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 الدليل. كرِ فهو شرح ُمدرج في سياق ذِ  مالحظة: ما بين معكوفتين ] [

 الخطبة األولى
شددري   حسددنين، وأشددهٌد أن ال إلدده إال هللا وحددد  الب المُ ِحدديُ  هُ أن ددبر خَبدد، وأَ باإلحسددانِ  أمددرَ  ،مينالعددالَ  هلل رب ِ  الحمدددُ 

لين المرَسدو  األنبيداء وخاَتمُ نين إماُم الُمحسِ   ورسوله محمدًا عبدُ  أن   خلصين له الدين، وأشهدُ ا  مُ  إي  ال نعبد إال  له، 
ليَن واآلِخرين ومن سار على درِبهم واهتدى بُهدداُهم إلدى ى هللا عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ، صل  وسيِ ُد األو 

 :دُ ا بعأم   يوم الدين،

عظيمدددة مدددن قددديم لقاؤندددا بكدددم يتجددددد، وحدددديثنا اليدددوم عدددن أصدددٍل مدددن أصدددول اإليمدددان، وقيمدددٍة السدددادُة المدددرام  أيُّهدددا
، ومنبددٍع مددن منددابِع السددعادة فددي العالقددا  االجتماعيددةمبددادا األخددالق  اإلسددالم، حددديثنا اليددوم عددن مبدددأ مددن أهددم ِ 

المبيدددرة بمعانيهدددا العظيمدددة ومدددا أدراا مدددا قيمدددة اإلحسدددان اإلنسدددانية السدددوي ة، حدددديثنا اليدددوم عدددن قيمدددِة اإلحسدددان، 
ٍٍ يوخُ حديثنا اليوم عن قيمدٍة مولي ة، الشُّ  َ )) ،يحدبُّهم هللا تعدالىمدن  فدي مقدام -إن تمث لتَده-  جعُلدُلد َوَأْحِسننووا ِِن  ه 

 [.195 ]البقرة:(( يوِحبُّ اْلموْحِسِنينَ 

َ َمَع ال ِذيَن ات َقْوا َوال ِذيَن هوْم موْحِسنووَن(: )من يكون هللا معهم تجعُل  في مقامِ  قيمةٌ   [.128]النحل: ( )ِِن  ه 
ِ َقِريٌب ِمَن اْلموْحِسِنينَ )في الدنيا قبل اآلِخرة:  هللايرحمهم تجعُل  في مقام من  قيمةٌ   [.56]األعراف:(( ِِن  َرْحَمَت ه 
نا اأْلَ )) من ُيثيدُبهم ربُّهدم ِبجن دا  النعديم:تجعُل  في مقام  قيمةٌ  َُ َج َتْجنرِْ ِمنْن َتْحِت و َِِمنا َقنالووا َجن نا مو ه  ُو نارو َفَأَثناَب َُ ْن

ا َوَذِلَك َجَزاءو اْلموْحِسِنينَ  َُ  [.85]المائدة:(( َخاِلِديَن ِفي

فده  ،في دينندا وتعريفه ومنشأ  اإلحسان أن نذكر أصللنا أو اًل ِمن  عندما نتحد ث عن اإلحسان فالبد   وهدو مدا عر 
َسداِن. َقداَل:في حديث جبريل الشدهير، لم دا سدألُه قدائاًل  -صل ى هللا عليِه وسل م-به رسول هللا  برني َعدِن اإلحب  : فدَأخب

 ))أْن َتْعبوَد هللَا َكأن َك َتَراهو فإْن َلْم َتكوْن َتَراهو فإن هو َيَراَك((.
مرتبدددة يِصدددل ال  -أيُّهدددا األحب دددة –الُمحسدددُن اإلحسدددان، ف -صدددل ى هللا عليدددِه وسدددل م-هدددذا مدددا عدددر ف بددده رسدددول هللا 

هللا، فلدم ينتِظدر ِمدن البَشدِر جدزاء مدا يعمدل، شدأنه شدأن مدن امتثدل أمدر رسدول  ند  عجرَ اإلحسان إال إذا احتسب أ
لدَم يِصدُل َمدن قَهعده؟   ،]روا  أحمدد[ ((ن ظلمنكض عم نمك وأعرِ رَ من حَ  ل من قطعك وأعطِ ِص ))هللاَ عندما قدال: 

ددن  لَمدده؟  ألن دده يِصددُل مددن قَهَعددُه ألن ددُه يِصددُل هلل، لددَم ُيعددِط  مددن حَرَمدده؟  يعهيددِه ألن ددُه ُيعهددي هلل، لددم ُيعددِرُ! عم 
 ُيعِرُ! في سبيِل هللا وألجِل مرضاِة هللا، وهذا هو منشُأ اإلحساِن أيُّها السادة.
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تشملو كل  مناحي الحياة، وليست مقصنورة  علنى ِسالمية عندما نتحد ث عن قيمة اإلحسان نتحد ث عن قيمةج 
مدثاًل،  العفدوفدي ) ،كثيدر مدن النداس يتدوهم اإلحسدان فدي جزئيدة معيندة بسديهة منه الننا ،ا يتوه  ِسيطج مم   جانبج 

مدن قديم اإلسدالم األساسدية،   أساسدي ةهي قيمةٌ ( ولمن في الحقيقة اإلحسان  مَثاًل...اإلنفاقِ مَثاًل، في  فحِ الَص في 
، فقدال امدرً بهدا أَ تعدالى قيمدٌة أمدَر هللا ة، والعالقدا  االجتماعي دوالمعدامال  الماليدة  العبادا  اإلسدالميةقيمٌة تشمل 

ى َعِن اْلَفْحَشناِء َواْلموْنَكنِر َواْلبَ )) تعالى وقوله الحدٍ: َُ ْرَبى َوَيْن ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذْ اْلقو َ َيْأمورو ِِاْلَعْدِل َواإلِْ  ((ْغنيِ ِِن  ه 
ْحَسانِ ))أمًرا بقيمِة اإلحسان  تعالى هللا ها األحب ة، أمرَ نعم أي   [.90]النحل: َ َيْأمورو ِِاْلَعْدِل َواإلِْ  ((...ِِن  ه 

هددا ليسدد  يمددة مثاليددة نسددعى لهددا فددي الدددنيا ولمن  قهددا األحبددة العدددل، العدددل أي  قيمددة عددن  ون حددد مددن الندداس يت كثيددرٌ 
نلُّ  توْجنَز   ))اْلَينْومَ ذاا فدي يدوم القيامدة،  ،لدمٍ في الدنيا، العدل المهلٍ يوم ال  ُ هلَ موجودة بشكل مُ   َِِمنا َنْفن ج  كو

 بالواقعيدةثاليدة المِ  هللاُ  نَ هلٍ فال يمكن أن يوجد في الدنيا لدذل  قدرَ ا العدل المُ أم   ،[17]غافر: اْلَيْوَم(( ظوْلمَ  َل  َكَسَبْت 
َ ))وجهنا إلى ما تصلح به حياتنا اإلنسانية، فقال تعالى: ف ْحَسانِ ِِن  ه   [.90]النحل: ((َيْأمورو ِِاْلَعْدِل َواإلِْ

هلقتها مدددن الشدددهر األول، لدددو أرد  أن تعددديع مدددع أوالدا بالعددددل و أرد  أن تعددديع مدددع بوجتددد  بالعددددل فسدددتلددد
 بغض  من حول .يا إلى بغض ، وس، وستدفعم دفعً فستنفرهم عن طاعت 

هللا  اَ سددتتعهل مسسسددت  وستقضدديها مشدداكل مددع مددن يعملددون معدد ، أمددرَ  ،إن أرد  أن تسددير فددي عملدد  بالعدددل
شدديء، سددترى أشددياء  ٍ علددى كددل ِ علِ ددلدديب بالضددرورة أن تُ العدددل باإلحسددان، سددترى أشددياء مددن بوجتدد   نَ أن تقددرِ 

ن أ وال بدددد   ،أشدددياءً  ِمدددن إدارِتددد لددد  أو اِ م  ن عُ وتتغافدددل عنهدددا، سدددترى أشدددياء مدددن أوالدا وتتغافدددل عنهدددا، سدددترى ِمددد
تتغاضدددى عنهدددا لمدددي يسدددتمر مركدددب الحيددداة، لمدددي تعددديع هني دددا سدددعيدا فدددي هدددذ  الددددنيا ال بدددد أن تقدددرن العدددددل 

ولهدذا فقددد هدا السدادة، مدن اإلحسدان أي   د  ال ُبد ...جتمعددا ر، وال تقدوم المُ َسدفبالعددل المهلدٍ ال تقدوم األُ باإلحسدان، 
 :اإلحسان في كل نواحي الحياة أت  اآليا  القرآنية وأت  األحاديث النبوية لمي توجهنا إلى

ننال  )) َرِحننَم هللاو  :َقددالَ أن دده  -صددل ى هللا عليددِه وسددل م-رسددول هللا  فددي البيددع والشددراء، روى البخدداري: عددن •  َرجو
حاً  .اْشَتَر ، َوِإَذا اْقَتَضى (( ، َوِإَذاَسْمحا  َِِذا َِاعَ  حًا ِإَذا َباَع، ِإَذا َسمب َتَرى، َسمب حًا ِإَذا اشب فتدرا   ،اقبَتَضدى َسمب

 المكسب.مزيِد من  بسيطٌ  وإن فاته شيءٌ يبيع ويشتري وهو يشعر بالسعادة 
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 ن أحسددنَ ن إلددى َمددحِسددا بددأن نُ هللا تعددالى أمرنددا أمددرً  أن نتددذكر بددأن  ِمددن عندددما نتحدددث عددن اإلحسددان ال بددد  •
ْحَسننانو )) :إلينددا، فقددال تعددالى ْحَسنناِن ِِل  اإلِْ عنددد أهددل اإليمددان واإلسددالم يكددون  [.60]الددرحمن:(( َهننْل َجننَزاءو اإلِْ

دد ،اإلحسددان اإلحسددانِ  جددزاءُ  مددن يظلهددم هللا فددي  لدده يددوم ال  -مى هللا عليدده وسددل  صددل  -ا ذكددر رسددول هللا لم 
ه مدا  أحددهما قدد يكدون سدبب افتراقهمدا أن د، ))رجالن اجتمعا على هللا وافترقا علينه((ه قال: ل   ل إال  ِ 

كانددا يعمددالن معددا فاختلفددا فددي وجهددا     همددا اختلفدداهددا األحبددة أن  يكددون السددبب أيُّ وقددد  ،أو سددافر أحدددهما
دد ا ندد، بقيهللا فددي نتددزاورُ ا نددبقي ،ا إخددوة فددي هللانددا بقيفددي العمددل لمن دد شددراكتنا  النظددر فافتراقددا علددى هللا، انفض 

 .وافترقا عليه(( ))رجالن اجتمعا على هللا، في العمل نا  شراكتوإن انفض   ُنِحبُّ بعضنا في هللا،
ويا لي  شعري أين حال أهل اإليمان أول   ِمن حال َمن نرى من الشركاء واألبواج واألقربداء، الدذين مدا 

ههم شهر المحاِكم والمخداِفر، يفضدح بعُضدهم بعًضدا وُيسديُء بعُضدهم و موا وجإن يختلفوا إال  وتراهم قد يم  
 [.237]البقرة: َِِصيٌر(( َتْعَملوونَ  َِِما ه َ  ِِن   َبْيَنكومْ  اْلَفْضلَ  َتْنَسووا ))َوَل ، وهللا تعالى يقول: إلى بعض

َوَمتِ عونوهون  َعَلنى اْلمووِسنِع َقنَدروهو َوَعَلنى اْلموْقِتنِر َقنَدروهو ))للمهلقدا  ة ذكدر لندا اإلحسدان حتدى ها األحب  هللا تعالى أي   •

نا َعَلننى اْلموْحِسنِنينَ  وِح َحقع نا ِِنناْلَمْعرو هللا تعدالى يدأمرا بالنفقددة واإلحسدان علدى مددن أن  ل تخي دد [.236]البقدرة: ((َمَتاع 
وإذا كددان هددذا الشددأن مددع الُمهل قددا  فميددن يجددب أن يكددون ، فمددا بالدد  بزوجتدد  التددي هددي عندددا ،طلقتهددا

 ؟  ومع من هم عندا من أوالدا ،الحاُل مع الزوجا 

ددعددن صددفة تدددفع  لنتحدددث  فددنحن -أيُّهددا السددادة– اإلحسددانعندددما نتحدددث عددن  • ددلعفددو عم   :ر معدد ن قص 
َ يوِحبُّ اْلموْحِسِنينَ )) ْم َواْصَفْح ِِن  ه  ُو  [.13]المائدة:(( َفاْعفو َعْن

ُث عن  • ُث عدن  -أيُّها األحب دة –اإلحسان عندما نتحد  تجاُهدِل إسداءة المسدي ين والتغاضدي عنهدا: وقدد نتحدد 
ُو ِفني )) عن يوُسَن وإخوتده إذ:تعالى حد  نا هللُا  ن َقالووا ِِْن َيْسِرْق َفَقْد َسَرَق َأٌخ َلهو ِمْن َقْبلو َفَأَسر َها يووسو

نننمْ  ُو الرجددل الصدددالح لدديب بالضدددرورة أن يبددددي  ألن   ،ها فدددي نفسدددهأسددر   [.77]يوسدددن: ((..َنْفِسننِه َوَلنننْم يوْبنننِدَها َل
بدددأن ه لآلخدددرين اإلحسدددان يكدددون إحسدددانُ  بلدددق مقدددامَ الرجدددل الدددذي  مدددن أسددداء إليددده، ألن   انزعاجددده مدددن كدددل ِ 

 .صيرهم تجاههقا ما عن تيتغاضى شي ً 

ولعل  البعض أيُّها السادة يظنُّ أو يتوه م بأن  هذا اإلحسان يكون ِمَن الُمسِلِم فقط تجداَ  الُمسدِلمين   ولهدذا  •
اإلحسدددان مددع المسدددلمين ومدددع غيدددِر  فالبددد  أن تعلدددَم أيُّهدددا الُمسددِلم بدددأن  الُمجَتَمدددَع الُمسدددِلم مجتَمددٌع قدددائٌم علدددى
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اكومو  َل )):  -وقوُله الحٍ–تعالى  الُمسِلمين، قال َُ و  َيْن مْ  َلمْ  ال ِذينَ  َعنِ  ه  ينِ  ِفني يوَقاِتلووكو مْ  َوَلنمْ  الندِ  نوكو  يوْخِرجو
مْ  ِمنننْ  وهومْ  َأنْ  ِدَينناِركو مْ  َوتوْقِسننطووا َتَبننرُّ ُِ  إلددى سدديتعر فون  كيددن[.  8: الممتِحنددة] ((اْلموْقِسننِطينَ  يوِحننبُّ  ه َ  ِِن   َِِلننْي

 واإلحسدان؟   والِقسدط بدالبر ِ  تعداِملهم لدم إن هللا ديدن فدي علدى الددخول ستشدجعهم وكيدن اإلسدالم محاِسنِ 
 أن ديارندا، مدن ُيخِرجوندا لدم والدذين يقاتلوندا، لدم الدذين المفداَر الُمسداِلمين، نعامدل أن تعالى هللا ولهذا أمرنا

 مدددع اإلحسدددانِ  علدددى قدددائم مجتمدددعٌ  المسدددِلم فدددالمجتمع اإلسدددالم، محاِسدددنَ  يدددَروا لمدددي والِقسدددط بدددالبر ِ  نعددداملهم
 .المسلمين غيرِ  ومع الُمسِلمين

 ليب هذا فحسب بل حتى في القتِل والِقتال ُأِمرنا أن نمدون مدن الُمحسدنين، ففدي صدحيح اإلمداِم ُمسدِلم أن   •
نلِ  َشنْيءج َفنإَذا َقَتْلنتوم َفأْحِسننووا  -وسدل مصل ى هللا عليِه -رسول هللا  َقناَل: )) ِن  هللا َكَتنَب اإلْحَسناَن َعَلنى كو

كوْم َشْفَرَته، َوْليوِرح َذِبيَحَتهو(( َحَة، َوليوِحد  َأَحدو ِْ ْحتوْم َفأْحِسنووا الذِ   .الِقْتَلة، َوِإَذا َذَِ
 د: ضدربةٌ وَ القَ  )لمن حدُّ  القتل(،لذل  كان الحد في اإلسالم حتى في القتل يأمرنا رسول هللا باإلحسان، و 

لم يعدِرف و  شأن المسلمين، كانهكذا  ،وال ألجزاء من الثانيةواحدة ال يشعر معها باأللم  ضربةٌ  ،بالسين
ن الددذي نددرا  فددي بماننددا ِمددوالقتددَل الشددنيَع، واإلجددرام  هددذا التمثيددلحددروبهم، تدداري  اإلسددالم والمسددلمون فددي 

ددد دددالمف  يحسدددبون أن هدددم ُيحِسدددنوَن  ضدددل  سدددعيهم فدددي الحيددداِة الددددنيا وهدددم الدددذينَ  ،الجددداهلينقل ددددهم مدددن  ناِر وِمم 
 ُصنعا.

نر فني كنلِ  ننواحي الحيناة علنى الفنرِد  ة،اإلحسانو أيُُّا األحب نة قيمنٌة ِسنالمي ٌة ِنسناني ٌة ع يمن َُ لبند  ِمنن أن ت 
 .الموسِلم وعلى المجتمِع الموسِلم

يختلُن حماُسه، ويختِلُن اندفاُعه، ويختِلُن إحساُنه، عند التعاُمِل مدع اآلخدرين مدن شدخٍ  وألن  اإلنسان بهبِعه 
رنداإلى آخر، لهذا  هندا فقد ذك  إلدى مدن تِجدُب  مزيدُد إحسداٍن وكرامدة، إلدى مدن يجدب لهدمالقدرآن المدريم  ونب هندا، ووج 

لهم و عناية، الو  العهنأولوي ة  لهم  :، قال تعالىالوالداناإلطالق  علىأو 

ْره ننا َوَحْملوننهو َوِفَصننالوهو َثاَل )) ننَعْتهو كو ًَ ْره ننا َوَو ننهو كو ْنَسنناَن ِبَواِلَدْيننِه ِِْحَسننان ا َحَمَلْتننهو أومُّ ننْيَنا اإلِْ ر اَوَوص  ُْ ...(( ثوننوَن َشنن
وا ِِل  ِِي اهو َوِباْلَواِلَدْيِن ِِْحَسان ا )) وقال تعالى: .[15]األحقاف:  [.23]اإلسراء: ...((َوَقَضى َربَُّك َأل  َتْعبودو
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ومدع  ،، أند  تحسدن مدع جميدع الخلدٍإلى وجوب مزيٍد ِمن اإلحسان لواِلددي  توجه  أيها المسلمياٌ  كثيرة أت  آ
، لدديب هددذا فحسددب بددل أتبعدد  وعنايددة، آيددا  كثيددرة أتدد  تددذكرا بهدذا ر ٍ ذلد  يكددون للوالدددان مزيددد إحسددان ومزيددد ِبد

ورعايدة، فقدال ومزيدد إحسدان  ،أيضدا مزيدد عنايدة ة لمدي تنبهد  إلدى أصدناف أخدرى ممدن يجدب لهدماآليا  المريم
رْ )) تعدددددالى: وا ِِنننننِه َشنننننْين ا َوِباْلَواِلنننننَدْيِن ِِْحَسنننننان ا َوِبنننننِذْ اْلقو َ َوَل توْشنننننِركو وا ه   َبنننننى َواْلَيَتننننناَمى َواْلَمَسننننناِكينِ َواْعبوننننندو

ِبيِل َوَما َمَلَكْت َأْيَمانوكوْم ِِن    اِحِب ِِاْلَجْنِب َواْبِن الس  نوِب َوالص  ْرَبى َواْلَجاِر اْلجو َ َل يوِحنبُّ  َواْلَجاِر ِذْ اْلقو َمنْن َكناَن  ه 
 ، [36]النساء: (( موْخَتال  َفخوور ا

َ َوَل )) وا ه  وا ِِنِه َشنْين ا َواْعبودو لمداذا؟  ،هدا األحبدة بددأ  اآليدة المريمدة بالتدذكير بالعبوديدة هللالحظدوا أي   ...((توْشنِركو
إحسدان  يجدب أن يكدون  يذكرا هللا بدأن   ،  تعمل مخلصا هللوألن   ،ضيع أجر إحسان لمي ال تُ ها المسلم   أي  ألن  

دلبدا نُ ، وال تحِسد"نحِسدمُ " :مدي يقداللأن  ال تحسدن باإلنفداق  ،ا هللخالًص  عدن  عدافٍ " ن  لمد  لمدي يقدال:عفو عم 
قددد فولهددذا  ،ا، أندد  تخلدد  العمددل هللاس، ال أبدددً بالتجدداوب عددن المخه ددين فقددط ليمدددح  الن دد نُ ، وال تحِسدد"اسالن دد

َ َوَل ))فقدال تعدالى:  ،ا بمدن يجدب مزيدد إحسدان لهدمرَ ذك ِ قبدل أن ُيدلده ذكرا هللا بالعبوديدة  وا ه  وا ِِنِه َواْعبوندو توْشنِركو
ا  .عبودية خالصة هلل تعالىليكن إحساننا ف ،ها السادةن الشرا األصغر أي  ((، والرياء مِ َشْين 

وا ِِننِه َشننْين ا)) َ َوَل توْشننِركو وا ه  َوِبننِذْ ))، وبعددد الوالدددين ((َوِباْلَواِلننَدْيِن ِِْحَسننان ا))ن لهددم مزيددد إحسددان َمدد((، َواْعبونندو
ْرَبى شِ  ُمَعل َقةٌ  الر ِحمُ )،  أرحامُ  ((اْلقو ٌٍ  (هللاُ  َقَهَعهُ  َقَهَعِني، َوَمنب  هللُا، َوَصَلهُ  َوَصَلِني، َمنب : َتُقولُ  ِبالَعرب  .َعَليِه[ ]ُمت َف

ْرَبى)) اليتامى والمسداكين إن لدم يشدعروا باحسدان المجتمدع لهدم  :((َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكينِ )) من بعَدهم؟(( َوِبِذْ اْلقو
وبالدذا  بعدد أن فسدد مجتمعندا  ،قددا علدى مجدتمعهم، عنددما نتجاهدل اليتدامى والمسداكينيمتلئ صددرهم عدداوة وحِ 

أصددددبح الندددداس يتجدددداهلون األيتددددام بحجددددة أن بعددددض  ،مددددن خددددالل بعضددددة دوالرا  تأتينددددا مددددن بعددددض المنظمددددا 
اليتيم هدددي فقدددط بدددعنايدددة ال بسددديها ال يكفدددي قدددوتهم، تدددرى النددداس يتجددداهلون اليتددديم وكدددأن  ا المنظمدددا  تعهددديهم راتًبددد

ا علددى  انقلددب عدددوً وإال   ،يحتدداج إلددى رعايددة ،يحتدداج إلددى إحسددان ،هددا السددادة يحتدداج إلددى حنددانتدديم أي  الي   باطعامدده
 .مجتمعه

كددل فصدديل يلقددي بالالئمددة علددى و  ، الددذي استشددهد وتددرا أوالد ،الددذي نسدديه الجميددع ، هددذا المجاهدددولددد المجاهددد
 .الهاغو ، هذا لما استشهد أن  كن  تسيد يقول ل  هذا لم يستشهد معي ،خراآل
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فصدائل المكدوس وقهدع موجدودًة يومهدا، الذين استشهدوا أول الثورة لم تمن هذ  الفصائل كثير من أوالد الشهداء 
  دفعوا شي ا ألوالد المجاهدين الذين استشهدواليتهم و الهريٍ التي تأخذ أموال المسلمين لم تمن موجودة أصال، 

، كلهدم كدل الفصدائل بدال ؟؟ علدى الجهداد ال ُيقِبدُل النداسترى ولد المجاهد يتسول من هذا وهدذا  دم يسدألون لمداذا 
استثناء يأكلون أموال الناس  لمدا وال ينفقدون علدى أوالد الشدهداء بحجدة أنده يوجدد منظمدا ، ولديب ذلد  فحسدب 

هللا وأيضددا فمثيددر مددن المنظمددا  التددي كاندد  تدددفع ألوالد الشددهداء لددم تعددد موجددودة، المنظمددا  بددل ضدديقوا علددى 
ْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكينِ )) تعالى أوصى بهم  ؟ن بعد أول   م مَ  ((َوِبِذْ اْلقو

ْرَبننى َواْلَجنناِر ))قددال:  ،وارهللا لنددا  ددالث أصددناف مددن الِجدد ذكددرَ  نناِحِب ِِاْلَجْنننِب َواْلَجنناِر ِذْ اْلقو نوننِب َوالص  ثالث ((اْلجو
 أنواعج من الجوار ذكرهم هللا تعالى:

ْرَبننى)األول  قددرب  هانددك  دار  قددرب داري، مزرعتدده قددرب مزرعتددي، دُ ) لدده مكانتددان مكانددة الجددوار (()َواْلَجنناِر ِذْ اْلقو
 .لةة، إذا كان جارا وقريبا فهذا له األولوية في الصِ  وله صلة قرب ...(يدكان

ْرَبنىمشدمول فديمن شدملهم بقولده تعدالى: )هنا قد يسأل سدائل لمداذا أعداد هللا ذكدر  وهدو و  أحياندا  ؟ (َواْلَجناِر ِذْ اْلقو
اختلن الجاران علدى أمدر إن الجيرة قد تسبب احتماكا، قد تسبب خالفا، قد تسبب شي ا من الشحناء والبغضاء، 

   .الجار القريب له أولوية في اإلحسان ر التذكير بأن  فاهلل تعالى كر   ،ما

نوِب() ناِحِب ِِاْلَجْننِب )) دم يدأتي بعدد  أي المالصٍ ل  تماما له أولوية دار  إلدى دارا، دُ  ()َواْلَجاِر اْلجو  كدلُّ  ((َوالص 
في طلب العلم، من كدان جنبد  فدي مقعدد الدراسدة، فدي طريدٍ السدفر، مدن كدان جنبد  )من صاحب  إلى جوارا 

هللا تعددالى وصددانا بمزيددد إحسددان  ...(قهددةمرابهددا فددي نفددب النُّ فددي السدديارة، فددي طريددٍ الجهدداد، مددن كددان معدد  
 .لهسالء

ننننِبيِل َوَمننننا َمَلَكننننْت َأْيَمننننانوكوْم ِِن  ه َ )  اآليددددة المريمددددة بدددد َمدددتِ وخُ  ننننور ا  َل يوِحننننبُّ َواْبننننِن الس   ((َمننننْن َكنننناَن موْخَتننننال  َفخو
ابن السبيل، عابر السبيل نحسن له، وما ملم  أيمانمم من العبيد والخدم، في بمانندا لدم يعدد هنداا عبيدد، هنداا 

ددخدددم، هندداا عُ  ا لدد  ال يريددد العامددل الددذي يعمددل عندددا عدددوً ن بهددم، ال تجعددل ال، هندداا مددن يعمددل عندددا، تله ددم 
 .العمل كما تخاف أن  ولمي يخاف على مصلحةِ  ،كسب قلبه باإلحسان لمي يكون مع امصلحت ، 
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اا أن اا إي ددمندداحي الحيدداة وإي دد أنصددح  بمددا أنصددح بدده نفسددي فلدديكن اإلحسددان لدد  شددعارا فددي كددل ِ  ،أخددا اإلسددالم
 ...هم هللا تعالى بالذكر واإلحسان إليهم، بادر باإلحسان إلى من خص  رينتمون من المتمب ِ 

ناِحِب ِِاْلَجْننِب ا قدال تعدالى: )لم   نونِب َوالص  ْرَبنى َواْلَجناِر اْلجو لديب اإلحسدان لهدم فقدط بعددم إيدذائهم،  (َواْلَجناِر ِذْ اْلقو
يكدون بمواسداتهم فدي أحدزانهم، بمشداركتهم فدي أفدراحهم، بسدتر  ،اإلحسان يكون أيضا بالوقوف معهدم فدي الشددائد

 األذى، بددل لعددون شددي ا علددى عددورا  جيددرانهم، لدديب فقددط بكددن ِ ا أو يه  رً يعرفددون أسددراأحياًنددا الجيران فددعددوراتهم، 
ددر هللا مددا أمكددن ذلدد األذى والسددتر والمشدداركة فددي األفددراح واألحددزان والمسدداعدة الماديددة والمعنويددة  كددن  ب ، ومددا يس 

 ...علي  ذِل 

درًة  نولَ ))ناِدمدة، بادر أخا اإلسالم وُكن من المحسنين قبل أن يأتي يوٍم تقُن فيه نفدوٌس آِ مدٌة ُمجرمدة ُمتحسِ   َأْو َتقو
ن]فيكون جواُبها[  (58ِحيَن َتَر  اْلَعَذاَب َلْو َأن  ِلي َكر ة  َفَأكووَن ِمَن اْلموْحِسِنيَن ) َُ ا َبَلى َقْد َجاَءْتَك آَياِتي َفَكنذ ْبَت ِب

ْنَت ِمَن اْلَكاِفِريَن ) ََ َوكو  [.59-55]الزَُّمر: (( (59َواْسَتْكَبْر

أقدول مدا  اللهم ال تمُتبنا ِمنهم، وال تحُشدرنا معهدم، واجعلندا اللهدم مدن أحباِبد  الُمحسدنين الدذين ُتِحدبُّهم وتدرحُمهم...
 تسمعوَن وأستغِفُر هللا لي ولمم فاستغِفرو  فيا فوَب الُمستغِفرين.
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 الخطبة الثانية:

 َوَلَقندْ )): البرايدا رب ِ  وصدي ةُ  الوصدايا خيدرُ  هللا، عبداد اصدهفى، الدذي عبد  على وسالًما وصالةً  وكفى، هلل الحمد
ْيَنا نوا َأنِ  َوِإي اكومْ  َقْبِلكومْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  أووتووا ال ِذينَ  َوص  َ( ات قو  الِعصدمة هللا فبتقدوى  هللا، عبداد هللا فداتقوا ،[131:النسداء] (ه 

ْحَسنناِن ِِل  ))وقولدده الحددٍ: ن واعلمددوا عبدداد هللا: أن  هللا تعددالى قددال الِمَحدد مددن والسددالمة الفددتن، مددن َهننْل َجننَزاءو اإلِْ
ْحَسننانو    -إن شدداء هللا–رتددد عددن جهادنددا، وألننددا لددم نرتددد عددن  ورتنددا، وألن هددذ  الثددورة ، وألننددا لددم نَ [60]الددرحمن:(( اإلِْ

ددأُ  ،نظددام المفددر والهغيددان واإلجددرام طَ سددقِ مسددتمرة حتددى نُ  ركم بددأن سدداحا  الحريددة تنتظددركم اليددوم، وعنددوان وقفددة ذكِ 
الدذين يثبتدون  ،الددفاع المددني ، رجدالوقفة تضامنية مع أصحاب الخوذ البيضاء، أصحاب الخوذ البيضداءاليوم 

قدون مدا ال يسدتهيع أن يدرا  ويو  ِ  آلخدرون، الدذين يدرونَ حدولهم ا َمن َيهدُرُب ِمدننقذون الذين يُ  ،حين ينزح اآلخرون 
ألعددداء ويهددالبون بدداخراجهم مددن مناطقنددا ألنهددم اسددتهاعوا أن يو قددوا أشددياء ال نراهددا، لددذل  يضددغط ا ...اآلخددرون 

ن الدذي ، َمدالنداس مدن تحد  األنقدا!؟ الددفاع المددنيُيخدِرُج ن َمد ،عظدم النداس ينزحدون عندما يحصل القصدن مُ 
 .يكون غيرهم؟ الدفاع المدني يكون حيث ال

والمظداهرة  ،معهدم وقفدة تضدامنية نجابيهم اليوم بدأن نقدنَ  "هل جزاء اإلحسان إال اإلحسانقال: " هللا تعالى وألن  
علينددا  ورتنددا  م  تِ ريددا الغربددي سددتمون فددي عنجددارة كمددا أبلغنددي اإلخددوة، أسددأل هللا تعددالى أن ُيددفددي ال اليددوم المركزيددة

 فأمنوا بنصر وفتح وتمكين لإلسالم والمسلمين، إني داعٍ 


