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ال یْستطیع أحدُ من الخلق أْن یُضّرك وال أْن ینفعك إال هللا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ال یْستطیع أحُد من الخلق أْن یُضّرك وال أْن ینفعك إال هللا -سورة الجن  - 4الدرس : 

1998 -01-20  

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 الواحدةُ والِعشرون والتي بعدھا في سورة الِجّن وھي قولھ تعالى: 

ا َوَال َرَشًدا( ِ أََحٌد َولَْن أَِجَد ِمْن ُدونِِھ 21﴿ قُْل إِنِّي َال أَْمِلُك لَكُْم َضر� )قُْل إِنِّي لَْن یُِجیَرنِي ِمْن �َّ

َ َوَرُسولَھُ فَِإنَّ لَھُ نَاَر َجَھنََّم َخاِلِدیَن فِیَھا22ُمْلتََحًدا( ِ َوِرَساَالتِِھ َوَمْن یَْعِص �َّ  )إِالَّ بََالًغا ِمْن �َّ

  )﴾23أَبًَدا(

  ] 23-21[ الجن: اآلیة 

ھو التْوحید فما  القِضیَّة في ھذه اآلیة أنَّھُ ال یْستطیع أحُد من الخلق أْن یُضّرك وال أْن ینفعك إال هللا ؛ ھذا 

ُدْمَت ُمتَعَِلّقاً بَِزْیٍد أو ُعبَْید، وُمعَِلّقاً األمل على فُالن أو عالن فأنت مْحجوٌب عن هللا عز وجل ؛ فإذا كان 

النبي علیھ الصالة والسالم ال یْمِلُك لنا وھو سیُِّد الخلق وحبیب الحق َضرا� وال َرَشداً فَِمن باب أْولى أنَّ 

سول هللا ال یْملك، لذلك ھناك ُمْنَزلٌَق خطیر، أنَّ اإلْنسان یْمشي مع شیخٍ مثَالً، یُظّن أنَّ أحداً كم دون ر

الشیخ یُْنجیھ، لیس فقط الشیخ الذي ال یُْمكنھ تْخلیُصك بل وسیُِّد الخلق وحبیي الحّق إذا لم یكُْن ُمْستقیماً، 

د، یا عباس عمَّ رسول هللا، أْنقضا وال أْبلََغ من قول النبي الكریم صلى هللا علیھ وسلَّم: ی ا فاِطَمة بنَت محمَّ

نَْفَسْیكما من النار، أنا ال أُْغني عنكما من هللا شیئاً، ال یأتیني الناُس بِأْعمالھم، وتأتوني بِأَْنسابكم من 

ْنتَِزَع من فَِم النبي یُْبِطىء بھ َعَملُھُ لْم یُْسرع بھ أجلھ ؛ ھذا فَْیصل، عالقتك مع هللا حتى لو اْستََطْعَت أْن ت

تِك فَتْوى ِلصاِلِحك أو ُحْكماً  -وھو الصادق المْصدوق وھو المْعصوم  -الشریف  ة ُحجَّ بَِطالقَِة ِلسانك، َوقُوَّ

َعْن أُِمّ َسلََمةَ َرِضي �َّ  ِلصاِلِحك ولم تكْن على الحق ال تْنجو من عذاب هللا قال علیھ الصالة والسالم

ِ َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَالَ َعْنَھا أَنَّ َرسُ    وَل �َّ

تِِھ ِمْن بَْعٍض فََمْن قََضْیُت لَھُ بَِحِقّ أَِخیِھ  َشْیئًا بِقَْوِلِھ فَِإنََّما ((إِنَّكُْم تَْختَِصُموَن إِلَيَّ َولَعَلَّ بَْعَضكُْم أَْلَحُن بُِحجَّ

  ْذَھا *))أَْقَطُع لَھُ قِْطعَةً ِمَن النَّاِر فََال یَأْخُ 

  [ رواه البخاري ]
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عالقتك مع هللا وْحده وھو یْستِمُع إلى قَْوِلك، وعلیٌم بِحالك، ویْعلم ما لم تكُن تْعلم، َعِلَم ما كان وعلَم ما  

یكون وعلم ما لم یكن لو كان كیف كان یكون، عاِلٌم وقدیر، حكیٌم وخبیر، بِیَِده مقالید السماوات واألرض 

كُلُّھ فاعبُْدهُ وتََوكَّل، ُملَخَُّص ھذا الكالم أْن تعقد األمل على هللا وأن تْرُجَو هللا وأْن  وإلیھ یُْرجُع األمر

تخاف هللا، وأْن تُعاھد هللا ؛ إنَّك إْن فَعَْلَت ھذا َوَجْدَت نتائِج باِھَرة وتَْوفیق عجیب، وتیسیر ُمْدِھش وسعادة 

   عایة الِحْفظ والتأیید، وھذا ھو مْعنى قول هللا تعالى:نَْفِسیَّة وُطمأنینة وراحة وتشعر بِعَْین الرِّ 

َ َمَع اْلُمتَِّقیَن ( َ َواْعلَُموا أَنَّ �َّ     )﴾194﴿ َواتَّقُوا �َّ

  ] 194[ البقرة: اآلیة 

د ال  معھم بالنَّْصر والتأیید والِحْفظ والتَّْوفیق، إنَّ هللا مع الُمتَّقین، وإنَّ هللا مع الصابِرین، إذاً قلْ   یا ُمَحمَّ

    أْمِلُك لكم َضرا� وال رَشداً، ھناك آیةٌ ال أقول أَدّق ولكن في ھذا الموضوع أْبلغ وھي قولھ تعالى:

ُ َولَْو ُكْنُت أَْعلَُم اْلغَْیَب َالْستَْكثَْرُت  َوَما َمسَّنَِي ِمَن اْلَخْیِر ﴿ قُْل َال أَْمِلُك ِلنَْفِسي نَْفعاً َوَال َضّراً إِالَّ َما َشاَء �َّ

    )﴾188السُّوُء إِْن أَنَا إِالَّ نَِذیٌر َوبَِشیٌر ِلقَْوٍم یُْؤِمنُوَن (

  ]188[ األعراف: اآلیة 

فإذا كان علیھ الصالة والسالم ال یْملك ِلنَْفِسِھ نْفعاً وال ضرا� فِمن باب أْولى أنَّھُ ال یْمِلُك ِلغَْیِره، دخل علیھ  

دنا عثمان بن مْضغون وھو ُمَسجًى على فِراش الَمْوت ؛ تُُوفِّي، كَشَف عنھ الصالة والسالم على سیِّ 

ً لك أبا السائِب فقد أْكَرَمك هللا فقال علیھ الصالة والسالم:" ومن  داء وقبَّلَھُ فََسِمَع اْمرأةً تقول: ھنیئا الِرّ

جلیل وغزا مع رسول هللا، وكان من  ھذا تأَِلّي على هللا وتطاول ؛ ھذا صحابِيٌّ   أْدراك أنَّ هللا أْكَرَمھُ ؟

بین، ومع ذلك قال لھا علیھ الصالة والسالم ومن أْدراك أنَّ هللا أْكَرَمھُ ؟ قال: قولي لھ   أْصحابِِھ الُمقَرَّ

 كأنَّك تْعلُم الغیب،وَوَضْعَت نْفَسكَ  -أْرجو هللا أْن یُْكِرَمھُ ! مسافة كبیرة جداً بین أن تقول: لقد أْكَرَمَك هللا 

وبین رجاء األْكرام قال علیھ الصالة والسالم: وأنا نَبِيٌّ ُمْرَسل ال أْدري ما یُْفعَُل بي وال  -مكان اإللھ 

هُ هللا فإذا تطاَوَل وتجاَوَز حدَّهُ أَذلَّھُ هللا، لذلك  بِكُم، ھذا ھو األدب مع هللا، واإلنسان إذا بَِقَي في َحْجِمِھ أََعزَّ

لُھُ عالقَتُكم مع هللا مباشِ  المحبَّة في هللا ُجْزٌء من  -رة، اِْسمحوا لي بِھذه الكلمة: رُجٌل داِعیَة یُِحبُّھُ ویُبَِجّ

وكُلُّ إْنسان یُحبُّ الرجل الصالح وذو العقیدة السَّلیمة وصاحب األْخالق  -الِدّین بل ھي َعْیُن التوحید 

تَتََوھََّم لْحَظةً أنَّ َمَحبَّتَك إلْنساٍن صاِلحٍ تُْنجیك من عذاب والُمتَبَِصّر وِخْبراتھ في الِدّین عاِلیَة، لكْن إیاك أْن 

هللا، التَّْوجیھ مفاده االْستِقامة مع أيِّ إْنسان وفي أيِّ مكان، أما إذا تََوھَّْمَت أنَّ إْنساناً صاِلحاً یَُخِلُّصك من 

أحُد تالمیذ المشایِخ الِكبار  -رافات طْبعاً یَْروون قَِصصاً ال أْصل لھا وُكلُّھا خُ  -العذاب وھو لیس كذلك 

ال لھما تُُوفِّي ؛ فَُدفَِن في قَْبِرِه جاء الَملَكان ِلیَْسأالنھ: فَتَلَقَّیا َضْربَةً من َشْیِخِھ قََذفَتُْھما إلى خاِرجِ القَْبر ق

أْصَل لھا، ھذا النبي علیھ الصالة الشَّْیُخ أَِمثُْل ھذا یُْسأل ؛ إنَّ ھذا ِمن جماَعتِنا !! ھذه ُكلُّھا ُخَزْعبَالت ال 

والسالم ویقول: سبحان هللا إنَّ ِللَمْوِت لََسكرات، وقال: اِْستَْغِفروا ِألخیكم فإِنَّھُ اآلن یُْسأل، ھو علیھ الصالة 
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صلى هللا علیھ والسالم ال یْمِلُك ِلنَْفِسِھ نْفعاً وال َضرا� فألْن ال یْمِلَك لنا نْفعاً وال َضرا� من باب أْولى، مقامھ 

ل في شؤون هللا تعالى ویُْلغي مْعِصیَة ؛ فھذا كالٌم باِطل وغیر مْعقول  وسلَّم عند هللا عظیم، أما أْن یتََدخَّ

    أبداً !!! المْقبول ھو كما قال تعالى:

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

  ] 8-7[ الزلزلة: اآلیة 

والمْقبول أْن ال نُْظلََم فتیالً، وال قِْطمیر ونقیر، وما كان هللا ِلیَْظِلَم ِعباده ھناك عْدٌل واإلنسان كلما عرف  

تََرَم نِظامھ، النبي علیھ الصالة والسالم َعلَّمنا أْن نسأل هللا ُموِجبات َرْحَمتِھ، وعزائَِم المْغِفَرة، ھذا هللا اِحْ 

س في الجامعة !! ھل معك  ٌي قَدَّم طلب ِلرئیس الجامعة یُْرجى إْدراُج اْسمي في قائَمة الدكاترة التي تَُدِرّ أُِمّ

شيٌء ُمْضِحك ! الُمَؤِھّالت ُمْنعَِدمة الَجنَّة ال بّد لھا من ُمَؤِھّالت ؛  شھادة ؟ ال، ھذا یْمشي على التََّوكُل ؛

ِسْلعَةُ هللا غاِلیَة وطلب الجنَّة من دون َعَمٍل َذْنٌب من الذُّنوب، ھل یْستطیُع من عنده كفاءة أْن یُقَِدّم ُمسابقة 

رة، أما أْن تتََمنى على هللا األماني، ھناك تْحتاج إلى لیساْنس ؟! فاْسأل هللا موِجبات الرحمة وعزائَِم المْغف

شخٌص ساِذج بال عمل ضاقَْت بھ السُّبُل ونْفسُھ فإذا بھ وجد َحْدَوة ِحصان نِْصفُھا َذَھبي اللَّون واآلخر 

ْلُت ُمْستَْقبلي، كیف ؟ قال: فقط أُضیف عربة ودزینة خیط وإذا أُصبُح َعْربَجي !!!  غیر ذلك فقال: أنا أمَّ

ساِذج، وھذا یَُصلي فقط ! كأنَّ اإلسالم یْحوي بُْنَد الصالة فقط الجنَّة فیھا بُنوٌد كثیرة ؛ في بَْیتِك تفاُؤٌل 

وفي َعَمِلك، ومع َزْوَجتِك وأْوالدك، بَِسْمِعَك بِبََصِرك وِلسانك وخواِطِرك وعبادتك، وإْنفاقك، وصلواتك، 

َت كُلَّ منھج هللا قََطْفَت ثِمار الِدّین، األمل َسخیٌف ! بعُضھم وتِجارتك، وِحْرفَتِك... ھذا ھو الِدّین فإذا َطبَّقْ 

    ! قال تعالى: أملھم بالجنة َكأََمِل إْبلیس بالجنَّة 

َل َعلَْینَا بَْعَض اْألَقَاِویِل ( ا ِمْنكُْم ) فَمَ 46) ثُمَّ لَقََطْعنَا ِمْنھُ اْلَوتِیَن (45) َألََخْذنَا ِمْنھُ بِاْلیَِمیِن (44﴿ َولَْو تَقَوَّ

    )﴾48) َوإِنَّھُ لَتَْذِكَرةٌ ِلْلُمتَِّقیَن (47ِمْن أََحٍد َعْنھُ َحاِجِزیَن (

  ] 48- 44[ الحاقة: اآلیة 

إذا لم تكن تخاف هللا تعالى فَُمْشِكلَتَُك كبیرة ؛ كلما َكبَُر َعْقلَُك كلما تْزداد َخْوفاً من هللا، وتْضبُطُ لسانك  

   ك، وبَْیتُك، وَعَملَك وعالمة العَْقل االْستِقامة على منھج هللا، قال تعالى:أكثر، وَدْخلَك، وإْنفاق

ِ أََحٌد َولَْن أَِجَد ِمْن ُدونِِھ ُمْلتََحًدا(    )﴾22﴿ قُْل إِنِّي لَْن یُِجیَرنِي ِمْن �َّ

  ] 22[ الجن: اآلیة 

ة كان الَحَس البْصري عند والي البصرة فجاء تْوجیھٌ من یزید ؛  ھذا التَّْوجیھ ال یُْرضي هللا عز وجل،  مرَّ

فََوقََع في ِصراع أنا إْن أَطْعُت یزید أْغَضْبُت هللا وإْن لم أُِطْعھُ َعَزلَني، فقال للحسن ماذا أْفعل ؟ فقال لھ 

َّ أْن یْحفََظھا: إنَّ هللا یْمنَعُ  َك من یزیٍد ولكنَّ یزید الَحَسُن كِلَمةً تُْكتَُب بِماء الذََّھب وأتََمنى على كُِلّ واِحٍد منا
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ال یْمنَعُك من هللا ! إذا أََعْنَت إْنساناً على الباطل وَرِضَي عنك ثمَّ أُِصْبَت بَِوَرٍم خبیٍث، ھل یُْنجیَك ھو منھ 

ة قال تعالى:     ؟! هللا عز وجل لھ أْدِویَة ُمرَّ

   )﴾12﴿ إِنَّ بَْطَش َربَِّك لََشِدیٌد (

  ] 12[ البروج: اآلیة 

ُل ضحایا الظالم الذي أعانَھُ، من أعاَن ظاِلماً ولو بَِشْطر كلمة جاء ومن أ  ً َسلََّطھُ هللا علیھ، أوَّ عاَن ظاِلما

   یوَم الِقیامة مْكتوباً على جبینِِھ آیِساً من رْحمة هللا ! قال تعالى:

ثِْم وَ  َ َشِدیُد اْلِعقَاِب (﴿ َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِِرّ َوالتَّْقَوى َوَال تَعَاَونُوا َعلَى اْإلِ َ إِنَّ �َّ    )﴾2اْلعُْدَواِن َواتَّقُوا �َّ

  ] 2[ المائدة: اآلیة 

جوا ثمَّ قطعوا أباھم ! كم من   كم من إْنساٍن َعلََّق أملھ على أْوالده فََسافَروا علیھ وأَخذوا ِجْنِسیَّة وتََزوَّ

فلما َضعَُف أُھیَن إھاناٍت ال یْعلمھا إال هللا، تَتُْرُكھُ وتْذَھب  إْنساٍن أطاَع َزْوَجتَھُ فأطاَعھا وأْغَضَب هللا ؟!

، ومن  ، ومن اْعتََمد على مالھ َضلَّ إلى بَْیِت أْھِلھا وحالھ الِكبَر ! إذا َعلََّق اإلنسان آمالھ على ِسوى هللا َزلَّ

    اْعتََمد على هللا ما َضلَّ وما َزلَّ قال تعالى:

َ َوَرُسولَھُ فَِإنَّ لَھُ نَاَر َجَھنََّم َخاِلِدیَن فِیَھا أَ    ِ َوِرَساَالتِِھ َوَمْن یَْعِص �َّ      )﴾23بًَدا(﴿ إال بََالًغا ِمْن �َّ

  ] 23[ الجن: اآلیة 

تُھُ ھنا ! وال یُْنجی  ة العلماء أْن یُبَِلّغ وتْنتھي ُمِھمَّ ةُ النبي أْن یُبَِلّغ، وُمِھمَّ ك من عذاب هللا، وال یُصاحبك ُمِھمَّ

في كُِلّ أْحوالك !! ھناَك ُكتٌُب فیھا ُخرافات یقول لك: شْیخي رآني وأنا بالِفراش ! من قال لك ھذا الكالم 

؟! ھذا كالٌم باِطل، هللا عز وجل ما أْعطى أحداً ِعْلَم الغَْیب، أْعطى النبي ِعْلَم الغَْیب بِما یتعلَُّق بالُمْستَْقبل 

َھْت من أجل  أْن تَُصِدّقَھُ ؛ َحدَّثَنا عن أْشراط الساعة، ولكن ما أْعطى أحداً ِعْلَم الغَْیب، ھناك َشَطحات َشوَّ

معاِلَم الِدّین، عُْد إلى الِكتاب والسُّنَة وإلى النَِصّ الصحیح، ُعْد إلى فِْعل النبي علیھ الصالة السالم َعْن 

 ِ    َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ أَنَِس ْبِن َماِلٍك قَاَل قَاَل َرسُوُل �َّ

تِي َستَْفتَِرُق َعلَى ثِْنتَْیِن َوسَ  ْبِعیَن فِْرقَةً كُلَُّھا (( إِنَّ بَنِي إِْسَرائِیَل اْفتََرقَْت َعلَى إِْحَدى َوَسْبِعیَن فِْرقَةً َوإِنَّ أُمَّ

  فِي النَّاِر إِالَّ َواِحَدةً َوِھَي اْلَجَماَعةُ *))

  ماجھ ] [ رواه ابن

   ثمَّ قال تعالى: 

َ َوَرُسولَھُ فَِإنَّ لَھُ نَاَر َجَھنََّم َخاِلِدیَن فِیَھا أَبًَدا(     )﴾23﴿ َوَمْن یَْعِص �َّ

  ] 23[ الجن: اآلیة 

  فالَمْعِصیَة تْنتھي إلى َجَھنَّم. 


