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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، جزاء االستقامة على أمر هللا 13تفسیر اآلیة  -سورة الجن  - 1الدرس : 

1998 -01-15  

ال علم لنا إال ما الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیّدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم  

علَّْمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم عِلّمنا ما یْنفعنا واْنفعنا بِما علَّمتنا وِزْدنا ِعلما، وأَِرنا الحق حقاً 

واْرزقنا اتِّباعھ وأِرنا الباطل باِطالً وارُزقنا اْجتنابھ، واْجعلنا ممن یْستمعون القول فَیَتَّبِعون أْحسنھ وأْدِخلنا 

  في عبادك الصالحین. برْحمتك

   أیھا اإلخوة الكرام، اآلیة الثالثة عشرة من سورة الجّن، وھي قولھ تعالى ِحكایَةً على ِلساِن الجّن: 

ا َسِمْعنَا اْلُھَدى آَمنَّا بِِھ فََمْن یُْؤِمْن بَِربِِّھ فََال یََخاُف بَْخًسا َوَال َرَھقًا(     )﴾13﴿َوأَنَّا لَمَّ

  ] 13[ الجن: اآلیة 

أْي ال یخاُف أْن یُْغلب وال یخاف أْن یُْجَھد، لن یْرَھق، ولن یُظلم ؛ ھذا كالُم هللا عز وجل، فإذا آمْنَت با�  

واْستَقَْمَت على أْمره ال یُمكن أْن یكون العاصي أْنَجَح منك، وال أْفلح منك، وال أَشدَّ فَْوزاً منك، وال أْعقََل 

   ل لن یَُضیَِّع عملك، قال تعالى:منك إنََّك إْن آمْنَت با� عز وج

ٍة َخْیراً یََرهُ ( ٍة َشّراً یََرهُ (7﴿ فََمْن یَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ     )﴾8) َوَمْن یَْعَمْل ِمثْقَاَل َذرَّ

  ] 8-7[ الزلزلة: اآلیة 

مھما صغُرْت عملك مْحفوٌظ، واألعمال الصالحة مھما َدقَّْت لھا ِحساٌب دقیق عند هللا واألعمال السیِّئَة  

لھا حساٌب دقیق عند هللا، مركز الثِّقل في اآلیة ؛ فال یخاف بْخساً ؛ أْن یُبخس حقُّھ وال یُْعطاه، وأن یكون 

ْیَت من أْجلھ یُضاِعفُھ هللا لك  رة، وأْن یكون قد أطاع هللا وَخِسر ؛ ھذا ُمْستحیل ! ُكلُّ شيٍء َضحَّ في المؤِخّ

    أْضعافاً كثیرة قال تعالى:

ُ یَْقبُِض وَ ﴿  َ قَْرضاً َحَسناً فَیَُضاِعفَھُ لَھُ أَْضعَافاً َكثِیَرةً َو�َّ یَْبسُطُ َوإِلَْیِھ َمْن ذَا الَِّذي یُْقِرُض �َّ

   )﴾245(تُْرَجعُونَ 

  ] 245[ البقرة: اآلیة 

جماالً فأنت اِْختَْرَت األقّل ِلدینھا، هللا أَرْدَت الزواج من فتاةٍ ُمتَفَِلّتة رائِعَةُ الجمال، وفتاةٌ ُمْلتَِزمة أقّل منھا  

ة وُھدوٌء نْفسي  ُضك عن الفَْرق في الجمال ِطیٌب ووفاٌء وخیٌر وأْوالٌد نُجباء، وحیاة ُمْستَِقرَّ عز وجل یُعَِوّ

البیُت ال یْعلمھ إال هللا، أما لو آثَْرَت حظَّ نْفسك واْختَْرَت البارعة في الجمال مع ِرقٍَّة في دینھا فقد یكون 
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جحیماً، وقد یكون الِشّقاق ُمستَِمرا� وقد تكون النتائِج على ِخالف التََّوقُّعات ؛ ُمستحیل أْن تُؤثَِر جانب هللا 

مة أو  عز وجل في أيِّ شيء عُِرَض علیك عمٌل بَِدْخٍل كبیر إال أنَّھُ مْشبوه فقد تكون البِضاعة ُمَحرَّ

مة، أو ھذا العمل في جُ  ْملَتِِھ ال یُْرضي هللا عز وجل، أو اْختَْرَت عمالً أقَلَّ دْخالً لكنَّھُ األسالیب ُمَحرَّ

صحیح وفیھ خیر للناس فحینما اْختَْرَت األقّل دْخالً مْؤثِراً طاعة هللا عز وجل وِخْدَمةَ عباده یْنبغي أْن ال 

ُض هللا تخاف أْن یْبَخَسَك هللا حقَّك، ھذا الدَّْخل القلیل فیھ برَكةٌ كثیرة وفیھ ِرضْ  وان هللا تعالى، ثمَّ یُعَِوّ

ً أْن  ً ُمضاَعفَة، أردُت أْن أقف على ھذه اآلیة ؛ فمن یؤمن بربِّھ فال یخاف بْخسا علیك ما فاتك أْضعافا

لھ هللا ما ال یُطیق ألنَّ هللا تعالى ال یَُكِلُّف ن ْفساً یُْبخَس حقُّھ وأْن یُؤخذ من حِقّھ وال یُظلم، وال َرَھقَاً أْن یَُحِمّ

إال ُوْسعھا بل إنَّ هللا تعالى یُعینك على طاَعتِھ أال تقول في كُِلّ صالة إیاك نعبد وإیاك نْستعین ؛ أنت إْن 

أرْدَت الطاعة َوفَّقَك هللا إلیھا وإْن أردَت إْنفاق المال أْعطاك ماالً ِلتُْنِفقَھُ، وإن أردَت ُمعاَونَة الخلق أْلَھَمك 

طلبك، تطلب الخیر فَیَْخلُق هللا لك الخیر ویُْنِسبُھ إلیك أٌخ من إْخواننا لھ ابن َعٍمّ فالِفْعُل فعلھُ والطلب 

ى ؛ یُغَِسّلونھ فقال ألوالده: أََعلى أبیكم َدْین، قال: نعم،  ُمَوظَّف تُُوفَِّي رقیق الحال فََدَخل إلى بْیتِِھ وھو ُمَسج�

تََوقَّْعتُھُ ما بین العشرة والثالثین، في الیوم التالي سأْلُت عن حْجم   فقال: وهللا اْستَْحیْیُت أْن أقول كم الدَّْین ؟

الدَّْین فإذا ھو مائة وثالثون أْلفاً، فقال لي: وهللا َدفَْعتُھا بالتمام والكمال وِطیِب قْلب إال أنَّني فوِجئُت فقال 

ة بحیث أنَّھُ كان رْبُحھ الصافي اِتِّصاالت للمْعَمل غیر مْعقول - ھو دفع الخمیس المْبلغ  -لي یوم السْبت 

    من تلك المبیعات مائة وثالثین أْلفاً، وكانت األْسواق جامدة ؛ قال تعالى:

ُ یَْقبُِض وَ  َ قَْرضاً َحَسناً فَیَُضاِعفَھُ لَھُ أَْضعَافاً َكثِیَرةً َو�َّ یَْبسُطُ َوإِلَْیِھ ﴿ َمْن ذَا الَِّذي یُْقِرُض �َّ

   )﴾245(تُْرَجعُونَ 

  ] 245[ البقرة: اآلیة 

!! لك هللا عز   ھل تتصّدق ثّم تْخسر ؟ تغّض البصر ثّم یذَھب عنك ما رأْیت ؛ یْمنُحھُ مما نظر  

ا لو أطلَّت إحداھنَّ على األرض لغلب نوُر  وجھھا وجل،الذي یقول أن في الجنة من الحور العین ممَّ

َي بھن من أجلِك، ھؤالء الذین  َي بِك من أجلھن أھون من أن أُضِحّ ضوء الشمس والقمر، فلئن أَُضِحّ

یستعجلون حظوزھم في الحیاة الدنیا ؛ أذھبوا طیِّباتھم في الحیاة الدنیا واستمتعوا بھا ؛ وفي اآلخرة ما 

عن محارم هللا، لم یمأل عینھ من الحرام  لھم من خالق،أما الذي كان وقَّافًا عند حدود هللا و غضَّ بصره

و لم یمأل جیبھ من الحرام، لم یكذب من أجل أن یأخذ المال الكثیر، ھذا حال معظم المسلمین، یُمتِّعون 

أسماعھم بالغناء و أبصارھم بالمناظر التي ال تُرضي هللا، سمعُت البارحة خبًرا ُمضحكاً ؛ أحد أعضاء 

ٍر حتَّى یراھا، سبحان مجلس الشعب بمصَر قدَّم عری ضة من أجل تأخیر البرامج الكومیدیة لوقٍت متأِخّ

هللا !! حریصون على ھذه المناظر والتسلیات و ھذه البرامج و ھذه المسلسالت أكثر من حرصھم على 
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ا سَ  ضھ هللا خیًرا منھ في دینھ ودنیاه َوأَنَّا لَمَّ ِمْعنَا اْلُھَدى صالة التراویح، لذلك ما ترك عبٌد شیئاًلھ إال عوَّ

  آَمنَّا بِھِ 

  )﴾13﴿ فََمْن یُْؤِمْن بَِربِِّھ فََال یََخاُف بَْخًسا َوَال َرَھقًا(

  ] 13[ اجن: اآلیة 

فأنت اخترَت الطریق الصحیح، غیرك معھ مائة ملیون أما أنت لیس معك شيء فأنت الرابح، أقول لكم  

خاِسٌر بِطاعتك، وأنَّ الذي عصاهُ رابٌِح فأنت ال تْعرف هللا یا أیھا اإلخوة، في لْحظٍة دقیقة تتََوھَُّم أنَّك 

    تعالى ألنَّ هللا عز وجل یقول:

 ً َ َوَرُسولَھُ فَقَْد فَاَز فَْوزاً َعِظیما     )﴾71( ﴿ یُْصِلْح لَكُْم أَْعَمالَكُْم َویَْغِفْر لَكُْم ذُنُوبَكُْم َوَمْن یُِطعِ �َّ

  ] 71[ األحزاب: اآلیة 

ك أنَّك تَُكِذُّب هللا تعالى ؛ إذا رأْیَت أنَّ طاعتك واْلتِزامك خسارة وأنَّ الذي أخذ المال الحرام ھو مْعنى ذل 

� بِطاعتك  خیٌر منك وأنَّ الذي تفَلَّت من منھج هللا أْرقى منك فأنت ال تعرف هللا تعالى، یجب أْن تكون َغنِیا

ا أْقرْرت أْعیَُن أھل الدنیا بُِدْنیاھم فأَْقِرْر أْعیُننا ؛ كان علیھ الصالة والسالم یْدعو ویقول:" اللھّم كم

بِِرْضوانك " ذاك لھ أرٌض یقول لك: ال أبیعُھا ولو بمائة ملیون وھذا لمع نْجُمھُ فالن وفالن یتكلَّم عن 

یر بِبَْیتِِھ ، أْوالده وشھاداتھ، وھذا قریٌر بَِزْوَجتھ وھذا بِتِجاراتھ إْذ ھناك من دْخلُھُ ملیون بالیوم، وھذا قر

المؤمن یقول: حْسبَِي هللا ونِْعم الوكیل فأنت إذا كنت في طاعٍة فأنت أْقوى إْنسان والُمْستَْقبل لك، وهللا أیھا 

اإلخوة لو تْعلمون فَْحوى ھاتَْین الكلمتین: والعاقِبَة للُمتَّقین، ھناك أْشخاص أْقِویاء وأْغنیاء ؛ اُْنظر ِلھؤالء 

في المزابل وأین ھم أْصحاب النبي صلى   صنادید وأْقِویاء وزعماء ؛ أین ھم اآلن ؟ الذین عارضوا النبي

الھ علیھ وسلَّم ؟ في أْعلى ِعِلیِّین، إیاك أْن تكون في خندق المعادات للحق، ألنَّ الطرف الثاني ھو هللا ؛ 

ة ؛ ربَّ أشعث أغبر ذي تمرین فَمن أنت ؟! ُكْن ُجنِدیاً للحق، وال تْعبأ، ولو كانت درجتك في المجتمع دنِیَّ 

هُ، ھذا مدیر عام بَِمْصنع كبیر، ُغْرفَتَین للسكِرتاِریَّا، مكتب عالقات  مْدفوعٍ باألبواب لو أْقسم على هللا ألبَرَّ

وسیارات، وكان لھ حاجب ؛ فھذا الحاجب إذا كان ُمْستقیم فِظْفُؤ ھذا الحاجب قد تكون خیٌر من في ھذا 

ةً للمْغرب في مؤتمر إْسالمي َمثَّْلُت سوریا ففي الفْجر سِمْعُت عامل الحدیقة یَُصلي المْعمل، ذَھْبُت مرَّ 

الفجر بَِصْوٍت لطیف، فقلُت: ربما ھذا العامل خیر عند هللا من كِلّ من في الفندق ! فأنت ال تعرف من 

    ھ تعالى النْقطة الدقیقة:ھو أعظم شأناً عند هللا ؛ لذلك اإلنسان َغنِيٌّ بِطاعة هللا وفقیر بَِمْعِصیَت

   )﴾13﴿فََمْن یُْؤِمْن بَِربِِّھ فََال یََخاُف بَْخًسا َوَال َرَھقًا(

  ] 13[ الجن: اآلیة 

 


