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 }.. إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان {: وقفات مع قول اهللا
 

 :نبذة خمتصرة عن اخلطبة
: وقفات مع قول اهللا: "خطبة اجلمعة بعنوان -حفظه اهللا  -ألقى فضيلة الشيخ حسني بن عبد العزيز آل الشيخ 

وذلك من خالل وقفات مع آية ، واليت حتدث فيها عن أمهية تدبر القرآن؛ "}.. إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان {
اليت مجعت األمر باخلري كله، والنهي عن الشر كله، وأن هذه } ..إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان {: سورة النحل

 .اآلية منهاج حياة لكل مسلمٍ
 

 اخلطبة األوىل
يف اآلخرة واألوىل، احلمد هللا الذي أنزل القرآن هدى وذكرى، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 

وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدا عبده ورسوله النيب املُصطفى، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه إىل 
 .يوم الدين

 :أما بعد، فيا أيها املسلمون
 .؛ فبها تتحقَّق السعادةُ الكربى-جل وعال  -أُوصيكم ونفسي بتقوى اهللا 

 :أيها املسلمون
لنا سعادت ويفتح ضيُء لنا املسالكنا باتباع القرآن العظيم، فهو اهلادي لكل طريقٍ قومي، ينا وجناتنا وصالحزنا وع

املدارِك، ويحقِّق لنا اخلريات واملصاحلَ؛ فما أمجل أن نعيش حلظات يف ظالل كالم ربنا نتدبره ونتأمل عظاته، 
 .ونعملُ به

عظيمةُ املعاين، مجعت مكارم األخالق وحماسن األعمال، تستوجِب منا  -جل وعال  -إن آيةً يف كتاب ربنا 
الوقوف عندها، واالتعاظَ بتوجيهاا، والعملَ مبدلوالا، لتكون لنا نرباسا حياتيا ومنهجا سلوكيا، لنسري يف 

 .بادئها وقواعدها ومقاصدهاإراداتنا وتوجهاتنا وحتركاتنا وتصرفاتنا وفق أحكامها، وعلى ضوء م
 والْمنكَرِ الْفَحشاِء عنِ وينهى الْقُربى ذي وإِيتاِء والْإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ: -جل وعال  -إا قول اهللا 

 .]٩٠: النحل[ تذَكَّرونَ لَعلَّكُم يعظُكُم والْبغيِ
مى، ومبادئ كربى حتصل ا املصاحلُ العليا، ويتحقَّق بالعمل ا السعادةُ الكربى، قال ابن آيةٌ تضمنت قواعد عظ

 ".أمجع آية يف القرآن للخري والنهي عن الشر هذه اآلية: "-رضي اهللا عنه  -مسعود 
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 ".مل تترك هذه اآليةُ خريا إال أمرت به، وال شرا إال وَت عنه: "ويقول احلسن
ليس من خلُقٍ حسنٍ يعملُ به ويستحب إال أمر اهللا به يف هذه اآلية، وليس من خلُقٍ سيٍء إال ى : "تادةويقول ق

 ".اهللا عنه يف هذه اآلية
 :فيا عباد اهللا

رمحه  -، كما قاله احلافظ ابن رجب -صلى اهللا عليه وسلم  -إا من جوامع الكلم الرباين الذي خص به النيب 
 .-اهللا 

 :إخوة اإلسالم
القيام حبقوق اخلالق وافيةً، وذلك بإخالص التوحيد له، : األمر بقاعدة العدل الذي يعين: لقد تضمنت هذه اآلية

 ا اإلسالم من غري تفريط وبإفراده بالعبادة والطاعة واخلضوع واإلنابة، والقيام بشرعه وفق الوسطية اليت جاء
ملخلوق الذي يكفَلُ قاعدةً ثابتةً للتعامل، مبنيةً على املُساواة واإلنصاف، مبختلف وال إفراط، وهكذا العدل مع ا

 .صوره، والبعد عن الظلم والعدوان بشتى أشكاله
عدلٌ ال يؤثِّر فيه اهلوى، وال يتأثَّر باملودة والبغضاء، عدلٌ ال يتبدلُ مجاراةً للصهر والنسب، والغىن والفقر، 

 أَقْرب هو اعدلُوا تعدلُوا أَلَّا علَى قَومٍ شنآنُ يجرِمنكُم ولَا: -جل وعال  -الضعف، يقول ربنا والقوة و
 .]٨: املائدة[ للتقْوى

إنه العدل الواجب على احلُكَّام والوالة والقُضاة، واألزواج واآلباء واألمهات، وعلى األفراد واملُجتمعات، يقول 
الذي يعدلون يف حكمهم : إن املُقِسطني عند اهللا على منابر من نورٍ يوم القيامة«: -صلى اهللا عليه وسلم  -

 .؛ رواه مسلم»وأهليهم وما ولُوا
 :معاشر املؤمنني

عا، واألمر باإلحسان مبدأٌ عام يشمل عالقةَ العبد بربه، فيحِسن يف طاعة ربه إخالصا وحمبةً ورجاًء وخوفًا وطم
محيط احلياة كلها يف عالقات : التقرب باملندوبات، واملُسابقة إىل نوافل العبادات، ويشملُ أيضا: ويشملُ أيضا

 .]٨٣: البقرة[ حسنا للناسِ وقُولُوااإلنسان بالبشرية مجعاء، 
واألخالق احلسنة، ويشملُ إن اإلحسان مبدأٌ يشملُ كل طيبٍ من األقوال واألفعال من مجيع املكارم العالية 

 ادفَعمقابلةَ اخلري بأكثر منه، ومقابلة الشر بالعفو عنه، والتسامح مبا جيلب ود القلوب، ويشفي غليلَ الصدور، 
 .]٣٤: فصلت[ أَحسن هي بِالَّتي
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: البقرة[ الْمحِسنِني يحب اللَّه إِنَّ وأَحِسنواإيصالَ النفع لآلخرين، والرمحة باخللق أمجعني، : اإلحسانُ يعين
١٩٥[. 
إن اهللا كتب اإلحسانَ على كل شيٍء؛ فإذا قتلتم فأحِسنوا القتلة، وإذا ذحبتم «: -صلى اهللا عليه وسلم  -يقول 

 .؛ رواه مسلم»فأحِسنوا الذِّحبة، وليحد أحدكم شفرته، وليرِح ذبيحته
رىب قريبهم وبعيدهم؛ بصلتهم وبِرهم والشفقة عليهم، وإمنا نص عليهم تعظيما إيتاُء ذوي القُ: ومن اإلحسان

، »من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فلْيصل رحمه«: -صلى اهللا عليه وسلم  -لشأم، وتوكيدا حلقِّهم، يقول 
؛ »من أحب أن يبسط له يف رِزقه، وينسأَ له يف أثره فليصلْ رحمه«: -عليه الصالة والسالم  -ويقول أيضا 

 .متفق ليهما
 :إخوة اإلسالم

كل أمرٍ تناهى : ويأيت النهي يف هذه اآلية عن أصول الشرور ومنابعها؛ فينهى اهللا العباد عن الفحشاء اليت هي
بشعها الفطَر السليمة، والشرائع الصحيحة؛ كالشرك قُبحه من األقوال واألفعال؛ من الذنوب العظيمة اليت تست

 رتِلُ باخللق العذابوت ،املصائب بش اليت جتلوالزنا، والسرقة، وحنو ذلك من الفواح ،باهللا، والقتل بغري حق
بالواص. 
 :عباد اهللا

جل  -ا فيه مخالفةٌ ألوامر اهللا املعاصي والسيئات مب: النهي عن املنكر الذي يعين: ويف مضامني وصايا هذه اآلية
 .-صلى اهللا عليه وسلم  -وأوامر رسوله  -وعال 

الظلم جبميع صوره، وجتاوز احلق يف التعامل باالستعالء والتجبر : النهي عن البغي الذي هو: ويأيت ثالثُ النواهي
كلُّ «: يف قوله -صلى اهللا عليه وسلم  -يب والعدوان على اخللق يف الدماء واألعراض واألموال مما بين حرمته الن

 .؛ رواه مسلم»املسلمِ على املسلمِ حرام؛ دمه ومالُه وعرضه
 يأْمر فَإِنه الشيطَان خطُوات يتبِع ومن الشيطَان خطُوات تتبِعوا لَا آمنوا الَّذين أَيها يا: -جل وعال  -يقول 

 .]٢١: النور[ والْمنكَرِ فَحشاِءبِالْ
 .فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم ،وأستغفر اهللا يل ولكم ولسائر املسلمني من كل ذنبٍ هذا القول،أقول 
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 اخلطبة الثانية
له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له تعظيم ا احلمد هللا على إحسانه، والشكر

لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدا عبده ورسوله الداعي إىل رِضوانه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله 
 .وأصحابه

 :أيها املسلمون
 مت إيصال الشر والبالء إىل الناس، ومن هنا نعلماألذى، وحر ت على كفإن الشريعةَ اإلسالميةَ قد حرِص

سفك الدماء وانتهاك احلُرمات، فليحذَر املسلمون من خطوات الشيطان، ولْيتوبوا إىل خطورةَ قتل األبرياء و
 .باملرصاد ملن بغى وجتبر وتسلَّط واعتدى على املسلمني واملعصومني -جل وعال  -الرمحن، وليعلموا أن اهللا 

در أن تعجل لصاحبه العقوبة يف ما من ذنبٍ أج«: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : روى احلاكم وصححه
 .»الدنيا مع ما يدخر له يف اآلخرة من البغي وقطيعة الرحم

 .الصالة والسالم على النيب الكرمي: مث إن اهللا أمرنا بأمرٍ عظيمٍ، أال وهو
أيب بكرٍ، : املهديني نبينا وحبيبنا حممد، وارض اللهم عن اخللفاء الراشدين، واألئمة ىعلاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك 

 .وعمر، وعثمان، وعلي، وعن اآللِ والصحبِ أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، اللهم أذلَّ الشرك 

 .واملشركني
ملسلمني، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال املسلمني، اللهم احفظ املسلمني يف كل اللهم أصلح أحوالنا وأحوال ا

مكان، اللهم احفظ املسلمني يف كل مكان، اللهم احفظ املسلمني يف كل مكان، اللهم ارفع عنهم ما أصام من 
م من املصائب اليت ال ختفى عليك يا جبالبلواء والشرور يا رمحن، اللهم ارفع عنهم ما أصايا قوي ار. 

، اللهم -صلى اهللا عليه وسلم  -، اللهم الطُف بأمة حممد -صلى اهللا عليه وسلم  -اللهم الطُف بأمة حممد 
الطُف ا، اللهم أخرِجها من الظلمات إىل النور، اللهم أخرِجها من الذلِّ إىل العزة، اللهم أخرِجها من اهلوان إىل 

 .مالعزة يا ذا اجلالل واإلكرا
 .اللهم إليك نشكو مما أصاب املسلمني من سفك الدماء، وقتل األبرياء

اللهم ولِّ عليهم خيارهم، اللهم ولِّ عليهم خيارهم، اللهم ولِّ عليهم خيارهم،، اللهم وجنبهم شرارهم 
م يا ذا اجلالل واإلكرام، اللهم ال وفًُجارهم، اللهم جنبهم شرارهم وفًُجارهم، اللهم واكفهم شرارهم وفُجاره

 .جتعل لألشرار على املسلمني يدا، اللهم ال جتعل لألشرار على املسلمني يدا
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اللهم ألِّف بني قلوم على احلق والتقوى، اللهم ألِّف بني قلوم على احلق والتقوى، اللهم انصر املسلمني يف كل 
 .هم انصر املسلمني يف كل مكانمكان، اللهم انصر املسلمني يف كل مكان، الل

 .اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا يا ذا اجلالل واإلكرام
اللهم وفِّق ويلَّ أمرنا ملا حتب وترضى، اللهم اجعله سببا هلداية املسلمني، اللهم اجعله سببا لتحقيق الوحدة بني 

 .املؤمنني
 :عباد اهللا

ا، وسبا كثرياذكروا اهللا ذكركرةً وأصيالًحوه ب. 
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني


