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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مواقع النجوم. - ٢حقوق الجار - ٠٢٣٧الخطبة : 

٠٢-١٢-١٩٨٨  

  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 ، 

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

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

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

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 أحْ    سنھ ، وأْدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .واجعلنا ممَّ

ین معرفة هللا تعالى :   أْصل الّدِ

أیھا األخوة المؤمنون ؛ الزلنا في موضوع الخطبة السابقة ، في موضوع حقوق الجار ، وما أكثر   

المسلمین الذین یقّصرون في حقوق الجار ، وما أكثر المسلمین الذین یعتدون على حقوق الجار ، وما 

ثر المسلمین الذین یقّصرون في واجباتھم تجاه الجار ، وما أكثر المسلمین الذین یعتدون على حقوق أك

  الجار .

    

ین معرفة  یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ أْصل الّدِ

هللا تعالى ، إذا عرفتھ اْنَدفْعت إلى تطبیق أمره 

، في كّل مناحي الحیاة ، إذا عرْفتھُ لم تِجد 

ب إلیھ من أن تُطیعھُ ، وسیلةً أْسرع إلى  التقرُّ

إذا عرفتھُ بحثْت على أمره ، إذا عرفتھُ بحثْت 

ا یجُب أن تفعلھ.   عن ُحقوق الجار وعمَّ

یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ أْخرج الشیخان   
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البخاري ومسلم أّن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلّم سأل : أيُّ الذَّْنب أعظم ؟ حینما سأل أجابھُ أحد 

، قال : قلُت : أن تجعل لھ نِد�ا ، قال علیھ الصالة والسالم : أنت تجعل � نِد�ا وھو خلقك ، أعظُم أصحابھ 

ْرك أن تعبد غیره ، إنِّي واإلنس والجّن في نبأ عظیم ،  ذنٍب أن تشرك با� عز وجل ، ومن لوازم الّشِ

، وشّرھم إلّي صاعد ، أتحبَُّب إلیھم  أخلُق ویُعبُد غیري ، وأرزق ویُشكر ِسواي ، خیري إلى العباد نازل

بِنِعَمي وأنا الغني عنھم ، ویتبغَّضون إلّي بالمعاصي ، وھم أفقُر شيٍء إلّي ، من أقبَل علّي منھم تلقَّْیتُھ من 

بعید ، ومن أعرَض عنِّي منھم نادیتھم من قریب ، أھُل ِذكري أھُل مودَّتي ، أھُل ُشكري أھل زیادتي ، 

أُقنِّطھم من رحمتي ، إن تابوا فأنا حبیبھم ، وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم، یا رسول هللا أيُّ  أھُل معصیتي ال

  الذّْنب أعظم عند هللا ؟ فقال علیھ الصالة والسالم : أْن تجعل � نِد�ا ، وھو خلقك ، قال تعالى :

  ﴿ یَا أَیَُّھا النَّاُس اْعبُُدواْ َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ﴾

  ]٢١رة البقرة: [ سو

  قال تعالى :  

  ﴿ َوإِلَْیِھ یُْرَجُع األَْمُر ُكلُّھُ فَاْعبُْدهُ َوتََوكَّْل َعلَْیِھ ﴾

  ] ١٢٣[ سورة ھود: 

متى أمرك أن تعبدهُ ؟ بعد أن طْمأنََك أنَّ األْمر كلّھ راجٌع إلیھ ، ال صغیرة وال كبیرة، ال جلیلة وال   

  قاتك ، ونجاحك ، وإخفاقك بیِد هللا وحده ، قال تعالى :حقیرة ، رزقك ، وصّحتك ، وأھلك ، وعال

ِ َغْیُب السََّماَواِت َواْألَْرِض َوإِلَْیِھ یُْرَجُع اْألَْمُر ُكلُّھُ فَاْعبُْدهُ َوتََوكَّْل َعلَْیِھ ﴾   ﴿ َوِ�َّ

  ] ١٢٣[ سورة ھود: 

ظیم ، ثّم أيُّ شيٍء یا رسول هللا وما تعلَّمت العبید أفضل من التوحید ، قال ھذا الصحابي : إّن ذلك لع  

أعظُم عند هللا تعالى ؟ قال : أن تقتل ولَدَك مخافة أْن یْطعم معك ، ھذا ذْنٌب عظیم ، لیس ِمنَّا من وسََّع هللا 

علیھ ثمَّ قتَّر على عیالھ ، خیركم خیركم ألھلھ ، وأنا خیركم ألھلي، أكرموا النّساء فوهللا ما أكرمھّن إال 

أھانھّن إال لئیم ، یْغلْبن كّل كریم ، ویغلبھّن لئیم ، وأنا أحّب أن أكون كریًما مغلوبًا ، ِمن أن كریم ، وما 

أكون لئیًما غالبًا ، قال ھذا الصحابي الجلیل ، ثّم ماذا یا رسول هللا ؟ قال : أن تزاني حلیلة جارك أي 

  ُحرمة العُدوان على أعراض الجیران ُحرمةٌ كبیرة جد�ا .

  الجار :حقوق 

یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ یقول النبي علیھ الصالة والسالم : " ما زال جبریل یوصیني بالجار حتى   

ثُھ " وقد قلُت في خطبٍة سابقة إنَّ أربعین داًرا من جھة المشرق ، ومن جھة المغرب ،  ظنْنُت أنَّھ سیُوّرِ
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األعلى ، كلّھم جیران ، فإذا أْحَسن ومن جھة الشمال ، ومن جھة الجنوب ، وربّما یُضاف من جھة 

  الجار إلى جاره كان المجتمع بِناًء شاِمًخا وطیًدا كالبنیان المرصوص .

یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ وقد ورد في صحیح البخاري أیًَضا أّن النبي علیھ الصالة والسالم سأل عن   

مھُ هللا ورسولھ ، فق ال علیھ الصالة والسالم: " ألْن یْزنَِي الرجل الزنا ، فقال أصحابھُ : إنَّھ حرام حرَّ

  بعشرة نِْسوةٍ أْیَسر علیھ من أن یزنَي بامرأة جاره " ِلِعَظم حّق الجار ، ألَْم یقل ذلك الشاعر الجاھلي :

  حتى یواري جارتي مأواھا  وأغضُّ طرفي إن بَدت لي جارت 

***  

ھذه أخالق الجاھلیّة قبل اإلسالم ، ألْن یْزنَِي الرجل بعشرة نِْسوةٍ أْیَسر علیھ من أن یزنَي بامرأة جاره ،   

وسألھم عن الّسرقة فقالوا : حرام حّرمھ هللا ورسولھ ، فقال علیھ الصالة والسالم : " ألْن یسرق الرجل 

لعُْدوان على األعراض وعلى األموال من عشرة أبیات أْیَسُر علیھ من أن یسرق من بیت جاره " فا

یتضاعُف إثُْمھ إذا كان ُعْدوانًا على الجار ، ِلِعَظم حّق الجار ، ما زال جبریل یوصیني بالجار حتى 

ثُھ .   ظنْنُت أنَّھ سیُوّرِ

  ویا أیھا األخوة المؤمنون ؛ عن عقبة بن عامر أّن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلّم قال :  

قال  - أخو الزوج، والد الزوج  -(( إیّاكم والّدخال على النّساء ، فقال رجل من األنصار أفرأیت الحمو 

  علیھ الصالة والسالم : الحْمُو الموت ))

  [الحاكم عن عقبة بن عامر]

ي إلى الھالك كما قال علیھ    أي الّدخول على امرأة غاَب عنھا زوجھا ، ولو أّن ھناك قرابة ، ھذا یؤّدِ

الصالة والسالم ، ویقول علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیح : " ألْن یُْطعن أحدكم في رأسھ 

  بِِمْخیط من حدید خیٌر لھ من أن یمّس امرأة ال تحّل لھ ". ألّن هللا تعالى وصَف المؤمنین فقال :

* َوالَِّذیَن ُھْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن * َوالَِّذیَن ُھْم  ﴿ قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن * الَِّذیَن ُھْم فِي َصَالتِِھْم َخاِشعُونَ 

َكاِة فَاِعلُوَن * َوالَِّذیَن ُھْم ِلفُُروِجِھْم َحافُِظوَن * إِالَّ َعلَى أَْزَواِجِھْم أْو َما َملََكْت أَْیَمانُُھمْ   فَِإنَُّھْم َغْیُر ِللزَّ

  َملُوِمیَن ﴾

  ]٦-١[ سورة المؤمنون 

  ن العدوان على الجار في مالھ وعرضھ كان الذَّْنب أعظم عند هللا عز وجل.كلّما كا  

  على اإلنسان أن یكون مصدر أمن و سالم لجاره :

  یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ یقول علیھ الصالة والسالم :  
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  ((.. َوَال یَْدُخُل َرُجٌل اْلَجنَّةَ َال یَأَْمُن َجاُرهُ بََوائِقَھُ ))

  بن مالك] [ أحمد عن أنس

    

یجُب أن یطمئّن إلیك جارك ، یجب أن تكون 

مْصدر أمٍن وسالم ، مصدر راحٍة واطمئنان ، 

ویجُب ان تكون محسنًا ، یجُب أن تكون طیّبًا ، 

یجُب أن تكون لیِّنًا ، یجب أن تكون متسامًحا 

مع جارك ، ألنّھ أقرُب الناس إلیك ، وعن أنس 

اإلمام مسلم بن مالك رضي هللا عنھ فیما رواه 

  أّن النبي علیھ الصالة والسالم یقول :

  

  ((اْلُمْؤِمُن َمْن أَِمنَھُ النَّاُس ...ِ))

  [ أحمد عن أنس بن مالك]

عامك إال تقّي" المؤمن تطمئّن بھذا یوّجھ النبي نصیحتھ فیقول : " ال تصاحب إال مؤمنًا ، وال یأكل ط  

مْصدر سعادةٍ ، ومصدُر أمٍن ، ومصدر اطمئنان ، المؤمن  ، وترتاح لھ ، ال تقلق ، ال تخشى منھ ألنّھلھ

من أِمنَھُ الناس ، على أموالھم ، وعلى أعراضھم ، والمسلم من سِلَم المسلمون من لسانھ ویده ، یُْفھم ھذا 

ھم ، ال ینّم الحدیث على َوْجَھین ، الوجھ األّول أّن المسلم ال یؤذي المسلمین ال بِِلسانِِھ ، وال بیَِدِه ، ال یْغتاب

بینھم ، ال یفّرق بینھم ، ال یؤذیھم بیده، ال یعتدي علیھ ، ویُفھم من ھذا الحدیث أّن ُسلوك المسلم قویم 

بحیث أّن ُسمعة المسلمین عاّمة ، ھذه الّسمعة ال تتأذى من ھذا المسلم ، ال یجرُح ُسمعة المسلمین ، ألّن 

ثغرةٍ من ثغر اإلسالم فال یؤتینَّ من قِبَِلك " كلُّ مسلٍم یمثّل النبي علیھ الصالة والسالم یقول : " أنت على 

اإلسالم ، سفیر المسلمین ، إذا أساء المسلم وال سیما إذا أساء لغیر المسلمین ، لم یقل ھؤالء : فالن قد 

  أساء إلینا ، یقولون : ھكذا اإلسالم .

  اإلسالم بناٌء أخالقي :

علیكم أّن سیّدنا جعفر رضي هللا عنھ حینما سألھ النجاشّي ملُك الحبشة أیھا األخوة المؤمنون ؛ ال یخفى   

  عن النبي علیھ الصالة والسالم ، وعن دعوتھ ، ماذا قال ؟ قال :

(( أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة ، نعبد األصنام ، ونأكل المیتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع األرحام ، 

الضعیف ، فكنا على ذلك حتى بعث هللا إلینا رسوالً منا ، نعرف  ونسيء الجوار ، ویأكل القوي منا
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نسبھ ، وصدقھ ، وأمانتھ ، وعفافھ ، فدعانا إلى هللا لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 

  دونھ من الحجارة واألوثان ، وأمرنا بصدق الحدیث، وأداء األمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار))

  أم سلمة][أحمد عن 

    

بعضھم یفھم من حدیث رسول هللا صلى هللا 

علیھ وسلّم أّن اإلسالم بني على خمس، فھل 

ھذه الخمُس ھي اإلسالم ؟ ھل اإلسالم صالة 

وصیاٌم وحّج وزكاة ؟ ھذه دعائم اإلسالم ، 

ولْیَست ھي اإلسالم ، بني اإلسالم على خمٍس 

بناء شامٌخ أخالقي ، بُنَِي على خمس دعائم ھي 

الصالة والصوم والحّج والزكاة والشھادة ، 

ولكن مْن صلّى صالةً جوفاء ، وصام صیاًما 

ا شكلیًا ، وأدَّى زكاة مالھ ، وظّن أنَّھ إن فعل ھذا أدَّى كّل شيء ، إنَّھ لْم یفعل شیئًا إن  جاھالً ، وحّج حج�

  لم یكن أخالقی�ا .

ا نحن نعبد وآباؤنا من دونھ من الحجارة واألوثان ، (( ...فدعانا إلى هللا لنوحده ونعبده ونخلع ما كن

  وأمرنا بصدق الحدیث ، وأداء األمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار))

  [أحمد عن أم سلمة]

  ھذا ھو اإلسالم ، اإلسالم بناٌء أخالقي .  

أیھا األخوة المؤمنون ؛ والمسلم من سلَم المسلمون من لسانھ ویده ، والمھاجر من ھجر السوء ، والذي   

نفسي بیده ال یدخل الجنّة من ال یأمن جارهُ بوائقھ ، عن أبي ھریرة ؛ أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

  قال :

  بََوائِقَھُ )) ((... َوَال یَْدُخُل َرُجٌل اْلَجنَّةَ َال یَأَْمُن َجاُرهُ 

  [ أحمد عن أنس بن مالك]

ثة ُحقوق ؛ حّق علیك ثال وفي الخطبة السابقة بیَّْنُت لكم أنَّ الجار إذا كان قریبًا ، وكان مسلًما لھ  

  ، وحّق النَسب ، وحّق الجوار .اإلسالم
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ین فقد أحبّھ :   من أعطاه هللا تعالى الّدِ

رام الجار ، وأداء حقوقھ كما بیَّن النبي علیھ الصالة والسالم . فعن أیھا األخوة المؤمنون ؛ ال زلنا مع إك  

  عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ قال : قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلّم:

(( إن هللا عز وجل قسم بینكم أخالقكم كما قسم بینكم أرزاقكم ، وإن هللا عز وجل یعطي الدنیا من یحب 

لدین إال من أحب ، فمن أعطاه الدین فقد أحبھ ، والذي نفسي بیده ال یسلم ومن ال یحب ، وال یعطي ا

عبد حتى یسلم قلبھ ولسانھ ، وال یؤمن حتى یأمن جاره بوائقھ قلت: وما بوائقھ یا نبي هللا ؟ قال : 

غشھ وظلمھ ، وال یكسب ماالً من حرام فینفق منھ فیبارك لھ فیھ ، وال یتصدق منھ فیقبل منھ ، وال 

كھ خلف ظھره إال كان زاده إلى النار ، إن هللا ال یمحو السیئ بالسیئ ، ولكنھ یمحو السیئ بالحسن یتر

  ، إن الخبیث ال یمحو الخبیث ".

  [أحمد عن عبد هللا بن مسعود ]

ھذا النبي العظیم ماذا أعطاه هللا عز وجل ؟ أعطاهُ حكًما وعلًما ، وما استرَذَل هللا عبًدا إال حَظَر علیھ   

لعلم واألدب ، قد یجعلھُ غنِی�ا ، وقد یجعلھُ قوی�ا ، ولكن یحِظُر علیھ العلم واألدب ، إنّھ أثَْمُن عطاٍء ، ألّن ا

ین فقد أحبَّھ . تَب ، فمن أعطاه هللا تعالى الّدِ   رتبة العلم أعلى الرُّ

تَِقیُم قَْلبُھُ َحتَّى یَْستَِقیَم ِلَسانُھُ ، َوَال یَْدُخُل َرُجٌل اْلَجنَّةَ (( َال یَْستَِقیُم إِیَماُن َعْبٍد َحتَّى یَْستَِقیَم قَْلبُھُ ، َوَال یَسْ 

  َال یَأَْمُن َجاُرهُ بََوائِقَھُ ))

  [ أحمد َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك]

وما بوائقھ یا نبي هللا ؟ قال : غشھ وظلمھ ، وال یكسب ماالً من حرام فینفق منھ فیبارك لھ فیھ ، إذا   

 من حرام لن یبارك هللا في ھذا المال ، وال یتصّدق بھ فیُقبل منھ، أي ال یقبل منھ ، وال تركھُ كِسَب ماالً 

خلف ظھره إال كان زاده إلى النار ، ألّن هللا طیٌّب وال یقبُل إال طیِّبًا ، إذا كسبت ماالً من حرام ولو 

  تركتھُ . تصدَّْقت بھ ، ولو أعطْیتھُ الفقیر ، ولو فعلَت بھ معروفًا ، ولو

َ َطیٌِّب َال یَْقبَُل إِالَّ َطیِّبًا ... ))   (( أَیَُّھا النَّاُس ، إِنَّ �َّ

  [ مسلم َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ]

  (( ترك دانٍق من حرام خیٌر من ثمانین حجةً بعد حجِة اإلسالم ))

  [ ورد في األثر]

لحَسن ، إن هللا ال یمحو السیئ بالسیئ ولكنھ إّن هللا تعالى ال یمحو السیئ بالسیئ ، ولكن یْمحو السیئ با  

  یمحو السیئ بالحسن ، إن الخبیث ال یمحو الخبیث .

  یا أیھا األخوة المؤمنون ؛  



7 

مواقع النجوم. -  ٢حقوق الجار   

ثُھُ ))   ((مازال جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت أنھ سیَُوّرِ

  [متفق علیھ من حدیث ابن عمر وعائشة]

  خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة بعد تقوى هللا :

الصالة والسالم في الجانب  ویقول علیھ  

، أي إذا تحدَّثنا عن أّن العدوان على اآلخر

أموال الجار ، وعلى أعراضھ إثٌم عظیم ، ال 

ھ النبي علیھ الصالة والسالم  یْعِدلُھ إثم ، وجَّ

المرأة ، والمؤمن إلى أْن یكون ِحْصنًا منیعًا 

  تجاه الشیطان ، یقول علیھ الصالة والسالم :

  

  

((ما استفاد المؤمن بعد تقوى هللا عز وجل خیراً لھ من زوجة صالحة ؛ إن أمرھا أطاعتھ ، وإن نظر 

  إلیھا سرتھ ، وإن أقسم علیھا أبرتھ ، وإن غاب عنھا نصحتھ في نفسھا ومالھ ))

  [ رواه ابن ماجھ عن أبي أمامة]

مع العلم أنّھ ال طاعة لمخلوق في معصیَة الخالق ، إذا أمرھا أْمًرا یرضى هللا عنھ ، أو َضْمن المباح ،   

إن أمرھا أطاعتھ، وإن نظر إلیھا سرتھ ، تعتني بَِمظھرھا لزوجھا ، ال لألجانب ، ولیس جمالھا مبتذالً ، 

یحلف بیمینھ ، وإن غاب عنھا نصحتھ في  ینالھُ أّي إنسان ، وإن أقسم علیھا أبرتھ ، ال تحملھُ على أنْ 

نفسھا ومالھ ، ومعنى ذلك أْي ال تْسمُح ألحٍد أن یدخل بیتھ في غیبتِِھ مھما طالَت ، إال أن یكون أحد 

  محارمھا .

  المؤمن كلھ منفعة :

  یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ ورد أن :  

فعَك ، وإن ماشْیتھُ نفعك ، وإن جاوْرتَھُ نفعَك ((المؤمن كلّھ منفعة ، إن شاوْرتھُ نفعَك ، وإن شاركتھُ ن

  ، وأمرهُ كلّھ منفعة ))

  [ السیوطي عن ابن عمر]

  لھذا قال علیھ الصالة والسالم : "ال تُصاحب إال مؤمنًا ، وال یأكل طعامك إال تقّي".  
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، وفي حدیٍث آخر ، عن النبي علیھ الصالة والسالم : " المؤمن من أمنھ الناس على أنفسھم   

، لك ، على أموالھم ، وعلى أنفسھم ، وأموالھم " فِمن عالمة إیمانك الصحیح أن یطمئّن الناسوأعراضھم

وعلى أعراضھم ، ھذه عالمة اإلیمان ، لذلك ثقة الناس فیك شيٌء ثمیٌن ال یعدلھا شيٌء آخر ، وھي أكبُر 

ن یثق الناس فیك إال إذا كنت مسلًما مؤمنًا ما تملكھُ في الحیاة الدنیا ؛ أن تكون موثوقًا من قبل الناس ، ول

  كما ینبغي ، ال كما ھو واقع .

  أیھا األخوة المؤمنون ؛ حدیٌث یقصم الّظْھر ، عن أبي ھریرة قالوا :  

(( یا رسول هللا إن فالنة تصوم النھار وتقوم اللیل وتؤذي جیرانھا ، قال : ھي في النار ، قالوا : یا 

ؤذي جیرانھا ، قال : ھي في المكتوبة وتصدق باألثوار من األقط وال ت رسول هللا إن فالنة تصلي

  ))الجنة

  [ كنز العمال عن أبي ھریرة ]

ال تصوم إال رمضان ، وال تصلّي إال المكتوبات ، األُْقط ھو اللّبن المجفّف ، تعطي كّمیات كبیرة من   

ي في الجنّة ، فھذه األحادیث تؤّكد أّن قوام ھذا اللبن المجفّف إلى جیرانھا ، وال تؤذي جیرانھا ، قال : ھ

ین ھو الُخلق الحَسن .   الّدِ

  ونُْنھي الموضوع بالحدیث الذي جعلناه محوًرا لھذه الخطبة :  

ثُھُ ))   ((مازال جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت أنھ سیَُوّرِ

  [متفق علیھ من حدیث ابن عمر وعائشة]

  مسؤولیة كل إنسان عن جاره :

  خوة المؤمنون ؛ حقوق الجیران كثیرة أیھا األ  

قّصة یمكن أن نقیَس علیھا شیئًا كثیراً، قالْت 

زوجة سیّدنا عمر بن عبد العزیز رضي هللا 

عنھ فاطمة بنت عبد الملك : إّن عمر رحمھ هللا 

غ للمسلمین نفسھ ، وألمورھم  تعالى كان قد فرَّ

ِذْھنًا ، فكان إذا أمسى المساء ولم یفرغ من 

یومھ وصَل یومھُ بِلَیلتھ ، إلى أن أمسى  حوائج

المساء ، وقد فرغ من حوائج یومھ ، فدعا 

واضعًا رأسھُ على  -جلَس على األرض  -بِسراجھ الذي كان من مالھ الخاّص فصلّى ركعتین ، ثّم أقعى 

نفسھ ، حتى برق یدیھ ، تسیُل دموعھُ على خدَّْیھ ، یْشھُق الشَّْھقة یكاُد ینصدعُ قلبھ لھا ، وتخرُج لھا 
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الّصبح فأصبح صائًما ، فَدنَْوُت منھ ، وقلُت : یا أمیر المؤمنین ، ألیَس كان منك ما كان ؟ فقال : أجل ، 

وخلِّیني وشأني ، قالت : إنِّي أرجو هللا أن أتَِّعظ بھذا ، فقال : إذًا أخبرك ،  - أْي دعیني  -علیك بَِشأنِِك 

ي نظرُت فوجدُت قد ُولِّیت أمر ھذه األّمة ، أسودھا وأحمرھا ثّم قال سیّدنا عمر بن عبد العزیز : إنِّ 

ذكرُت الفقیر الجائع ، والغریب الضائع ، واألسیر المقھور ، وذا المال القلیل والعیال الكثیر ، وأشباه 

 ذلك في أقاصي البالد ، وأطراف األرض فعلْمُت أّن هللا سائلي عنھم جمیعًا ، وأّن رسول هللا صلى هللا

علیھ وسلّم حجیجي فیھم ، فخْفُت أال یقبل هللا منّي معذرةً ، وال تقوم لي مع رسول هللا حّجة ، فرحْمُت 

وهللا یا فاطمة نفسي رحمةً دمعَْت لھا عیني ، ورجع لھا قلبي ، فأنا كلّما ازدْدُت لھا ِذْكًرا اْزدْدت لھا 

لقّصة ، وانطالقًا من موضوع الخطبة ، یقول علیھ خوفًا فاتَِّعظي إذا شئْت أو ذریني ، قیاًسا على ھذه ا

  الصالة والسالم فیما روي عن أنس بن مالك قال : قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :

  (( ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبھ وھو یعلم بھ ))

  [ رواه الطبراني ]

  نھم ".وفي حدیث آخر : " من لم یتفقّد أمور المسلمین فلیس م  

أنت مسؤول عن جارك ، یجب أن یكون المسلم لجاره ، أّي جار ، محسنًا كریًما ، الحّد األدنى أن تكّف   

  عنھ أذاك .

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

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

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

* * *  

  الخطبة الثانیة :

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

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

  مواقع النجوم :

أیھا األخوة المؤمنون ؛ تحّدثنا في الخطبة السابقة عن مواقع النجوم ، وكیف أّن ھناك مجرات تبعُد عن   

  األرض ستّة عشر ألف ملیون سنة ضوئیّة ، وأّن هللا سبحانھ وتعالى قال:

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

  ]٧٦- ٧٥[سورة الواقعة: 

  والیوم نتحّدث عن عدد ھذه النجوم .  
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یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ فیما مضى كان 

علماء الفلك یعدُّون النّجوم باأللوف ، وبعد 

حقبٍة من الّزمن أصبحوا یعّدونھا بالمالیین ، 

وقبل سنواٍت عدیدة أصبح العلماء یعّدونھا 

بالملیارات ، وفي تقدیر مبدئي لعدد نجوم 

ةٌ متوّسطة ، درُب التبانة ،  مجّرتنا ، وھي مجرَّ

العلماء فیھا ثالثین ملیار نجم ، التي نحن عّد 

فیھا ، والمجموعة الشمسیة أحُد نجومھا ، وفي 

مجّرة أخرى بدأ العلماء یصلون في عّدھم لھذه النجوم إلى رقم خیالي ، ملیون ملیون نجم ، فالتقدیر 

، ى ملیوِن ملیون نجمالحدیث أنّھ تمَّ اكتشاف ملیون ملیون مجّرة ، وفي كّل مجّرة رقٌم تقدیري قد یصل إل

  قال تعالى :

  ﴿ َوالسََّماَء بَنَْینَاَھا بِأَْیٍد َوإِنَّا لَُموِسعُوَن ﴾

  ]٧٤[ سورة الذاریات : 

  وصار العدد األخیر ملیون ملیون ، فما أعظم ما في السماء ، وهللا سبحانھ وتعالى یقول :  

  ﴿ قُِل اْنُظُروا َماَذا فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض ﴾

  ] ١٠١[ سورة یونس: 

انظروا فلعلّكم تعرفون هللا عز وجل ، ولعلّكم إذا عرفتموه اْستقمتم على أمره ، ألّن هللا سبحانھ وتعالى   

  یقول :

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء ﴾   ﴿ َكَذِلَك إِنََّما یَْخَشى �َّ

  ] ٢٨[ سورة فاطر: 

أّن في السماء نجوًما متحّركة ، ونجوًما ثابتة ، ومعنى  أیھا األخوة األكارم ؛ إلى أمٍد قریب كان یُظنّ   

أنھا ثابتة ، أْي لھا مواقع ثابتة ، ال تتغیَُّر ، وال تتبدَّل مع مرور الدھور والعصور ، وكان یعّدون الشمس 

  من ھذه النجوم الثابتة ، مع أّن هللا سبحانھ وتعالى یقول :

  ا َذِلَك تَْقِدیُر اْلعَِزیِز اْلعَِلیِم ﴾﴿ َوالشَّْمُس تَْجِري ِلُمْستَقَّرٍ لَھَ 

  ]٣٨[ سورة یس:
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ثّم اْكتُشف أخیًرا أّن الشمس ومجموعتھا تدور حوَل كوكٍب في الفضاء بُسرعٍة تزیُد عن مئتي كیلو متر   

في الثانیة الواحدة ، األرض سرعتھا حول الشمس تقدر بثالثین كیلو متر في الثانیة ، والشمس تقطع 

  تر في الثانیة الواحدة ، والشمس تستغرق في دورتھا مالیین الّسنین .مئتي كیلو م

یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ وصل العلماء إلى أرقام خیالیّة في سرعة بعض المجرات، إّن بعض   

المجرات تقطع في الثانیة الواحدة مئتین وأربعین ألف كیلو متر ، أي بُسرعٍة قریبة من سرعة الّضوء ، 

  الكون الواسع المترامي ؟ هللا سبحانھ وتعالى خالق كّل شيء وھو على كّل شيٍء وكیل . فما ھو ھذا

  أیھا األخوة المؤمنون ؛ ربّنا سبحانھ وتعالى یقول :

  ﴿ َوُھَو الَِّذي َخلََق اللَّْیَل َوالنََّھاَر َوالشَّْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ فِي فَلٍَك یَْسبَُحوَن﴾

  ]٣٣[ سورة األنبیاء : 

  ْي أيُّ نْجٍم مھما صغر ، ومھما كبر ، لھ فلٌك یسبَُح فیھ ، قال تعالى :أ  

  ﴿ َال الشَّْمُس یَْنبَِغي لََھا أَْن تُْدِرَك اْلقََمَر َوَال اللَّْیُل َسابُِق النََّھاِر َوُكلٌّ فِي فَلٍَك یَْسبَُحوَن﴾

  ]٤٠[ سورة یس : 

ب العالمین ، وھذا الكون خلقھُ ، والبّد من اْنِسجاٍم تاّم یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ القرآن الكریم كالم ر  

  بین خلقھ وبین ھذا الكتاب ، یقول هللا سبحانھ وتعالى :

ِ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواْألَْرَض ﴾   ﴿ اْلَحْمُد ِ�َّ

  ] ١[ سورة األنعام: 

  وفي آیة أخرى :  

ِ الَِّذي أَْنَزَل َعلَى َعبْ    ِدِه اْلِكتَاَب ﴾﴿ اْلَحْمُد ِ�َّ

  ] ١[ سورة الكھف: 
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  ظیماً لخالقھمن درس الكون ازداد تع

أیھا األخوة المؤمنون ؛ الشمس ، ھذه التي نعرفھا ، حرارتھا في سطحھا ستّة آالف درجة ، وفي نواتھا 

عشرون ملیون درجة ، ولھا قّوة إضاءة تقّدر بوحدات إضائیّة ، لكّن الذي یحیُِّر العقول أّن ھناك ُشموًسا 

ھناك نُجوم تزیُد إضاءتھا عن إضاءة الّشمس بِمئة تزیُد في إضاءتھا عن الّشمس بِسّتٍ وعشرین مّرة ، و

مّرة ، وھناك نجوم تزیُد إضاءتھا عن إضاءة الّشمس بخمسمئة ألف مّرة ، فما شمُسنا إال شمٌس 

  متواضعة ومتوّسطة بین ُشموٍس كثیرة .

  یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ ھذا كلّھ مصداق قولھ تعالى :  

  فَاِق َوفِي أَْنفُِسِھْم َحتَّى یَتَبَیََّن لَُھْم أَنَّھُ اْلَحقُّ ﴾﴿ َسنُِریِھْم آَیَاتِنَا فِي اْآلَ 

  ] ٥٣[ سورة فصلت: 

  قال تعالى :  

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء ﴾   ﴿ َكَذِلَك إِنََّما یَْخَشى �َّ

  ] ٢٨[ سورة فاطر: 

  .إنما تفید القْصر ، فالعلماء وحدھم وال أحَد سواھم یخشون هللا عز وجل   

  الدعاء :

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

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

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

ا تبلغنا بھا جنتك ، ومن الیقین ما تھون بھ علینا مصائب الدنیا ، ومتعنا اللھم بأسماعنا ، ومن طاعتك م
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وأبصارنا ، وقوتنا ما أحییتنا ، واجعلھ الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من 

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

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

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

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

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

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

    

 


