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آیات اآلفاق. -  ١حقوق الجار   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  آیات اآلفاق. - ١حقوق الجار - ٠٢٣٦الخطبة : 

٢٥-١١-١٩٨٨  

  الخطبة األولى:

الحمد � ثّم الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا ، وما كنّا ِلنَْھتَِدَي لوال أن ھدانا هللا ، وما توفیقي وال   

اعتصامي وال توّكلي إال على هللا ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ ، إقراًرا لُربوبیَّتھ ، 

حّمًدا صلى هللا علیھ وسلّم رسول هللا سیّد الخلق والبشر وإرغاًما لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أّن سیّدنا م

ما اتََّصلَت عین بنظر ، أو سمعت أذٌن بَِخبر . اللَّھّم صّل وسلّم وبارك على سیّدنا محّمد ، وعلى آلھ 

ا وأصحابھ ، وعلى ذریّتھ ومن وااله ومن تبعھ إلى یوم الّدین، اللَّھّم اْرحمنا فإنّك بنا راِحم ، وال تعذّبن

فإنّك علینا قادر ، واْلُطف بنا فیما جَرْت بھ المقادیر ، إنَّك على كّل شيٍء قدیر ، اللّھّم علّمنا ما ینفعنا 

وانفعنا بما علّمتنا وزْدنا علًما ، وأرنا الحّق حق�ا وارزقنا اتّباعھ ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ ، 

ن یستمعون القول فیتّبعون أ   ْحسنھ ، وأْدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .واجعلنا ممَّ

  عبادة هللا سبحانھ و اإلحسان إلى الوالدین :

أیھا األخوة المؤمنون ؛ في الجمعة السابقة ، أو التي قبل السابقة بدأُت بِتَوضیح بعض ما تعنیھ اآلیة   

  الكریمة في قولھ تعالى :

َ َوَال تُْشِرُكوا بِِھ َشیْ  ئاً َوبِاْلَواِلَدْیِن إِْحَساناً َوبِِذي اْلقُْربَى َواْلیَتَاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْلَجاِر ِذي ﴿َواْعبُُدوا �َّ

َ َال یُ  اِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن السَّبِیِل َوَما َملََكْت أَْیَمانُُكْم إِنَّ �َّ ِحبُّ َمْن َكاَن ُمْختَاالً اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ

  راً ﴾فَُخو

  ]٣٦[ سورة النساء : 

أیھا األخوة المؤمنون ؛ بیَّْنُت في الخطبة قبل السابقة أنَّ هللا سبحانھ وتعالى أمرنا أن نعبدهُ ، وأن نعبدهُ   

وحدهُ ، وأّن هللا سبحانھ وتعالى طمأننا أنَّ األْمر كلّھ بیِده ، لم یأمرنا بِعبادتھ إال بعد أن طْمأننا أّن األْمر 

  ه سبحانھ ، فقال :كلّھ بیَدِ 

ا تَْعَملُوَن ﴾   ﴿َوإِلَْیِھ یُْرَجُع اْألَْمُر ُكلُّھُ فَاْعبُْدهُ َوتََوكَّْل َعلَْیِھ َوَما َربَُّك بِغَافٍِل َعمَّ

  ]١٢٣[سورة ھود : 

  وبیَّْنُت أیًضا أّن هللا سبحانھ وتعالى قال :  
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َ َوَال تُْشِرُكوا بِِھ َشْیئاً﴾   ﴿َواْعبُُدوا �َّ

  ]٣٦ة النساء : [ سور

    

إّن الِشّْرك یتناقض مع العبادة ، فال عبادة مع 

الّشرك ، وأّن كلمة شیئًا في قولھ تعالى : "وال 

تشركوا بھ شیئًا " یْشمُل الِشّْرك الجلّي ، 

والِشّْرك الخفّي ، فالِشّْرك الجلّي أن تعبَد غیر 

هللا ، وأن تدَِّعَي إلًھا غیر هللا تعالى ، والِشّْرك 

لخفّي أن تعمَل عمالً لغیر هللا تعالى ، أخَوف ا

ما أخاف على أّمتي الِشّْرك الخفّي ، أما إنِّي 

لْسُت أقول إنَّكم تعبدون صنًما وال حجًرا ، 

ولكن شْھوة خفیّة ، وأعماالً لغیر هللا تعالى ، ومن الِشّْرك الخفّي أن تعتمد على األسباب ، فالنبي علیھ 

" إذا أرْدت أن تكون أقوى الناس فتوكَّل على هللا ، وإذا أرْدت أن تكون أغنى  الصالة والسالم یقول :

  الناس فَُكْن بما في یدي هللا أْوثُق منك بما في یدیك ، وإذا أرْدت أن تكون أْكرم الناس فتوكَّل على هللا ".

لدین بِعبادتھ سبحانھ ، فھذا یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ لِحكمٍة بالغة قرن هللا سبحانھ وتعالى اإلحسان للوا  

العْطف لھ معنًى دقیق ، وأّن ھناك تناسبًا كبیًرا بین عبادة هللا عز وجل وبین اإلحسان للوالدین ، لھذا 

ورد في األثر أْن ِلیَْعمل العاّق ما شاء أن یعمل فلن یُغفر لھ ، وفي روایة : فلن یدخل الجنّة ، ولو أّن في 

  لقالھا هللا عز وجل . اللّغة كلمةً أقّل من أفٍّ 

وبیَّْنُت أّن اإلحسان إلى ذي القربى ؛ أقرباؤك من طرف األب أو األم ، وبیَّْنُت أیّھا األخوة قیمة صلة   

الّرِحم ، ولكّن أًخا كریًما بعد انتھاء الخطبة سألني ؛ لو أّن في صلة الّرحم مْفسدةً فھل نصُل الّرحم ؟ قلُت 

المفاسد مقّدم على جْلب المنافع ، وَدع خیًرا علیھ الشّر یْربو ، فإذا أرْدت أن  لھ : ھناك قاعدة تقول : دْرءُ 

تصل رحمك وكان في ھذه الّصلة اْختِالط ، وانحراٌف، وتسیٌُّب ، وأعمال ال ترضي هللا عز وجل ، 

ِحم التي أُِمرنا بھا ، ھذه الفقرات من اآلیة تمَّ شرحھا في الخطبة قب   ل السابقة .فلیس ھذا من صلة الرَّ

  قال تعالى :  

َ َوَال تُْشِرُكوا بِِھ َشْیئاً َوبِاْلَواِلَدْیِن إِْحَساناً َوبِِذي اْلقُْربَى َواْلیَتَاَمى َواْلَمَساكِ    یِن﴾﴿َواْعبُُدوا �َّ

  ]٣٦[ سورة النساء : 

ھم أقلَّ من حاجتھم ، الیتامى ھم الذین فقدوا العائل ، والمساكین ھم الذین قصَّر بھم الكْسب ، فكان دخلُ   

  .ھؤالء أیًضا علیك أن تحسن إلیھم والیتامى ھم الذین فقدوا الّرعایة ، والمساكین ھم الذین فقدوا الكفایة ،
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  الجیران ثالثة :

  وموضوع الخطبة الیوم ُحقوق الجار ، قال تعالى :  

اِحِب بِاْلَجْنِب َوا   ْبِن السَّبِیِل﴾﴿َوبِِذي اْلقُْربَى َواْلیَتَاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ

  ]٣٦[ سورة النساء : 

، و فَمن ھم الجار الُجنُب ؟ قال بعض العلماء : ھو األقرب إلیك ، المالصق لك ، أو األقرب إلیك دینًا   

األقرب إلیك نسبًا ، أو ھو الجار المسلم ، ھذه كلّھا مّما تعنیھ كلمة والجار الجنُب ، لذلك یقول علیھ 

الصالة والسالم : الجیران ثالثة ؛ جاٌر لھ حّق واحد ، وھو أدنى الجیران حق�ا ، وجاٌر لھ حقَّان ، وجاٌر 

الذي لھ حّق واحد ، فجاٌر مشرك لھ حّق الجوار ،  لھ ثالثة ُحقوق ، وھو أفضُل الجیران حق�ا ، فأما الجار

وأما الجار الذي لھ حقّان فجاٌر مسلٌم لھ حّق الجوار ، وحّق اإلسالم ، وأما الجار الذي لھ ثالثة ُحقوق ، 

  فجاٌر مسلم ذو رِحٍم ، لھ حّق الجوار ، وحّق الّرِحم ، وحّق اإلسالم .

  الة والسالم :یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ یقول علیھ الص  

ثُھ ))   ((ما زال جبریل یوصیني بالجار حتى ظنْنُت أنّھ سیَُوِرّ

  [ متفق علیھ عن عائشة ]

  وعن عمر بن ُشعَیب عن أبیھ عن جّده عن النبي صلى هللا علیھ وسلّم أنّھ قال :  

م یأمُن ((من أغلق بابھ دون جاره مخافةً على أھلھ ، ومالھ ، فلیس ذلك بُِمؤمن ، ولیس بمؤمن من ل

  جاره بوائقھ ))

  [شعب اإلیمان عن عمر بن ُشعَیب عن أبیھ عن جّده]

من شكاهُ جیرانھ ، من تعبوا في جواره ، من آذاھم بَكالمھ ، ومن آذاھم بِتَطاُوِلِھ ، وقد ُرِوَي عن النبي   

ْستقرَضَك أْقرْضتھُ ، صلى هللا علیھ وسلّم أنّھ قال : " أتدرون ما حّق الجار ؟ إذا استعان بك أعْنتَھ، وإن ا

ْیتَھُ ، وإذا  وإذا افتقَر ُعْدت علیھ ، وإذا مرَض ُعْدتھ ، وإذا أصابھُ خیٌر ھنَّأْتھُ ، وإذا أصابتْھُ ُمصیبةٌ عزَّ

یح إال بإذنھ ، وإذا ، اْشترْیت فاكھةً فأْھِد لھ منھا مات شیَّْعتَھُ ، وال تْستطل علیھ بالبنیان ، فتحجَب عنھ الِرّ

ا ، وال یخرج بھا ولدك لیغیَظ ولدهُ ، وال تْؤِذه بِ فإن لم ت قُتار قدرك إال أن تغرف لھ فعل فأْدِخلھا سر�

  ."منھا

ھذا ھو حّق الجار ؟ من ھو الجار أیّھا األخوة المؤمنون ؟ قبل قلیل قلت : والجار ذي القربى والجار   

عید فھو الجار الجنب ، وأنت ملزٌم بأداء حّق الجنب ، األقرُب إلیك ِجواًرا ھو الجار ذو القربى ، وأما الب

ھذین الجاَرْین ، األقرُب إلیك دینًا ھو الجار ذو القربى ، وأما األبعد عنك دینًا فھو الجار الجنب ، 

واألقرب إلیك نسبًا ھو الجار ذو القربى ، واألبعد نسبًا ھو الجار الجنب ، إذًا الجوار جمیعًا على 
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 ّ صالھم ، ودینھم ، ھم جیراٌن لك، وعلیك أن تؤِدّي حّق الجوار ، وقد قال بعض اختالف قرابتھم ، واتِ

العلماء : من سِمَع النّداء فھو جار ، أي إذا أذََّن المؤذّن آخر بیٍت یسمعھُ ھو من الجیران ، وقال بعض 

ربعون طابقًا نحو العلماء : األربعون بیتًا من الجیران ، شرقًا وغربًا ، وشماالً وجنوبًا ، وقد نُضیف األ

  األعلى من الجیران .

  حقوق الجار :

  أیھا األخوة المؤمنون ؛ یقول علیھ الصالة والسالم :  

((وهللا ال یؤمن ، وهللا ال یؤمن ، وهللا ال یؤمن ، قیل : ومن یا رسول هللا ؟ فقال علیھ الصالة والسالم 

  : الذي ال یأمن جاره بوائقھ ))

  [ البخاري عن أبي شریح]

    

أي ھذا الذي یؤذي جیرانھ ، فما ھو الحّد 

  األدنى من أداء حقوق الجار ؟

قال بعض العلماء : كّف األذى ؛ أْن تكّف عنھُ   

أذاك ، أذى القول ، وأذى العمل ، وأّي أذًى 

یمكن أن یعدَّ أذًى في مقیاس كّل عْصر ، فإذا 

رفْعت صوت المذیاع ، وأوالد جیرانك 

ى ، وإذا سمْحت للماء یدرسون ، فھذا من األذ

القِذر أن یْنصّب على جارك في الطابق األدنى 

  فھو أذًى ، وإذا سمْحت إلنساٍن أن یتطاَوَل على جارك ، وأنت بإمكانك أن تمنعھُ ، فھذا من األذى .

فیا أیھا األخوة المؤمنون ؛ أّول حّق من حقوق الجار ، بل ھو أدنى حّق أْن تكفَّ عنھ أذاك ، والشيء   

ثاني أن تْحِسَن معاشرتھ ، ومن ُحسن معاشرتھ أنَّھ إذا استعاَن بك أعْنتھُ ، وإن استقرَضَك أْقرْضتھُ ، ال

یتھُ ، وإن مات  وإن افتقَر أعنتَھُ ، وإن مرَض ُعْدتھُ ، وإن أصابھُ خیٌر ھنَّأتَھ ، وإن أصابتھُ مصیبةٌ عزَّ

یح إال  - ذى ھذا من باب األ - شیَّْعتھُ ، وال تستطل علیھ بالبناء  وال تْستطل علیھ بالبنیان ، فتحجَب عنھ الِرّ

ا ، وال یخرج بھا ولدك لیغیَظ ولدهُ ،  بإذنھ ، وإذا اْشترْیت فاكھةً فأْھِد لھ منھا ، فإن لم تفعل فأْدِخلھا سر�

  وال تْؤِذه بِقُتار قدرك برائحة الطعام إال أن تغرف لھ منھا .

و من واجبات الجار تجاه الجار أال یؤذیك ، والبند الثاني أن یحسن فالبْند األّول من حقوق الجار ، أ

  معاشرتھ ، والبند الثالث أن یحسن إلیھ .
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  إكرام الجار الجنب و لو كان مشركاً :

یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ شيٌء دقیق في موضوع الِجوار ، اْستُشِھَد غالٌم في معركة أُحد ، فَجعَلَْت أّمھ   

ب عن جبینھ ، وتقول : ھنیئًا لك الجنة على مْسمعٍ من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلّم ، فقال تمَسُح الترا

علیھ الصالة والسالم : " وما یُدریك فلعلّھ كان یتكلم فیما ال یَعنیھ ، أو یمنُع عن جیرانھ ما ال یضّره 

  مْنعُھ ".

    

یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ أحادیث إكرام الجار 

ةً ، أْي تْشمُل الجار المسلم ، وغیر جاءْت مطلق

المسلم ، لذلك كان للنبي علیھ الصالة والسالم 

َع لْحم األُضحیَة ، قال  جاٌر مشرك ، فحینما وزَّ

ً ، ویُروى أّن أبا حنیفة  : ابدؤوا بِجارنا فالنا

النّعمان رضي هللا عنھ كان لھ جاٌر مغِنّ ، 

ّو بأغانیھ وكان یقلقھ لیالً نھاًرا ، وكان یمألُ الج

، كان یغنِّي ویقول : أضاعوني وأيَّ فتًى 

أضاعوا ِلیَوم كریھٍة وِطعاِن خلس ، فَِمْن غرائب الصُّدف أنَّھ قد أُلقَي القبُض علیھ ، وسیق إلى الّسجن ، 

متوِسًّطا فجاء أبو حنیفة النّعمان وتوّسط إلى جاره ، فمن كان بیَِدِه األْمر ھالھُ أن یأتِیَھُ أبو حنیفة بنفسھ ، 

لدى جاره ، فأطلَق جارهُ ، وكّل من ألقَي القبُض علیھ في ذلك الیوم إكراًما ألبي حنیفة ، وفي طریق 

  العودة قال لھ أبو حنیفة : یا فتى ھل أضعناك ؟ وكان ھذا الموقف المشّرف سببًا في إسالمھ .

  هللا أنفعھم لِعیاِلِھ .یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ الخْلق كلّھم عیال هللا ، وأحبّھم إلى   

شيٌء آخر ، عن اللَّْیث بن نافع عن ابن عمر أنَّھ قال : " لقد أتى علینا زماٌن وما أحٌد أحّق بدیناره   

ودرھمھ من أخیھ المسلم " وربّما أتى على الناس زماٌن یكون فیھ الّدیناُر والِدّْرھم أحّب إلى اإلنسان من 

لى وأحّب إلى المرء من الِدّْرھم والِدّینار ، وربّما جاء یوٌم یصبُح أخیھ المسلم ، كان األخ المسلم أغ

  الِدّْرھم والِدّینار أحّب إلى اإلنسان من أخیھ .

  إكرام الصاحب بالجنب :

یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ ھذا عن الجار ذي القربى ، القریب مكانًا ، والقریب دینًا ، والقریب نسبًا ،   

، األبعد مكانًا ، واألبعد دینًا ، واألبعد نسبًا ، فماذا عن الصاحب بالجنب ؟ قال  وھذا عن الجار الجنب

  بعض العلماء : الصاحب بالجنب ھي الزوجة ، النبي علیھ الصالة والسالم یقول مخاطبًا المؤمنین :
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ویغلبھّن لئیم ،  ((أكرموا النّساء فوهللا ما أكرمھّن إال كریم ، وما أھانھّن إال لئیم ، یغلْبن كّل كریم ،

  وأنا أحّب أن أكون كریًما مغلوبًا ، ِمن أن أكون لئیًما غالبًا ))

  [ ابن عساكر عن علي بسند فیھ مقال كبیر ]

  وكان یقول علیھ الصالة والسالم :  

  ((أكرموا النّساء فإنّھن المؤنِسات الغالیات ))

  [ الحاكم والطبراني عن عقبة بن عامر]

وكان علیھ الصالة والسالم یوِصي بالنّساء خیًرا ، وكان إذا دَخَل بیتھ لفَّ ثوبھ لئال یوقظ أھلھ ،   

فالصاحب بالجنب في رأي بعض علماء التفسیر ھي الزوجة ، وفي رأي علماء آخرین ھو الجار 

جار الخدمة  الطارئ ، جار السَّفر ، أو جار التعلیم ، أو جاُر الصناعة ، ویمكن أن یُضاف على ذلك

اإللزامیّة ، أيُّ مكاٍن ، أو أيُّ زماٍن ، أو أيُّ موقٍف ، أو أّي قْصٍد ، أو أّي ھدٍف ، َجَمعََك مع إنساٍن 

لوقٍت ما فھو الصاحب بالَجْنب ، وسوف تُحاسُب عنھ ، وإّن هللا سبحانھ وتعالى لیسأل العبد عن ُصحبة 

ن ُصحبة ساعة . تروي كتب السیرة أّن النبي علیھ الصالة ساعة ، إّن هللا سبحانھ وتعالى لیسأل العبد ع

والسالم دَخَل غیضةً ، فقَطَع منھا قضیبین ، أحدھما ِمْعَوّج ، واآلخر قویم أي مستقیم ، فخرج فأعطى 

صاحبھُ العود القویم ، وأخذ الِمْعَوّج ، فقال ھذا الصاحب : یا رسول هللا أنت أحقُّ بھذا ؟ فقال : كالّ یا 

، إّن كّل صاحٍب یْصحُب صاحبًا فإنّھ مسؤول عن صحابتھ ، ولو ساعةً من نھار ، معنى ذلك أّن  فالن

الرفیق في السَّفر ، یجُب أن تؤثرهُ في المكان األْصلَح ، الرفیق في العمل ، الزمیل في العمل یجُب أن 

لَْت ھذه اآلیة الجار القریب ، تؤثرهُ، یجُب أن تنصحھُ ، یجُب أن ترعاهُ ، یجُب أن تعرف حقّھ ، لھذا شمَ 

والجار البعید ، الجار المسلم ، والجار غیر المسلم ، الجار القریب نسبًا ، والجار البعید نسبًا ، وشَملْت 

أیًضا الجار الطارىء ، لو ذھْبت في سفٍر ، لو ذھبت إلى العمرة ، لو ذھبت إلى الحّج ، لو سافْرت في 

م ، لو كنت في معمل ، لو كنت في دائرة ، لو كنت في أّي مكاٍن ، لو تجارة ، لو سافْرت في طلب العل

میل ، ھذا صاحٌب بالَجنب ،  كنت في صناعة ، لو كنت في ِحرفٍة ، جارك في العمل ، جار الِحرفة ، الزَّ

  وسوف تحاسُب عنھ یوم القیامة .

  ضرورة معرفة هللا ومعرفة أمره ومعرفة القوانین التي تحكُم خلقھُ :

  یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ یقول هللا سبحانھ وتعالى :  

َ َوَال تُْشِرُكوا بِِھ َشْیئاً َوبِاْلَواِلَدْیِن إِْحَساناً َوبِِذي اْلقُْربَى َواْلیَتَاَمى َواْلَمَساكِ  یِن َواْلَجاِر ِذي ﴿َواْعبُُدوا �َّ

اِحِب بِاْلَجْنِب﴾   اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ

  ]٣٦سورة النساء :  [
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ھذه أوامر هللا تعالى ، بعضھا جاء في آیات 

القرآن الكریم ، وبعضھا جاء في سنّة النبي 

علیھ الصالة والسالم ، وال تْنَسوا أنّكم أیّھا 

األخوة المؤمنون مأمورون باتّباع النبي علیھ 

الصالة والسالم في نّص القرآن الكریم ، قال 

  تعالى :

  

  

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََھاُكْم َعْنھُ فَاْنتَُھوا﴾﴿َوَما آَتَاكُ    ُم الرَّ

  ]٧[ سورة الحشر : 

فإذا كان في األْمر آیةٌ قرآنیّة ، أو حدیٌث صحیٌح صّح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلّم فھذا أْمُر هللا   

الً ، كما قلُت في الخطبة السا بقة ، ھناك علٌم بالحقیقة ، یجُب أن تأخذ بھ ، ولكن یجُب أن تعرف هللا أوَّ

وعلٌم بالشریعة ، وعلٌم بالخلیقة ، متى تحبُّ أن تعرف أمرهُ ونْھیَھُ؟ إذا عرْفت اآلِمر بحثَْت عن أْمره ، 

  إذا عرفت هللا سبحانھ وتعالى بحثْت عن أمِرِه ونْھیِِھ ، لذلك قال تعالى :

َ قِیَاماً ﴿إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْختِالَ  ِف اللَّْیِل َوالنََّھاِر َآلَیَاٍت ِألُوِلي اْألَْلبَاِب * الَِّذیَن یَْذُكُروَن �َّ

َحانََك فَِقنَا َوقُعُوداً َوَعلَى ُجنُوبِِھْم َویَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َھَذا بَاِطالً ُسبْ 

  ﴾ َعَذاَب النَّارِ 

  ]١٩١- ١٩٠[ سورة آل عمران : 

معرفة هللا من خالل الكون أْصُل الِدّین ، ومعرفة أمره ونْھیِِھ أْصُل العبادة ، ومعرفة القوانین التي تحكُم   

  خلقھُ أصٌل في صالح الدنیا .

اعلموا أیھا األخوة المؤمنون ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وِزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، و  

أّن ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخّطى غیرنا إلینا فْلنَتَِّخذ حذرنا، الكیّس من دان نفسھ وعمل 

  لما بعد الموت ، والعاجز من أتْبَع نفسھ ھواھا ، وتمنّى على هللا األماني ، والحمد � رب العالمین .

* * *  
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  الخطبة الثانیة :

الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ ، صاحب الخلق العظیم ،  أشھد أن ال إلھ إال هللا ولي  

  اللھم صّلِ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .

  آیات اآلفاق :

أیھا األخوة المؤمنون ؛ انطالقًا من أّن التفّكر في خلق السموات واألرض طریٌق إلى معرفة هللا ،   

تعلُّم العلوم المادیّة طریٌق إلى َصالح الّدنیا ، انطالقًا من ھذه الحقیقة ربّنا سبحانھ وطریق إلى عبادتھ ، و

  وتعالى یقول :

  ﴿َسنُِریِھْم آَیَاتِنَا فِي اْآلَفَاِق َوفِي أَْنفُِسِھْم﴾

  ]٥٣[ سورة فّصلت : 

  من آیات اآلفاق قول هللا سبحانھ وتعالى في القرآن الكریم :  

  ﴿َوالسََّماَء بَنَْینَاَھا بِأَْیٍد َوإِنَّا لَُموِسعُوَن ﴾

  ]٤٧[ سورة الذاریات : 

    

أّن  -وقد تكلَّْمُت عن ھذا كثیًرا  -كلّكم یعلم 

ْوء یقطُع في الثانیة الواحدة ثالثمئة ألف  الضَّ

كیلو متر في الثانیة الواحدة ، ویقطع في الدقیقة 

ع في ثمانیة عشر ملیون كیلومتر ، ویقط

الساعة ألف ملیون كیلو متر ، ویقطع في العام 

عشرة آالف ملیار كیلو متر ، فإذا قرأتم في 

كتب الفلك أّن ھذا النَّْجم یبعُد عنَّا سنةً ضوئیّة ، 

ھذا رقٌم فلكي ، ومعنى سنة واحدة ضوئیّة أي 

ن أجل أن نعرف معنى كلمة یْبعد عنَّا عشرة آالف ملیار ، أو عشرة آالف ملیون ملیون كیلو متر ، ھذا مِ 

: والسماء بنیناھا بأْید وإنا لموسعون ، القمر الذي طبَّل اإلنسان وزمَّر حینما وصلھُ ، وقال : َغَزونا 

الفضاء ، یْبعُد عنَّا ثانیةً واحدة وزیادة ، والشمس تبعُد عنَّا ثماني دقائق ، مئة وستّة وخمسون ملیون كیلو 

دقائق ، والمجموعة الشمسیّة قطرھا ثالث عشرة ساعةً ضوئیّة ، أما الذي  متر یقطعھا الضَّوء في ثماني

أُریُد أن أَُؤِكَّدهُ أّن أقرَب نْجٍم إلى األرض غیر المجموعة الشمسیة یبعُد عنَّا أربع سنوات ضوئیّة فقط ، 

تقطعھا في ھذه المسافة من أجل أن تعرفوا ما ھي والسماء بنیناھا بأْید وإنا لموسعون ؟ ومن أجل أن 
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سیارة تسیر بُسرعة مئة كیلو متر تحتاج إلى اثنین وأربعین ملیون سنة ، من أجل أن تصل إلى أقرب 

نجٍم إلى األرض ، والذي بُعدهُ عن األرض أربع سنواٍت ضوئیّة ، تحتاج إلى اثنین وأربعین ملیون سنة 

اك النْسر الواقع یبعُد عنَّا ثالثین سنةً ، وھناك النْسُر الطائر یبعُد عنَّا أربع عشرة سنةً ضوئیّة ، وھن

ضوئیّة ، وھناك الّسماك الرامح یبعُد عنَّا خمسین سنةً ضوئیّة ، وھناك المرأة المسلسلة تبعُد عنَّا ألف 

ةٌ قبل عاَمین تْبعُد عنَّا ستة عشر ألف ملیون سنة ضوئیّة ھذه أرقاٌم دقیقة ،  سنٍة ضوئیّة ، واْكتُِشفَْت مجرَّ

  ى :قال تعال

  ﴿َوالسََّماَء بَنَْینَاَھا بِأَْیٍد َوإِنَّا لَُموِسعُوَن ﴾

  ]٤٧[ سورة الذاریات : 

  آیةٌ ثانیة ، یقول هللا سبحانھ وتعالى :  

  ﴿فََال أُْقِسُم بَِمَواقِعِ النُُّجوِم * َوإِنَّھُ لَقََسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعِظیٌم ﴾

  ]٧٦- ٧٥[ سورة الواقعة : 

  الذي أحسن كّل شيٍء خلقھ . ذلكم ھو هللا تعالى  

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولَنا فیمن تولَیت ، وبارك اللھم لنا فیما أعطیت ، وقنا   

، نا وال تحرمنا ، أكرمنا وال تھناواصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي وال یقضى علیك ، اللھم أعط

ضنا وارض عنا ، اللھم اقسم لنا من خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك ، آثرنا وال تؤثر علینا ، أر

ومن طاعتك ما تبلغنا بھا جنتك ، ومن الیقین ما تھون بھ علینا مصائب الدنیا ، ومتعنا اللھم بأسماعنا ، 

ى من وأبصارنا ، وقوتنا ما أحییتنا ، واجعلھ الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا عل

عادانا ، وال تجعل الدنیا أكبر ھمنا، وال مبلغ علمنا ، وال تسلط علینا من ال یخافك وال یرحمنا ، موالنا 

رب العالمین ، اللھم اكفنا بحاللك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك ، اللھم 

ً  استر عوراتنا، وآمن روعاتنا ، وآمنا في أوطاننا ، واجعل ھذا البلد ً وسائر بالد آمنا ً رخیا سخیا

، اللھم اسقنا الغیث وال تجعلنا من القانطین ، وال تھلكنا بالسنین ، وال تعاملنا بفعل المسیئین یا المسلمین

رب العالمین ، اللھم بفضلك ورحمتك أعِل كلمة الحق والدین ، وانصر اإلسالم وأعز المسلمین ، وخذ 

  نك على ما تشاء قدیر ، وباإلجابة جدیر .بید والتھم إلى ما تحب وترضى ، إ

    

 


