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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اإلعجاز العددي للقرآن الكریم . -  5حقوق الجار -  0240الخطبة : 

1988 -12-23  

  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 ، 

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

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

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 

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

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

  اقتران اإلیمان بالعمل :

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

حّق الجار ؟ إذا استعان بك أعنتھُ ، وإذا استقرضَك أقرْضتھ ، و إذا افتقر عدت علیھ ، وإن استنصَرَك 

یتھ ، وإذا مات شیَّْعتھ ، وإذا مرض ُعْدتھ ،  نصْرتَھُ ، وإن أصابھ ھّم واَسْیتھُ ، وإن أصابتھُ مصیبة عزَّ

تستطل علیھ بالبناء فتحجب عنھ الّریح إال بإذنھ ، وإذا اْشترْیت فاكھة فأْھِد لھ منھا فإن لم تفعل وال 

ا ، و ال یخرج بھا ولدك لیَِغیظ ولده ، وال تؤِذه بقُتار قدرك إال أن تغرف لھ منھ ".   فأدخلھا سر�

   

أیھا األخوة المؤمنون ؛ في ھذه الخطبة حدیٌث 

: وإذا افتقََر ُعْدت  عن فقرة من ھذا الحدیث

  علیھ .

یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ اإلیمان في القرآن  

الكریم قُِرَن بالعمل في أكثر من مئتي آیة ، 

  وهللا سبحانھ وتعالى یقول :
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ُل َعلَْیِھُم اْلَمَالئَِكةُ أَالَّ تََخافُ  ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ وا َوَال تَْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّتِي ﴿إِنَّ الَِّذیَن قَالُوا َربُّنَا �َّ

  كُْنتُْم تُوَعدُوَن﴾

  ]30[ سورة فّصلت : 

  وبعد ھذه اآلیة ، قولھ تعالى: 

ِ َوَعِمَل َصاِلحاً َوقَاَل إِنَّنِي ِمَن اْلُمْسِلِمیَن﴾ ْن َدَعا إِلَى �َّ   ﴿َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً ِممَّ

  ]33[ سورة فّصلت : 

ینما قَرن هللا سبحانھ وتعالى االستقامة باإلیمان ، وقَرن العمل الصالح مع الّدعوة إلى هللا تعالى ، مفاد فح 

ذلك أّن اإلیمان ال معنى لھ ، وال جْدوى منھ ، وال یرقى بَِصاحبھ إن خال من االستقامة ، وأّن الدعوة 

لھا ، وال تحقّق أھدافھا ، إن لْم یرافقھا العمل إلى هللا تعالى ال تُجدي ، وال تؤتي أُكلھا ، وال تفعل فِعْ 

  الصالح .

أیھا األخوة المؤمنون ؛ في اإلسالم شیئان مھّمان ؛ االنضباط والعمل الصالح ، قال بعضھم : " وهللا  

ةً بعد اإلسالم " وقال علیھ الصالة والسالم: " وهللا ألْن أْمشَي  لتَْرُك دانٍق من حرام خیٌر من ثمانین حجَّ

   ع أخٍ مؤمٍن في حاجتھ خیٌر لي من صیاِم شھٍر ، واعتكافھ في مسجدي ھذا ".م

  اإلسالم انضباط و عطاء و بذل و تضحیة :

یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ حینما فھم المسلمون أّن اإلسالم أداٌء شكلّي للعبادات ، وقعوا في وْھٍم كبیر ،  

دف المرجّو ، ولم یسعدوا بإسالمھم ، ألنّھ أصبح إلى أن وابتعدوا عن جْوھر دینھم ، ولْم یحِقّقوا الھ

  یكون طقوًسا أقرُب منھ إلى أن یكون عبادات حقیقیّة .

  یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ ربّنا سبحانھ وتعالى یقول: 

  وا﴾﴿َوالَِّذیَن آََمنُوا َولَْم یَُھاِجُروا َما لَكُْم ِمْن َوَالیَتِِھْم ِمْن َشْيٍء َحتَّى یَُھاِجرُ 

  ]72[ سورة األنفال : 

یجُب أن تعطَي � تعالى ، ویجُب أن تمنَع � ، ویجُب أن تغضَب � ، ویجُب أن ترضى � ، ویجُب أن  

تصَل � تعالى ، ویجُب أن تقطع � تعالى ، ویجُب أن یكون اإلسالم مترجًما في ُسلوكك ، في بیتك ، 

انك ، في معملك، في دائرتك ، في أرضك ، لیس اإلسالم في جلستك ، في نزھتك ، في عملك ، في دكّ 

  صالةً َجوفاء ، قال تعالى:

ِ أَْكبَُر﴾   ﴿ َوأَقِِم الصََّالةَ إِنَّ الصََّالةَ تَْنَھى َعِن اْلفَْحَشاء َاْلُمنَكِر َولَِذْكُر �َّ

  ] 45[ سورة العنكبوت : 
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  أْي أكبُر ما فیھا ، من لم یكن ورعٌ یصدُّه عن معصیَة هللا إذا خال لْم یعبأ هللا بَِشيٍء من عملھ . 

یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ حینما فھم الّصحابة الكرام اإلسالم فھموه اْنِضباًطا ، وعطاًء ، وبَْذالً ،  

  وتَْضِحیَةً ، جعلھم هللا خلفاء على الناس ، قال تعالى:

ُ الَِّذیَن آََمنُوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَیَْستَْخِلفَنَُّھْم فِي اْألَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَّ  ِذیَن ِمْن قَْبِلِھْم ﴿َوَعَد �َّ

اً یَْعبُُدونَنِي َال یُْشِركُوَن بِي َشْیئاً َوَمْن َولَیَُمِكّنَنَّ لَُھْم ِدینَُھُم الَِّذي اْرتََضى لَُھْم َولَیُبَِدّلَنَُّھْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِھْم أَْمن

  َكفََر بَْعَد ذَِلَك فَأُولَئَِك ھُُم اْلفَاِسقُوَن﴾

  ]55[ سورة النور : 

  المؤمن للمؤمن كالبنیان المرصوص یشّد بعضھُ بعًضا :

ةٌ فقط ، أال یتوّھم یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ ھذه المقّدمة الھدف منھا أال یظّن اإلنسان أن اإلسالم صال 

اإلنسان أّن اإلسالم صالةٌ فقط ، أال یتوھَّم المسلم أّن اإلسالم صیاٌم فقط، وأّن اإلسالم حّج فقط لیس غیر 

، وأّن اإلسالم دفٌع لھذا المال لیس غیر ، اإلسالم بْذٌل وعطاء ، اإلسالم انِضباط ، یجُب أن تعرف حقوق 

، یجُب أن تعرف الزوجة حقوق الزوج ، یجُب أن تعرف حقوق الجار ، یجُب أن تعرف حقوق الزوجة 

االبن علیك ، یجُب أن یعرف االبن ُحقوق األب ، یجُب أن تعرف حّق المسلم ، یجُب أن تعرف حّق 

  القریب ، یجُب أن تعرف حّق أصحاب الّرِحم .

  

منون ؛ لیس اإلسالم یا أیھا األخوة المؤ

، ولكن ما وقر في  ، و ال بالتََّحِلّيلتََّمنِّيبا

  ، وصدَّقھ العمل .القلب

أیھا األخوة األكارم ؛ یقول النبي علیھ الصالة  

والسالم :" المؤمن للمؤمن كالبنیان 

المرصوص ، یشّد بعضھُ بعًضا " ھل المجتمع 

اإلسالمي ینطبُق على ھذا الوصف النبوّي ؟ 

ھل الناس على مستوى الحي ، على مستوى 

ى العمل ، على مستوى الِحْرفة ، على مستوى الّزمالة ، ھل الناس المسلمون ینطبُق األُسرة ، على مستو

علیھم ھذا الحدیث النبوّي الشریف ؟ ینطبُق علیھم ھذا الَوْصف النبوّي للمجتمع اإلسالمي ؟ المؤمن 

كن كذلك ، للمؤمن كالبنیان المرصوص ، یشّد بعضھُ بعًضا ، لن یرضى هللا عنَّا ، ولن یرحمنا ، ما لم ن
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إذا أرْدتم رحمتي ، فاْرحموا خلقي ، اْرحموا من في األرض یرحمكم من في الّسماء ، وهللا ما آمن ، 

  وهللا ما آمن ، وهللا ما آمن من بات شبعان ، وجاره إلى جانبھ جائع وھو یعلم .

ك ، یجُب أن تتفقَّ   د أحوالھ ، یجُب أن تبذل أیھا األخوة المؤمنون ؛ أخوك المسلم یجُب أن تعود علیھ بِبِِرّ

ا أعطاك هللا تعالى ، یجُب أن ترعى ُحرمتھ ، یجُب أن تحفظ غیبتھ ، لھ حقٌّ علیك ، المؤمن  لھ ِممَّ

للمؤمن كالبنیان المرصوص یشّد بعضھُ بعًضا ، تقدَّم خطوةً نحو أخیك ، ویتقّدم ھو خطوةً نحوك ، فإذا 

ْقنا علیك . أنتما تلتقیان على حّب هللا تعالى ، اللھمّ      اجَمْعنا علیك ، وفِرّ

  المجتمع اإلسالمي مجتمع مودة و رحمة :

یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ وْصٌف نبوّي آخر  

للمجتمع اإلسالمي ، مثُل المؤمنین في تواّدھم ، 

وتراحمھم ، ھكذا قال النبي ، وھكذا یصف 

النبي ، ھكذا یُقّرر النبي ، ال بّد من أن تكون 

ْحم ة ، والمودَّة بین المؤمنین ، ال بّد من أن الرَّ

تسود المودَّة والّرحمة ، العالقات االجتماعیّة 

فیما بین المؤمنین وإال فما ھذا اإلیمان ؟ وما 

ھذا اإلسالم ؟ وھل اإلسالم صوٌم وصالةٌ لیس 

م وتعاطفھم ، غیر ؟ من شاء صام ، ومن شاء صلّى ، ولكنّھا االستقامة ، المؤمنین في تواّدھم وتراحمھ

كمثل الجسد الواحد ، الجسد الواحد ، ھناك ارتباٌط عُضوّي فیما بین أجزائھ ، فإذا تألَّم اإلنسان من یده ، 

بات الجسد كلّھ شاكیًا ، بات الجسُد كلّھ أرقًا ، مثل الجسد الواحد ، إذا اشتكى منھ عُضٌو تداعى لھ سائر 

ى ، ھذا وْصٌف نبويّ  آخر للمجتمع المؤمن ، كیف أنام اللیل وأخي یقلقُھُ ما یقلقھ ؟  الجسد بالسَّھر والحمَّ

ُر جوًعا ؟ كیف أنام اللیل وأخي یتقلَُّب في فراشھ ال ینام ِلَھٍمّ نزل بھ ؟ ال  كیف أنام اللیل وأخي یتضوَّ

  یرحم هللا سبحانھ وتعالى عباده إال إذا تراحموا .

  المسلم أخو المسلم ال یظلمھُ وال یْسلمھ :

  یھا األخوة المؤمنون ؛ وْصٌف نبوّي ثالث ، للمجتمع المؤمن :أ 

  (( المسلم أخو المسلم ال یظلمھُ ، وال یْسلُمھ ، ومن كان في حاجة أخیھ كان هللا في حاجتھ ))

ِ ْبَن ُعَمَر ]   [ مسلم َعْن َعْبِد �َّ

  (( أنفق بالل ، وال تخَش من ذي العرش إقالال ))

  مسعود ] [ رواه الطبراني عن ابن
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  عبدي في الحدیث القدسي : 

  (( أَْنِفْق أُْنِفْق َعلَْیَك ))

ُ َعْنھُ]   [ متفق علیھ عن أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضَي �َّ

  ومن كان في حاجة أخیھ كان هللا في حاجتھ . 

ة   ، أيُّ قرٍش أیھا األخوة المؤمنون ؛ لو تیقَّن المؤمن أنَّ هللا سبحانھ وتعالى ال یضیُع عندهُ مثقال ذرَّ

تدفعھُ ، وأيُّ وقٍت تبذلُھ ، وأيُّ جھٍد تعطیھ ، وأيُّ عطاٍء تؤِدّیھ ، هللا سبحانھ وتعالى یعلمھُ ، ویقِدُّره ، وال 

  بّد من أن یكافئ علیھ إن في الّدنیا ، وإن في اآلخرة .

   

یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ المسلم أخو المسلم ال 

أخْذت من الشاري یظلمھُ ، وال یْسلُمھ ، إذا 

فوق ما یجُب فقد ظلمتھُ ، إذا بعتھُ حاجةً ، ولم 

تبیِّن لھ َعیبَھا فقد ظلْمتھُ ، إذا أْوھْمتھُ أّن ھذه 

البِضاعة ُصنِعَت في بلد كذا وكذا وھي لْیَست 

ْرتھ  كذلك فقد ظلمتھُ ، إذا ماطْلت علیھ ، وأخَّ

ا في التسلیم فأْوقْعَت بھ الضَّرر ، فقد ظلمتھُ ، إذ

غیَّْرَت ِصفات البضاعة بعد أن اشتراھا على 

صفاٍت معیّنة فقد ظلْمتھُ ، ھنا الِدّین في البیع والّشراء ، في المحاككة في الّدْرھم والِدّینار ، سیّدنا عمر 

رضي هللا عنھ ، قال ألحدھم : ائِت بَِمن یعرفك ؟ فجاءهُ بَِرجٍل ، قال : أتعرفُھُ ؟ قال : نعم، قال : ھل 

ت معھ ؟ قال : ال ، قال : ھل حاكْكتھُ بالّدرھم والِدّینار ؟ قال : ال ، قال : ھل جاوْرتھُ ؟ قال : ال ، سافرْ 

  فقال : إنّك ال تعرفھُ .

یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ تقدَّموا قلیالً ، أخوةٌ لكم ال یجدون مكانًا یجلسون فیھ ، تزاحموا تراحموا ،  

  اْفَسحوا یفسح هللا لكم .

كان في حاجة أخیھ كان هللا في حاجتھ ، یا أخي الكریم إذا أحبَّ هللا عْبًدا جعل حوائج الناس إلیھ ،  من 

ومن كان یُلَبِّي حاجات الناس ستََرهُ هللا ، وحفظھ هللا ، وأكرمھ هللا في الدنیا واآلخرة ، من كان في حاجة 

ج عن مسلٍم كربةً ، قد  یحّل على اإلنسان ضیٌق ، قد یِحلُّ بھ ھّم ، قد أخیھ كان هللا في حاجتھ ، ومن فرَّ

تنزُل بھ نازلةٌ ، قد یقلق ِلشيٍء ُمخیف ، إذا كان بإمكانك أن تُزیَح عنھ ھذا الِضّیق ، أن تفّرج عنھ ھذا 
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ج هللا عنھ بھا كربةً من كرب یوم  ج عن مسلٍم كربةً فرَّ الكْرب ، أن تفّرج عنھ ما ھو فیھ ، ومن فرَّ

  ستََر مسلًما سترهُ هللا یوم القیامة . القیامة ، ومن

  یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ ھذا حدیٌث شریف یجُب أن یكون ماثالً في أذھاننا : 

ج  (( المسلم أخو المسلم ال یظلمھُ ، وال یْسلُمھ ، ومن كان في حاجة أخیھ كان هللا في حاجتھ ، ومن فرَّ

ج هللا عنھ بھا كربةً من ك   ))مسلًما سترهُ هللا یوم القیامة رب یوم القیامة ، ومن ستَرَ عن مسلٍم كربةً فرَّ

ِ ْبَن ُعَمَر ]   [مسلم َعْن َعْبِد �َّ

ًجا للكروب ، كُن حالَّالً للمشكالت ، وكُن معِقد أمل الناس ، كْن   ُكْن ِستِّیًرا ، كُْن محِسنًا ، ُكْن مفِرّ

    ، ھكذا یریدك هللا عز وجل.مْصدر أْمٍن ، وطمأنینة ، كُْن مْصَدر عطاٍء ورخاء 

  الصدقة في المساكین و ابن السبیل :

  یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ في صحیح مسلم قّصة رواھا النبي علیھ الصالة والسالم: 

ى َذِلكَ  السََّحاُب فَأَْفَرَغ  ((بَْینَا َرُجٌل بِفََالٍة ِمْن اْألَْرِض فََسِمَع َصْوتًا فِي َسَحابٍَة اْسِق َحِدیقَةَ فَُالٍن ، فَتَنَحَّ

َراجِ قَْد اْستَْوَعبَْت ذَِلَك اْلَماَء كُلَّھُ ، فَتَتَبََّع اْلَماءَ  ٍة فَِإذَا َشْرَجةٌ ِمْن تِْلَك الّشِ فَِإذَا َرُجٌل قَائٌِم فِي  َماَءهُ فِي َحرَّ

ِ مَ  ُل اْلَماَء بِِمْسَحاتِِھ فَقَاَل لَھُ : یَا َعْبَد �َّ ا اْسُمَك ؟ قَاَل : فَُالٌن ِلِالْسِم الَِّذي َسِمَع فِي السََّحابَِة َحِدیقَتِِھ یَُحّوِ

ِ ِلَم تَْسأَلُنِي َعْن اْسِمي ؟ فَقَاَل: إِنِّي َسِمْعُت َصْوتًا فِي السََّحاِب الَِّذي َھذَ  ا َماُؤهُ یَقُوُل ، َقَاَل لَھُ : یَا َعْبَد �َّ

ا إِْذ قُْلَت َھَذا فَِإنِّي أَْنظُُر إِلَى َما یَْخُرُج ِمْنَھا  : اْسِق َحِدیقَةَ فَُالٍن ِالْسِمَك فََما تَْصنَُع فِیَھا ؟ قَاَل : أَمَّ

  فَأَتََصدَُّق بِثُلُثِِھ ، َوآكُُل أَنَا َوِعیَاِلي ثُلُثًا ، َوأَُردُّ فِیَھا ثُلُثَھُ))

  [ رواه مسلم عن أبي ھریرة ]

م ، وثلٌث یتصدَّق بھ ، وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون ثلٌث یأكلھُ ، وثلٌث یزرعھُ في العام القاد 

  أخیھ .

أیھا األخوة المؤمنون ؛ إّن � خلقًا خلقھم ِلَحوائج الناس ، یْفزعُ الناس إلیھم في حوائجھم ، أولئك  

   اآلمنون من عذاب هللا تعالى .

  التّواصل و التّراحم و التّعاون بین المسلمین :

خوة المؤمنون ؛ ھذا التوجیھ الكریم ، كان أصحاب النبي علیھ الصالة والسالم في مستواه یا أیھا األ 

ةً فیھا أربعمئة دینار ، فعن مالك الدار أن  الرفیع ، فقد أعّد سیّدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ صرَّ

  عمر بن الخطاب أخذ أربعمائة دینار فجعلھا في صرة فقال للغالم:
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أبي عبیدة بن الجراح ثم تلھ في البیت ساعة حتى تنظر ما یصنع ، فذھب بھا الغالم  (( اذھب بھا إلي

إلیھ فقال : یقول لك أمیر المؤمنین اجعل ھذه في بعض حاجاتك فقال : وصلھ هللا ورحمھ ، فقال : 

حتى تعالي یا جاریة اذھبي بھذه السبعة إلى فالن ، وبھذه الخمسة إلى فالن ، وبھذه الخمسة إلى فالن 

أنفدھا ، فرجع الغالم إلى عمر فأخبره فوجده قد أعد مثلھا لمعاذ بن جبل فقال : اذھب بھا إلى معاذ بن 

جبل وتلھ في البیت حتى تنظر ما یصنع فذھب بھا إلیھ فقال : یقول لك أمیر المؤمنین اجعل ھذه في 

الن بكذا ، اذھبي إلى بیت بعض حاجاتك فقال : رحمھ هللا ووصلھ ، تعالي یا جاریة اذھبي إلى بیت ف

فالن بكذا ، فاطلعت امرأة معاذ وقالت : ونحن وهللا مساكین فأعطنا فلم یبق في الخرقة إال دیناران 

  فدحا بھما إلیھا ورجع الغالم إلى عمر فأخبره فسر بذلك وقال : إنھم إخوة بعضھم من بعض))

  [ رواه الطبراني عن مالك بن أوس]

   

التراحم ، ھذا التواُصل ،  ھكذا المؤمنون ، ھذا

ھذا التعاُون ، ھذا البْذل ، وھذا العطاء ، ھذا 

ثمن أن تكون مؤمنًا ، لیس اإلیمان بالتََّمنِّي وال 

بالتََّحِلّي ، ولكن ما وقر في القلب وصدَّقھ 

العمل ، الحدیث في ھذه الخطبة عن مطلق 

العمل ، قد تْملُك جھًدا ، وقد تملُك ِخْبرةً ، وقد 

ُك علًما ، وقد تملُك ماالً ، قد تُمیط األذى تمل

عن الطریق ، قد تأخذ جارك إلى طبیب ، ھذا 

  كلّھ من العمل الصالح ، وإن افتقَر ُعْدت علیھ .

أیھا األخوة المؤمنون ؛ تروي ُكتب السیرة أنَّ سیّدنا علّي بن أبي طالب رضي هللا عنھ وفَد علیھ  

یمنعھُ من ِذْكرھا ، قال ھذا األعرابي : یا أمیر المؤمنین لْم یْبق عندي ما أعرابّي یسألھُ حاجةً ، والحیاُء 

یُباعُ بِدرھٍم ، تُغنیك حالةُ منظري عن مخبري ، إال بقیَّةُ ماِء وْجٍھ ُصنتُھُ عن أن یُباع وقد أبْحتك فاْشتر ، 

ُخْذ الكثیر ، وكن كأنَّك لْم فما كان من ھذا الخلیفة العظیم إال أن أعطى ھذا األعرابي ما یُغنیھ ، وقال: 

  تبِع ماء الحیاء ، وكأنّنا لْم نْشتر .

ھناك من یعطي ، ویْذكُر ھذا العطاء ، إّن ِذْكر العطاء یُْذھب األْجر والثّواب ، ھذا المؤمن إذا أعطى ال  

  یمّن ، وال یذكر ، وال یشِھّر ، إنَّما یبتغي بذلك وجھ هللا سبحانھ وتعالى، قال تعالى:

ِ َال نُِریُد ِمْنكُْم َجَزاًء َوَال ُشكُوراً ﴾﴿إِ    نََّما نُْطِعُمكُْم ِلَوْجِھ �َّ

  ]9[ سورة اإلنسان : 
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أیھا األخوة المؤمنون ؛ یقول اإلمام علّي كّرم  

هللا وجھھ : " قِوام الِدّین والدنیا أربعة رجال ، 

عالٌم مستعمٌل علمھُ ، وجاھل ال یستنكف أن 

جوُد بَِماِلھ ، وفقیر ال یبیُع یتعلم ، وغنّي ی

آخرتھُ بُِدنیاه ، فإذا ضیَّع العالم علمھُ اْستنكف 

الجاھل أن یتعلّم ، وإذا بخل الغني بَِمالھ ، باع 

  الفقیر آخرتھ بُِدنیا غیره " .

  

أیھا األخوة المؤمنون ؛ وأیّھا األخوة أحباب رسول هللا ، ھكذا اإلسالم ، وھكذا اإلیمان ، اإلسالم 

، واإلسالم عطاء ، ركعتان من وِرعٍ خیر من ألف ركعٍة من مخِلّط ، اإلسالم عمٌل صالح ، باطانض

  والعمل الصالح یرفعھ ، قال تعالى:

ا َعِملُوا ﴾   ﴿ َوِلكُّلٍ َدَرَجاٌت ِممَّ

  ] 19[ سورة األحقاف : 

د لآلخرة ، وھو في الدنیا ، قا    ل تعالى:یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ ھنیئًا ِلَمن تزوَّ

اِد التَّْقَوى َواتَّقُوِن یَا أُوِلي اْألَْلبَاِب﴾ ُدوا فَِإنَّ َخْیَر الزَّ   ﴿َوتََزوَّ

  ]197[ سورة البقرة : 

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

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

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

* * *  

  الخطبة الثانیة :

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

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

  اإلعجاز العددي للقرآن الكریم :

أیھا األخوة األكارم ؛ موضوع إعجاز القرآن الكریم شيٌء باَت ُمَسلًَّما بھ ، ھناك إعجاٌز ریاضي ،  

إعجاٌز بیاني ، وھناك إعجاٌز علمي ، أنواع وھناك إعجاٌز تشریعي ، وھناك إعجاٌز بالغّي ، وھناك 

اإلعجاز التي جاء بھا القرآن ، والتي جعلھا إعجاًزا إلى أبد اآلبدین موضوع ُمسلٌَّم بھ ، ولكّن الشيء 
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الذي یلفت النَّظر أّن من ھذه اإلعجازات ، ومن بین قائمة اإلعجازات القرآنیة اإلعجاز العددي ، و 

یُصّدق أّن في القرآن الكریم كلّھ بدءاً من سورة الفاتحة وانتھاًء بِسُورة الناس اإلعجاز الِحسابي ، فَمن 

ة بالتمام  ومن الّدفة إلى الدفّة كما یقولون ، في القرآن الكریم كلّھ ورَدت كلمة البَّر اثنتَي عشرة مرَّ

الیابسة ، والبِّر والكمال ، لو فتْحت معجم القرآن الكریم المفھرس وجْدت أّن كلمة البَّر وھي تعني 

ةٍ واحدة ورَدت  ة ، وفي مرَّ اإلحسان ، والبُّر القْمح ، ونحن نقِصُد البَّر . البَّر وردْت اثنتَي عشرة مرَّ

  بصیغٍة أخرى قال تعالى:

  ﴿فَاْضِرْب لَُھْم َطِریقاً فِي اْلبَْحِر یَبَساً﴾

  ]77[ سورة طھ : 

   

جمعنا ھذه الكلمات ، مجموعھا ثالث فإذا 

عْشرة كلمة ، والنبي علیھ الصالة والسالم لْم 

یر البحر ، ولْم یركب البحر ، وال یعنیھ من 

البحر شیئًا ، لكّن كلمة البحر ، ورَدت في 

ة ، وإذا شئْتم  القرآن الكریم ثالثًا وثالثین مرَّ

ارجعوا إلى معاجم القرآن الكریم في ھذا الیوم 

ستعرضوا اآلیات التي ورَدت فیھا كلمة ، وا

البحر ، فإذا جمْعَت آیات البّر ، وھي ثالث 

عْشرة آیة مع آیات البحر وھي ثالٌث وثالثون كلمة ، یكون المجموع ستاً وأربعین آیةً ، تَُشِكّل وحدةً ھي 

ھي نسبة البّر إلى البحر  البّر والبحر ، فإذا قسَّْمت آیات البّر على ھذا المجموع كانت النِّْسبة بالّضْبط

على وجھ األرض . النّسبة ھي واحٌد وسبعون بالمئة بحراً ، وتسٌع وعشرون بالمئة بَّراً، فإذا قسَّمت 

ثالث عشرة على ِسّت وأربعین یكون الّرقم ُمساویًا لھذه النِّْسبة ، فھل ھذا الكالم كالٌم بشر ؟ كیف جاَء 

مع نسبة آیات البَّر إلى مجموع آیات البّر والبحر ؟ كیف جاَءت ھذه  عدد آیات البَّر مع عدد آیات البحر ،

النِّْسبة مطابقة لنِْسبة البَّر إلى البحر ؟! ھذا لَْوٌن من إعجاز القرآن الكریم ، واْصُطلح على تسمیَة ھذا 

  اإلعجاز باإلعجاز الِحسابي .

ت األیام ، الّشھر ذُِكَر اثنتي عشرة مّرة بالتمام والكمال ، ھل ھذا صُ   دفة ؟ ھل ھذا كالم بشر ؟ كلّما مرَّ

وكلّما تقّدم العلم ، وكلّما تقدََّمت البحوث الِعْلمیّة یُكتشُف في القرآن الكریم أوجھٌ لإلعجاز لم تكن معلومةً 

  من قبل .
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یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ ھذا القرآن الكریم 

كالم هللا ، وفْضُل كالم هللا على كالم خلقھ 

ْضل هللا على خلِقِھ ، ھذا القرآن الكریم ، ھو َكفَ 

الكتاب المقّرر ، الذي نؤِدّي فیھ جمیعًا 

االمتحان ھنیئًا لمن تعلّمھ ، وھنیئًا لمن قرأه ، 

ھنیئًا ِلَمن علّمھ ، ھنیئًا لمن تعامَل معھ ، ھنیئًا 

ا في حیاتھ ، ھنیئًا لمن أخذ ِلَمن جعلھُ دستورً 

ھنیئًا لمن عمل بھ ،  ، ھنیئًا لمن صدَّقھ ،بھ

  القرآن غنًى ال فْقر بعده ، وال غنًى دونھ ، القرآن شافٌع مشفّع ، وھو حبُل هللا المتین .

  یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ عودوا إلى ھذا القرآن ، ارجعوا إلیھ ، فھو النَّْبُع األّول لإلسالم ، قال تعالى: 

  ِھَي أَْقَوُم﴾﴿إِنَّ َھذَا اْلقُْرآََن یَْھِدي ِللَّتِي 

  ]9[ سورة اإلسراء : 

  قال تعالى: 

  ﴿فََمِن اتَّبََع ھَُداَي فََال یَِضلُّ َوَال یَْشقَى﴾

  ] 123[ سورة طھ : 

  قال تعالى: 

  ﴿فََمْن تَبَِع ُھَداَي فََال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ھُْم یَْحَزنُوَن﴾

  ]38[ سورة البقرة : 

  یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ ألوان اإلعجاز ال تعّد وال تحصى ، ھذا بعٌض من إعجاز القرآن الكریم . 

  الدعاء :

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

، نا وال تحرمنا ، أكرمنا وال تھنام أعطواصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي وال یقضى علیك ، اللھ

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

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

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

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
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 ً ً 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

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

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

 


