
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ُرونَ }وقال:  [القصص ]{َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصص  }يقول اهلل تعاىل:      {َفاْقُصْص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ

تعاىل    القصةف  [األعراف] اهلل  كتاب  ُتذكريف  إىل   ،للتسلية   مل  الناس  يقرب  بام  منها  والعربة  للعظة  ُذك رت  إنام 

وتعاىل سبحانه  قصة  ف   ،رهبم  مع  لنعيش  بنا  كتاب  تعالوا  األعراف    اهلل يف  سورة  أصحاب  هي  من  قصة 

 قصتهم؟ مصريهم؟ وما هي الدروس املستفادة من  ما السبت، ما هو حاهلم؟ و 

ت ي }:  الكتاب عن قصة يعلموهنا   حممًدا صىل اهلل عليه وسلم أن يسأل أهل  نانبي   اهلل  أمر َواْسَأهْلُْم َعن  اْلَقْرَية  الَّ

َل  َوَيْوَم  ًعا  ُُشَّ ْم  َسْبت ه  َيْوَم  يَتاهُنُْم  ح  ْم  َتْأت يه  إ ْذ  ْبت   السَّ  
َيْعُدوَن يف  إ ْذ  اْلَبْحر   َة  َ

ْم  َكاَنْت َحاِض  َتْأت يه  َل  َيْسب ُتوَن   

يَ  َكاُنوا  ب اَم  َنْبُلوُهْم  يًدا َكَذل َك  َعَذاًبا َشد  هُبُْم  ُمَعذِّ َأْو  ُكُهْم 
ُمْهل  اهللَُّ  َقْوًما  َتع ُظوَن   َ مل  نُْهْم  م  ٌة  ُأمَّ َقاَلْت  َوإ ْذ  ْفُسُقوَن 

َينَْهوْ  يَن  ذ  الَّ َأْنَجْينَا  ب ه   ُروا  ُذكِّ َما  َنُسوا  َفَلامَّ  َيتَُّقوَن  َوَلَعلَُّهْم  ُكْم  َربِّ إ ىَل  َرًة 
َمْعذ  َعن  َقاُلوا  يَن    َن  ذ  الَّ َوَأَخْذَنا   

 
وء السُّ

ئ يَ َظَلُموا ب َعَذاٍب َبئ يٍس ب اَم َكاُنوا َيْفُسُقوَن َفَلامَّ َعَتْوا َعْن َما هُنُوا َعنُْه ُقْلنَا هَلُْم ُكوُنوا ق َرَدًة   {َخاس 

 قرية عىل ساحل البحر األمحر سكاهنا من اليهود هناهم اهلل عن الصيد يف يوم السبت،  

هوالص  وكان ألن    يد  السبت،  يوم  إل  يوم  كل  للصيد  خيرجون  فكانوا   ، منه  يتكسبون  الذي  عملهم 

فكانوا   السبت،  يوم  العمل  عليهم  ُُترم  التوراة  يف  وقد  ي لتزم مُشيعتهم  اليهود،  سائر  كشأن  برشيعتهم   

ا بأن  اهلل  يوألسامك  ابتالهم  غري  ويف  الساحل،  من  قريبة  املاء  عىل  طافية  السبت  يوم  ل  تأتيهم  السبت  م 

السبت  يوم  خرج  من  فمنهم  خبيثة،  بحيٍل  اهلل  ُشيعة  وخالفوا  البتالء،  هذا  عىل  وا  َيْصرب  فلم  َتأت يهم، 

بحبل مربوط ب َوَتٍد عىل الشاطئ، حتى إذا جاء يوم األحد،    لفه  من املاء، وإنام    صيده  واصطاد ولكنه مل خُيرج

وأخرج   احلبل  دخل  السمكسحب  فإذا  البحر،  إىل  بقناة  متصلة  الشاطئ  عىل  حفرة  حفر  من  ومنهم   .

احلوت إىل هذه احلفرة يف يوم السبت ل يستطيع الرجوع إىل البحر مرة أخرى، فإذا جاء يوم األحد أخرجه  

 فانترش  من املاء. وكانوا يفعلون ذلك رًسا يف بادئ األمر، حتى كثر صيدهم للحيتان، وباعوها يف األسواق،

 :وانقسمت القرية إىل ثالث جمموعات  .ذلك األمر بينهم حتى جاهروا بالصيد بعد ذلك بمثل هذه احليل

 .جمموعة تابعت ما فعله بعض الناس وأعجبوا بحيلتهم وطبقوها



 

 

 ، لكنها آثرت الصمت.واعتربته ُتايال عىل ما حرّم اهلل همفعل جمموعة كرهتو        

 . واستمرت يف النصح واإلرشاد جمموعة ثالثة غضبت هلذا الفعل وأنكرته و

لنا  و اهلل  بي  حوار  نقل  دار  والثالثةا  الثانية  األقوال   املجموعة  أرجح  َ }  :قالف  عىل  مل  نُْهْم  م  ٌة  ُأمَّ َقاَلْت  َوإ ْذ 

َربُِّكْم وَ  إ ىَل  َرًة 
َمْعذ  َقاُلوا  يًدا  َعَذاًبا َشد  هُبُْم  ُمَعذِّ َأْو  ُكُهْم 

ُمْهل  َقْوًما اهللَُّ  َيتَُّقونَ َتع ُظوَن  مل ،  [164]األعراف:  {َلَعلَُّهْم 

 .تنصحون قوما ل ينتهون، اتركوهم فإن اهلل سيهلكهم أو يعذهبم

بأيدينا،  فردوا عليهم   املنكر  نغري هذا  مل  كنا  أننا وإن  اهلل يف  أمام  لنا  َظتنا هذه عذًرا  لتكون موع  َنع ُظهم  إننا 

املنكر   هذا  هنينا عن  فقد  السبت،  يوم  يف  الصيد  من  بالقوة  اهلل،  بألسنتناونمنعهم  عند  عذرنا  نقيم  وهبذا   ،

 .موعظتنا هذه جتعلهم يتقون اهلل فيقلعون عن هذا املنكرلعل و

فأخذ  ل اعتدائهم،  بأمر اهلل ظلوا عىل  السبت رغم وعظهم وتذكريهم  املعتدين يف  القريةكن  مل    اهلل  بعذاب 

 .املنكرو ينج منه إل الذين ينهون عن السوء

 : لنا أمام هذه القصة، عدد من الفوائد و

األوىل:   حد  اهللسنة  أن  الفائدة  يتجاوزن  الذين  ومكان،  زمان  كل  يف  واملجرمي  العصاة  تعاىل يف  اهلل  ود 

 سواء شهوة البطن أم الفرج أم املال أم املنصب أم اجلاه،   الشهوات،وينهارون أمام  

أنه يف   العايص وإن شعر  تتغري، وهي قريبة من  إذا مل يتب منها هو سنة ربانية ل  العقاب عىل املعصية  إن 

املنكرات واشتهارها، وكثرة  العاملي هلا، فهذا ليس دلياًل عىل صحة ما  تال  ، فمأمن أو يف منعة غرت بكثرة 

 . يقومون به 

أن الثانية:  مسلم    الفائدة  جتمع  كل  ويف  بيننا  فيام  تعاىل،    نوجد  اهلل  عقوبة  من  املجتمع  تقي  تزود ت دروًعا 

ارس هذه  مت، ةماأل رص عىل مصلحة  ُتنخرط يف صفوف اآلمرين باملعروف والناهي عن املنكر، ت بالعلم، و

شهداء والصاحلي،  املهمة يف البيوت واألسواق واألعامل كام قام هبا أفضل خلق اهلل من الرسل واألنبياء وال

ليكن هدفنا النصيحة، ل الفضيحة، وليكن هدفنا حب اآلخرين، ل النتقام منهم، وليكن شعارنا هو ما 

ُه إ ِّنِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َعظ يمٍ }: ملقومه األنبياء قاله   َلٍه َغرْيُ
ْن إ   .{َيا َقْوم  اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم م 

الثة: أن نحذر من أن نكون من الفئة الثالثة، وهم الناس الذين كرهوا املنكر، ولكنهم مل يتحركوا الفائدة الث

 إلزالته، هذا الصنف من الناس موجود يف عاملنا هذا اليوم، أناس صاحلون، ولكنهم لضعفهم وخوفهم من 

 



 

 

 نكرات وأهلها، فهم  الباطل وأهله وحبهم للدنيا قعدوا عن اإلنكار، ووقفوا موقًفا سلبًيا جتاه امل       

 . إل أهنم ل تأثري هلم يف الواقع وإن كانوا يصلون ويصومون ويفعلون اخلريات

يقتدي هبم اجلاهل والضعيف، ويتوقع أن موقَفهم هو   للمسلم احلق، فقد  وهؤلء يعكسون صورة سيئة 

ي عندما  سواء  واملصلحي،  للدعاة  تثبيط  عنرَص  يكونون  قد  أهنم  كام  الصحيح،  اآلمرين  املوقُف  نتقدون 

باملعروف والناهي باملنكر ويصفوهنم باملتشددين، أم عندما يوجهون النصح السلبي املباُش إىل املصلحي 

 .بعدم القيام بدورهم يف املجتمع كام قال أسالفهم 

فالكون   الكون،  نواميس  تغيري  عىل  تعاىل  اهلل  بقدرة  نؤمن  أن  هي  الرابعة:  وفق -الفائدة  يميش  كان  وإن 

إل أن اهلل تعاىل الذي خلقه قادر عىل تغيري تلك    -ثابتة وحسابات دقيقة، ول جمال لفوىض يف تدبريه  أسس 

الثوابت بكلمة كن، فهو سبحانه ل يعجزه يشء، والقصة التي معنا يربز فيها أمران خارقان للعادة، فاألول  

ألسبوع. والثاِّن: ُتول العصاة إىل قردة توجُه احليتان يف يوم السبت بالذات إىل الشاطئ، واختفاؤها بقيَة ا 

 وخنازير حقيقة كام ينقل املفرسون. 

يف   وتربير احلرام  واملتأمل ألوضاع كثري من املسلمي يف زماننا هذا، جيد التحايل عىل أوامر اهلل عز وجل،

املسائل   من  الربا  وكثري  أكل  يف  املسلمي  من  كثري  من  األشكال  والرشا وبشتى  البيع  مسائل   ء يف 

 وغريها...إلخ 

ذلك    ما   إذاو وعند  اخلبث،  ويكثر  سيقوى  فإنه  طريقه  يقف يف  من  ومل جيد  جمتمع  املنكر يف  يحلُّ سُأعلن 

الصحيح ففي  واهلالك،  العذاب  )) باألمة  بن    عن :  َدَخَل   ت  َزْينََب  عليه وسلم  اهلل  النَّب يَّ صىل  َأنَّ  َجْحٍش، 

ْن َرْدم  يَ  َب ُفت َح اْلَيْوَم م   اْقرَتَ
ْن َُشٍّ َقد  ًعا َيُقوُل: لَ إ لَه إ لَّ اهللُ َوْيٌل ل ْلَعَرب  م  ه   َعَلْيَها َفز  ْثُل هذ  أُجوَج َومأُجوَج م 

َتل   ت ي  َوالَّ هْبَام   اإل   
ه  ب إ ْصَبع  َزْينَُب  َوَحلََّق  َقاَلْت  ُوَن   بنُت يَها  احل  الصَّ ينَا 

َوف  َأهَنْل ُك  اهلل   َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  َجْحٍش: 

 . ((َقاَل: َنَعْم إ َذا َكُثَر اخْلََبُث 

الشهر، فحتى ل يكون موقفنا موقف   امليالد يف هناية  السنة وعيد  احتفالت رأس  وها نحن مقبلون عىل 

الل هذا املنرب نذكر املسلمي بحرمة املشاركة يف احتفالت رأس السنة وعيد  الساكت عن املنكر فإننا من خ

و الحتفال أامليالد وحرمة تقليدهم يف احتفالهتم، وقد اتفق الفقهاء مجيعا عىل حرمة املشاركة يف الحتفال 

الفقهاء ق فالتهنئة أجازها كثري من  التهنئة واملشاركة،  ديام وحديثا، وهي  بغري مشاركة وعلينا أن نفرق بي 

 من املسائل التي ل نص فيها ول ُتريم إل بنص. 



 

 

 

الشيخ رأي  األوريب   العالمة   وهذا  املجلس  لدى  به  املفتى  وهو  بيه،  بن  اهلل  عبد  والعالمة  القرضاوي 

واإلفتاء الزرقا  ، للبحوث  مصطفى  والعالمة  رضا  رشيد  حممد  المام  قال  وبه  األزهر،  فتوى  فقيه   وهو 

م   العرص، مصلحةوهو  فيه  كان  إن  تيمة  ابن  اإلسالم  شيخ  عن  يف   للمسلمي،  نقول  البعيل  المام  ذكره 

ابن تيمية  ملا قال إن المام أمحد قال باجلواز والتحريم والكراهة فاختار ابن تيمية اجلواز وقال    اختيارات 

 (. خمالفة أصحاب اجلحيميف يف كتابه )اقتضاء الرصاط املستقيم كام  بجواز هتنئتهم وعيادهتم وزيارهتم 

 نسأل اهلل الثبات عىل ديننا حتى نلقاه وهو راض عنا. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


