
صص, الؼَ  ىصص, ويف جمالس الـاس ترويف التاريخ قَ 

ىحن ىقص علوك أحسن صص, وربـا يؼول )ة قَ ويف السـّ 

اها, َز ؼصص الؼرآن روكؼفا وظظؿتفا, بؽثرة ظِ ؾِ ( فَ القصص

 فا ظذ كػوس أويل إلبابأثراها, ووقعِ  وظظقمِ 

وذكرى,  , ولؽـه تصديٌق يػسى حديثاً  ما كان الؼرآنُ 

 اته, واشتـار هبداياته, واظتز بؼصصه.وادوفق من اكتػع بعظ

يف الؼرآن تؽررت يف مواضع, وورد يف تػاصقؾفا ما  قصةٌ 

كبي, ولؽـه دا فقفا من العزة  مل يرد يف غراها, مل تؽن قصةَ 

أصحاب  ت, إهنا قصةُ رَ ر  التي يـبغي أن يعقفا الـاس كُ 

حؽى اهلل الؼصة يف أربع آيات من بـي إرسائقل,  السبت

َة )مؾقئة بالعزة فؼال  ْم َعِن اْلَقْرَيِة الَّتِي َكاَىْت َحاِِضَ وَاْسَيْْلُ

ْبِت إِْذ َتْيتِوِهْم ِحوَتاُُنُْم َيْوَم َسْبتِِهْم  اْلَبْحِر إِْذ َيْعُدوَن ِِف السَّ

عًا َوَيْوَم َٓ َيْسبُِتوَن َٓ َتْيتِوِهْم َكَذلَِك َىْبُلوُهم بََِم َكاُىوا  ُُشَّ

َ َتِعُظوَن َقْوًما اّللُّ ُمْهلُِكُهْم َأْو َيفْ  نُْهْم ِِل ٌة مِّ ُسُقوَن، َوإَِذ َقاَلْت ُأمَّ



ُهْم َيتَُّقوَن،  ُكْم َوَلَعلَّ ْم َعَذاًبا َشِديًدا َقاُلوْا َمْعِذَرًة إََِل َربِّ ُُبُ ُمَعذِّ

ُروْا بِِه َأىَجْونَا الَِّذيَن َينَْهْوَن َعنِ  وِء َوَأَخْذَىا  َفَلَمَّ َىُسوْا َما ُذكِّ السُّ

الَِّذيَن َظَلُموْا بَِعَذاٍب َبئِوٍس بََِم َكاُىوْا َيْفُسُقوَن، َفَلَمَّ َعَتْوْا َعن 

ْم ُكوُىوْا قَِرَدًة َخاِسئِيَ  ا ُُنُوْا َعنُْه ُقْلَنا َْلُ  (مَّ

 أن يسلل فؿن يؽون اهمٓء, الذين يلمر ربـا كبقه 

 بذلك فود ظـفم, وداذا أمره الق

بعث اهلل تعاىل موشى ظؾقه السالم كبًقا إىل بـي إرسائقل, 

قفم ن رشيعته التي جاء هبا إلقفم أن فرض اهلل ظؾوكان مِ 

يوًما جيتؿعون فقه ويؼقؿون فقه صعائراهم, ويتخذوكه ظقًدا 

فقه, ووكل تعقني القوم إىل اجتفاداهم,  يذكرون اهلل

فلرصداهم كبقفم ظؾقه السالم إىل يوم اجلؿعة الذي اهو أفضل 

يوم فّضؾوا ـفم ولؽإيام, ورغبفم فقه دا يعؾم من فضقؾته, 

ٕن اهلل خؾق السؿوات وإرض وإقوات يف ؛ السبت

شتة أيام, وشبت له كل يشء مطقًعا يوم السبت, وكان آخر 



واّدظوا كذبًا أن اهلل دا خؾق اخلؾق اشساح يوم  "الستة؟!

أن  فلوحى إلقه ربه السبت ففو يوم راحته ويوم راحتفم, 

دظفم وما خيتارون ٕكػسفم, وأخزاهم أن ٓ يصقدوا فقه 

 شوى ما رشظته هلم اشؿًؽا وٓ غره, وٓ يعؿؾون فقه صقئً 

  .من العبادة

امتثل القفود بلن يؽون يوم السبت اهو يوم ظقداهم, 

ومات موشى ظؾقه السالم, ودارت إيام إىل أن بعث اهلل 

شبحاكه داوود ظؾقه السالم كبًقا, ويف زماكه كاكت قرية تدظى 

سؽـفا قوم من بـي ظذ شاحل البحر, يمن العؼبة,  أيؾة قريبةٌ 

إرسائقل يديـون بالقفودية, خيرجون دعاصفم ضقؾة أيام 

شكاك, ويؼتاتون إشبوع إٓ يوم السبت, فقصطادون إ

, , ومؽثوا ظذ ذلك زمـًا من ظؿراهممـفا, ويبقعوهنا

السبت فؽاكوا إذا جاء فابتالاهم اهلل احلؽقم بقوم السبت, 

, فنذا أمام أظقـفم, ويف متـاول أيدهيم  طااهرةً  أقبؾت احلقتانُ 



غربت صؿس يوم السبت ذاهبت احلقتان صغراها وكبراها 

 .ا صقئا يف شتة إيام ادؼبؾةفؾم جيدوا مـف

اشتؿر هبم احلال كذلك حتى ضال ظؾقفم إمد, 

فعؿد أحداهم يف يوم السبت إىل  ,البحراصتاقوا لؾحم و

شؿؽة اشتحسـفا واشتسؿـفا, فلخذاها رًسا من اداء, 

وخطؿفا يف أكػفا بخقط, ورضب وتًدا له يف الساحل, ثم 

 ربطفا وأحؽم وثاقفا فقه, ثم اكرصف إىل بقته.

فلخذ ؾساحل, لل الرجاكطؾق ويف صبقحة إحد 

, لخزاهم اخلزفظؾم بػعؾته أاهل الؼرية,  ا,وأكؾفلسؿؽة ا

وجاؤوا بحقؾة أخرى فؽاكوا فاشتحسن بعضفم اهذه احلقؾة, 

حيػرون احلػر ظذ صاضئ البحر, قبل جميء السبت, فنذا كان 

احلػائر, يوم السبت أقبؾت احلقتان تدفعفا إمواج إىل تؾك 

ثم يـحرس ادوج ظـفا, فتبؼى فقفا, فقجقمون يف القوم التايل, 

فقلخذوهنا, ومؽثوا ظذ فعؾتفم اهذه مدة ضويؾة رًسا, ثم 



بدؤوا بعد ذلك يف صقداها ظالكقة, وبقعفا يف إشواق, 

 فاكتفؽوا بذلك حرمة يوم السبت, وخالػوا أمر اهلل تعاىل.

ن ة كؾفا, بل كان مِ أاهل الؼري فعَل  مل يؽن اهذا الػعُل 

آكتفاك والتحايل, ويـؽرون الؼوم أولو بؼقة يـفون ظن 

ون يوم السبت, واهو ٓ إككا تصطادوحيؽم! "قائؾني: ظؾقفم 

 إن صقدكم لؾحقتان يوم أن حػرتم حػركم,و ,حيل لؽم

 ."فدخؾت احلقتان فقفا يوم السبت

واهـاك ضائػة أخرى مل يرشكواهم يف صقداهم يوم السبت, 

صحفم كُ  ظذ قومفم, وصدَق ـاصحني ق اهمٓء الرأوا حترّ 

 لؾـص،, فلصػؼوا نيالعاص رأوا يف ادؼابل ظدم شكاعِ هلم, و

يف  {َقْوًما اّللَُّ ُمْهلُِكُهمْ  َتِعُظونَ ِِلَ }: هلم ظذ الـاصحني فؼالوا

الدكقا بؿعصقتفم إياه, وخالففم أمره, واشتحالهلم ما حرم 

ْم َعَذاًباَأْو مُ }ظؾقفم.  ُُبُ  يف أخرة!  {َشِديًدا َعذِّ

ٓ يتعظ, فؽان اهذا مـفم ظتاًبا ولوًما ظذ موظظة من 



 .من حاله أكه غر مؼؾع ظن ذكبهوُيعؾم 

ٕمر فا: (َمْعِذَرًة إََِل َربُِّكمْ )ني: قائؾ الـاصحون مفلجاهب

ُهْم َيتَُّقونَ }ًرا إىل اهلل, اظذإبادعروف واجب ظؾقـا   {َوَلَعلَّ

 .ادعصقةعون بادوظظة فقسكون يـتػو

الؼوم ظن فعؾتفم, واشتؿروا يف ظصقاهنم, فكا  يمل يرظو

كان من أمرين بادعروف والـااهني ظن ادـؽر إٓ أن اكتؼؾوا 

إىل مرحؾة أخرى من مراحل إمر بادعروف والـفي ظن 

واهلل ": فؼالوا هلمادـؽر, فعزموا ظذ مؼاضعتفم واظتزاهلم, 

. فاكحاز اهمٓء إىل كاحقة من "ٓ كساكـؽم يف قرية واحدة

الؼرية, واكحاز أخرون إىل الـاحقة إخرى, وقسؿوا 

مون لؾسبت باًبا من كاحقتفم, الؼرية بجدار, فػت، ادحر  

قال بعض وفت، ادعتدون يف السبت باًبا من كاحقتفم, 

ٓظتدائفم ذلك,  داود لعـفم ادػرسين: واهم الذين 

ائِوَل َعَذ }تعاىل: ككا قال  لَِساِن ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِي إِْْسَ



  {َوِعوَسى اْبِن َمْرَيَم َذلَِك بََِم َعَصْوا َوَكاُىوا َيْعَتُدونَ  َداُوودَ 

مون لؾسبت ظذ ظادهتم ففم يف  وذات يومٍ  خرج ادحر 

, ومل يػت، أكديتفم ومساجداهم, وإذا بباب ادعتدين مغؾٌق 

ظؾقفم اكطؾؼوا فتسوروا أبطلوا وحني ظذ خالف العادة, 

 , فذاهبوا يـظرون يف دوراهم, فوجدواها مغؾؼةً احلائط

ق غؾِ ظؾقفم, قد دخؾواها لقاًل فغؾؼواها ظذ أكػسفم, ككا يُ 

فلصبحوا فقفا قردة, وإهنم لقعرفون  ,ظذ أكػسفم الـاس

 ؼردة, والصبَي بعقـفا وإهنا ل الرجل بعقـه وإكه لؼرد, وادرأةَ 

 .بعقـه وإكه لؼرد

ْم ُكوُىوا قَِرَدًة }قال تعاىل:   َفَلَمَّ َعَتْوا َعْن َما ُُنُوا َعنُْه ُقْلَنا َْلُ

َوَلَقْد َعلِْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم }بحاكه: وقال ش  {َخاِسئِيَ 

ْم ُكوُىوا قَِرَدًة َخاِسئِيَ  ْبِت َفُقْلَنا َْلُ   {ِِف السَّ

, ا بعداهاثالثة أيام, ثم اهؾؽو مؽث اهمٓء ادؿسوخون

قالت: فؾم يؽن هلم ظؼب وٓ كسل, ويف حديث أم حبقبة 



 «ِل جيعل دسخ ىسًًل وٓ عقًبا إن اّلل: »قال رشول اهلل 

وأما من كان يـفى ظن السوء وظن الصقد يوم السبت 

َفَلَمَّ }فؼد كان هنقفم ظن ادـؽر شبًبا لـجاهتم, قال تعاىل: 

ُروا بِِه َأْىَجْوَنا الَِّذيَن َينَْهْوَن عَ  وءِ َىُسوا َما ُذكِّ   {ِن السُّ

ا َوَما }ذه احلادثة: فجعل اهلل تعاىل اه ًٓ دَِا َبْيَ َيَدْْيَ َىَكا

  {َخْلَفَها َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقيَ 

وٕجل اهذا قّصه  من العز,: كم يف اهذا اخلز عباد اّلل

  ظزه. منيسرًا فدظوكا كذكر ضرفًا  اهلل يف الؼرآن, ظؾقـا

ن صػات فؿن أبرزاها: أن التحايل ظذ إحؽام مِ 

ٓ ترتكبوا ما ارتكبت "القفود, وقد قال كبقـا ظؾقه السالم 

 "الوهود فتستحلوا ِمارم اّللَّ بيدىى احلول

فؿن اخلذٓن أن كتحايل من العصقان, حني حيرم ربـا باًبا 

ظؾقه باحلقل ادحرمة, التي ممدااها الوقوع فقه, واهذا باب 

واشع القوم, كم اهي ادعامالت ادالقة التي يتحايل فقفا 



البعض ظذ الربا, فقومهون أكػسفم أهنم مل يؼعوا يف الربا, 

ت له يبؼى الربا ربا ولو اختروواهم إككا حتايؾوا ظؾقه, 

والعؿولة, مادام  ء ادستؾطػة, كالػوائد واهلداياإشكا

: قال ابن القومبصورة الربا, ولن خيرج ادتحايل ظؾقه مما 

فؾَقْصـَْع أرباُب احلقل ما صاءوا, ولقسؾؽوا أية ضريق شؾؽوا؛ 

فنهنم ٓ خيرجون بذلك ظن بقع مئة بؿئة ومخسني إىل شـة, 

 ٓ خيادع وٓ تروج ظؾقه احلقل وٓ تؾبس ظؾقه إمورهلله وا

مة كثرة, شتجداها يف بعض أبواب التحايل ادحرّ و

 تعامل, ويف بعض أبواب ؾقلـؽاح التحأبواب الـؽاح ك

 .عواّلل ٓ خيادَ اهي يف الـفاية حتايل ظذ رشع ربـا,  أخرى

ومن ظز اخلز أن ربـا يػت، لؾحالل أبوابًا  عباد اّلل:

مرشظة, ويغؾق لؾحرام بابًا, فؿن ولج احلرام الضقق, وترك 

حق لؾعؼوبة, واهذا ما فعؾه أبواب احلالل الواشعة ففو مست

أصحاب السبت حني تركوا الصقد يف شتة أيام حالل 



 وجلئوا لؾقوم احلرام, وادؼرر أن احلالل كثر وأن احلرام قؾقل

فقا مبارك كم فت، لؾحالل من باب, أفقؾقق أن تضقق 

ع, يف الرشاب, يف العقون وٓ كرى إٓ باب احلرام, يف السكا

الـؽاح, يف السػر, يف غر ذلك, شتجد احلالل واشعًا, فؿن 

اظتدى بعد تقرس احلالل, وتعدد أبوابه, وختوض احلرام, 

يف يوم  كوا شتة إيام وصادوافذاك كلصحاب السبت تر

حرام, الؾفم اظصؿـا من أثام, وارزقـا آمتثال ٕمرك يا 

 ذا اجلالل واإلكرام, الؾفم صل ظذ حمؿد

 

أظظم قررته قصة أصحاب السبت يا : وةاخلطبة الثاى

شبقل اهو ظن ادـؽر  بادعروف والـفَي  إمرَ  أنه اهو كرام, 

كل جمتؿع فقه كصقبه من  إنّ  الـجاة من ظؼوبة اهلل تعاىل,

سدون يف إرض وٓ ػفقه قوم ي, قّؾت أو كثرت ادـؽرات

وإككا دون من الـاس أن يؿقؾوا مقاًل ظظقكًا, يصؾحون, ويري



, ولذا: حتػظ الديار بلويل بؼقة يـفون ظن الػساد يف إرص

فحقـكا حؽى اهلل يف شورة اهود, خز إمم أمة أمًة وإاهالكه 

هلم حني خالػوا أمر رشؾه قال يف خواتقم السورة بعد تؾؽم 

ِقوٍَّة َينَْهْوَن َفَلْوَٓ َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن َقْبلُِكْم ُأْوُلوْا بَ ) إخبار

َبَع الَِّذيَن  َّْن َأىَجْونَا ِمنُْهْم َواتَّ َعِن اْلَفَساِد ِِف األَْرِض إَِّٓ َقلِوًًل ِّمِّ

 (َظَلُموْا َما ُأْتِرُفوْا فِوِه َوَكاُىوْا ُُمِْرِميَ 

لرشور تزداد حني يتوارى ادصؾحون ظن فا ىعم يا كرام:

أمرون بادعروف إىل  مشفد آحتساب, وحني يركنُ 

إما بحجة ظدم اشتجابة الراحة وآكعزال, واحلجج كثرة, 

ٓ "الـاس, أو بحجة اخلوف ظذ ادؽتسبات, أو بحجة

, "اهل أكتم الذين تصؾحون الؽون", "تتعبوا أكػسؽم

إمر ادػزع, والشلن ادؼؾق الذي  ولؽنّ  ,"الػساد مستؿر"

يساءى لؽل مسؾم يف كل جمتؿع واهو يرى ادـؽر, اهو أكه 

وحده, بل ربكا  الػاظَل  إذا ما جاءت ٓ ختص   خياف ظؼوبةً 



ظّؿت, ولذا ففو يسعى لإلكؽار بكا يتقرس له من شبقل, ولو 

ب مـه اإلكؽار, ؾِ أيؼن أن ٓ اشتجابة وٓ تغقر, ففو إككا ضُ 

ولو مل يؽن من ذلك إٓ اإلظذار, وأن يؽون يف زمرة 

 .ػسدين, وٓ الساكتني, ٓ يف زمرة ادادصؾحني

 ن الـاس جتاه ادـؽرات من يؼدر ظذ إكؽاراها بقده,مِ 

ومـفم من يؼدر بؾساكه, ومـفم من ٓ يؼدر إٓ بؼؾبه, وذاك 

يسؿع ظن مـؽٍر واهو  ٓ يـبغي أن خيؾو مـه قؾب ادممن خرٌ 

, واهو أضعف اإليكان, ومع اهذا فؼد يغقب ظن اهـا أو اهـاك

طِوَئُة ِِف  "بعض الـاس اشتشعاره, ويف احلديث  إَِذا ُعِمَلِت اخْلَ

َكاَن َكَمْن  «َأْىَكَرَها» أو ،اَن َمْن َشِهَدَها َفَكِرَهَهااأْلَْرِض، كَ 

 " َعنَْها، َوَمْن َغاَب َعنَْها َفَرِضَوَها، َكاَن َكَمْن َشِهَدَها َغاَب 
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اس من يـؽر إذ يرى ادـؽر, باققة, وما دام يف الـوادعصقة 

ومن يسؾك ؼه اهلّم إذ يرى ادعصقة يف إرض, حؾومن ي



 ر.الطرق ادتاحة لتغقر ادـؽر, فػي إمة خ

فنذا شؿعت بؿـؽر أو ظؾؿته, فلكؽره, واكره وقوظه 

ٓ بؼؾبك, وحاذر أن تؽون ممن يشفده, فعباد الرمحن )

 ( والزور كل معصقة من الؼول والػعل.يشهدون الزور

 .ات ادـؽرات هبجراها, وإكؽاراهاإككا تُ قد ققل: و

تؾؽم يا كرام إضاللة ظذ قصة من قصص الؼرآن, وخز 

ما كاكت أحاديث تػسى, لؽـفا دروس روائع أخباره, من 

 اد, وظٌز دن اظتز.دن أر

 


