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األرض والقمر -  ٤حقوق الجار   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  األرض والقمر. - ٤حقوق الجار - ٠٢٣٩الخطبة : 

١٦-١٢-١٩٨٨  

  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 

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

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    أْحسنھ ، وأْدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .واجعلنا ممَّ

  مساعدة المؤمن و الوقوف معھ وقت الّشدة :

أیھا األخوة المؤمنون ؛ الزلنا في حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلّم الذي یقول فیھ : أتدورن ما حّق   

تَھُ ، وإن أصابھ ھّم الجار ؟ إذا استعان بك أعنتھُ ، وإذا استقرضَك أقرْضتھ ، وإن استنصَرَك نصرْ 

یتھ ، وإذا مات شیَّْعتھ ، وإذا مرض ُعْدتھ ، وال تستطل علیھ بالبناء  واَسْیتھُ ، وإن أصابتھُ مصیبة عزَّ

ا ، و ال یخرج  فتحجب عنھ الّریح إال بإذنھ ، وإذا اْشترْیت فاكھة فأْھِد لھ منھا ، فإن لم تفعل فأدخلھا سر�

  ؤِذه بقُتار قدرك إال أن تغرف لھ منھ .ولدك بھا لیَِغیظ ولده ، وال ت

    

في الخطبة السابقة أیھا األخوة األكارم تحدَّثنا 

عن إذا استعان بك أعْنتھُ ، وفي ھذه الخطبة ؛ 

  وإذا اْستقرَضَك أقرْضتھُ .

أال یكفي المؤمنین قول هللا سبحانھ وتعالى في   

  ُمحكم تنزیلھ :
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َ قَ    ْرضاً َحَسناً فَیَُضاِعفَھُ لَھُ أَْضعَافاً َكثِیَرةً ﴾﴿ َمْن َذا الَِّذي یُْقِرُض �َّ

  ] ٢٤٥[ سورة البقرة: 

إذا كان هللا سبحانھ وتعالى جلَّ في ُعاله یطلُب منك أن تقرضھُ ، وكیف تقرُضھ وھو رّب العالمین ؟ إذا   

كما  -، یا داود  أقرْضت أًخا لك مؤمنًا وقع في ُعْسٍر ، وقع في مشكلٍة ، أصابتھُ مصیبة، وقع في ضیقٍ 

مرْضُت فلم تعُدني ؟ قال : یا رّب كیف أعودك وأنت رّب العالمین ؟ قال :  -جاء في الحدیث القدسي 

مِرَض عبدي فالٌن فلم تعُدهُ ، أما علْمت أنَّك لو ُعْدتھُ لوجدتني عندهُ ، واستطعمتك فلم تُطعمني ؟ قال : 

: استطعَمَك عبدي فالٌن فلم تطعمھُ ، أما علمَت لو أنَّك یا رّب ، كیف أطعمك وأنت رّب العالمین ؟ قال 

أطعمتھ لوجْدت ذلك عندي ، وفي روایٍة لوجدتني عندهُ ، استسقیتُك فلم تسقني ، قال : یا رّب ، كیف 

أسقیك وأنت رّب العالمین ؟ قال : استسقاك عبدي فالن فلَْم تسِقِھ ، أما علمت أنّك لو فعلت ھذا لوجدتني 

  ل تعالى :عنده ، قا

َ قَْرضاً َحَسناً فَیَُضاِعفَھُ لَھُ أَْضعَافاً َكثِیَرةً ﴾   ﴿ َمْن َذا الَِّذي یُْقِرُض �َّ

  ] ٢٤٥[ سورة البقرة : 

هللا سبحانھ وتعالى جّل في ُعاله ، والغنّي عن العالمین ، یطلُب منك أن تقرضھُ قرًضا حسنًا ، بمعنى   

  م عیال هللا ، وأحبّھم إلى هللا أنفعھم لِعیاِلِھ ، الَخْلق كلّھم عیال هللا .أن تقرض عباده ، ألّن الَخْلق كلّھ

  تعریف القرض :

ما معنى القْرض أیّھا األخوة المؤمنون ؟ وإذا اْستقرَضَك أْقرْضتھُ ، استقرَضك ، األلف والّسین والتاء   

، واستقرَض أْي طلَب منك قرًضا ،  في ھذا الفعل تعني الطَّلَب ، استغفر ، استرحم ، اْستنجَد ، استودع

یقول علیھ الصالة والسالم : " وهللا ألن أمشَي مع أخٍ في حاجتھ خیٌر لي من صیام شھر ، واعتكافھ في 

مسجدي ھذا " ابُن عبّاس رضي هللا عنھما كان معتكفًا في مسجد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلّم ، جاءهُ 

ةً ألمَّتْ  بھ ، قال : أفَتُِحبُّ أن أْقِضیَھا لك ؟ قال : إذا شئْت ، فخرج من المسجد أْي  رجٌل فشكا إلیھ ُمِلمَّ

وأشار  -خرج من ُمعتكفھ ، فقیل لھ : أنسیَت أنَّك معتكف ؟ فقال : ال ، ولكنِّي سمعُت صاحب ھذا القبر 

ھ من اعتكاف من مشى في حاجة أخیھ كان خیًرا ل -إلى قبر النبي علیھ الصالة والسالم والعھد بھ قریب 

  عْشر ِسنین ، قال تعالى :

َ قَْرضاً َحَسناً فَیَُضاِعفَھُ لَھُ أَْضعَافاً َكثِیَرةً ﴾   ﴿ َمْن َذا الَِّذي یُْقِرُض �َّ

  ] ٢٤٥[ سورة البقرة: 

اْستْقرَض أْي طلَب القْرض ، والقْرض كما جاء في تعریف ھذه الكلمة وفي شرحھا كّل ما أْسلْفَت من   

، إذا مشْیت مع أخیك ِلقَضاء حاجٍة لھ عند رجٍل تعرفھُ أنت ، فھذا قرٌض حسٌن ، وإذا ُعْدت  عمٍل صالحٍ 
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مریًضا فھذا قْرٌض حسن ، وإذا أَعْنَت ضعیفًا فھذا قْرٌض حسن ، وإذا خَدْمت إنسانًا فھذا قرٌض حَسن ، 

  ي قولھ تعالى :وإیّاكم أن تتوّھموا أّن القْرض الحَسن الذي عنى بھ هللا سبحانھ وتعالى ف

َ قَْرضاً َحَسناً فَیَُضاِعفَھُ لَھُ أَْضعَافاً َكثِیَرةً ﴾   ﴿ َمْن َذا الَِّذي یُْقِرُض �َّ

  ] ٢٤٥[ سورة البقرة : 

إنَّھ متعلّق بالمال وحده ؛ ال فأیَّةُ ِخدمٍة تقّدمھا أليِّ إنساٍن اْستجار بك فھذه الخدمة ، وھذا العمل الصالح   

ففي تعریف ھذه الكلمة كلُّ ما أسلْفت من عمٍل صالحٍ ، ھذا العمل الصالح أْسلفتھُ أْي ھو قرٌض حَسن ، 

  جعلتھُ أمامك جعلتھُ نوًرا لك في قبرك ، جعلتھُ زاًدا لك في آخرتك ، جعلتھُ ِحْصنًا لك من النار .

  یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ آیات القرآن الكریم دقیقة ، یقول هللا سبحانھ وتعالى :  

 فَْلیَْعَمْل َعَمالً َصاِلحاً ﴿قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمثْلُُكْم یُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُھُكْم إِلَھٌ َواِحٌد فََمْن َكاَن یَْرُجوا ِلقَاَء َربِّھِ 

  َوَال یُْشِرْك بِِعبَاَدِة َربِِّھ أََحداً﴾

  ]١١٠[ سورة الكھف : 

الِلّقاء مع هللا سبحانھ وتعالى ، اللّقاء مع ملك الملوك ثمنھُ العمل الصالح ، والعمل الصالح یرفعك ، قال   

  تعالى :

ا َعِملُوا﴾   ﴿َوِلُكٍلّ َدَرَجاٌت ِممَّ

  ]١٣٢[ سورة األنعام: 

  وقال تعالى :  

ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر * إِالَّ الَِّذیَن آََمنُ  اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحّقِ َوتََواَصْوا ﴿ َواْلعَْصِر * إِنَّ اْإلِ وا َوَعِملُوا الصَّ

ْبِر ﴾   بِالصَّ

  ]٣-١[ سورة العصر: 

  في ِمئتي آیة أو تزیُد اْقتَرَن العمل الصالح باإلیمان ، واإلیمان من دون عمل كالشَّجر بال ثمر .  

ا تلتمُس علیھ الجزاء من رّب العباد ، یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ تعریٌف آخُر للقْرض ؛ ھو اْسٌم لكّل م  

  قال تعالى :

َ قَْرضاً َحَسناً فَیَُضاِعفَھُ لَھُ أَْضعَافاً َكثِیَرةً ﴾   ﴿ َمْن َذا الَِّذي یُْقِرُض �َّ

  ] ٢٤٥[ سورة البقرة : 

  ویقول العلماء : إّن القْرض الحَسن ِمن ِسمات أھل المروءة ، ومن صفات أھل التقوى .  

  ماجھ في سننھ عن أنس بن مالك قال : قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلّم:أخرج ابن   
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دقة بعَْشرة أمثالھا ، والقْرض بِثَمانیَة عشر  (( رأیُت لیلة أُْسري بي على باب الجنّة مكتوبًا : الصَّ

ل وعندهُ ، ِضعفًا ، فقلُت یا جبریل : ما باُل القْرض أفضُل من الّصدقة ؟ فقال جبریل : ألّن السائل یسأ

  والمستقرُض ال یستقرُض إال عن حاجة ))

  [ابن ماجھ عن أنس بن مالك]

  تباعد المسلمین و تدابرھم أبعدھم عن مساعدة بعضھم :

    

أیھا األخوة المؤمنون ؛ عن ابن مسعود رضي 

هللا عنھ قال : قال رسول هللا صلى هللا علیھ 

تین إال  وسلّم : " ما ِمن مسلٍم یقرُض قرًضا مرَّ

ةً واحدة " كأنَّك تصدَّْقت  كان كَصَدقَتِھما مرَّ

ةً واحدة ، كأّن القْرض یكتُب عند  بھذا المبلغ مرَّ

هللا بُِمستوى نصف قیمتھ صدقةً ، یكتُب 

، هللا عز وجل بنِْصف قیمتھ صدقةً  القْرض عند

  كأنَّك أْعطیَت ھذا المبلغ ولم تأخذهُ .

ح كان یُعیُن بعضھم بعًضا ، كانوا یتفقّدون أحوالھم ، كانوا أیھا األخوة المؤمنون ؛ السَّلف الصال  

ینطلقون إلى العمل من دون مسألة ، ومن دون طلب ، ومن دون إلحاح ، لكّن الناس الیوم في تدابر ، 

  وفي تباُعد ، وفي ِشقاق ، كلّھم یقول : نفسي نفِسي .

ون أّن ھذا القْرض إذا أقرضتھُ ، وأخذتھُ بعد یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ الناس الیوم یَخِطّطون ، ویحسب  

عام ، أو بعد ِستّة أشھر ربّما انخفَضت قیمتھُ ، إذًا لیس ھناك مصلحة في ھذا القرض ، ھذه الِحسابات 

المادیّة مؤدَّاھا إلى الھالك في اآلخرة ، ھذه الِحسابات الدقیقة تْحِملُك عن أن تمتنَِع عن العمل الصالح ، 

لّھا مال ؟ ھل الحیاة كلّھا أرقام وحسابات ؟ ھل الحیاة كلّھا أرباٌح نقدیّة أم أن یرضى هللا وھل الحیاة ك

عنك خیٌر لك من الّدنیا وما فیھا ؟ أن یرضى هللا عنك خیٌر لك مّما طلعَت علیھ الّشمس ، أن یرضى هللا 

  عنك خیٌر لك من ُحُمر النّعم.

اد ینقِرض بَِسبب ھذه الحسابات المادیّة التي تحملُك في النّھایة الشيء الذي یتألّم لھ المؤمن أّن القْرض ك  

  على االمتِناع عن إعطاء المال للمحتاج والمسكین .
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  كّل قرٍض جرَّ نفعًا فھو ربا :

أیھا األخوة المؤمنون ؛ لكّن الشيء الذي یجُب أن ننتبِھَ إلیھ أّن كّل قرٍض جرَّ نفعًا فھو ربا ، أن تقرَض   

رًضا تشتِرَط علیھ أن یرّده لك بِِزیادةٍ مادیّة فھذا ربا مثل الّشمس ، ولكن أن تقرضھُ قرًضا ، وأن إنسانًا ق

تكثَر من زیارتھ ، وأن یكثر من تقدیم الّطعام والّشراب لك ، أن تقرضھُ قرًضا ، وأن تطلب منھ بعض 

یُقّدمھا لك ، أن تقرضھُ الحاجات فیقّدمھا لك ، أن تقرضھُ قرًضا ، وأن تطلَب منھ بعض الخدمات ل

قرًضا وتنتظُر منھ أن یقّدم لك ھدیَّةً ، أن تقرضھُ قرًضا وتنتظُر منھ أن یْعِطیَك شیئًا مما عنده ، كّل ھذه 

  األنواع دَخلَت تحت قول النبي علیھ الصالة والسالم :

  ((كّل قرٍض جرَّ نفعًا فھو ربا))

  [الحارث بن أبي أسامة عن علي]

عظم أبو حنیفة النعمان رضي هللا عنھ یمتنع عن الجلوس في ظّل داٍر مرھونٍة عندهُ ، لئال كان اإلمام األ  

یستفید من ظلّھا ، وكان یخشى أن تكون االستفادة من ظّل ھذه الدار نوعاً من الّربا ، ِلِمثل ھذا كان ورعُ 

سالم : "ركعتان من ورع الصالحین ، ِلِمثل ھذا كان ورعُ السلف الصالح ، لذلك یقول علیھ الصالة وال

خیٌر من ألف ركعٍة من مخِلّط ، ومن لم یكن لھ ورعٌ یصدُّه عن معصیَة هللا إذا خال ، لم یعبأ هللا بشيٍء 

  من عملھ " .

  آداب اإلقراض و االقتراض :

ال ینبغي لھ أن یقترض إال ِلحاجٍة ماسَّة ،  - ھذا من باب آخر  -یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ المقترض   

وِلَمرٍض ُعضال ، وِلعَملیٍَّة ِجراحیّة ، ِلنَفقٍة ضروریّة ال تقوم الحیاة إال بھا ، أما أن یقترض ِلِشراء بعض 

  ول النبي علیھ الصالة والسالم :الحاجات الكمالیّة ، فھذا لیس من الشَّْرع في شيء ، ولقَ 

  ((ال أشتري حاجةً ال أملُك ثمنھا))

ال أشتري شیئًا ال أملك ثمنھُ ، یجُب أن یكون القْرض ألمٍر خطیر ، وألمر مصیري ، ولحاجٍة ماّسة ،   

ُشِرَع القْرض ،  كأن یكون ثمنًا لعملیَّة طارئة ، ِلَسّد نفقٍة ال بّد منھا ، لتأمین وقوٍد في الّشتاء ، لِمثْل ھذا

أما أن یُشرع القْرض ِلِشراِء مكیٍِّف ، أو لشراء جھاز تبرید لیس ھذا من أجلھ ُشرع القْرض ، والذي 

یقترُض منھ إذا شعر أّن ھذا اإلنسان سیشتري بھذا القْرض حاجةً أساسیّة شعر أنَّھ قدَّم ِخدمةً كبیرة ، 

  ھُ النبي علیھ الصالة والسالم .لھذا ال أشتري شیئًا ال أملك ثمنھُ ، ھذا تْوجی

والمقترض ینبغي أال یُسرف في إنفاقھ ، فقد حذَّر الفقھاء المقترض من أن یأكل لَْونَین في َوجبٍة واحدة ،   

أن تقترض مال الناس ، وتأكل في البیت ما لذَّ وطاَب ، حذَّر الفقھاء على المقترض أن یأكل لَْونین ، 
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أن تنفق الحّد األدنى من النفقات مراعاةً لھذا الذي أعطاك مالھُ ، ھذه آداُب وأن یْشترَي فاكھتین ، یجُب 

  اإلقراض ، وآداب االقتراض .

  طلب الزیادة عند تأدیة القرض نوع من الربا :

    

شيٌء آخر أیھا األخوة المؤمنون ؛ أن تقرَض 

ا  الناس قرًضا على أن یُعطوك زیادةً عمَّ

قد قال علیھ الصالة أْعَطْیتھم فھذا من الّربا ، و

لھّن اإلشراك با�  والسالم : " الكبائر سْبع ، أوَّ

عز وجل ، وقتل النْفس بغیر حقّھا ، وأكل 

الّربا ، وأْكل مال الیتیم ، والِفرار من الّزحف ، 

وقذف المحصنات ، واالنتقال إلى األعراب بعد 

الھجرة ". بعد أن ھاجْرت إلى هللا ورسولھ ، 

ة ، بعد أن عرْفت الحّق وأھلھ تعود إلى منعزلك ، وفي حدیٍث آخر ، یرویھ البخاري تعود إلى البادی

  ومسلم ، یقول علیھ الصالة والسالم :

من أتى  -(( اجتنبوا الّسْبع الموبقات ؛ فقیل : یا رسول هللا ما ھّن ؟ قال : الِشّْرك با� ، والِسّْحر 

فس التي حّرم هللا إال بالحّق ، وأْكل الربا ، وأكل مال الیتیم ، وقتل النّ  -ساحًرا أو كاھنًا فصّدقھ فقد كفر 

  والتولّي یوم الّزْحف ، وقذف المحصنات الغافالت المؤمنات ))

  [ متفق علیھ َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ ]

  ویقول علیھ الصالة والسالم فیما رواه اإلمام أحمد :  

  وستّین زْنَوة )) (( دْرھم ربا یأكلھ الّرجل وھو یعلم أشّد من ِستّة

  [ رواه أحمد ]

  تشریع كتابة القرض :

ع لنا في أْطول آیة في القرآن الكریم شّرع    یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ لكّن هللا سبحانھ وتعالى شرَّ

ط أولى  للقْرض أن یُكتب ، ومن لْم یكتب ھذا القْرض ووقع في إشكال كبیر فھو المسؤول ألّن الُمفِرّ

  ل هللا سبحانھ وتعالى :بالَخسارة ، یقو

ى فَاْكتُبُوهُ﴾   ﴿یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا إَِذا تََدایَْنتُْم بَِدْیٍن إِلَى أََجٍل ُمَسم�

  ]٢٨٢[ سورة البقرة : 
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  ثم یقول تعالى :  

  ﴿َوَال تَْسأَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ َصِغیراً أَْو َكبِیراً إِلَى أََجِلِھ﴾

  ]٢٨٢[ سورة البقرة : 

لیَسْت الكتابة معناھا أنَّك لْست واثقًا بھذا الذي أقرَضك ، أو بھذا الذي أقرضتھ ، ال ، ولكنَّ المسألة   

تدور حینما یموت اإلنسان فجأةً ، وال یعترُف الورثة بھذا القْرض ، عندئٍذ تكون قد أطعمتھم ماالً حراًما 

توانْیَت عن كتابتھ ، یا أیھا الذین آمنوا أْمٌر  ، وساعْدتھم على ذلك ، وضیَّْعت على نفسك ھذا المبلغ الذي

  إلھي یقتضي الُوجوب ، قال تعالى :

ى فَاْكتُبُوهُ َوْلیَْكتُْب بَْینَُكْم َكاتِ    ٌب بِاْلعَْدِل﴾﴿یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا إَِذا تََدایَْنتُْم بَِدْیٍن إِلَى أََجٍل ُمَسم�

  ]٢٨٢[ سورة البقرة : 

  قرض بالتمام و الكمال و في وقتھ المحدد :وجوب أداء ال

یا أیھا األخوة األكارم ؛ شيٌء دقیق أشار الفقھاء إلیھ ، وھو أنّھ یجُب أن تعلَم عْلم الیقین أنَّھ بإمكانك أن   

تؤّدَي ھذا القْرض حینما تطلُب القْرض ، وإال وقْعَت في إثٍْم كبیر ، یقول علیھ الصالة والسالم : " روُح 

كان إذا  -كما تعرفون -محبوسةٌ عن الجنّة حتى یُقضى عنھا َدینھا " والنبي علیھ الصالة والسالم المؤمن 

مات رجٌل في عصره ، إذا مات صحابّي ، یسأل ھذا السؤال دائًما : أََعلَْیِھ َدیٌن ؟ فإن قالوا : ال ، یصِلّي 

نعم ، صلَّى علیھ ، وإن قالوا : ال ، یقول : صلُّوا  علیھ ، وإن قالوا : نعم ، أِعْندهُ ما یِفي َدینھُ؟ فإن قالوا :

على صاحبكم ، كان النبي علیھ الصالة والسالم یمتنُع عن الّصالة عن رجٍل علیھ َدیٌن ، وال یملك طریقة 

  ِلَسِدّ ھذا الدَّْین .

    

في حاالت أخرى كان أصحاب النبي صلى هللا 

، علیھ وسلّم یقول الواحد منھم : یا رسول هللا 

عليَّ َدینھُ ، عندئٍذ یُصِلّي علیھ ، ھذا التوجیھ 

النَّبَوي ، وھذا السُّلوك النبِوّي ، یؤِكُّد ُحْرمةَ 

الدَّْین ، ألّن الناس إذا قدَّسوا ھذا الدَّْین ، وأدَّْوهُ 

َع اآلخرون ، ما الذي یمنُع  كما أخذوه ، تشجَّ

الناس من العمل الصالح ؟ أن یستقرض 

وال یفي بھذا المال ، ھؤالء اإلنساُن ماالً 

  یْنضوون تحت قولھ تعالى :
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  ﴿َویَْمنَعُوَن اْلَماُعوَن﴾

  ]٧[ سورة الماعون : 

رجٌل كان یركُب فرًسا في الّصحراء ، واألرض ملتھبة ، رأى رجالً فقیًرا ، ینتعل رمال الّصحراء ،   

فدعا ھذا الفارس ھذا الّرجل الحافي القَدَمین واألرض تلتھب إلى أن یركَب وراءهُ ، ولم یْدر أّن ھذا 

ا من لُصوص الخیل ، فما إن ركب وراء صاحب الفَرس حتى  دفعَھُ إلى األرض ، وعدا الّرُجل كان ِلص�

بھا ال یلوي على شيء ، ناداه صاحُب الفَرس ، قال لھ : أیھا الّرجل لقد وھْبت لك ھذه الفَرس ، ولن 

أسأل عنھا بعد الیوم ، ولكن إیّاك أن تُشیع ھذا الخبر في الّصحراء ، فإذا شاع ھذا الخبر ذھبت المروءة 

ُل ما فیھا ، ھذا الذي یأخذُ أموال الناس وال یؤِدّیھا بالتَّمام في الّصحراء ، وبَِذھاب المروءة یذھُب أجم

والكمال ، وفي الوقت المحّدد ، ھذا الذي یزِھُّد الناس بالقْرض ، لذلك النبي علیھ الصالة والسالم أبى أن 

  نُھ .یصِلّي على رجٍل علیھ َدین ، صلُّوا على صاحبكم ، إلى أن یقول أحدھم : یا رسول هللا ، عليَّ َدیْ 

  القْرض شيٌء مھمٌّ جد�ا یخفّف عن الناس مصائبھم :

أیھا األخوة المؤمنون ؛ یقول بعض الحكماء : العجلَة من الشیطان إال في خمسة أشیاء ؛ إطعام الضَّیف   

  إذا دخل الضیف ، قال تعالى :

  ﴿فََما لَبَِث أَْن َجاَء بِِعْجٍل َحنِیٍذ﴾

  ]٦٩[سورة ھود : 

، وتزویج البِكر ، وقضاء الدَّین ، والتوبة من الذَّْنب ، إّن في االستعجال بھذه األشیاء  وتجھیُز المیّت  

  الخْمسة مثوبةٌ ، وأیَّةُ مثوبة .

أیھا األخوة المؤمنون ؛ رأْیتُم معي كیف أّن القْرض شيٌء مھمٌّ جد�ا ، یخفّف عن الناس مصائبھم ،   

شغف العیش ، ولكّن القْرض یجُب أن یُراعى فیھ أن  یخفّف عن الناس ما یؤلمھم ، یخفّف عن الناس

یؤَخذ لشيٍء مھّم ، وأن یُؤدَّى بالتّمام والكمال ، وأن یأخذه اإلنسان ، ویوثّقھ بالكتابة ، وأال یستقرض 

 ،الً صالًحا یرفُع من قیمة المقرضاإلنسان شیئًا ثانویًا أو كمالیًا ، عندئٍذ یكون القرض ُسلوًكا طیِّبًا ، وعم

ةً ثانیة بقول هللا عز وجل :   والمقترض ، وأُذِكّركم مرَّ

َ قَْرضاً َحَسناً فَیَُضاِعفَھُ لَھُ أَْضعَافاً َكثِیَرةً ﴾   ﴿ َمْن َذا الَِّذي یُْقِرُض �َّ

  ] ٢٤٥[ سورة البقرة: 

لعمل عند هللا حینما تقرض ال تُكثر من الحسابات ، وال تستخدم اآللة الحاسبة ، حینما تقرض اِْجعَل ھذا ا  

  خالًصا ، وعندئٍذ ربّك سبحانھ وتعالى یْمتّن علیك ، ویكرُمك ، ویُجزُل لك العطاء .
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أیھا األخوة المؤمنون ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وِزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا   

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

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

* * *  

  الخطبة الثانیة :

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

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

  األرض و القمر :

ةً ، وأنَّھ    أیھا األخوة المؤمنون ؛ القمر ، كلّكم یعرف أنَّھ یدور حول األرض في كّل شھر قمرّي مرَّ

ًھا یدور حول نفسھ في وقٍت مساٍو تماًما ِلَدورتھ حول األرض ، لذلك نحن ال نرى من القمر إال وج

واحًدا فقط طوال الحیاة ، ألنّھ یدور حول األرض ، وحول نفسھ في وقٍت واحٍد ، یستكمُل دورتھُ حول 

نفسھ في تسعة وعشرین یوًما ، وثماني ساعات ، ویستكمُل دورتھُ حول األرض في تسعٍة وعشرین یوًما 

ٍم من دائرة سْیره من فلكھ حول وثماني ساعات . لكّن الشيء الذي یلفُت النّظر ھو أنَّھ یقطُع في كّل یو

ُر عن ُشروقھ عن الیوم السابق تسعاً وأربعین دقیقة  األرض یقطُع في كّل یوٍم ثالث عشرة درجة ، ویتأخَّ

ً وأربعین دقیقة عن ُشروقھ  ر تسعا ر لبدا القمر بْدًرا طوال الحیاة ، ولكن بھذا التأخُّ ، ولوال ھذا التأخُّ

رینا القمر في مراتب ، من ھالل ، إلى ُرْبع ، إلى بْدر ، إلى عرجون ، إلى السابق كّل یوم ، ھو الذي یُ 

  غیاٍب كامل ، لذلك ربّنا سبحانھ وتعالى یقول :

  ﴿ُھَو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضیَاًء َواْلقََمَر نُوراً َوقَدََّرهُ َمنَاِزَل ِلتَْعلَُموا َعَدَد الِسّنِیَن َواْلِحَساَب﴾

  ]٥[ سورة یونس : 

    

یُد َمن ؟ تخطیط َمن ؟ تصمیم من ؟ جعل القمر 

ً وأربعین دقیقة  ر في ُشروقھ كّل یوٍم تسعا یتأخَّ

ر یبدو في ھذه  عن الیوم السابق ، بھذا التأخُّ

؛ بح القمر تقویًما في كبد الّسماءالمراتب ، وأص

  ِلتَعلموا عدد الِسّنین والحساب .

شيٌء آخر ، أیھا األخوة األكارم ؛ كتلة القمر   

جزٌء من ثمانین جزءاً من كتلة األرض ، 
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والجاذبیة على سطح القمر تعادل سْدس جاذبیّة األرض ، فاإلنسان الذي یزُن على األرض ستِّین كیلو 

حول نفسھا في غراًما یزُن على القمر عشرة كیلو غرامات ، لذلك الجاذبیّة فیھ أقّل . ھناك أقمار تدور 

بضع سنوات ، ھناك أقمار تبتعُد كثیراً ، وھناك أقماٌر تقترُب كثیًرا ، ولكّن التفكیر السلیم ، والتفكیر 

الدقیق ، ھو أنَّھ لو لم یكن القمر یدور حول نفسھ ، وحول األرض في وقٍت واحٍد ، ولو لم یقطع في 

ر ُشروقھ تسعاً و   أربعین درجة لما كان تقویًما ، ولما استفدنا منھ .دورتھ ثالث عْشرة درجة ، ولوال تأخُّ

  یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ المسافة بین األرض والقمر ، لو قلَّْت عّما ھي علیھ اآلن ، قال تعالى :  

  ﴿الشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَاٍن﴾

  ]٥[ سورة الرحمن : 

مسافة الرتفع البحُر ، ولغطَّى الیابسة ، ھذا أي بْعُد القمر عن األرض بُِحسبان دقیق ، لو قلَّت ھذه ال  

سؤال دقیق ، فالمّد والجْزر یقعان بِتَأثیر القمر ، ولكن بِتَأثیٍر محدود ، لو اقترَب القمر من األرض لعال 

البحر ، وغَمَر الیابسة ، ثّم اْنحسَر عنھا ، وكانت الحیاة على الیابسة مستحیلةً ، لو اقترَب أكثر لجَذبَتْھُ 

رض وارتطَم بھا ، لو ابتعَد القمر عن األرض أكثر النعدم المد والجزر ، وللمّد والجزر في البِحار األ

وظیفةٌ خطیرة ، لو ابتعد أكثر وأكثر لجذبتْھُ كواكب أخرى ، ولداَرْت األرض حول نفسھا في أربع 

  عالى :ساعات !! فیُصبح النھار ساعتین ، واللیل ساعتین ، ھذا كلُّھ منطٍو في قولھ ت

  ﴿الشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَاٍن﴾

  ]٥[ سورة الرحمن : 

أي یقع القمر على بُْعٍد دقیق من األرض ، لو قلَّت ھذه المسافة الزداد المّد والجزر ، لو قرَب أكثر   

النجذب إلى األرض ، وتحّطم ، ولو ابتعد أكثر النعدم المّد والجزر ، ولو ابتعد أكثر لداَرت األرض 

  حول نفسھا في أربع ساعات ، قال تعالى :

  بَاٍن﴾﴿الشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحسْ 

  ]٥[ سورة الرحمن : 

  أیھا األخوة المؤمنون ؛ یقول هللا سبحانھ وتعالى :  

  ﴿َواْلقََمَر قَدَّْرنَاهُ َمنَاِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلعُْرُجوِن اْلقَِدیِم ﴾

  ]٣٩[ سورة یس : 
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  قدَّرناه منازل ، ثم یقول تعالى :

َر َوَال اللَّْیُل ﴿َال الشَّْمُس یَْنبَِغي لََھا أَْن تُْدِرَك اْلقَمَ 

  َسابُِق النََّھاِر َوُكلٌّ فِي فَلٍَك یَْسبَُحوَن ﴾

  ]٤٠[ سورة یس : 

  یقول هللا سبحانھ وتعالى :  

َر لَُكُم الشَّْمَس َواْلقََمَر َدائِبَْیِن ﴾   ﴿َوَسخَّ

  ]٣٣[ سورة إبراھیم : 

  ال یخطر في بال أحٍد طوال حیاتھ أال یشرق القمر ، قال تعالى :  

َ بَِما تَْعَملُوَن َخبِیٌر ﴾﴿َوسَ  ى َوأَنَّ �َّ َر الشَّْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ یَْجِري إِلَى أََجٍل ُمَسم�   خَّ

  ]٢٩[ سورة لقمان : 

  ومن آیاتھ الدالة على عظمتھ تعالى قولھ :  

  یراً﴾﴿تَبَاَرَك الَِّذي َجعََل فِي السََّماِء بُُروجاً َوَجعََل فِیَھا ِسَراجاً َوقََمراً ُمنِ 

  ]٦١[سورة الفرقان: 

  قال تعالى :  

ُ َسْبَع َسَمَواٍت ِطبَاقاً * َوَجعََل اْلقََمَر فِیِھنَّ نُوراً َوَجعََل الشَّْمَس ِسَرا   جاً ﴾﴿أَلَْم تََرْوا َكْیَف َخلََق �َّ

  ]١٦-١٥[سورة نوح : 

  أي أیّھا اإلنسان اُنظر إلى ھذه اآلیات .  

تربة القمر تربةٌ عاكسةٌ للّضوء ، وھذا من حكمة هللا تعالى ، فَضْوء القمر  یا أیھا األخوة المؤمنون ؛  

یُعدُّ جزءاً من ثمانیة عشر جزءاً من ضوء الّشمس ، وھو تقویٌم دقیق جعلھُ هللا في كبد الّسماء ، وجعل 

  الّشمس ساعةً یومیّة ، الّشمس ساعة ، والقمر تقویم ، قال تعالى :

بِِل َكْیَف ُخِلقَْت * َوإِلَى السََّماِء َكْیَف ُرفِعَْت * َوإِلَى اْلِجبَاِل َكْیَف نُِصبَْت * َوإِلَى ﴿أَفََال یَْنُظُروَن إِ  لَى اْإلِ

  اْألَْرِض َكْیَف ُسِطَحْت * فَذَِكّْر إِنََّما أَْنَت ُمذَِكٌّر * لَْسَت َعلَْیِھْم بُِمَسْیِطٍر ﴾

  ]٢٢-١٧[ سورة الغاشیة: 
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  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

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

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

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

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

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

، 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 

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

    

 


