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وقفات مع قصة سبأ

ممخص الخطبة

 -1سرد لقصة سبأ -2 .أثر الذنوب والمعاصي -3 .دروس وعبر من القصة.
-------------------------

الخطبة األولى

َّ
ِ
َِّ
ءام ُنوْا اتَّقُوْا المَّ َو َح َّ
ون.
ق تَُقاتِ ِو َو َ
ال تَ ُموتُ َّن ِإال َوأَنتُم ُّم ْسم ُم َ
أما بعد :ياا أَيُّيَا الذ َ
ين َ
عباد اهلل ،اتقوا اهلل حق التقوى ،وراقبوه في السر والعمن والنجوى.

سنقف واياكم في ىذه الدقائق الغالية مع آيات من القران مع قصة قوم سبأ.
ِ
ين و ِشم ٍ
ال ُكمُوا ِم ْن ِرْز ِ
ان ِل َس َبٍإ ِفي َم ْس َكنِ ِي ْم َآيةٌ َجنَّتَ ِ
ق
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيمَ ،ل َق ْد َك َ
ان َع ْن َيم ٍ َ َ
َرِّب ُك ْم َوا ْش ُك ُروا لَوُ َبْم َدةٌ طَي َِّبةٌ َوَر ٌّ
اى ْم بِ َجنَّتَْي ِي ْم َجَّنتَْي ِن
ور فَأ ْ
ضوا فَأ َْر َسْم َنا َعمَ ْي ِي ْم َسْي َل اْل َع ِرِم َوَب َّدْلَن ُ
َع َر ُ
ب َغفُ ٌ
َّ
َذواتَى أُ ُك ٍل َخم ٍط وأَ ْث ٍل و َشي ٍء ِم ْن ِس ْد ٍر َقمِ ٍ
ور َو َج َعْم َنا
يل َذِل َك َج َزْي َن ُ
اى ْم بِ َما َكفَ ُروا َو َى ْل ُن َج ِازي ِإال اْل َكفُ َ
َ
ْ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ين َف َقالُوا
َب ْي َنيُ ْم َوَب ْي َن اْلقَُرى التي َب َارْك َنا فييَا قًُرى َ
َّاما آمن َ
ظاى َرةً َوَق َّد ْرَنا فييَا الس َّْي َر س ُ
يروا فييَا لَ َيالي َوأَي ً
ك آلي ٍ
اىم ُك َّل مم َّز ٍ ِ ِ
ِ
ات ِل ُك ِّل
َسفَ ِارَنا َو َ
َح ِاد َ
ظمَ ُموا أَنفُ َسيُ ْم فَ َج َعْم َن ُ
ق ِإ َّن في َذل َ َ
اى ْم أ َ
َرب ََّنا َباع ْد َب ْي َن أ ْ
َُ
يث َو َم َّزْق َن ُ ْ

َّار َش ُك ٍ
صب ٍ
ور [سبأ.]11-15:
َ
طفاني رضي اهلل عنو قدم عمى رسول اهلل فقال :يا نبي
الغ َ
أخرج ابن أبي حاتم أن فَ ْروة بن ُم َس ْيك َ
اهلل ،إن سبأ قوم كان ليم في الجاىمية عز ،واني أخشى أن يرتدوا عن اإلسالم ،أفأقاتميم؟ فقال(( :ما
ِ
ان ِل َس َبٍإ ِفي َم ْس َكنِ ِي ْم.
أم ُ
رت فييم بشيء بعد)) ،فأنزلت ىذه اآلية :لَ َق ْد َك َ
أمة اإلسالم ،إن سبأ قبيمة معروفة في اليمن ،ومسكنيم بمدة مأرب .ومن نعم اهلل ولطفو بالناس

قص عمييم في القرآن أخبار الميَمكين من األقوام التي كانت تجاورىم
عموما والعرب
خصوصا أن ّ
ً
ً
وأبقى آثارىم شاىدة عمى جحودىم وىالكيم؛ عمّيم بذلك يعتبرون ويؤمنون.
كانت سبأ في أرض مخصبة ،وقد ارتقوا في سمم الحضارة حتى تحكموا في مياه األمطار الغزيرة

طبيعيا يتألف جانباه من جبمين
خزًانا
التي تنحدر إلييم من الجبال عبر وديان عظيمة ،فأقاموا ّ
ً
كبير بو عيون تفتح وتغمق ،وخزنوا المياه بكميات
سدا ًا
عظيمين ،وجعموا بينيما عمى فم الوادي ً

عظيمة وراء السد ،وتحكموا فييا وفق حاجتيم ،فكان ليم من ىذا مورد مائي عظيم أطمق عميو سد

مأرب.

وكان من أثر ذلك الرخاء والوفرة والمتاع الجميل جنتان عن يمين وشمال ،قال قتادة :كانت بساتينيم
تسر الناس بظالليا ،وكانت المرأة تمشي تحت األشجار وعمى رأسيا مكتل أو
ذات أشجار وثمارُّ ،
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زنبيل ،فيتساقط من األشجار ما يممؤه من غير ٍ
كمفة وال قطاف لكثرتو ونضجو ،فكانت آية تذكرىم

بالمنعم الوىاب سبحانو وتعالى ،وقد أمروا أن يستمتعوا برزق ربيم شاكرين لو ،وذكرىم بنعمة البمد

الطيب ،ومن زيادة نعمو المغفرة عمى التقصير والتجاوز عن السيئات.

فال إلو إال اهلل ،سماحة في األرض بالنعمة والرخاء ،وسماحة بالعفو والغفران من رب األرض

والسماء ،فماذا يقعدىم عن الحمد والشكر لذي الجالل واإلكرام؟!

ولكنيم أعرضوا عن شكر اهلل ،ولم يعمموا بما أمرىم اهلل ،وأساؤوا فيما أنعم اهلل عمييم ،وما أحسنوا،

فكانت العقوبة من اهلل بأن سمبيم تمك النعم والوفرة والخضرة ،فأرسل عمييم سيل العرم الجارف الذي

السد الذي كان
حطم ذلك السد العظيم .قال الطبري :وحين أعرضوا عن تصديق الرسل ثقب ذلك ّ
وخرب أرضيم وديارىم ،فتفجرت المياه
فغرقياَّ ،
يحبس عنيم السيول ،ثم فاض الماء عمى جناتيم َّ

المحتجزة ،فأغرقت ودمرت ذلك النعيم ،وبعدىا جفت األرض واحترق الزرع ،فبدلت الجنان الفيحاء

مر بشع وشيء من سدر قميل
والبساتين الغناء بأرض قاحمة مقفرة ،بيا نبات ذو شوك وأثل ذات أُكل ٍّ
التي ال ينتفع بثمرىا ،وضيق عمييم الرزق ،وبدليم من الرفاىية والنعماء بالشدة والخشونة والألواء.

عباد اهلل ،ىذا النذير األول ،ثم يأتي النذير الثاني ،ما ىو؟ لكنو سبحانو لم يمزقيم ويفرقيم ،بل كان

عمرانيم متصالً بينيم وبين القرى المباركة :مكة والشام ،فيخرج المسافر من قرية ويدخل القرية

األخرى ولما يظمم الميل عمييم وىم آمنون مطمئنون .ولكن غمبت عمى قوم سبأ الشقاوة فمم يتعظوا
بالنذير األول ،ولم يرجعوا إلى ربيم ويستغفروه ،بل دعوا دعوة الحمق والجيل قائمين :رب ََّنا ب ِ
اع ْد َب ْي َن
َ َ
ٍ
اىم ُك َّل مم َّز ٍ ِ ِ
َّار َش ُك ٍ
صب ٍ
ور.
َس َف ِارَنا َو َ
َح ِاد َ
ظَم ُموْا أَنفُ َسيُ ْم َف َج َعْم َن ُ
ق ِإ َّن فى َذل َك َ
اى ْم أ َ
أْ
آليات لّ ُك ّل َ
َُ
يث َو َم َّزْق َن ُ ْ
واستجاب اهلل دعوتيم ،ففرقيم في األرض وبدد شمميم بعد أن كانوا مجتمعين ،وصاروا أحاديث

يروييا الرواة وقصة يعاد ذكرىا عمى األلسن واألفواه ،فأزاليم اهلل بعد أن كانوا أمة ليا شأنيا بين

األمم ،ولكن ما أىون الخمق عمى اهلل إذا ىم عصوه.

وبعد ذلك كمو تختم القصة بتوجيو من اهلل العميم الحكيم لمن يق أر ىذا القرآن ويعتبر بما فيو من

األحكام والشرائع واألخبار أن ما ذكر في ىذه القصة آية وموعظة لكل صبار شكور ،فيحذر المعتبر
من الجزع وىو ضد الصبر ،ومن الكفر وىو ضد الشكر.

معاشر المؤمنين ،تأمموا أثر المعاصي والذنوب كيف حولت أمة ممكنة في أرضيا ترفل في خيراتيا

فبدلوا بالفرقة بعد
بطيب أرضيا وتقارب أسفارىا ومغفرة ربيا لتقصيرىا ،فصارت أحواليا منكوسةُ ،
االجتماع وبمحق البركة بعد طيب البقاع وبتباعد األسفار بعد تقاربيا ،واستُبدلوا بعد األمن خوفًا
ال .قال ابن القيم رحمو اهلل تعالى في كتابو الداء والدواء" :ومن عقوبات المعاصي أنيا
وبعد العز ذ ً
تزيل النعم وتحل النقم ،فما زالت عن العبد نعمة إال بذنب ،وال حمت بو نقمة إال بذنب" ،وقال أحد

َص َاب ُك ْم ّمن
السمف رحمو اهلل تعالى" :ما نزل بالء إال بذنب ،وما رفع إال بتوبة" ،وقال تعالىَ :و َما أ َ
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ُّم ِ
ت أ َْيِدي ُك ْم َوَي ْعفُوْا َعن َكثِ ٍ
ير .ولقد أحسن القائل:
ص َيب ٍة َفبِ َما َك َس َب ْ
إذا كنت ِفي نعمة فارعيا…فإن المعاصي تزيل النعم
وحطيا بطاعة رب العباد…فرب العباد سريع النقم

واياك والظمم ميما استطعت…فظمم العباد شديد الوخم
وسافر بقمبك بين الورى…لتبصر آثار من قد ظمم

فتمك مساكنيم بعدىم…شيود عمييم وال تتيم

وما كان شيء عمييم أضر…من الظمم وىو الذي قد قصم
صموا باْلجحيم وفات النعيم…وكان الذي ناليم كالحمم

جنبني اهلل واياكم أسباب سخطو وعقابو ،وجعمنا جميعا من أىل محبتو ورضوانو ،وصدق اهللِ :
ذال َك
ً
بِأ َّ
ك ُم َغّي ًار ّن ْع َمةً أ َْن َع َميَا َعَمى َق ْوٍم َحتَّى ُي َغّي ُروْا َما بِأ َْنفُ ِس ِي ْم.
َن المَّ َو َل ْم َي ُ
-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل ذي الجالل األكبر ،عز في عاله فغمب وقير ،أحصى قطر المطر وأوراق الشجر وما في
األرحام من أنثى وذكر ،خالق الخمق عمى أحسن الصور ،و ارزقيم عمى قدر ،ومميتيم عمى صغر

وشباب وكبر ،أحمده حمدا يوافي إنعامو ويكافئ مزيد كرمو األوفر ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال

شريك لو شيادة من أناب وأبصر ،وراقب ربو واستغفر ،وأشيد أن سيدنا وموالنا محمدا عبده ورسولو

وحبيبو وخميمو الطاىر المطيّر ،المختار من فير ومضر ،صمى اهلل عميو وعمى آلو وصحبو وذويو
ما أقبل ليل وأدبر ،وأضاء صبح وأسفر ،وسمم تسميما كثي ار كثي ار.

أما بعد :ونستميم واياكم ـ عباد اهلل ـ أىم الدروس والعبر من ىذه القصة العظيمة:

ال :عظم فضل اهلل عمى عباده ورحمتو بيم وتيسير أمورىم وتذليل الصعاب ليم كما قال تعالى:
أو ً
َّ ِ
ِ
وىا.
ص َ
َوِان تَ ُع ُّدوْا ن ْع َمةَ المو الَ تُ ْح ُ
جندا من
ثانًيا :تفرد اهلل بتصريف أمور العباد والبالد ،وأن هلل جنود السموات واألرض ،فيسخر اهلل ً
جنده عمى عباده ما يكون فيو رحمتو ونعماؤه ،وتارة يسخرىا عمى قوم فيكون فييا عذابو ونقمتو،

خرب اهلل ممكيم،
فيجازي المحسن بِإحسانو والمسيء بِإساءتو ،فِإن قوم سبأ لما كفروا نعمة اهلل َّ

شر َّ
وشتَّت شمميمَّ ،
ممزق ،وجعميم عبرةً لمن يعتبر وىو أحكم الحاكمين.
ومزقيم َّ
ثالثًا :عدم األمن من مكر اهلل جل وعال والحذر من طول األمل ،وال يغتر المرء بنعم اهلل وىو عمى
معاصيو ،فإن ذلك استدراج ليالكو ولنتنبو لذلك.

أييا اإلخوة ،إن الفرد منا ـ نسأل اهلل العافية ـ قد يعاجل بالعقوبة في ولده ،مالو ،عمره ،وقد يؤخر،

بينما ىالك الشعوب قد يكون أكثر إمياالً .خذ مثاالً :ظل االتحاد السوفياتي  22سنة ثم كتب اهلل لو
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تحذير لنا بأن ال نغتر
الزوال والتفكك ،فميس معنى ذلك أن اهلل غافل عما يعمل الظالمون  ،فيو
ٌ
وتذكير لألمة أن الجحود والنكران لنعم اهلل وعدم شكرىا
بتقمب الذين كفروا في البالد فإنو متاع قميل،
ٌ

أبدا ،وتنزل
يعرضيا لمزوال وانقالب األحوال كما سمعنا من حال قوم سبأ ،وىذه السنة ثابتة ال ّ
تتبدل ً
عمى كل من كفر بنعمة اهلل تعالى ولم يؤد حقيا من الشكر العممي التطبيقي ال الشكر بالمسان فقط،
ت ِ
ط َمئَِّن ًة َيأْتِييَا ِرْزقُيَا َرَغ ًدا ّمن ُك ّل َم َك ٍ
ت بِأ َْن ُعِم
ءام َن ًة ُّم ْ
ان َف َك َف َر ْ
ب المَّوُ َمثَالً َق ْرَي ًة َك َان ْ
ض َر َ
وصدق اهللَ :و َ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ص َن ُعو َن.
اس اْل ُجوِع َواْل َخ ْوف بِ َما َك ُانوْا َي ْ
المو َفأَ َذا َقيَا الموُ ل َب َ

ابعا :الحذر من الغفمة عن آيات اهلل ووجوب األوبة واإلنابة إلى اهلل تعالى عند نزول البالء وربط
رً
ذلك بالذنوب والمعاصي .والحذر من تزيين الشيطان لممعصية وتسييميا لك ،وتذكر رحمة اهلل بك أن

عدوك ليس لو سمطان عميك ،ولكن إياك ـ يا محب ـ أن تغفل عن كيد الشيطان ،قال الحسن في
ان و ِ
طٍ
اهلل ما ضربيم بعصا ،وال أكرىيم عمى شيء ،وما كان
ان َلوُ َعَم ْي ِي ْم ِم ْن ُسْم َ
قولو تعالىَ :و َما َك َ
غرور وأماني دعاىم ِإلييا فأجابوه
ًا
ِإالّ

خامسا :الحذر من التبذير واإلسراف ،وأنيما من أسباب سخط اهلل تعالى عمى عباده ،وأنيما من كفر
ً
النعمة وجحودىا.

سادسا :الحذر من اإلعراض عن دين اهلل تعالى وعدم مبارزتو بالمعاصي أو المجاىرة بيا ،فإن اهلل
ً
اى ْم بِ َجنَّتَْي ِي ْم َجنَّتَْي ِن ،قال المفسرون :وتسمية البدل "جنتين"
ال غالب لو .وتأمل في قولو تعالىَ :وَب َّدْل َن ُ
ضرب من التيكم؛ ألن األثل والسدر وما كان فيو خمط ال يسمى جنة ،ألنيا أشجار ال يكاد
فيو
ٌ
ينتفع بيا ،وِانما جاء التعبير عمى سبيل المشاكمة.

سابعا :الصبر عمى البالء وعدم السخط عمى أقدار اهلل تعالى والرضا بقضائو وقدره ،ولتعمم أن ما
ً
أصابك لم يكن ليخطئك ،وما أخطأك لم يكن ليصيبك ،قال رسول اهلل (( :ما ي ازل البالء بالمؤمن

والمؤمنة في نفسو وولده ومالو حتى يمقى اهلل وما عميو خطيئة)) أخرجو أحمد وقال األلباني" :حديث

شر لم أحزن ،لماذا؟ قال :ألني ال أعمم
صحيح" .يقول أحد السمف :إذا أصبحت فأصبت بخير أو ّ
الخير من الشر الذي كتبو اهلل عمي.

وقفت عمى ىذه الحادثة بنفسي :رجل وضعت زوجتو عدسات عمى عينييا ،ثم أصبحت ال ترى ،لم
تجد عند الطبيب عالجا ،ظنت أنيا عين ،قُرئ عمييا وذ ّكرت باهلل وبنعمة البصر َبكت وتابت
وأكثرت من االستغفار والقيام ،وىي التي ظمت سنة ونصفا ال تنجب بعد ىذه الحادثة ،وبعد التوبة

واالستغفار أحست بجنين يتحرك في أحشائيا ،فسبحان اهلل! جعل ىذه الحادثة سببا لمحمل.

قال ابن القيم رحمو اهلل" :قال بعض الصالحين :يا بني ،إن المصيبة ما جاءت لتيمكك ،وانما جاءت

لتمتحن صبرك وايمانك ،يا بني ،القدر سبع ،والسبع ال يأكل الميتة".

أخير :الدعاء ،فما من عسير إال يسره ،وال من بالء إال كشفو ،وال من كرب إال نفسو ،فعميكم
ثامنا و ًا
ً

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

بو فإنو السالح الذي ال يثمم ،ومما دعا بو النبي قولو(( :الميم إني أعوذ بك من جيد البالء ودرك

الشقاء وسوء القضاء وشماتة األعداء)).
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