريًَة َواَّللَّ

بل ينفذ كالسهم إىل أين هم الذين ينقادون هلذا النداء الرابين الذي ال يصك األمساع فقط  ؟ينقادون لنداء هللا
ابألمس ظهر الكرم . ألمس أحداً ابفال أجد من أولئك الذين ضربوا األمثلة العالية يف الكرم  ،األفئدة والقلوب 

واليوم أيتينا نداء هللا عز  ،أُهدرت األموال هدرا من خالل ما تعرفون وما ال تعرفون ،الذي ال يتخيله اإلنسان
   .ابخليال أو ابلعني واألذن وأحبث عن أولئك الكرماء فال أجد منهم أحداً وألتفت  ،وجل يف هذا الشهر املبارك 

جتعلنا  ،جتعلنا نكاد نزج يف ضرام اليأس ،اإلخوة الذي يزجين إىل هذه املقارنة املؤملة املؤسفةهذا الواقع أيها 
أين هي مظاهر التوجه إىل  ؟أين هو اإلميان ابهلل والكل يزعم ذلك  .نكاد نقع يف هوة االبتالءات اليت ال حد هلا

برأسها علينا وعندما تطالبنا الدنيا حبقوقها يسيل عندما تطل الدنيا    ؟هللا سبحانه وتعاىل والكل يهتف بشعاراته أين
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ومسعت أمر هللا سبحانه وتعاىل رأيت الشح بدالً عن الكرم  فإذا غابت الدنيا وجاء    ،ويظهر الكرم احلامتياللعاب  

  .اليت كانت تطوف ابلرؤوس ابألمسالشكوى من الوضع االقتصادي املؤمل بدالً من النشوة 

ورمبا جعله هللا  لتنفيذه رمبا كان عزاًء عن هذا املصاب  ئاً إن وفقنا هللا سبحانه وتعاىل  أقول لكم شيأيها اإلخوة  
الوثرية  يطرقون ابب املراكز وابب الكراسي دعوان من أولئك األغنياء الذين  . هلذا البالءسبحانه وتعاىل حجااًب 
هؤالء الناس الذين   ،الطبقة اليت هي دون الوسطىولكن تعالوا إىل الطبقة الوسطى بل إىل  عن طريق البذل احلامتي  

فَابْ تَ ُغوا ِعْنَد اَّللَِّ (  :ن ال يزالون يتفاعلون مع قول هللا تعاىلي هؤالء الناس الذ ، ال تزال مشاعرهم حتن إىل مرضاة هللا
هذا هو شهر الكرم ولقد ضرب لنا رسول  ،هذا هو شهر الرب ،هذا هو شهر اخلري : أقول هلؤالء اإلخوة )الرِّْزقَ 

ينبغي أيها اإلخوة أن ُُنرع لالستجابة ألمر  .املثل األعلى ابلكرم يف هذا الشهر املبارك هللا صلى هللا عليه وسلم 
اِعَفُه َلُه َأْضَعافًا  َمْن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض اَّللََّ قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيضَ (  : إنه يظل يردد على أمساعنا قول هللا سبحانه  ،هللا وندائه 

على أمساع الناس  ولكأن هذا الكالم كالم إنساٍن بل كائٍن ينادي . )َكِثريًَة َواَّللَُّ يَ ْقِبُض َويَ ْبُسُط َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ 
 . ةصلينتهزوا الفر 

يُ ْقِرُض اَّللََّ قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيَضاِعَفُه َمْن َذا الَِّذي  (  ،إلينا يف النداء الرابين املتوجه  وانظروا إىل هذا اللطف املتناهي  
احملتاج إليك ينزل ذاته العلية يف منزلة املقرتض ل الرب سبحانه وتعاىل وهو أغىن األغنياء ينزِّ  )َلُه َأْضَعافًا َكِثريَةً 

ي َُّها النَّاُس  اَي أَ ( :وهل نسيت قوله ؟تقرض موالكمن أنت حىت  ،وينزلك أنت اي أيها العبد الفقري منزلة املقرض
ُ ُهَو اْلَغيِنُّ احْلَِميدُ  ولكنه    ؟حىت تقرض موالك وخالقك   -قع  دوأنت الفقري امل  -من أنت    )  أَنُتُم اْلُفَقرَاُء ِإىَل اَّللَِّ ۖ َواَّللَّ

عز وجل ذاته العلية يف مقام املقرتض أي أنه يقيم   يقيم موالك  ؛سبحانه وتعاىلاللطف املتناهي من موالان وخالقنا  
الذين ابتالك هللا سبحانه وتعاىل هبم فكأنك عندما تعطيهم إمنا تعطي هللا سبحانه  ذاته العلية يف مقام هؤالء الفقراء  

  وال يتأتى مين أن أقول كأنك تكرم هللاإمنا تقدم هذا العطاء ملوالك وخالقك وكأنك عندما تكرمهم  ،وتعاىل
   .يف هذا املقامولكن هللا عز وجل قد أقام ذاته العلية  .سبحانه وتعاىل

ماله والرزق يكرمك واملال    ،يعطيك هللا عز وجل  :إىل اللطف الذي يذيب إنسانية اإلنسانانظروا أيها اإلخوة  
لكي تذوب مشاعرك  ؟أال تقرضين شيئًا من مالك  :يعطيك هللا عز وجل من ماله ما يشاء مث يقول لك  ،رزقه

  . ملك لسيدهوالعبد وما ملكت يداه  أان عبدك    ،ن أان حىت تستقرض مين! أان ملكك اي رب وم  :اإلنسانية وتقول
  ؟الذين يتعاملون معهأين هم  ،وينزل كالسهم النافذ إىل قلوبناهذا النداء الذي يصك أمساعنا 
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إىل ابب هللا سبحانه وتعاىل متسابقني لنقدم له  أنتم وأمثالكم ينبغي أن ُُنرع دعوان منهم أيها اإلخوة لكن 

وها املال مالك اي رب العاملني والعبد عبدك  وحنن نقول مبلء أفواهنا وبكل ما نعتقده وجنزم به    ،العطاء الذي يريد
كم هي    ،يعيده إليك أضعافاً مضاعفة ،عز وجل فقد تعهد لك أبن يضاعف ما قد بذلت أما هللا ،حنن نعطيك 

   .لك كما تشاء ال حد هلا يضاعفها الباري سبحانه وتعاىل ،ال حد هلا  ؟هذه األضعاف

أيها اإلخوة ال تدعوا هذا الشهر مير دون أن تستجيبوا لنداء هللا عز وجل طبقاً ملعاين العبودية اليت تشعرون 
دون أن  ال تدعوا هذا الشهر مير  ،أن يضاعفهبا وطبقًا لثقتكم بوعد هللا سبحانه وتعاىل إذ آل على نفسه 

أن جيعل هللا سبحانه وتعاىل ن أنتم فعلتم ذلك فأرجوا إ ،تستجيبوا ألمر هللا عز وجل إن أنتم فعلتم أنتم وأمثالكم
   .يدرء عنا أملاً رمبا حييط هبذه األمة كلها ،من ذلك حجاابً يدرء عنا مصاابً كبرياً جداً 

عندما تدعو   ،اخليال مثله عندما يدعو داعي الشياطني  كرٌم ال يتصور  ،رٌم ال حد لهولقد علمتم سبب ذلك ك
هنا وهنا وهناك فإذا راحت تلك املناسبة  كل األموال ُُترج وتندلق   ، والكراسي الوثرية أو غري الوثريةدواعي املراكز 

ومتد وحيك من أنت حىت تكذب على هللا عز وجل ابألمس كنت تعطي    ،غاب الكرم وظهر الشحوأقبل نداء هللا  
وتشكو من فقد السيولة ملا هذا  أفف يدًا من الكرم والعطاء ذات اليمني وذات الشمال واليوم يسألك هللا فتت

  : وغداً سيسألك ولسوف يتحول مالك إىل ثعابني تلدغك ولسوف يقول لك هللاغداً سرتحل إىل هللا  ؟الكذب 
عز وجل فأرجوا أن جيعل هللا عز وجل من استجابتكم  ولكن إن أنتم استجبتم لنداء هللا  ،وهذا مالك هذا كنزك 

  .من البالء ومن الشرحصناً يقي هذه األمة 

َثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنبَ َتْت َسْبَع  ( :أيها اإلخوة امسعوا كالم هللا سبحانه وتعاىل مَّ
ُ َواِسٌع َعِليمَسَناِبَل يف ُكلِّ ُسنب ُ  ُ ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاُء ۗ َواَّللَّ اَئُة َحبٍَّة ۗ َواَّللَّ هذا كالم الصادق املصدوق الذي ال  )َلٍة مِّ

فمن وثق بكالم هللا لن يبايل ابلعطاء ومن مل يثق بكالم هللا فما هو من املؤمنني قط وإن   ،يلحق كالمه ُخلف
   .أقواله مسلماً ومؤمناً وحتلى بشعائر اإلميان وألفاظه و جعل من نفسه يف هذه الدنيا 

قدر الذي ابلإن هللا جعل يف أموال األغنياء " :امسعوا كالم هللا وامسعوا كالم املصطفى صلى هللا عليه وسلم
وإن هللا حملاسبهم على وإن الفقراء إذا جهدوا وعروا أو جاعوا ال يكون ذلك إال مبا يفعله أغنياؤهم يسع الفقراء 

ولكن هللا عز وجل  املال الذي يكرم هللا به عباده يكفي اجلميع " أال تالحظون هذا الكالم ذلك حسااًب عسريا
فأعطى قسماً كبريًا من ما هو حٌظ   ،ابلفقري وابتلى الفقري ابلغينابتلى الغين  ؛دار ابتالءجعل من هذه الدنيا 
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فاملال الذي جتده عند األغنياء هو املال الذي يكفي لعباد هللا مجيعاً  لدى األغنياء جعله أمانة استودعها للفقراء 

  .ابلقدر الذي يسع فقراءهمإن هللا جعل يف أموال األغنياء  عليه الصالة والسالم:وهذا معىن قوله 

رتى هل هل سيتغلب لبذاك يبتلي هللا عز وجل الفقري  ،ليبتلي هذا ؟كما أعطى األغنياءملاذا مل يعط الفقراء  
أم إنين سأضع الشح حتت قدمي  ؟ كهؤالء األغنياء الذين ضربت لكم أمثلة هبمالشح علي وأعرض عن نداء هللا  

من األمانة   -ال من مايل بل  -ولسوف أستجيب ألمر هللا وأثق بعطاء هللا سبحانه وتعاىل فأعطي هذا الفقري 
ترى هل  ، وهو حمتاج غىن األغنياءعندما يرى الفقري  ،وابتلى الفقري ابلغين ،عز وجل عندي لهها هللا اليت استودع

الدين يقول تعفف    ،والدين يقول اليد العليا خرٌي من اليد السفلى  ؟يتعفف أم يكسر طوق التعفف ليمد يد املسألة
أم سيندلق  ؟سبحانه وتعاىلهل سيتعفف وينتظر كرم هللا  ؟ترى ماذا سيكون موقف هذا الفقري ،نعم هكذا يعلم

   ؟إىل املسألة نقيض ما قد أمر هللا سبحانه وتعاىل

فإذا غاب الشح وأسأل هللا عز وجل أن يغيبه  ،دار تكليف أيها اإلخوة ، دار ابتالء ، تلك هي الدار الدنيا
واجتهتم إىل احملتاجني لتبذلوا فاذكروا  ،وأننا مستخلفون يف هذا املالاملال مال هللا  عن نفوسنا وأدركنا مجيعًا أن

وداووا مرضاكم ابلصدقة واستقبلوا أمواج البالء   ، حصنوا أموالكم ابلزكاة" :قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
املال الذي يُدفع زكاة أمر هللا سبحانه وتعاىل بدفعه ال   ،حصنوا أموالكم ابلزكاة  ؟" هل مسعتمابلتضرع والدعاء

وداووا مرضاكم حصنوا أموالكم ابلزكاة  "  ،يذهب املال وال يبدده بل حيصنه عرف ذلك من عرف وجهله من جهل
   ."ستقبلوا أمواج البالء ابلتضرع والدعاء  ابلصدقة وا

مث إذا توجهتم إىل الفقراء لتبذلوا   ،الثالث اليت يوصينا هبا حبيبنا املصطفى نصب أعينكمضعوا هذه الوصااي 
َيْسَتِطيُعوَن َضْراًب يف  لِْلُفَقرَاِء الَِّذيَن ُأْحِصُروا يف َسِبيِل اَّللَِّ اَل (: اذكروا قول هللا وهو حيدثنا عن مواصفات الفقراء

ِف تَ ْعرِفُ ُهم ِبِسيَماُهمْ   عند البذل هذه هي املواصفات اليت ينبغي أن نتبينها    )اأْلَْرِض حَيَْسبُ ُهُم اجْلَاِهُل أَْغِنَياَء ِمَن الت ََّعفُّ
إذاً كيف    )فِ ْرِض حَيَْسبُ ُهُم اجْلَاِهُل أَْغِنَياَء ِمَن الت ََّعفُّ لِْلُفَقرَاِء الَِّذيَن ُأْحِصُروا يف َسِبيِل اَّللَِّ اَل َيْسَتِطيُعوَن َضْراًب يف اأْلَ (

 ) تَ ْعرِفُ ُهم ِبِسيَماُهْم اَل َيْسأَُلوَن النَّاَس ِإحْلَافًا ۗ َوَما تُنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ فَِإنَّ اَّللََّ بِِه َعِليمٌ ( ؟نعرفهم

من  كفة العطاء السيما يف هذا الشهر انطالقاً   :بكفتني اثنتنيأقول هذا أيها اإلخوة ألنين ينبغي أن أذكركم 
حرف كثرية اليوم ظهرت على الساحة   هنالك  ،تحفظ ملن تعطيالوالكفة األخرى  ،هذا الذي حدثتكم عنه

حرفة الفن الذي   ،حرفة التظاهر ابلفقر ،من أبرز هذه احلرف اليت ترقى رمبا فوق مستوى التجارة  ، االجتماعية
رمبا ميوت من اجلوع بعد األذكياء فرييك من هذا اإلنسان أنه مسكني فقري متقع  خيلب عقل العقالء وخيلب فكر  
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فتحسسوا واحبثوا عن هؤالء الذين وصفهم  ،يتاجر هبذا العمل ،وهو يف احلقيقة إنسان يتاجر هبذا الفن ،ساعات 

 .هللا سبحانه وتعاىل هبذه الصفة

ال أيها اإلخوة هو هذا من االبتالءات اليت ابتالان هللا سبحانه  ؟وكيف أفرقائل وأىن يل أن أعلم قد يقول ق
ما من إنسان يعيش يف حي إال وحيتك أبهل هذا احلي ومن مث فلو شاء أن يعلم الغين من الفقري  .وتعاىل هبا

فهذا شيء ُنى هللا سبحانه وتعاىل   وال أحب أن أحبثأما أن يقول ال وقت لدي    ،والعفيف من غري العفيف لعلم
 .بني املعطي واآلخذخري العطاء هو أن يكون عطاًء مباشراً  ،عنه

هذا   ،وتشعره أبنه هو املتفضل عليك إذ قبلتطرق ابب هذا اإلنسان وجتلس إليه وتؤنسه من نفسك وتعطيه  
نعم بوسع أي إنساٍن أن يتبني الفقراء الذين هم يف حيه وبوسعه أن يرحل من حيه إىل حي   ،العطاءهو أدب 

ن هللا سبحانه وتعاىل سرييه من هم أبمس احلاجة  إوإذا فعل ذلك ف ،فيتحسس األخبار ويتبني حال الناسآخر 
هذا واجب أمران هللا سبحانه وتعاىل   . ولسوف يعلم من هم الذين ينبغي أن يتوجه إليهم ابلصدقة والزكاةإىل العطاء  

 . به

وُتيلوا أيها اإلخوة لو أن هؤالء األغنياء الذين مأل هللا سبحانه وتعاىل حياهتم برغد العيش وال أقول املاليني 
ولو أنه يف مثل هذه لو أن هؤالء الناس رقت قلوهبم  ،أرصدهتم اليت ال تكاد النريان أن أتكلهابل املليارات هلم 

إىل بيوت هؤالء الفقراء حتسسوا حال الفقراء وحاولوا أن يتسقطوا أخبارهم وأن يتعرفوا عليهم مث إُنم اجتهوا    األايم
مث  إثر بيت يدخل الواحد منهم إىل بيت هذه األسرة يتعرف إليها جيلس إليها يستأنس هبا يؤنسها من نفسه بيتاً 

إالم كانت تؤول حال هذه األمة   ؟إذًا إالم كانت تؤول حال هذه األمة .إنه يعطيها ابلشكل الذي ذكرته لكم
كان الواحد من هؤالء يطرق األبواب ولكن ابألمس عندما دعى داعي االنتخاابت   ؟ أيها اإلخوة لو أن هذا مت

يسكن ولكن ال من أجل ويظهر التواضع اجلم الغريب و ويدخل إىل السكك الضيقة ويغشى األحياء الفقرية 
ومن أجل أن ينال صواتً  من أجل أن خيطب ود هؤالء الناس  ،ستجابة ألمر هللا ال هو بعيد عن هللا كل البعداال

 . أال بئست الدنيا عندما تزج عباد هللا سبحانه وتعاىل يف مثل هذه املهانة وهذا الذل ،من أصواهتم

     .أقول قويل هذا وأستغفر هللا العظيم 

  


