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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، فضل المكوث بالمساجد والدعوة فیھا 18تفسیر اآلیة  -سورة الجن  - 3الدرس : 

1998 -01-18  

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 المؤمنون، اآلیة الثامنة عْشرة من سورة الِجّن وھي قولھ تعالى: 

ِ أََحًدا( ِ فََال تَْدُعوا َمَع �َّ   )﴾18﴿َوأَنَّ اْلَمَساِجَد ِ�َّ

  ] 18[ الجن: اآلیة 

هٌ عن كُِلّ َغَرٍض ُدْنیَوي، بیُت هللا الذي جعلھ هللا  ً ِلِعباده ونوراً یْھتَدون بَْیُت هللا ُمنَزَّ  عز وجل َمْرِجعا

بَِھْدیِِھ ؛ ھذا البَْیت ال ینبغي أْن یكون ِلغَْیر هللا فأیَّةُ َدْعَوةٍ ِلغَیر هللا في ھذا البیت ال تجوز وأیَّةُ مْصلََحٍة 

    تُحقق في بیت هللا ال تجوز:

ِ أَ  ِ فََال تَْدُعوا َمَع �َّ    )﴾18َحًدا(﴿َوأَنَّ اْلَمَساِجَد ِ�َّ

  ] 18[ الجن: اآلیة 

ھا أْسواقھا، اإلنسان في   لذلك ورد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنَّھُ قال: خیر البالد مساجدھا وشرُّ

ُ روٌح جماِعیَّة لذلك قال علیھ  ُف إلى هللا وإلى مْنھجھ وإلى المؤمنین، وفي المْسجد تنشأ المسجد یتعرَّ

  الصالة والسالم

ْبَح فَُھَو فِ ((َعْن  ِّ َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل َمْن َصلَّى الصُّ ِ َعزَّ َسُمَرةَ اْبِن ُجْنَدٍب َعِن النَّبِي ِة �َّ ي ِذمَّ

  ))َوَجلَّ 

  [ رواه ابن ماجھ ]

لو دقَّْقتم لََوَجْدتُم النبي علیھ الصالة والسالم حینما ھاجر إلى المدینة بدأ بِبِناء المْسجد قبل أْن یْبنَِي بْیتھ،  

أنَّ أْخطر مكاٍن في حیاة الناس ھو المْسجد ألنََّك فیھ تْعرف لماذا ُخِلْقَت ؟ ولماذا جيَء بك إلى الدنیا ؟ 

وتعرف ما بْعد الموت ؛ من ِحساٍب وعذاٍب أْو نعیم، تعرف الحالل والحرام، تعرف منھجك وكتاب هللا، 
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ن، لذلك ال بد ِمن أْن یُْعتنى بھ، ویُْعتنى بَِمن یقومون علیھ، وبِبِنائِھ، لذلك المْسجد أْخطر في حیاة المسلمی

   أْن یكون ُمریحاً:

ِ أََحًدا( ِ فََال تَْدُعوا َمَع �َّ    )﴾18﴿َوأَنَّ اْلَمَساِجَد ِ�َّ

  ] 18[ الجن: اآلیة 

بناء المساجد على قدٍم وساق َكَھذه  والشيء الذي یَُطْمئُِن أنَّھُ ما ِمن بْلَدةٍ في بِقاع األرض فیھا حركة 

البْلَدة ! والحمد � رب العالمین، والمساجد عاِمَرة بالُمصِلّین، بقَي فقط أْن یكون ھؤالء الُمَصلُّون في 

المستوى الذي أراده هللا لھم، أنت في المْسجد تتلَقَّى تْعلیمات الصانِع، وتْقبُِض الجائزة في أثناء الصالة ؛ 

مات في طلب الِعلم وتْقبُِض الجائزة في أثناء الصالة، أما مجال عملك ھو البَْیت والسوق تأخذ التعلی

والطریق، وكُلُّ نشاطات الحیاة، ھذه من أجل التطبیق، ھنا تأخذ تعلیمات الصانع، لذلك من نََشَد ضالةً 

یَّة، ُخصومات في المْسجد، المساجد في المْسجد فقولوا لھ: ال ردَّھا هللا إلیك ؛ بَْیٌع ِشراٌء، قِضیَّة ُدْنیَوِ 

َمت للِعبادة، ونْشر الِعْلم وِلَمْعِرف ؛ وأنَّ المساجد � حْصراً فال تْدعوا مع هللا أحداً، ال یُْعقل أْن یكون  ُصِمّ

یرة المْسجد ِلِدعایَة اِْنتِخابِیَّة مثَالً ! ھذا البیت � عز وجل ؛ الدَّْعوة إلى هللا خاِلَصة ھناك مجاالت كب

    للتْعبیر عن حال الُمَرشَّحین ِلَمْجلس الشْعب مثالً، أما بُیوت هللا فِھَي لم تُْخلق ِلَزْیٍد أو ُعبَْید ؛ قولھ تعالى:

ِ أََحًدا( ِ فََال تَْدُعوا َمَع �َّ    )﴾18﴿َوأَنَّ اْلَمَساِجَد ِ�َّ

  ] 18[ الجن: اآلیة 

مْعِرفَتِِھ، ومَحبَّتِِھ وطاعتھ ؛ ھذه من جْملة الدَّْعوة إلى هللا، َذكَّْرتُكم في أْحیاناً إذا َدَعْوَت إلى النبي وإلى  

ُدروٍس سابقة أنَّني قلُت لكم أنَّھُ یوجد ُحبٌّ في هللا وُحبٌّ مع هللا، أنت حینما تُِحبُّ المؤمنین ُحبَُّك ھذا یَْنبُع 

ابة الِكرام ُحبَُّك ھذا یَْنبُع من ُحبَِّك �، أنت حینما من ُحبَِّك � أنت حینما تُِحبُّ العلماء العاِملین والصح

تُِحبُّ النبي علیھ الصالة والسالم وسائر األنبیاء ُحبَُّك ھذا یَْنبُع من ُحبَِّك � وھذا ُحبٌّ في هللا وھو َعْیُن 

بٌّ مع هللا، وھو َعْیُن الِشّْرك، التْوحید، أما حینما تُِحبُّ إْنساناً بعیداً عن هللا، وِلَمْصلََحٍة بینك وبْینھ ھذا حُ 

لو أنَّك َوقَْفَت على الِمْنبر وبیَّْنَت شمائِل النبي علیھ الصالة والسالم وفضائلھ وِصفاتھ وأْخالقھ وفَْحوى 

ً َكلَْوحٍ شفاف یَِشفُّون عمن  ِرسالتھ صلى هللا علیھ وسلم كان ھذا َعْیُن الدَّْعوة إلى هللا ألنَّ األنبیاء تْقریبا

راَءھم فقط ؛ لیس لھم ذاٌت تْظھر، ذوات األنبیاء ُمْختَِفیَّة كْي تَِشفَّ عن ذات هللا عز وجل، لذلك الدعوة و

   إلى مْعرفة رسول هللا َعْیُن الدَّْعوة إلى هللا، ومن ھنا قال هللا عز وجل

ُ َوَرسُولُھُ أََحقُّ أَْن یُْرُضوهُ إِْن َكانُوا ُمْؤِمنِیَن (    )﴾62﴿ َو�َّ

  ] 62[ التوبة: اآلیة 

ضمیر الُمْفرد ألنَّ إْرضاُء هللا ھو َعْین إْرضاء رسول هللا وإْرضاء رسول هللا ھو َعْیُن إْرضاء هللا،  

وحیاةُ النبي ُكلُّھا للتْعریف با�، فإذا قلنا فال تدعوا مع هللا ولیس في هللا ؛ إْن َدَعْوَت إلى النبي فھذه َدْعَوةٌ 
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َدَعْوَت إلى إْنساٍن لیس ُمستقیم على أْمر هللا فھذه َدعوةٌ مع هللا، دائِماً المؤمن ِضْمن البَْوتَقَة  في هللا، أما إنْ 

أما غیر المؤمن یرى نْفسھُ نِدا� ِلُكِلّ المعالم التي ینبغي أْن تُقَدَّس، فاإلنسان إذا دخل بْیَت هللا ینبغي أْن 

ب إلى هللا، وإ نَّ بیوتي في األرض المساجد وإنَّ ُزواُرھا ھم ُعماُرھا فطوبى ِلعَْبٍد تَطھَّر یْدُخلَھُ بِنِیَِّة التقرُّ

في بْیتِِھ ثمَّ زارني وُحقَّ على المزور أْن یُْكِرَم الزائِر، كیَف یُْكِرُمَك هللا عز وجل ؟ یُْكِرُمك بأْن یُلقي 

ك في حیاتك ھُْم في مساِجِدھم وهللا في األْمَن في قْلبك، واألمن أثْمن عطاء نْفسي، یُْكِرُمك بأْن یَُوفِّقَ 

حوائِِجھم، وال شيَء أْمتََع من التَّْوفیق، وال شيَء یُْزِعج كالتَّْعسیر، أَحُد أنواع الِضّیافات التي تنالُھا في 

تِك، وفي ُدْنیاك، وفي آِخَرتِك، فحالةُ ا لمؤمن بیت هللا التَّْوفیق ؛ تَُوفَُّق في بَْیتِك، وفي عمِلَك، وفي ِصحَّ

التي یَُحسُّ بھا المؤمن ھي ِضیافة، ألنَّ من دَخَل بَْیَت هللا كان آِمناً، فالشُّعور باألمن شيٌء ثمیٌن جداً وقد 

   جعلھُ هللا خاصاً بالمؤمنین، والدلیل قولھ تعالى:

    )﴾81﴿ فَأَيُّ اْلفَِریقَْیِن أََحقُّ بِاْألَْمِن إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن (

  ] 81اآلیة  [ األنعام:

ق وتْیسیر األمور بِبَْیتَِك ونجاُحك بِبَْیتَِك وفي   ضا والسعادة و التَّفَوُّ إذاً أیھا اإلخوة، الشُّعور باألمن والِرّ

عملَك وفي عالقاتك وفي تْزویجِ بناتك وأوالدك ھذه ُكلُّھا ثِمار ِزیارة هللا في بْیتِِھ ؛ وإنَّ بیوتي في 

ً من الدنانیر فْرَط األرض المساجد وإنَّ ُزوارُ  ً تحِمُل َكْیسا  -قَِطع ولیس ورق  -ھا ھم ُعماُرھا، أْحیانا

فَیَُظنُّ الناس أنََّك تْحِمُل المالیین، وما ھو إال ثالثة آالف وأْحیاناً تْحِمُل شیكاً قْدُرهُ ثالثة مالیین، فالِعْبَرةُ 

األمل والحیاة والتْیسیر في كُِلّ عالقاتك،  لیس بالحْجم المادي، قد تأتي إلى بیِت هللا فَتَْقِطُف ثِمار

وبِالُمناسبة ؛ ُكلُُّكم یْعلم أنَّك إْن أدَّْیَت زكاةَ ماِلك حفظ هللا لك بَِقیَّة مالك، أنت حینما تْقتِطُع زمناً من وْقتَِك 

س ؛ ھذا دخل وذاك الثَّمین ِلتأتي إلى المْسجد؛ الَوْقُت أصٌل في كْسب المال، إْنساٌن لھ مَحلٌّ في موقِعٍ حسا

ْیَت زكاة  ى بَِكْسٍب ماِدّي، ھذا قد أدَّى زكاةَ وْقتِِھ وإذا أدَّ خرج، فلو أِذّن للصالة وأْغلق مَحلَّھُ یكون قد َضحَّ

وْقتَِك حِفَظ هللا لك بَِقیَّة وْقتِك، أْحیاناً في َوْقٍت قصیٍر تُْنِجُز عمالً كبیراً، حدَّثني شْخٌص ُمسافر من ِدَمشق 

فَقُْلُت أْكِسُب الوْقت وأُْكمل  -المْفروض أْن أَُصلي  -بو ضبي بالسیارة فقال لي: َوَصْلُت إلى مْسِجد إلى أ

السَّفَر، أثناء الطریق تَِعَب فََدَخَل إلى مْطعم ووجد فیھ حمام فاْستََحمَّ ِلیِتَنَشَّط وترك جواز سفره عند 

َل الطریق ولما قطع مائة وثمانون كیلومتر تذَكَّر أنَّھ نَِسَي صاحب المْطعم، ثمَّ اْرتاح ساَعتَْین وبْعدھا أْكمَ 

الجواز فقال لي: َكلَّفَني تْرُك الصالة ثالث مائة وستون كیلومتر ! ھم في مساِجِدھم وهللا في حوائِِجھم، 

لھ إلى الزبداني، وذكر لي أٌخ أنَّ أْھلھ أرادوا النُّْزَھة یوم الجمعة فأَخْذتُُھم وما َصلَّْیُت الجمعة، فأخذ أھْ 

وھو فیھا أراد أْن یمأل قلیالً من ماء بَِقّین، فإذا بِشاٍبّ ركد نْحوي واْحتََرَمني اِْحتِراماً غیر طبیعي، وبْعدما 

شھادة مأل لھ الدَّْلَو ودخل السیارة فإذا بھ فَقََد حقیبَتَھُ الِجْلِدیَّة التي فیھا مْبلَغاً من المال وَھِویَّتُھُ الشَّْخِصیَّة، و

!! وإذا آثرَت مصلحة ماِدیَّة على   سواقة، َكلَّفني ضیاعُ ھذه الوثائِق إلى أْشغاٍل كبیرة داَمْت ستَّةَ أْشھر 
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الصالة بالمْسجد َخِسْرَت، أنت حینما تُؤدي الصالة في المْسجد تْدفُع بِھذا زكاة الوقت، وھذا مْعناه أنَّ بَِقیَّة 

ر تُْنِجُز َعَمالً كبیراً، وهللا قاِدٌر على أْن یُتِْلَف لك خمسون ساَعةَ ھباًء، ال الوقت فیھ بََرَكة، في وْقٍت صغی

تتشاغل عن هللا في َوْقٍت تَُصلي فیھ، تَْوظیُف الوْقت، إْذ حینما تْقتِطُع وْقتاً ألداء الصالة في المْسجد أو 

الً، وثانِیاً: قد بارك هللا لك في َوْقتَِك طلب العلم في المْسجد فأنت قد َحِفْظَت الوْقَت من التَّلَف ؛ ھذا أوَّ 

تِك وفي أْھِلَك وفي َولَِدَك، أْحیاناً  فأْنَجْزَت في وْقٍت قصیٍر أْعماالً كثیرة ؛ بارك هللا لك في وْقتَِك وفي ِصحَّ

ج باْمرأة أمریِكیَّة ویْنساكَ  ؛ وال ِرسالة، ألنََّك أْنَشأْتَھُ  تتعَُب بِتَْربِیَة ولَِدَك فإذا بھ یُسافر ویأخذ ِجْنِسیَّة ویتَزوَّ

نشأةً ُدْنیَِویَّة وبذلك َخِسْرتَھُ، أما لو أنَّك أْنَشأْتَھُ نْشأَةً إْسالمیَّة یكون لك، فَفَْرٌق كبیر بین أْن یكون ابنك لك 

الصالة في وَزْوَجتُك لك وتِجارتك لك ومالك لك، فالنقطة الدقیقة یجب أْن تْقتِطَع من َوْقتَِك الثَّمین ألداء 

المْسجد وِلَطلَِب الِعْلم في المْسجد من أجل أْن یْحفظ هللا لك بَِقیَّة وْقتِك ومن أجل أْن یُبارك لك فیھ، أحد 

العلماء تُُوفي فَتََرَك مْجموعة ُكتُب ؛ قَسَّموا أیاَم حیاتھ على عدد صْفحات ُكتُبِِھ فكان یَْكتُُب ُكلَّ یوم تْسعین 

ولیس التألیف !، وكذا اإلمام النووي عاش  - ال الِكتابة -ا أْن نْقرأ عْشر صْفحات صْفحة !! نحن ال یسعُن

خمسة وأربعین سنة، ترك األذكار، وِریاُض الصاِلحین، وشْرح صحیح مْسلم وبُْغیَةُ الُمْحتاج وھو أْوَسُع 

تاب في أصول الِفْقھ وھو ِكتاٍب بالِفْقھ، وھذا اإلمام الشافِعي عاَش سبٌع وأربعون سنة ؛ ترك األمُّ أكبر ك

ل كتاب في أُصول الِفْقھ، تجد علماء مائة ُمَؤلَّف وذاك مائتان وثالث مائة ؛ ما ھذا ؟! ھُؤالء أْلقى هللا  أوَّ

عز وجل البََرَكة في َوْقتِِھم ألنَّھم اِْقتََطعوا من َوْقتِِھم الثمین وْقتاً ألداء الصلوات، وِلَمْعِرفَة هللا، وطاَعتِِھ، 

ِ فََال  لذلك   قال تعالى: َوأَنَّ اْلَمَساِجَد ِ�َّ

ِ أََحًدا(   )﴾18﴿ تَْدعُوا َمَع �َّ

  ] 18[ الجن: اآلیة 

 


