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قصة أصحاب الصخرة
ممخص الخطبة

طريقتو صمى اهلل عميو وسمم في دعوة الناس وتنوع أساليبو  -أثر القصة  -قصة الثالثة الذين

ُحبِسوا في الغار وما فييا من فوائد  -1 :بر الوالدين وأثره وفضمو وعقوبة العقوق  -2العفة وفضميا

 ,وخطورة الزنا وعاقبتو العظيمة  -3األمانة وفضميا  ,وخطورة الظمم وأكل أموال الناس بالباطل -4
مشروعية التوسل باألعمال الصالحة

-------------------------

الخطبة األولى
أما بعد:

فقد كان رسول اهلل  - -يسمك في دعوتو الناس أساليب شتى ,ومن ذلك ذكر القصص الواقعية

الصحيحة ,فقد كان رسول اهلل  - -يذكر ألمتو من قصص األمم السابقة ما يكون فيو عبرة لمن

يعتبر ,وذكرى لمن كان لو قمب أو ألقى السمع وىو شييد ,ذلك أن لذكر القصص الواقعية أث ار ال

ينكر ,وسمطانا بالغا عمى النفوس.

ونقف  -أييا اإلخوة في اهلل  -مع قصة من قصص األمم السابقة قصيا عمينا رسول اهلل - -؛

لنعتبر بما فييا ,فقد جاء في الصحيحين( .]1[)1عن عبد اهلل بن عمر  -رضي اهلل عنيما  -قال:
سمعت رسول اهلل  - -يقول(( :انطمق ثالثة نفر ممن كان قبمكم حتى آواىم المبيت إلى غار

فدخموه ,فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عمييم الغار ,فقالوا :إنو ال ينجيكم من ىذه الصخرة إال

أن تدعوا اهلل بصالح أعمالكم .فقال رجل منيم :الميم كان لي أبوان شيخان كبيران ,وكنت ال أغبق
قبميما أىال وال ماال (أي :ال أقدم في الشراب قبميما أحدا) ,فنأى بي طمب الشجر يوما فمم أرح

عمييما حتى ناما ,فحمبت ليما غبوقيما فوجدتيما نائمين ,فكرىت ان أوقظيما وأن أغبق قبميما أىال

أو ماال فمبثت والقدح عمى يدي انتظر استيقاظيما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي

(أي يصيحون من الجوع) ,فاستيقظا فشربا غبوقيما .الميم إن كنت فعمت ذلك ابتغاء وجيك فافرج

عنا ما نحن فيو من ىذه الصخرة ,فانفرجت شيئا ال يستطيعون الخروج منو .فقال اآلخر :الميم إنو
كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي ,وفي رواية :كنت أحبيا كأشد ما يحب الرجال النساء,

فأردتيا عمى نفسيا فامتنعت ,حتى ألمت بيا سنة من السنين فجاءتني فأعطيتيا عشرين ومائة دينار

عمى أن تخمي بيني وبين نفسيا ففعمت ,حتى إذا قدرت عمييا وفي رواية :فمما قعدت بين رجمييا

قالت :اتق اهلل وال تفضن الخاتم إال بحقو ,فانصرفت عنيا وىي أحب الناس إلي وتركت الذىب الذي
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أعطيتيا .الميم إن كنت فعمت ذلك ابتغاء وجيك فافرج عنا ما نحن فيو ,فانفرجت الصخرة غير أنيم
ال يستطيعون الخروج .وقال الثالث :الميم إني استأجرت أجراء وأعطيتيم أجرىم ,غير رجل واحد,

ترك الذي لو وذىب فثمرت أجره حتى كثرت منو األموال ,فجاءني بعد حين فقال :يا عبد اهلل ِّأد إلي

أجري ,فقمت :كل ما ترى من أجرك من اإلبل والبقر والغنم والرقيق فقال :يا عبد اهلل ال تستيزئ بي!
فقمت :ال استيزئ بك ,فأخذه كمو فاستاقو فمم يترك منو شيئا .الميم إن كنت فعمت ذلك ابتغاء وجيك
فافرج عنا ما نحن فيو ,فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون)).

عباد اهلل :تأمموا ىذه القصة العظيمة ,ىؤالء الثالثة عرفوا اهلل في الرخاء فعرفيم اهلل في الشدة ,وىكذا
كل من تعرف إلى اهلل في حال الرخاء واليسر ,فإن اهلل تعالى يعرفو في حال الشدة والضيق والكرب

فيمطف بو ويعينو وييسر لو أموره .قال اهلل تعالى :ومن يتق اهلل يجعل لو مخرجا ويرزقو من حيث ال
يحتسب  ,ومن يتق اهلل يجعل لو من أمره يس ار .

فاألول من ىؤالء الثالثة ضرب مثال عظيما في البر بوالديو ,بقي طوال الميل واإلناء عمى يده لم

تطب نفسو أن يشرب منو ,وال أن يسقي أوالده وأىمو ,وال أن ينغص عمى والديو نوميما حتى طمع

الفجر فدل ىذا عمى فضل بر الوالدين ,وعمى أنو سبب لتيسير األمور وتفريج الكروب ,وبر الوالدين
ىو أعظم ما يكون من صمة الرحم وقد قال النبي (( :- -من أحب أن يبسط لو في رزقو وينسأ لو

في أثره ,فميصل رحمو)) متفق عميو( .]2[)2وىذا جزاء معجل لصاحبو في الدنيا يبسط لو في رزقو

ويؤخر لو في أجمو وعمره ,ىذا غير الجزاء األخروي المدخر لو في اآلخرة ,وقد عظم اهلل تعالى شأن
الوالدين حتى أنو سبحانو نيى االبن عن أن يتمفظ عمييما بأدنى كممة تضجر كما قال تعالى:

وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبمغن عندك الكبر أحدىما أو كالىما فال تقل

ليما أف وال تنيرىما وقل ليما قوال كريما واخفض ليما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحميما كما

ربياني صغي ار .

وحتى أن الرسول  - -جعل صمة الرجل أىل ود أبيو من أبر البر فقد جاء في صحيح مسمم

( ,]3[)3عن عبد اهلل بن عمر  -رضي اهلل عنيما  -أن رسول اهلل  - -قال(( :إن من أبر البر
صمة الرجل أىل ود أبيو)) ,وفي المقابل حذر اإلسالم من عقوق الوالدين بل جعل ذلك من أكبر

كبائر الذنوب فقد جاء في الصحيحين( ,]4[)4عن أبي بكر  - -قال :قال رسول اهلل (( :أال أنبئكم
بأكبر الكبائر؟ ثالثا .قمنا بمى يا رسول اهلل قال :اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين وكان متكئا فجمس
وقال ,أال وقول الزور وشيادة الزور فما زال يكررىا حتى قمنا ليتو سكت)) .وفي صحيح مسمم

( ,]5[)5عن أبي ىريرة  - -قال :قال رسول اهلل (( :- -رغم أنفو ثم رغم أنفو ثم رغم أنفو .قيل:

من يا رسول اهلل؟! قال :من أدرك أبويو عند الكبر أحدىما او كمييما ثم لم يدخل الجنة)) ,قال أىل

العمم :وفي الحديث دليل عمى أن بر الوالدين عند كبرىما وضعفيما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك
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سبب لدخول الجنة ,فمن قصر في ذلك أرغم اهلل أنفو.

عباد اهلل :إن بعض الناس ال يبالي بشأن بر والديو بل تجده إما عاقاً ليما في القول أو الفعل أو
تجده معرضا عنيما أال فميعمم أن اإلعراض عن الوالدين حتى ولو لم يسئ إلييا ىو في الحقيقة

عقوق ليما.

أخرج الطبراني في المعجم الصغير ((]6[)6( :أن رجال جاء إلى النبي  - -فقال :يا رسول اهلل! إن
أبي أخذ مالي ,فقال النبي :- -اذىب فائتني بو ,فأتاه فنزل جبريل  -عميو السالم  -عمى النبي -
 -فقال :إن اهلل يقرئك السالم ويقول :إذا جاءك الشيخ فسمو عن شيء قالو في نفسو ,ما سمعتو

أذناه ,فمما جاء الشيخ سألو النبي  :- -ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ مالو؟ فقال :سمو يا رسول
اهلل ىل أنفقو إال عمى عماتو أو خاالتو أو عمى نفسي فقال النبي  - -دعنا من ىذا وأخبرنا عن

شيء قمتو في نفسك ما سمعتو أذناك فقال واهلل يا رسول اهلل ما يزال اهلل يزيدنا بك يقينا لقد قمت في

نفسي شيئا ما سمعتو أذناي قال :قل وأنا أسمع ,قال :قمت:

غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجني عميك وتنيل

إذا ليمة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إال ساى ار أتمممل

كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت بو دوني فعيناي تيمل

تخاف الردى نفسي عميك وانيا لتعمم أن الموت وقت مؤجل

أؤمل
فمما بمغت السن والغاية التي إلييا مدى ما فيك كنت ّ
جعمت ج ازئي غمظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل

فميتك إذ لم ترع حق أبوتي فعمت كما الجار المجاور يفعل

برد عمى أىل الصواب موكل
تراه معدا لمخالف كأنو ّ
وحينئذ قال لو النبي (( :- -أنت ومالك ألبيك)).

عباد اهلل :وثاني ىؤالء الثالثة في القصة رجل ضرب مثال بالغاً في العفة الكاممة ,حين تمكن من

حصول مراده من ىذه المرأة ,التي ىي أحب الناس إليو ,ولكن عندما ذكرتو باهلل تركيا ,وىي أحب

الناس إليو ,ولم يأخذ شيئا مما أعطاىا .جاء في الصحيحين في حديث السبعة الذين يظميم اهلل

تعالى في ظمو يوم ال ظل إال ظمو أن من ضمن ىؤالء السبعة(( :رجال دعتو امرأة ذات منصب

وجمال فقال :إني أخاف اهلل)).

ما أعظم الفرق بين ىذا وبين من يسافر لبالد الدعارة والمجون! ألجل ان يزني بالعاىرات المومسات

والعياذ باهلل ,أال فميعمم أولئك الذين يسافرون لتمك البالد أن اهلل  -عز وجل  -رقيب عمييم ,وال

يخفى عميو خافية ,فيو مطمع عمييم في ىذا البمد ,وفي تمك البالد ,وليعمموا بأنيم عمى خطر عظيم,

إن لم يتوبوا إلى اهلل تعالى ,يقول اهلل  -عز وجل  :-والذين ال يدعون مع اهلل إليا آخر وال يقتمون

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

النفس التي حرم اهلل إال بالحق وال يزنون ومن يفعل ذلك يمق آثاما يضاعف لو العذاب يوم القيامة

ويخمد فييا ميانا إال من تاب وآمن وعمل عمال صالحا فأولئك يبدل اهلل سيئاتيم حسنات وكان اهلل

غفو ار رحيما .

ويكفيك قبحا لمزنا النظر لمعقوبة الشرعية المترتبة عميو في الدنيا ,فحد الزاني البكر جمد مائة ,وأن

يغرب عن موطنو سنة كاممة ,وأما إذا كان محصنا  -أي متزوجا  -فحده القتل لكن عمى صفة
ّ
فظيعة غميظة ,وىي :الرجم بالحجارة حتى الموت.

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم :وال تقربوا الزنا إنو كان فاحشة وساء سبيال .

بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم ,ونفعني واياكم بما فيو من اآليات ,والذكر الحكيم ,أقول قولي

ىذا ,وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر المسممين من كل ذنب ,فاستغفروه وتوبوا إليو ,إنو ىو الغفور

الرحيم.

-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل عمى إحسانو ,والشكر لو عمى توفيقو وامتنانو ,وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو,
تعظيما لشأنو ,وأشيد أن محمدا عبده ورسولو الداعي إلى رضوانو ,صمى اهلل عميو وعمى آلو

وصحبو ومن اىتدى بيديو واتبع سنتو إلى يوم الدين.

أما بعد:

فاعمموا أن خير الحديث كتاب اهلل وخير اليدي ىدي محمد  - -وشر األمور محدثاتيا وكل محدثة

بدعة.

عباد اهلل :وثالث ىؤالء المذكورين في القصة :رجل ضرب مثال عظيما في األمانة والنصح ,حيث
ثَّمر لألجير أجره فبمغ ما بمغ ,وسممو إلى صاحبو ,ولم يأخذ عمى عممو شيئا ,ما أعظم الفرق بين

ىذا الرجل وبين أولئك الذين يظممون األجراء ويأكمون حقوقيم ,السيما إن كانوا من العمال الوافدين

فتجد ىؤالء الكفالء يكاد يصدق فييم قول اهلل تعالى :ويل لممطففين الذين إذا اكتالوا عمى الناس
يستوفون واذا كالوىم أو وزنوىم يخسرون أال يظن أولئك أنيم مبعوثون ليوم عظيم .

فيم يريدون من ىؤالء العمال أن يقوموا بالعمل عمى أكمل وجو ,ولكنيم يبخسونيم حقوقيم

ويماطمونيم في إعطائيم أجرتيم ,وربما رجع بعض أولئك العمال إلى بمدانيم ولم يستوفوا أجورىم,

أال فميعمم من استأجر أجي ار ولم يوفو أجره أن اهلل تعالى سيكون خصمو يوم القيامة ,لن يكون

خصمك ىذا العامل المسكين الضعيف ,ولكن سيكون خصمك رب العالمين كما جاء في صحيح

البخاري ان رسول اهلل  - -قال :قال اهلل تعالى(( :ثالثة أنا خصميم يوم القيامة ,ومن كنت خصمو
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فقد خصمتو)) ,وذكر منيم(( :رجال استأجر أجي ار فاستوفى منو ثم لم يعطو أجره)).

عباد اهلل :ودل ىذا الحديث عمى مشروعية التوسل باألعمال الصالحة ,بل إن ذلك التوسل سبب

لتفريج الكروب ,وانظر إلى حال ىؤالء الثالثة لما ضاقت بيم السبل توسموا إلى اهلل تعالى بصالح

أعماليم ففرج اهلل عنيم.
__________
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