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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المجموعة الشمسیة. -  3حقوق الجار -  0238الخطبة : 

1988 -12-09  

  الخطبة األولى:

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

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

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

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

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

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

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

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

  التّعاون على البر و التقوى :

ي روي عن أیھا األخوة المؤمنون ؛ الزلنا في موضوع واجبات الجار وحقوقھ ، الحدیث الشریف الذ 

رسول هللا صلى هللا علیھ وسلّم ، وھو قولھ : " أتدورن ما حّق الجار ؟ إذا استعان بك أعنتھُ ، وإذا 

یتھ ،  استقرضَك أقرْضتھ ، وإن استنصَرَك نصْرتَھُ ، وإن أصابھ ھّم واَسْیتھُ ، وإن أصابتھُ مصیبة عزَّ

البناء فتحجب عنھ الّریح إال بإذنھ ، وإذا وإذا مات شیَّْعتھ ، وإذا مرض عُْدتھ ، وال تستطل علیھ ب

ا ، و ال یخرج بھا ولدك لیَِغیظ ولده ، وال تؤِذه بقُتار  اْشترْیت فاكھة فأْھِد لھ منھا فإن لم تفعل فأدخلھا سر�

  قدرك إال أن تغرف لھ منھا".

ي القرآن الكریم ، الفقرة األولى من ھذا الحدیث الشریف إذا استعان بك أعنتھُ ، هللا سبحانھ وتعالى ف 

  :كریم یقتضي الُوجوب ، یقول تعالىوفي آیٍة محكمٍة ، وبِصیغة األمر ، واألمر كما تعلمون في القرآن ال

 َ َ إِنَّ �َّ ثِْم َواْلعُْدَواِن َواتَّقُوا �َّ   ِب﴾َشِدیُد اْلِعقَا﴿َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِِرّ َوالتَّْقَوى َوَال تَعَاَونُوا َعلَى اْإلِ

  ]2[ سورة المائدة : 
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قال العلماء : البُِر صالُح الّدنیا ، والتقوى صالح اآلخرة ، فالمؤمن یُعاِوُن أخاه على صالح ُدنیاه  

، وبْذل وآخرتھ ، یُعاونھُ على صالح ُدنیاه بالبْذل والعطاء ، بِبَْذل مالھ ، وبْذل جاھھ ، وبْذل علمھ 

  ل النصیحة .، ویعینھُ على أْمر آخرتھ بِبَذْ خبرتھ

  یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ یقول هللا سبحانھ وتعالى : 

  ﴿َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِِرّ َوالتَّْقَوى ﴾

  ]2[ سورة المائدة : 

یُد هللا مع الجماعة ، ویُد هللا على الجماعة ،  

وهللا في َعون العبد ما دام العبُد في عون أخیھ 

، والخلق  ، وإذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي

، الى ، أحبّھم إلیھ أنفعھم لعیالھكلّھم عیال هللا تع

مثل األخوین كمثل الیدین تغسل إحداھما 

األخرى ، ھل بإمكان اإلنسان أن ینّظف واحدةً 

وأن یستغني عن الید األخرى ؟ كیف أّن الیدین 

تتعاونان تعاُونًا مثِْمًرا ، كذلك المؤمنون ، 

  تعاونون على معضالت الحیاة ، وعلى أمور اآلخرة سواًء بسواء .وكذلك الجیران من المؤمنین ی

، لّي كّرم هللا وجھھ ، سمعھُ یدعویا أیھا األخوة المؤمنون ؛ النبي علیھ الصالة والسالم سمع من سیّدنا ع 

بي علیھ ویقول ھذا اإلمام : اللھّم أْغنِني عن الناس ، قد یبدو لنا أّن ھذا الّدعاء ال غبار علیھ ، لكّن الن

الصالة والسالم قال : یا علّي ، ھل تعلُم ما قلَت ؟ قال: نعم ، دعْوُت هللا عز وجل أال یجعلني محتاًجا 

لن تستغني عن الناس إال إذا  ألحد ، فقال علیھ الصالة والسالم : ذلك معناه أنَّك تطلُب الموت ، ألنّك

  .متّ 

ه هللا عز وجل ، بل إنّك محتاٌج إلیھم بعد مماتك أیًضا ، متى یستغني اإلنسان عن الناس كلیَّةً ؟ إذا توفا 

م هللا وجھھ : ولكن ماذا أقول ؟ فقال علیھ الصالة والسالم  و ذلك بالدعاء لك ، فقال اإلمام علّي كرَّ

ًھا قل : " اللھّم أْغنني عن شرار خلقك ، قلُت : یا رسول هللا وما ھم شرار خلق هللا ؟ فقال علیھ  موِجّ

  والسالم : الذین إذا أْعطوا منُّوا ، وإذا منعوا عابوا" .الصالة 

تَین ، لحفُر   م هللا وجھھ قلتُھ على مسامعكم مراًرا : " وهللا وهللا مرَّ والحدیث الذي یقولھ اإلمام علّي كرَّ

ن ، بئَرین بإبرتَْین ، وكنُس أرض الِحجاز في یوٍم عاصٍف بریَشتَین ، ونقُل بَحَرین زاخرین بِِمْنَخلی

وغْسُل َعبَدین أْسَوَدین حتى یصیرا أبیََضین ، أْھَوُن علّي من طلِب حاجٍة من لئیٍم ِلَوفاِء َدین ". یا علّي 

    قْل :" اللھّم أْغنني عن شرار خلقك ".
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  التعاون أساس الحیاة المزھرة :

ساسھا التعاُون حیاةٌ أیھا األخوة المؤمنون ؛ طبیعة الحیاة البشریّة تقتضي التعاُون ، والحیاة التي أ 

رة ، لذلك ال تصلُح حیاتنا إال بالتعاُون ،  مزدھرة ، والحیاة التي أساسھا التنافس غیر الشریف حیاةٌ مدمَّ

واإلنسان ضعیٌف بُِمفرده ، قوّي بأخیھ ، النبي علیھ الصالة والسالم حضَّنا عن صالة الجماعة لماذا؟ 

  اَولُوا أُمورھم ، ویُلبُّوا حاجات بعضھم بعًضا .لكي یجتمع المسلمون في المسجد ، ولكي یتد

أیھا األخوة المؤمنون ؛ النبي علیھ الصالة 

والسالم یقول : " من استطاع منكم أن ینفَع 

، " ھناك أشخاٌص كثیرون بإمكانھم أخاه فْلیْنفْعھُ 

دون ُعْسٍر ، ومن دون وبَمقدورھم ، ومن 

موا نْفعًا ، ومن دون مشقٍَّة ، بإمكانھم أن یقدِّ جھدٍ 

إلخوانھم المؤمنین ، ومع ذلك یْبخلون ، وھذا 

أشّد أنواع الشّح ، أن تْبخَل بما ال یضّرك ، 

النبي علیھ الصالة والسالم یقول : " من 

استطاع منكم أن ینفَع أخاه فْلیْنفْعھُ " قِدّم لھ مساعدة ، قِدّم لھ مالَك ، قّدم لھ ِخبرتك ، قِدّم لھ َمشورتك ، 

، ھم عیال هللا ، ال أقول المسلمینجاَھَك في ِخْدمتِھ ، ألّن هللا سبحانھ وتعالى یحبّك ، وألّن الخْلق كلّ اْجعَل 

؟ ْنُظر فیم استعملكَ بل الخْلق كلّھم عیال هللا ، وأحبّھم إلى هللا أنفعھم لِعیاِلِھ ، إذا أرْدَت أن تعرف مقامَك فا

كما یقول هللا عز وجل في  -الخیُر بیَِدي ، والشّر بیدي  إذا أحّب هللا عبدهُ جعل حوائج الناس إلیھ ،

فطُوبى ِلَمن قدَّْرت على یده الخیر ، والَوْیل ِلَمن قدَّرت على یده الشّر ، الویُل ِلَمن كان  -الحدیث القدسي 

ونسبھُ لھ علیك خلَق الفْضل مفتاًحا للشّر ، وھنیئًا ِلَمن كان مفتاًحا للخیر ، وإذا أراد ربّك إظھار فض

    .إلیك

  خیر الناس أنفعھم للناس :

، و سبُب سعادتك في الدنیا واآلخرةیا أخي الكریم ؛ ھل تعلُم أّن العمل الصالح ھو زادك إلى اآلخرة ؟ ھ 

  ھل تعلُم أّن العمل الصالح ھو العملة الوحیدة المتداولة في الدار اآلخرة ؟ قال تعالى :

  ُعیُوٍن * َوكُنُوٍز َوَمقَاٍم َكِریٍم * َكذَِلَك َوأَْوَرثْنَاَھا بَنِي إِْسَرائِیَل ﴾﴿فَأَْخَرْجنَاھُْم ِمْن َجنَّاٍت وَ 

  ]59-57[ سورة الشعراء :

  قال تعالى : 
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  ﴿فََما بََكْت َعلَْیِھُم السََّماُء َواْألَْرُض َوَما َكانُوا ُمْنَظِریَن﴾

  ]29[ سورة الدخان : 

ذي ینفق من علمھ ، والذي ینفق من جاھھ، والذي یعین أخاه ، ولكّن المؤمن الذي ینفق من مالھ ، وال 

ویرحم الّصغیر ، ویعطف على الكبیر ، الذي یرحم الناس ، أال یكفینا ھذا الحدیث القدسي :" إذا أردتم 

  رحمتي فاْرحموا خلقي " ؟ ربّنا سبحانھ وتعالى یقول :

  أُولَئَِك فِي َضَالٍل ُمبِیٍن﴾ ﴿فََوْیٌل ِلْلقَاِسیَِة قُلُوبُُھْم ِمْن ِذْكِر �َِّ 

  ]22[ سورة الزمر : 

  ذو القلب القاسي ال مكان لھ عند هللا عز وجل . 

  

أیھا األخوة المؤمنون ؛ یقول علیھ الصالة  

والسالم : " خیر الناس أنفعھم للناس " ویقول 

أحدھم : الناس للناس من بْدٍو ومن حَضر 

ك بعض لبعض وإن لم یشعروا خدم ، أنت ل

َصْنعةٌ واحدة ، أنت لك ِحرفةً واحدة ، أنت 

تتِْقُن عمالً واحًدا ، وھل تدري أّن مئات 

المالیین من البشر یضعون كّل خبراتھم في 

یدك وأنت ال تدري ؟ أنت حینما تشتري بَِماِلَك 

حاجةً ماذا تفعل ؟ تشتري ِخبرات اآلخرین ، وتشتري علم اآلخرین ، وتشتري َصْنعة اآلخرین ، 

  تشتري جْھد اآلخرین ، الحیاة تقوم على التعاُون ، وهللا سبحانھ وتعالى یأمرنا أن نتعاَون ، قال تعالى :و

 َ َ إِنَّ �َّ ثِْم َواْلعُْدَواِن َواتَّقُوا �َّ   َشِدیُد اْلِعقَاِب﴾﴿َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِِرّ َوالتَّْقَوى َوَال تَعَاَونُوا َعلَى اْإلِ

  ]2ئدة : [ سورة الما

ال ینبغي ألصحاب الِحرفة الواحدة أن یتنافسوا ، ال ینبغي ألصحاب الِحرفة الواحدة أن یتشاتموا ، ال  

ینبغي ألصحاب الِحرفة الواحدة أن یتنابزوا ، علیھم أن یتعاونوا ، عندئٍذ یحبّھم هللا سبحانھ وتعالى ، 

ة بن لبید أنّھ أوصى ولده فقال : یا بنّي إذا اْحتَْجت إلى ورِحَم هللا عْبًدا عرَف حدَّه فَوقََف عندهُ . عن علقم

ُصحبة الّرجال فاْصَحب ھؤالء ، أعطاهُ قائمةً بَمن یجُب علیھ أن یْصحبھم ، اْصَحب َمن إذا صِحْبتھُ 

زانك ، أي رفع مقامك عند الناس ، اصحب المؤمنین ، والعلماء ، والفضالء ، والحكماء ، والكرماء ، 

أراذل الناس ، ال تْصحب الّسفھاء ، تشینَُك ُصحبتھم عند الناس ، وعند هللا تعالى ، بل إّن وال تْصَحب 

الفقھاء عدُّوا من األسباب الموجبة ِلَجْرح العدالة ُصحبة األراذل ، المسلُم في الحیاة االجتماعیّة قد یفقُد 
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ِجُب جْرح العدالة ُصحبة لتي توحقَّھ في الشھادة ، یُقال عنھ فالٌن مجروح العدالة ، ِمن األسباب ا

جال فاْصَحب من إذا صِحبتھُ زانَك ، وإن أصابتْك خصاصةٌ األراذل ، یا بنّي إذا أردَت أن تْصحب الِرّ

  قال تعالى : أعانك ، 

  ﴿َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِِرّ َوالتَّْقَوى ﴾

  ]2[ سورة المائدة : 

ى صْول  سدَّھا ، وإن رأى منك  -أْي خللٌ  -تََك ، وإن بَدت ِمْنك ثُْلمةٌ وإن قلت سدَّد قولََك ، وإن ُصْلت قوَّ

ةٌ واساك ، َمن ال تأتیك منھ البوائق ، وال تحتار  حسنةً عدَّھا ، وإن سأْلتھُ أعطاك ، وإن نزلَْت بَِك مِلمَّ

لیْنفعََك ،  علیك منھ الطرائق ، و ال یخذلك عند الحقائق ، إنَّ أخاك الحّق َمن كان معك ، ومن یضرُّ نفسھُ 

ومن إذا رْیب الزمان صَدَعك شتََّت فیك شملھُ ِلیَجمعََك ، ھكذا تبدو الحیاة حیاةً رائعةً من خالل التعاُون ، 

    وتبدو الحیاة موحشةً قاسیةً مقیتةً ، إذا حّل محلَّ التعاُون التنافس .

  تعریف بالجار الحق :

 ونحن -یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ الجار الحّق  

إذا استعان بك  -في الحدیث عن ُحقوق الجار 

  أعْنتھُ 

ورَد في بعض اآلثار أّن الجار الحّق یغفُر 

ِلجاِرِه زلَّتھُ ، ویرحُم َعْبرتَھُ ، ویْستُر عورتھ ، 

ویُقیُل عثرتھ ، ویقبُل معذرتھ ، ویرّد غْیبَتَھ ، 

إذا تحدَّث الناس عنھ بِما یسوُؤه یُدافُع عنھ ، 

، ویُدیُم ُصحبتھ ، ویحفظُ خلَّتھ ، ویرّد غیبتَھ 

تھ ، ویعوُد مرضتَھ ، ویشھُد جنازتھُ ، ویُجیُب دعوتھ ، ویقبُل ھدیّتھ ، ویكافئ ص لتھ ، ویشكُر ویرعى ِذمَّ

ُت  نعمتھ ، ویحسُن نصرتھ ، ویحفُظ حرمتھ ، ویقضي حاجتھ ، ویقبُل شفاعتھ ، وال یخیُّب طلبتھ ، ویُشِمّ

عطستھُ ، ویُرشُد ضالّتھ ، ویستحسُن كالمھ ، ویبرُّ أقسامھ ، ویُصّدق أحالمھ ، وینصُره ظالًما ، كیف ؟ 

ْخذ حقّھ ، ویُوالیھ ، وال یعادیھ ، وال یخذلھ ، وال یشمُت برِدّه عن ُظلمھ ، وینُصره مظلوًما بإعانتھ على أ

بھ، ویحّب لھ الخیر كما یحبّھ لنفسھ ، ویكره لھ من الشّر ما یكرهُ لنفسھ ، فھل نحن في ھذا المستوى ؟ 

ھل نرعى حّق الجار بھذا المستوى ؟ لو كنَّا كذلك ألصبحنا في حیاةٍ غیر ھذه الحیاة، ما من إنساٍن إال 

و جاره ، یْشكو جارهُ من نواحٍ متعددة ، یعتدي علیھ بالكالم وبالبنیان ، ویقّصر في حقّھ وال یرعى ویْشك

ِذّمتھ ، وال یرّد َغْیبتھُ ، ھكذا أمرنا اإلسالم ، أْن نتعاَون على البّر والتقوى ، وأولى من نتعاون معھ على 
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ا فلھ علیك حقّان ، وإن كان جاًرا مسلًما قریبًا البّر والتقوى ھو الجار ، وأيُّ جار ، فإن كان جاًرا مسلمً 

  فلھُ علیك ثالثة ُحقوق ، حّق األخوة في هللا ، وحّق الجیرة ، وحّق اإلسالم ، وحّق القرابة .

  عالمات ُحْسن الُخلُق :

 أیھا األخوة المؤمنون  

عالمات ُحْسن الُخلُق أن یكون اإلنسان كثیر 

للّسان ، قلیل الحیاء ، كثیر الصَّالح ، صدوق ا

لَل ، قلیل  الكالم ، كثیر العمل ، قلیل الزَّ

ا بَِواِلَدیھ وأصحابھ ، وقوًرا ،  الفُضول ، بر�

صبوًرا ، شكوًرا ، راضیًا ، حلیًما ، رقیقًا ، 

اًما  عفیفًا ، شفیقًا ، ال لعَّانًا ، وال شتَّاًما ، وال نمَّ

 ، وال مغتابًا ، وال َعُجوالً ، وال حقوًدا ، وال

بخیالً ، بشَّاًشا ، طْلق الوجھ ، ھشَّاًشا ؛ كثیُر 

  الترحیب ، یحّب في هللا ، ویبغض في هللا ، ویرضى في هللا ، ویغضُب في هللا .

أیھا األخوة األكارم ، أیّھا السادة ، ِمْن ُحْسن الُخلُق أن تصبَر على األذى لیس من ُحْسن الِجوار أن تكّف  

أن تحتمَل منھ األذى ، ھذا ھو ُحْسن الجوار ، أن تحتمل منھ األذى ، فِمْن أذاك عن جارك ، ال ، ولكْن 

ل سوَء ُخلق غیره دلَّ ذلك على سُوء  ُحسن الُخلق الصَّبر على األذى ، واحتمل الجفاء ، وَمن لْم یتحمَّ

اجك ِلسوء خلِقھ ، امرأة قال لھا خاطبھا : إّن في ُخلقي سوءاً ، فقالَت لھ : إّن أْسَوأ خلق منك من ح

  .الُخلُق

  أبواب البر ال تعد و ال تحصى :

أیھا األخوة المؤمنون ؛ النبي علیھ الصالة  

  والسالم حدَّد كثیًرا من األعمال الصالحة 

قال : أن تعِدَل بین اثنین صدقة ، أي أن توفِّق 

بینھما وْفق مبادئ العْدل صدقة ، وأن تُعین 

جل على دابّتھ فتحملھ علیھا صد قة ، أن الرَّ

ترفع لھ متاعھُ على دابّتھ صدقة ، والكلمة 

الطیّبة صدقة ، وبكّل ُخطوةٍ تمشیھا إلى الصالة 

صدقة ، وتُمیط األذى عن الطریق صدقة ، 
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وأن تلقى أخاك بَِوجٍھ طلق ھو لك صدقة ، وأن تُحسن إلى جارك ھو لك صدقة ، وأبواب البّر ال تُعّد وال 

  تُحصى .

، في َمْعِرض الحدیث عن حقوق الجارون ؛ ھذا حدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلّم أیھا األخوة المؤمن 

  إذا استعان بك أعْنتھ ، یؤّكد ھذا قول هللا عز وجل :

 َ َ إِنَّ �َّ ثِْم َواْلعُْدَواِن َواتَّقُوا �َّ   یُد اْلِعقَاِب﴾َشدِ ﴿َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِِرّ َوالتَّْقَوى َوَال تَعَاَونُوا َعلَى اْإلِ

  ]2[ سورة المائدة : 

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

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

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

* * *  

  الخطبة الثانیة :

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

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

  لمجموعة الشمسیة :ا

أیھا األخوة المؤمنون ؛ نحن على كوكٍب اسمھُ األرض ، وكلّكم یعلم أنّھ ھناك مجموعةً شمسیّة ، أي  

ْھرة ، والمریخ ، والمشتري ، وُزَحل ، وأورانوس ، ونبتون ، وبلوتو ، ھذه  كواكب َكعُطاِرد ، والزُّ

اذا كانت األرض وحدھا صالحةً للحیاة ؟ السنة الكواكب السیارة حول الّشمس لیست صالحةً للحیاة ، لم

في كوكُب عطارد ثمانیة وثمانون یوًما ، أي أربعة وأربعون یوًما لیالً ، وأربعة وأربعون یوًما نھاًرا ! 

فھل یصلُح للحیاة ؟ تناُم وتستیقظ ، وتناُم وتستیقظ ، وال یزال اللیل طویالً ، أربعة وأربعون یوًما لیالً ، 

بعون یوًما نھاًرا ، والّسنة ثمانیةٌ وثمانون یوًما، أي أربعةُ فصول في ثمانیة وثمانین یوًما ، وأربعة وأر

جم ھواء ، فھو لیس صالًحا فھذا النَّجم یدور حول الشمس في ثمانیة وثمانین یوًما ولیس في ھذا النّ 

  ، فما سّر أّن األرض وحدھا صالحة للحیاة ؟للحیاة
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ھرة یومھُ مئتان شيٌء آخر ، كوكُب الزُّ  

وخمسٌة وعشرون یوًما ، أي مئة وزیادة نھاًرا 

، ومئةٌ وزیادة لیالً ، لكّن حرارة ھذا الكوكب 

في النھار تصُل إلى عشرین درجة ، نستمُع 

أحیانًا إلى أّن األراضي المقّدسة قد بلغَت 

الحرارة فیھا أربعین ، خمسین ، شيٌء ال 

صُل الحرارة یُحتمل ! ھذا الكوكب في النھار ت

فیھ إلى عشرین درجة ، وأما في اللیل فتصل 

یخ  إلى عشرین تحت الِصّفر ، فھل یصلُح ھذا الكوكب للحیاة ؟ ال ھواء وال ماء ، وأما كوكُب المِرّ

ً ، أي اإلنسان  فنھارهُ كنھار األرض أربٌع وعشرون ساعة ، ولكّن سنتھ ستّمئة وسبعة وثمانون عاما

وأوالد أوالده وال یَرون جمیعًا الصَّْیف ، یعیُش اإلنسان وأوالدهُ وأوالد أوالده في  یعیُش ویعیُش أوالده ،

الّشتاء ، فھل ھذا الكوكب صالٌح للحیاة ؟ ِمن أین یأتي النبات ؟ من تبدُّل الفُصول ، سنتھُ ستمئة وسبعة 

ً !! أي ھذا الكوكب یدور حول الشمس في ھذه المسافة ، وحرارتھ سب عون درجة تحت وثمانون عاما

الِصّفر ، وال ماء وال ھواء ، إذًا ال یصلُح للحیاة ، والمشتري نھارهُ عشُر ساعات ، خمس ساعات ینتھي 

النھار ، ما إن تفتح محلّك التِّجاري ، وتنظّف ھذا المحّل انتھى النھار ، وسنتھُ اثنتا عشرة سنة ، 

كثافة األرض ، إذًا ھو كوكٌب من الغازات ،  وحرارتھ مئة وثالثون درجة تحت الّصفر ، وكثافتھ ُرْبع

فھو ال یصلُح للحیاة ، وسنة ُزحل تسعة وعشرون عاًما ، وبعدهُ عن الّشمس ملیار وأربعمئة ألف كیلو 

متر ، وسنة أورانوس ثمانیةٌ وأربعون عاًما ، وسنة نبتون مئةٌ وتسعةٌ وِستُّون عاًما ، وسنة بلوتو مئتان 

  اآلن یقول هللا عز وجل : وسبعة وأربعون عاًما ،

  ﴿الَِّذي َجعََل لَكُُم اْألَْرَض َمْھداً﴾

  ]53[ سورة طھ : 

كیف أنّك تجعل الصغیر في مْھٍد مریحٍ ، ومْھد  

لیٍِّن ، في حرارة معتدلة ، كیف أّن مْھد 

الصغیر یناسبھُ من كّل الجھات ، ربّنا سبحانھ 

وتعالى تفضَّل علینا وجعل األرض مھًدا ، 

ل قربھا من الّشمس معتدالً ، وجعل وجع

حرارتھا معتدلة ، بین األربعین وبین الّصْفر ، 
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وجعل كثافتھا معتدلة ، وجعل شمسھا معتدلة ، وجعل جاذبیّتھا معتدلة ، وجعل دورتھا الیومیّة معتدلة ، 

  إلى ذلك فیقول تعالى :وجعل دورتھا السنویّة معتدلة ، ھذا ِمن نِعَم هللا تعالى . ربّنا سبحانھ وتعالى یشیر 

ُ الَِّذي َجعََل لَكُُم اْألَْرَض قََراراً﴾ َّ�﴿  

  ]64[ سورة غافر : 

أي ُصلبة ، ولْیَست غازیّة ، صْخر تقُف علیھا ، وتبقى واقفًا ، وبَِمعنى أّن األرض تجذُب كّل شيٍء  

نك، تَضع ھذه األداة فتبقى على علیھا إلى مركزھا ، ھذا ھو الثِّقَل ، ولوال الجاذبیّة لطاَرت األشیاء م

  الطاولة ، الِسرُّ في ذلك الجاذبیّة ، یقول تعالى :

ُ الَِّذي َجعََل لَكُُم اْألَْرَض قََراراً﴾ َّ�﴿  

  ]64[ سورة غافر : 

جعلھا بَِكثافٍة تْحتَِمُل ُوجود األشیاء علیھا ، وجعلھا تجذُب األشیاء التي علیھا ، ومن معاني قراًرا جعلھا  

  اكنة ، قال تعالى :س

  ﴿َوتََرى اْلِجبَاَل تَْحَسبَُھا َجاِمَدةً َوِھَي تَُمرُّ َمرَّ السََّحاِب﴾

  ]88[ سورة النمل : 

ھل استطاَع إنساٌن أن یْصنع مركبةً تسیُر دون  

أن تتحّرك ؟ اْركب الطائرة ال بّد من االتِّزان ، 

أيُّ اھتِزاز لو أنّھ على سطح األرض لتھدَّم كّل 

ا علیھا ، ما ھذا االستقرار ؟ مسجٌد یبنى قبل م

خمسمئة عاٍم یبقى كما ھو بِفَْضل االستقرار ، 

وربّنا سبحانھ وتعالى یبیّن لنا أنّھ قد تحُدث 

الزالزل فإذا كلُّ ما على األرض ركاًما ، قبل 

یومین ، أو البارحة قرأُت أّن زلزاالً جعل بناًء 

  قال تعالى : من أربعین طابقًا یصبُح أنقاًضا ،

ْن َجعََل اْألَْرَض قََراراً﴾   ﴿أَمَّ

  ]61[ سورة النمل : 

  األرض ساكنة مع أنّھا تتحّرك بسُرعة ھائلة ، قال تعالى : 
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ِ الَِّذي أَتْقََن كُلَّ َشْيٍء إِنَّھُ  ٌر بَِما  َخبِی﴿َوتََرى اْلِجبَاَل تَْحَسبَُھا َجاِمَدةً َوِھَي تَُمرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع �َّ

  ﴾تَْفعَلُونَ 

  ]88[ سورة النمل : 

  قال تعالى : 

  ﴿الَِّذي َجعََل لَكُُم اْألَْرَض َمْھداً َوَجعََل لَكُْم فِیَھا ُسبُالً لَعَلَّكُْم تَْھتَُدوَن﴾

  ]10[ سورة الزخرف : 

  أیھا األخوة األكارم ، قال تعالى : 

َ قِیَاماً ﴿إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواخْ  تَِالِف اللَّْیِل َوالنََّھاِر َآلَیَاٍت ِألُوِلي اْألَْلبَاِب * الَِّذیَن یَْذكُُروَن �َّ

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

  نَّاِر ﴾َعذَاَب ال

  ]191 -190[ سورة آل عمران : 

  الدعاء :

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

، ا ، أكرمنا وال تھنانا وال تحرمنواصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي وال یقضى علیك ، اللھم أعط

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

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

نصرنا على من وأبصارنا ، وقوتنا ما أحییتنا ، واجعلھ الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وا

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 ھ ً وسائر بالد ذا البلد 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 

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

 


