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الحث عمى اإلحسان

ممخص الخطبة

 -1جزاء اإلحسان في اآلخرة  -2اإلحسان في العالقة مع اهلل -3اإلحسان في العالقة مع الخمق
 -4وجو من وجوه اإلحسان

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

الخطبة األولى
أما بعد:

أييا الناس :اتقوا اهلل تعالى بامتثال أوامره ،واجتناب نواىيو ،فإن ذلك ىو طريق النجاة ،واعمموا أن
اهلل سبحانو أمر باإلحسان في آيات كثيرة ،وأخبر أنو يحب المحسنين ،وال يضيع أجر من أحسن

عمال.

وقال تعالى :ىل جزاء اإلحسان إال اإلحسان  ،قال ابن عباس وغيره في معنى اآلية :ىل جزاء من

قال :ال إلو إال اهلل ،وعمل بما جاء بو محمد إال الجنة؟.

وقال تعالى :لمذين أحسنوا الحسنى وزيادة وال يرىق وجوىيم قتر وال ذلة أولئك أصحاب الجنة ىم

فييا خالدون [يونس.]26:

وقد ثبت عن النبي في صحيح مسمم تفسير الزيادة المذكورة في ىذه اآلية الكريمة بأنيا النظر إلى

وجو اهلل الكريم في الجنة.

قال ابن رجب رحمو اهلل :وىذا مناسب لجعمو جزاء ألىل اإلحسان ،ألن اإلحسان ىو أن يعبد

المؤمن ربو في الدنيا عمى وجو المراقبة هلل وحضور القمب كأنو يراه وينظر إليو ،فكان جزاء ذلك

النظر إلى وجو اهلل عيانا في اآلخرة ،وعكس ىذا ما أخبر اهلل بو عن الكفار في اآلخرة بقولو :كال

إنيم عن ربيم يومئذ لمحجوبون [المطففين ،]15:فإن ذلك جزاء لحاليم في الدنيا لما تراكم من

الذنوب عمى قموبيم ،فحجبيم عن معرفة اهلل ومراقبتو في الدنيا ،فكان جزاؤىم أن حجبوا عن رؤية

اهلل في اآلخرة.

عباد اهلل :واإلحسان ضد اإلساءة ،قال تعالى :وهلل ما في السماوات وما في األرض ليجزي الذين
أساءوا بما عمموا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى [النجم.]31:

وىو أنواع كثيرة :منيما ما يكون في عبادة العبد لربو ،كما بينو الرسول لما قال لو جبريل عميو

السالم :أخبرني عن اإلحسان ،قال(( :اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن لم تكن تراه فإنو يراك)).
ومعناه بأن يعبد ربو مستحض ار لقربو منو واطالعو عميو ،وأنو بين يديو كأنو يراه ،وذلك يوجب
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الخشية والخوف والييبة والتعظيم ،ويوجب أيضا إخالص العبادة هلل وتحسينيا واكماليا ،ومن بمغ ىذه

المرتبة فقد بمغ أعمى مراتب الدين.

ومن أنواع اإلحسان :اإلحسان في العمل بأن يكون موافقا لما شرعو اهلل عمى لسان رسولو خاليا من

البدع والمخالفات ،قال تعالى :بمى من أسمم وجيو هلل وىو محسن فمو أجره عند ربو وال خوف عمييم

وال ىم يحزنون [البقرة ،]112:وقال تعالى :ومن يسمم وجيو إلى اهلل وىو محسن فقد استمسك بالعروة

الوثقى [لقمان.]22:

واسالم الوجو هلل ،والى اهلل ،معناه :إخالص العمل من الشرك.

واإلحسان لمعمل معناه :متابعة السنة فيو ومجانبة البدعة ،وأي عمل ال يتوفر فيو ىذان الشرطان

ىباء منثو ار ووباال عمى صاحبو.
يكون ً
ومن أنواع اإلحسان :اإلحسان إلى الخمق من اآلدميين والبيائم ،بإغاثة المميوف واطعام الجائع

والتصدق عمى المحتاج واعانة العاجز ،والتيسير عمى المعسر واإلصالح بين الناس ،قال اهلل تعالى:
وأحسنوا إن اهلل يحب المحسنين  ،وقال تعالى :إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان  ،وقال تعالى :واعبدوا

اهلل وال تشركوا بو شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار
الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ممكت أيمانكم [النساء ،]36:فقد أمر اهلل سبحانو

باإلحسان إلى ىذه األصناف بإيصال الخير إلييم ودفع الشر عنيم ،وقال تعالى :إن المتقين في

جنات وعيون آخذين ما آتاىم ربيم إنيم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قميالً من الميل ما ييجعون

وباألسحار ىم يستغفرون وفي أمواليم حق لمسائل والمحروم [الذاريات .]11-15:فبين اهلل سبحانو

سبب حصوليم عمى ىذه الكرامة العظيمة وأن ذلك بما أسمفوه من اإلحسان في الدنيا من صالة الميل
واالستغفار باألسحار والتصدق عمى المحتاجين ،وقال تعالى :إن المتقين في ظالل وعيون وفواكو

مما يشتيون كموا واشربوا ىنيئًا بما كنتم تعممون إنا كذلك نجزي المحسنين [المرسالت.]44-41:
واآليات في ذلك كثيرة تبين ما لإلحسان من عاقبة حميدة ،وثواب عظيم.

ومن أنواع اإلحسان :اإلحسان إلى البيائم ،عن أبي ىريرة  ،عن رسول اهلل قال (( :دنا رجل إلى بئر
فنزل فشرب منيا ،وعمى البئر كمب يميث فرحمو فنزع أحد خفيو فسقاه ،فشكر اهلل لو ذلك فأدخمو

الجنة )) ،رواه ابن حبان في صحيحو ،وعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنيما أن رجال جاء النبي

فقال :إني أنزع في حوضي حتى إذا مألتو إلبمي ورد عمي البعير لغيري فسقيتو ،فيل في ذلك أجر؟
فقال رسول اهلل (( :إن في كل ذات كبد أج ار)) ،رواه أحمد ورواتو ثقاة مشيورون.

وعن أبي ىريرة أن رسول اهلل قال(( :بينما رجل يمشي بطريق ،اشتد عميو الحر ،فوجد بئ ار فنزل فيو

فشرب ،ثم خرج فإذا كمب يميث الثرى من العطش ،فقال الرجل :لقد بمغ ىذا الكمب من العطش مثل

ماء ،ثم أمسكو بفيو حتى رقي فسقى الكمب ،فشكر اهلل لو فغفر
الذي كان مني ،فنزل البئر فمأل خفو ً
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لو )) ،قالوا :يا رسول اهلل ،إن لنا في البيائم أجرا؟ فقال(( :في كل كبد رطبة أجر )) ،رواه مالك،
والبخاري ،ومسمم.

ففي ىذه األحاديث فضل اإلحسان إلى البيائم بما يُ ْبقي عمييا حياتيا ،ويدفع عنيا الضرر ،سواء
كانت ممموكة أو غير ممموكة ،مأكولة أو غير مأكولة ،وفي الحديث الذي رواه مسمم عن رسول اهلل

قال(( :إن اهلل كتب اإلحسان عمى كل شيء ،فإذا قتمتم فأحسنوا القتمة ،واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة،

وْل َيحد أحدكم شفرتو وْل ُيرح ذبيحتو )) ،فيو فضيمة اإلحسان إلى البيائم المأكولة في حال ذبحيا ،وىذا
شيء يغفل عنو بعض الناس ،فيسيؤن إلى البيائم في كيفية ذبحيا.
واإلحسان قد أمر اهلل بو في مواضع من كتابو ،منو ما ىو واجب ومنو ما ىو مستحب ،فيو في كل

شيء بحسبو.

فاإلحسان في معاممة الخالق بفعل الواجبات وترك المحرمات واجب ،وفي فعل المستحبات وترك

المكروىات متسحب ،واإلحسان في معاممة الخمق ،منو ما ىو واجب كاإلحسان إلى الوالدين

واألقارب بالبر والصمة ،ومنو ما ىو مستحب كصدقة التطوع ،واعانة المحتاج ،واإلحسان في قتل ما
يجوز قتمو من الناس والدواب بإزىاق نفسو عمى أسرع الوجوه وأسيميا ،من غير زيادة في التعذيب،

وىكذا مطموب من المسمم أن يكون محسنا في كل شيء مما يأتي وما يذر ،محسن في عممو،

محسن في تعاممو مع اهلل ومع خمقو ،ومحسن في نيتو وقصده ،قال اهلل تعالى :ليس عمى الضعفاء

وال عمى المرضى وال عمى الذين ال يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا هلل ورسولو ما عمى المحسنين

من سبيل واهلل غفور رحيم [التوبة ،]11:فيؤالء الذين ال يستطيعون القتال لعجزىم الجسمي والمالي

مع سالمة نياتيم وحسن مقاصدىم ،قد عذرىم اهلل ألنيم محسنون في نياتيم ،لم يتركوا الجياد لعدم

رغبتيم فيو ،وانما تركوه لعجزىم عنو ،ولو تمكنوا منو لفعموه ،فيم يشاركون المجاىدين في األجر

لنياتيم الصالحة وحسن قصدىم ،فقد روى اإلمام أحمد وأبو داود ،وأصمو في الصحيحين أن رسول

اهلل قال(( :لقد تركتم بعدكم قوما ما سرتم من مسير ،وال أنفقتم من نفقة ،وال قطعتم واديا إال وىم
معكم )).

وكما يكون اإلحسان في األعمال والنيات يكون في األقوال أيضا ،قال تعالى :وقولوا لمناس حسنا

[البقرة ،]33:أي :قولوا ليم قوال حسنا ،بأن تخاطبوىم بالكالم الطيب ،الذي يجمب المودة ،ويرغب في

الخير ،ويؤلف القموب.

وىذا يشمل الصدق في الحديث ،واألمر بالمعروف ،والنيي عن المنكر ،والدعوة إلى الخير ،وقد جاء

في الحديث (( :والكممة الطيبة صدقة )) ،فاتقوا اهلل – عباد اهلل – وكونوا من أىل اإلحسان لتنالوا
من اهلل األجر والرضوان.

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم :والذين جاىدوا فينا لنيدينيم سبمنا وان اهلل مع المحسنين
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[العنبكوت.]61:

بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم...

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

الخطبة الثانية

الحمد هلل رب العالمين ،عمى فضمو واحسانو ،ال نحصي ثناء عميو ،ىو كما أثنى عمى نفسو ،وأشيد
أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشيد أن محمدا عبده ورسولو صمى اهلل عميو وعمى آلو

وأصحابو وسمم تسميما كثي ار.

أما بعد:

أييا الناس :اتقوا اهلل تعالى ،واعمموا أن وجوه اإلحسان كثيرة ،ينبغي لممسمم أن يسيم فيما يستطيع

من اهلل عمييم بوفرة المال ،فإن المجاالت الخيرية أماميم واسعة ،من بناء
من ّ
منيا ،وال سيما ْ
المساجد ،وتوفير المياه لمشرب ،وطباعة الكتب الدينية ،وتوزيع المصاحف ،ومساعدة مشاريع تعميم

القرآن الكريم ،ومساعدة المراكز اإلسالمية في الخارج ،واعانة المجاىدين في سبيل اهلل ،ومواساة
المنكوبين والمشردين من المسممين والمصابين بالمجاعة.

عن أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل  (( :سبع تجري لمعبد بعد موتو وىو في قبره ،من عمم عمما،
أو كرى نيرا ،أو حفر بئرا ،أو غرس نخال ،أو بنى مسجدا ،أو ورث مصحفا ،أو ترك ولدا يستغفر

لو بعد موتو )) ،رواه البزار ،وأبو نعيم في الحمية .ومعنى كرى ني ار :أي حفره.

وعن ابن عباس رضي اهلل عنيما :قال أتى النبي رجل فقال :ما عم ٌل إن عممت بو دخمت الجنة؟
قال(( :أنت ببمد يجمب بو الماء؟ )) ،قال :نعم ،قال(( :فاشتر سقاء جديدا ،ثم اسق فييا حتى
تخرقيا ،فإنك لن تخرقيا حتى تبمغ بيا الجنة )) رواه الطبراني في الكبير.

وفي (الصحيحين) عن أنس عن النبي قال(( :ما من مسمم يغرس غرسا ،أو يزرع زرعا فيأكل منو

إنسان أو طير أو دابة إال كان لو صدقة )) ،وفي صحيح مسمم عن جابر عن النبي قال(( :ما من
مسمم يغرس غرسا إال كان ما أكل منو لو صدقة ،وما شرق منو لو صدقة ،وما أكل السبع مو فيو

لو صدقة ،وال ينقصو أحد إال كان لو صدقة )) ،وفي رواية لو أيضا(( :فال يأكل منو إنسان وال دابة
وال طائر إال كان لو صدقة إلى يوم القيامة )) ،وظاىر ىذه األحاديث يدل عمى أن ىذه األشياء

تكون صدقة يثاب عمييا الزارع والغارس ونحوىما ،إذا نوى واحتسب األجر عند اهلل سبحانو ،ولكن

المؤسف أن كثي ار من األثرياء يحبسون أمواليم عن اإلسيام في الخير ،ويحرمون أنفسيم من الثواب،

مناعا لمخير ال
جماعا لممال ّ
وىم قادرون عمى ذلك ،فكانوا ممن جمع فأوعى ،فيا حسرة من كان ّ
يقدم لنفسو ما يجده عند اهلل خي ار وأعظم أجرا ،يتعب في جمع المال وحفظو ويتركو لغيره وال يقدم
منو لنفسو.

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

فاتقوا اهلل – عباد اهلل – وقدموا ألنفسكم :واتقوا اهلل واعمموا أنكم مالقوه وبشر المؤمنين
واعمموا أن خير الحديث كتاب اهلل...

