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بسم اهلل الرضبن الرحيم
احلمدهلل رب العادلُت كالصالة كالسالـ على نبيٌنا حممد كعلى آلو كصحبو أصبعُت
كثَتا طيبنا مبارنكا كنستغفره من ذنوبنا ،كنعوذ باهلل أف حنرـ العلم كأسبابو  ،كنعوذ باهلل أف نكوف ممن تعلم فلم
حنمد اهلل ن
ضبدا ن

يعمل أك تعلم فلم يشكر ،فاحلمدهلل الذم يسر لنا أسباب العلم  ،كاحلمدهلل الذم كفقنا للعمل هبذا العلم حنمده طالبُت منو ادلزيد

علما كإديانا ك دبا تعلمناه ك انفعنا بو دلا
أىل للرغباء كالثناء كالرجاء ،اللهم ال زبيب رجاءنا كزدنا ن
راغبُت فيو سبحانو كتعاىل ،كىو ه
نلقاؾ.
اآليات اليت سنتدارسها اليوـ الثاين عشر من دركسنا يف ىذا الشهر الكرمي ،سيكوف من سورة احلجر كفيها كالـ عن ىؤالء
األنبياء الكراـ الذين أتى اخلرب عنهم ليحصل دبعرفتهم زيادة اليقُت بعناية رب العادلُت هبؤالء اخللق ،كزيادة اليقُت بأنو سبحانو كتعاىل
حجة عظيمة قد حصلت جلميع األمم فال حياسبوف كال يعاقبوف إال
صبيعا ،فإف ىذه احلجة كىي إرساؿ الرسل ٌ
أقاـ احلجة عليهم ن
يتبُت ذلم السبيل.
بعد أف ٌ

كمن ذلك ما ذكره سبحانو كتعاىل يف ىذه السورة الكردية عن قوـ لوط ككيف أنو أرسل إليهم لو نط ا -عليو السالـ  -كقصتو
مشهورة ،لكن سنأخذ اليوـ من آخر قصة لوط ما ذكره -سبحانو تعاىل -خاصة يف سورة احلجر من كوف أف آثار قوـ لوط موجودة
مرئية كذلك لغاية عظيمة.

نتدارس من سورة احلجر أكاخر قصة لوط عليو السالـ  ،كقصتو مشهورة -عليو
السالـ -يف آخرىا يقوؿ اهلل عزكجلِ{ :إ َّن ِإ َذِإ َذ َذ َذ ٍت
ت ِإ ْل ُم َذـ َذ ِّس ِإ َذي } يعٍت بعدما
َذ
أخربنا أف الصيحة أخذذم يـ شرقُت كقت الشركؽ كأفق -سبحانو كتعاىل -جعل عاليها
سافلها فقلب عليهم ادلدينة  ،كأنو أيمطر عليهم حجارة من سجيؿ ،كىي تتبع من خرج
كش ٌذ من ادلدينة قاؿ تعاىل ِ{ :إ َّن ِإ َذِإ َذ َذ َذ ٍت
ت ِإ ْل ُم َذـ َذ ِّس ِإ َذي }.
َذ
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قاؿ الشيخ السعدم:
ي} أم :ادلتأملُت ادلتفكرين ،ىؤالء ىم الذين ينتفعوف دبا يركف الذين ذلم فكر كركيٌة كفراسة ،يفهموف هبا ما أيريد
{ا
بذلك ،يعٍت يفهموف دلاذا بقيت ىذه اآلثار ،يفهموف دلاذا حصلت ىذه العقوبات ،يفهموف هبا ما أيريد بذلك من أف من ذبرأ على
خصوصا ىذه الفاحشة العظيمة ،فإف اهلل سيعاقبهم بأشنع العقوبات ،كما
معاصي اهلل سيعاقبهم اهلل – عزكجل -بأشنع العقوبات
ن
ذبرأكا على أشنع السيئات.
{ َذوِإنَّنـ َذه } أم :مدينة قوـ لوط اليت كقع فيها العقاب {َذِإ َذ ِإ ٍتي ُم ِإ ٍتي} أم للسالكُت ،يعرفو كل من تردد يف تلك الديار .
يًتدد كيراىا لكن بقي أف يكوف من ادلتومسُت الذين يركف اآليات فيعرفوف ما كراءىا من حقائق فتكوف اآليات بالنسبة ذلم
ىو ٌ
مبثابة الوسم كالداللة تدذلم على ما كراءىا من حقائق .
يقوؿ الشيخ:
كيف ىذه القصة من العرب  :عنايتو تعاىل خبليلو إبراىيم،
سيعطينا عرب من قصة لوط عليو السالـ ،أين تظهر عناية اهلل بإبراىيم يف قصة لوط؟
فإف لوطنا عليو السالـ من أتباعو ،كممن آمن بو فكأنو تلميذ لو ،فحُت أراد اهلل إىالؾ قوـ لوط حُت استحقوا ذلك ،أمر رسلو

يبشركه بالولد كخيربكه دبا بيعثوا لو،
ديركا على إبراىيم عليو السالـ كي ٌ
أف ٌ

–

ىو اآلف كأنو يف منزلة تلميذه فاهلل تعاىل أرسل ادلالئكة تبشر إبراىيم -عليو السالـ -بالولد كيف نفس الوقت زبرب إبراىيم

عليو السالـ -دبا بيعثوا لو.
حىت إنو جادذلم -عليو السالـ -يف إىالكهم حىت أقنعوه ،فطابت نفسو .
كىذا من عظيم كرـ اهلل بإبراىيم -عليو السالـ -كىذا مما يدؿ على مكانتو عند ربو ،فإنو مل يفاجئو خبرب إىالؾ قوـ لوط الذم
جدا تدؿ على مكانة
خيرب بذلك مث تطيب نفسو يف اإلبالغ ،كىذه فائدة عظيمة ن
يكوف فيو لوط كالتلميذ لو ،كإدنا أكرمو بأف ى

إبراىيم -عليو السالـ -عند ربو.

ككذلك لوط -عليو السالـ -دلا كانوا أىل كطنو ،فردبا أخذتو الرقة عليهم كالرأفة هبم.
ىذا لو نزؿ األمر مباشرة إلىالكهم ،لكن اهلل -عزكجل.-
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قدَّر من األسباب ما بو يشتد غيظو كحنقو عليهم
كالسبب -كما ىو معلوـ  -أف ادلالئكة أتتو يف صورة إنسي فحصل من زكجتو ما حصل كقع منها ما كقع ككقع من القوـ ما
كقع فاشتد غيظو عليهم.
ل ْل ُم ِإَذ ِإ ٍت
ي} [ىود.]81 :
ل ْل ُم َذَذْل َذ ا ُّص
حىت استبطأ ىالكهم دلا قيل لوِ{ :إ َّن َذ ْل ِإ َذ ُمه ُمي ا ُّص
يعٍت كاف متعجل أف يكوف اإلىالؾ قبل ذلك كىذا من حكمة اهلل ؛ ألنو قد يقع يف قلب اإلنساف على كثَت من األقدار شيء
كيبُت ذلم أحواؿ ذبعلهم موافقُت
لضعف علمو كاهلل عز كجل ٌ
خاصة أف ييظهر ذلم ٌ
عالـ الغيوب  ،فمن رضبة اهلل باخللق كباألنبياء ن
قابلُت طيبُت النفس على أقدار اهلل ،مث إف من رضي فلو الرضا.

شرىم كطغياهنم ،فإذا انتهى يعٍت كقع أعلى ما ديكن أكقع هبم من العقوبات
كمنها :أف اهلل تعاىل إذا أراد أف يهلك قرية ازداد ٌ

ما يستحقونو.

أشر ما ديكن كأطغى ما ديكن فتقع عليهم العقوبات اليت
شرعوه إال ليبؿغوا ٌ
كىذا ما نظنٌو يفمن شرعن اللِّواط ،أهنم ما ٌ

يستحقوهنا .ىذا يف الكالـ عن لوط -عليو السالـ -كقومو كما جرل ذلم.

مكة فأصحاب األيٌكة ىم قوـ شعيب  ،نعتهم اهلل كأضافهم إىل
يأيت بعده اخلرب عن قوـ شعيب الذين يمسٌوا بأصحاب األ ٌ
األيٌكة ،كىو البستاف كثَت األشجار  ،دلاذا نعتهم بذلك ؟
يقوؿ الشيخ:
ليذكر نعمتو عليهم ،كأهنم ما قاموا هبا
معين ما قاموا بشكرىا كما ينبغي للشاكرين
بل جاءىم نبيٌهم شعيب ،فدعاىم إىل التوحيد ،كترؾ ظيلم الناس يف ادلكاييؿ كاملكازين.

كىذا يدؿ على أف ىؤالء قد صبعوا بُت أمرين:
 .1بُت الشرؾ -الظلم الكبَت-
 .2كبُت ظلم الناس.
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ىر ٍغ ىم إنعاـ اهلل عز كجل عليهم  ،فمن صبع بُت ىذا كىذا فقد أكقع نفسو يف عقوبة اهلل ،إال أف اهلل

-عز كجل -من رضبتو

احلجة على األقواـ  ،كلَتشدكىم علهم يعودكا عن ظلمهم ،فأرسل اهلل -عز كجل -شعيبنا ذلم فدعاىم
أرسل ُّ
الرسل ليكونوا مقيمُت ٌ
إىل التوحيد ،كترؾ ظلم الناس يف ادلكاييل كادلوازين .

كعاجلىم على ذلك على أشد ادلعاجلة لكنهم استمركا يف ظلمهم يف حق اخلالق .
كىؤالء أصحاب األيٌكة فيما يقاؿ أهنم عبدكىا كجعلوىا إذلنا ذلم من دكف اهلل ،فوقعوا بذلك يف الشرؾ دبا أنعم عليهم اهلل -عز

يتنعموف بأرزاؽ اهلل اليت كانوا ييشبهوف فيها قوـ سبأ
كجل -ؼىم مشركُت مثل غَتىم لكن أشركوا مع اهلل ما كىبهم اهلل  ،مث أهنم كانوا ٌ

التوسع فيما رزقهم اهلل من النِّعم كالتمتع هبا ،فلم يكن منهم إال أف صبعوا بُت الشرؾ باهلل كبُت االعتداء على حقوؽ خلق
من جهة ٌ
اهلل.

كيف حق اخللق ،كذلذا كصفهم ىنا بالظلمَ { :ذ نْلـَذـ َذ ْل َذ ِإ ْلـ ُمه ْلي} فأخذىم عذاب يوـ الظيلٌة،
كىذا العذاب الذم كقع هبم كاف عذاب و
يوـ عظيم ،مث يأيت العربة اليت نبحث عنها كىي دلاذا يخن ىرب عن ىؤالء؟
دلاذا تأتينا األخبار عنهم كعن عذابوـ ؟
السبب يف ذلك :أف ىذه عرب لذلك قاؿ اهلل -عز كجل:-
{ َذوِإنـَّن ُمه َذ } أم :ديار قوـ لوط كأصحاب األيكة {َذِإِإ َذ ٍتا ُمِإ ٍتي} دبعٌت أهنا يف طريق كاضح دير هبم ادلسافركف كل كقت ،فيبُت
من آثارىم ما ىو مشاىد باألبصار فيعترب بذلك أكلوا األلباب.
فَتكا آثار قوـ عظماء كعندىم ما عندىم كيكوف قد جاءذم الصيٌحة يف آيات ،كالرجفة يف آيات كعذاب يوـ الظيلٌة يف آيات،

كاهلل قد صبع عليهم أنواع من العقوبات كصنوفنا من ادلثيالت كأشكاالن من البليٌات
 سلٌط اهلل عزكجل عليهم رجفة شديدة أسكتت حركاذم
 كصيحة عظيمة خلعت قلوهبم
 كظيلة أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرجائها كاجلهات.

فمعناىا ىؤالء القوـ ارتكبوا عظيم ادلنكرات؛ ألهنم صبع ذلم عذبوا بعذاب الصيٌحة كعذبوا بعذاب الرجفة كعذبوا بالظلٌة ،فعرفنا

أف الرجفة ىذه رجفت خالؿ أرضهم كأخداهنم كأتت الصيٌحة فخلعت قلوهبم من اخلوؼ كأتت الظيلٌة فرمت عليهم شرر النار من
مناسب لتكذيبهم كتطاكذلم على أنبياءىم.
صبيع األرجاء ،فكاف ىذا العذاب
ه
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كىؤالء قوـ شعيب يسكنوف يف مشاؿ اجلزيرة ادلنطقة اليت تيسمى ىم ٍديىن ،كيعبدكف ىذه األيٍكة كيتفاخركف بتجاراذم

كأمواذلم

كيغشوف الناس فيها ،كؿذلك كانوا يقولوف لشعيبَ{ :ذ َذ َذ ُم َذ َذْل ُم ُم َذ َذ نـَّن ْلـ ُم َذ َذ َذـ ْل ُم ُم آ َذ ُمؤنَذ } [ىود ،]87 :كأنتم تتأملوف يف كتاب
ٌ
اهلل فتجدكف أف يف سورة األعراؼ اهلل عزكجل قاؿَ { :ذَذ َذ َذ ْلـهي ا َّنج َذفة َذَذ ح ا ِإ
ااهي َذج اِإ ِإ َذي} [األعراؼ ]91:ككاف ىذا
ُم ْل ْل
ْل َذ ُم
َذ ْل
ِإ
ي َذواَّن ِإ َذي آ َذ ُم ا َذ َذ َذ ْلي قَذـ ْل َذِإَذ
مناسب؛ ألف يف السورة نفسها اهلل تعاىل قاؿ أهنم ىددكا شعيب باإلخراج { َذُم ْل ِإ َذجَّن َذ َذ ُم َذ ْل ُم
ْلَذو َذَذـ ُم ُم َّن ِإ ِإ َّنِإَذ } [األعراؼ ،]88 :فكاف جزاءىم أف أخذذم الرجفة فأصبحوا يف دارىم جاشبُت ،جثموا ما استطاعوا أف حيركوا
ساكننا.

كيف سورة ىود قاؿ اهلل -عز كجل { :-وَذ َذ َذ ِإ
ل ْل َذحةُم} [ىود ]94 :كىذه الصيحة مناسبة الستهزاءىم بنبيهم
ت اَّن ِإ َذي ظَذَذ ُم ا ا َّن
َذ
دلا قالوا لو َ{ :ذ َذ َذ ُم َذ َذْل ُم ُم َذ } ،قالوا ىذا الكالـ على سبيل التهكم كاالزدراء فناسب أف تأتيهم صيحة تقلع قلوهبم.
كيف سورة الشعراء كانوا يقولوف لنبيهمَ { :ذَذ ْل ِإ ْل َذ َذْلـَذ كِإ َذ ًف ِّس َذي ا َّن َذ ِإا} [الشعراء ]187 :على كجو العناد ،فاستحقوا أف
احلر عليهم
يأتيهم عذاب يوـ الظلة ،فيما يذكره قتادة عن عبداهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما -أف عذاب يوـ الظلة كاف تسليط ٌ

نارا فصارت ترميهم بالشرر فأحرقتهم! كعلى ذلك
حىت أنٌو ما يظلٌهم شيء ،مث أنشأ اهلل ذلم سحابة استظلوا هبا فأيججت عليهم ن
يكوف عذاهبم الذم أيخربنا عنو إدنا ىو مناسب حلاذلم كالستكبارىم كالستهزائهم كلتهديدىم كلتعجيزىم لنبيهم ،فنحن نشهد أف

كمتىحدِّين فنزلت عليهم العقوبات
عظيما  ،كأهنم كانوا لو مهددين كبو مستهزئُت ي
شعيب -صلى اهلل عليو كسلم  -قد عاجلهم ن
عالجا ن
ادلناسبة ذلم.

ىكذا جنمع بُت الثالث مواطن اليت أتت فيها ثالث أنواع من عذاهبم ،كىذا معناه { َذ نْلـَذـ َذ ْل َذ ِإ ْلـ ُمه ْلي} جاءىم عذاب يوـ الظلة
كجاءذم الرجفة كجاءذم الصيحة.
ىذا بالنسبة للكالـ حوؿ قوـ شعيب كىم أصحاب األيكة.
نأيت للكالـ حوؿ

ح ب ا حج كىم من يمسيت السورة بامسهم  ،يقوؿ الشيخ :

خيرب تعاىل عن أىل احلجر ،كىم قوـ صاحل الذين كانوا يسكنوف احلًجر ادلعركؼ يف أرض احلًجاز،

خيرب عنهم أهنم ك ٌذبوا

مر معنا ىذا ساب نقا أف من ك ٌذب رسوالن فقد ك ٌذب سائر الرسل .
ادلرسلُت أم أهنم ك ٌذبوا صاحلنا ،فلما قيل عنهم أهنم كذبوا ادلرسلُت ٌ
صبيعا .
مر معنا سابقا أف من كذب نبيٌنا فكأنو ك ٌذب األنبياء ن
ٌ
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احلق الذم اشًتؾ
كمن ك ٌذب رسوال فقد ك ٌذب الرسل التفاؽ دعوذم ،كليس تكذيب بعضهم لشخصو بل دلا جاء بو من ٌ

صبيع الرسل باإلتياف بو

يعٍت نفهم من ذلك أف من آمن برسوؿ كاف الواجب عليو أف يؤمن بكل الرسل كأف من كفر برسوؿ فكأنو كفر بكل الرسل.
ِإ
احلق،
فأصحاب احلجر الذين ىم قوـ صاحل آتاىم اهلل اآليةَ { :ذوآ َذـ ْلـَذ ُمه ْلي آ َذ َذ } الدالة على صحة ما جاءىم بو صاحل من ٌ

اليت من صبلتها تلك الناقة اليت ىي من آيات اهلل العظيمة .

معٌت ذلك أف أصحاب احلجر كانت آيتهم غاية يف الوضوح ،كىي الناقة اليت ذلا شرب يوـ معلوـ كذلم ىم ًشرب يف يوـ

معلوـ ،رغم أهنا آية يركهنا بأعينهم كيدركوهنا كقد جاء يف كصفها {وآ َذـ ْلـَذ اَذ َذ ا َّن قَذةَذ ْل ِإ
ل َذةً} [اإلسراء ،]59 :كيف األعراؼ قاؿ اهلل
ُم
ُم
َذ
عزكجل{ :قَذ ْل َذج َذا ْل ُمكي َذـِّسـَذةٌة ِّسي َّناِّس ُمك ْلي َذه ِإ ِإ نَذ قَذةُم ا َّن ِإ َذ ُمك ْلي آ َذةً} [األعراؼ ،]73 :كيف الشعراء قاؿ{ :قَذ َذا َذه ِإ ِإ نَذ قَذة َذ َذه ِإ ْلب َذوَذ ُمك ْلي
امنت اهلل -عزكجل -عليهم بنعم عظيمة َ { :ذوا ُمْلك ُموا ِإ ْل َذج َذ َذ ُمك ْلي
ِإ ْلب َذـ ْل ا َذ ْل ُم ا} [الشعراء ،]155 :كىؤالء أصحاب احلجر قوـ صاحل َّ
ِإ ِإ ٍت
َذكي ِإ ْلااَذا ِإ َذـَّن ِإ ُم و َذ ِإ ي ُمه ِإ َذه قُمل اا وَذـ ْل ِإح ُم َذ ا ِإ
ْلجَذ َذا ـُمُم ً } [األعراؼ ،]74 :ىذا كلٌو جيعل الشكر
ْل
ْل ُم
ُم َذ َذف َذا ْلي َذـ ْل َذ َذوَذـ َّن ُم ْل
ُم ً َذ
كاجب عليهم ،لكن رغم سبكُت اهلل -عز كجل  -ذلم ككانوا يف جنات كعيوف ك زركع كخنل طلعها ىضيم كينحتوف من اجلباؿ بيوتنا
كفرا!
فارىُت ،كل ىذا ماجعلهم يشكركا اهلل بل جعلهم يزدادكف ن
كربا كذببٌػنرا على اهلل ككانوا مع كثرة أنعاـ اهلل عليهم
كلذا سنسمع ىنا عنهمَ { :ذ َذك نُم ا َذ ْلـ َذه ُم ْل ِإ ِإ َذي } يعٍت يمعرضُت عن ة
اآلم ن
{ ـ ْل ِإح ُم َذ ِإ ي ا ِإ
ْلجَذ ِإا ـُمُم ً آ ِإ ِإ َذي } يعٍت حصل ذلم كل ما يريدكف ،م ٌكنهم اهلل أف ينحتوا من اجلباؿ بيوتنا آمنُت ،آمنُت من
َذ
َذ
ادلخاكؼ مطمئنُت يف ديارىم ،كاف الواجب عليهم أف يشكركا النعمة كيصدقوا نبيهم صاحلنا -عليو السالـ -فلو شكركا النعمة

كصل هبم

ألدر اهلل عليهم األرزاؽ ،كألكرمهم بأنواع من الثواب العاجل كاآلجل ،كلكنهم
كصدقوا نبيهم صاحلنا -عليو السالـ َّ -
األمر يف السخرية كاالستعداء يف األرض كالتكرب أهنم عقركا النٌاقة ،كعتوا عن أمر رهبم كقالواَ { :ذ َذ ِإ ُم ائْلِإَذ ِإ َذ َذ ِإ ُم نَذ ِإ ْل ُمك ْل َذ
ِإ َذي ا ْل ُم ْل َذ ِإ َذي} [األعراؼ ]77 :يعٍت صبعوا بُت ىذا كلو كذبوا كعقركا الناقة كعتوا عن أمر رهبم كقالواَ { :ذ َذ ِإ ُم ائْلِإَذ ِإ َذ َذ ِإ ُم نَذ ِإ ْل
لِإ ِإح َذي} كىذا من عجيب العقوبات( ،كأخذذم الصيحة) كىذه
ُمك ْل َذ ِإ َذي ا ْل ُم ْل َذ ِإ َذي} ،فأتتهم العقوبة { َذَذ َذ َذ ْلـ ُمه ُمي ا َّن
ل ْل َذحةُم ُم ْل
أصبحوا يف دارىم جاشبُت ىلكى !
الصيحة من قوذا تقطعت قلوهبم يف أجوافهم ؼ
ل ْل َذحةُم َذَذ ْل َذ ُمح اْل ِإ ِإ َذ ِإاِإه ْلي َذج اِإ ِإ َذي* َذك َذ َّن ْلي َذـ ْلَذـ ْل اْل} [ىود ،]68-67 :كىذا معناه أف كل قواىم ذىبت
{ َذوَذ َذ َذ َّن ِإ َذي ظَذَذ ُم اْل َّن
ِإ
ِإ
بصيحة كاحدة ،كاهلل يقوؿ  { :نظ ك ف ك ق ة َذ نظُمْل َذك ْل َذ
َذج َذ ِإ َذي * َذِإ ْل َذ
ف َذك َذ َذ قَذةُم َذ ْلك ِإه ْلي َذنَّن َذ َّن ْلنَذ ُمه ْلي َذوقَذـ ْل َذ ُمه ْلي ْل
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ـُمُم ُمـ ُمه ْلي} اليت كانوا ينحتوهنا من اجلباؿ { َذ ِإوَذةً ِإ َذ ظَذَذ ُم ا}[النمل ،]52-51 :كىذا مما ييستعجب لو ،فإف ادلار على ديار قوـ صاحل جيد
صبيعا !
سباـا ما فيها بقايا جثث أك بقايا أشياء ن
أبدا إدنا ديارىم خاكية ،كىذا دليل على أنو أيىلكوا ن
أهنا خاكية ن
{ َذ َذ َذ ْلَذ َذ ْلـ ُمه ْلي َذ َذك نُم ا َذ ْلك ِإ ُم َذ } ما أغٌت عنهم ال بيوذم اليت ازبذكىا آمنُت كال قواىم كال جندىم ؛ ألف أمر اهلل إذا جاء
يرده كثرة جنود ،كال قوة أنصار كال غزارة أمواؿ .
ال ٌ
آثارا يعتربكف هبا كيربئوف بأنفسهم عن أف يسلكوا مسلك من سبقهم  ،فال يفعلوا مثل ما فعل من
اهلل -عزكجل -أبقى للخلق ن

سن لإلنساف

قبلهم كال يسكنوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ،كمن كاف متومسنا فلينظر إىل مصَت النِّعم إف مل تيشكر كإف مل ييح
غدا  ،فإنو ما ييغٍت
دائما أف من ينصرنا يف الدنيا كمن نتقول بو ليس ىذا الذم سيكوف مصَتنا ن
تسخَتىا يف طاعة اهلل ،كأف نفكر ن

حق ىؤالء ،مهما كانت كاضحات إذا امتنع اإلنساف عن اإلدياف
عن اهلل أحد ،كأف اآليات مهما كانت كاضحات كوضوح النَّاقة يف ِّ
ما تيفيده اآليات مهما كانت اآليات كاضحات .
إذف عرفنا أصحاب األيكة كىم قوـ شعيب ككيف أهنم عبدكا األيكة كظلموا الناس ،كعرفنا أصحاب احلجر كىم قوـ صاحل
ككيف أهنم ما نفعهم ما معهم من القوة كرغم أف آياذا كاضحات كمع ذلك كفركا ؛ ألهنم ما أرادكا اإلدياف كال طلبوه .
فاللهم اجعلنا راغبُت يف اإلدياف طالبُت لو !
كمما يذكر ىنا دبناسبة اسم السورة أف احلًجر معناه ادلكاف احملجور  ،أم ممنوع من الناس بسبب اختصاص فهم كانوا يف احلجر

يعٍت يف مكاف عز حمجور  ،ما يدخل عليهم أم أحد كال جيدكف اخللق ذلم سبيل كقد قيل أنو من احلجارة؛ ألهنم كانوا ينتحوف بيوذم
حمكما.
يف صخر اجلبل حنتنا ن
جدا كأصحاب بأس ككانت بيوذم يف اجلباؿ من قوذم ،كقد يجعلت طبقات كجعل يف كسطها بئر عظيم،
ىم كانوا متحصنُت ن
كىذا احلًجر معركؼ اليوـ بوادم ال يقرل كىو بُت ادلدينة كالشاـ ييسم كفق مدائن صاحل من جهة تبوؾ.
فالشاىد أف امسهم احلجر أتى من قوة ضبايتهم ألنفسهم كمن ذلك استخدامهم احلجر يف بيوذم ،كمع ذلك { َذ َذ َذ ْلَذ
َذ ْلـ ُمهي َذك نُم ا ْلك ِإ َذ } إهنم { َذك نُم ا ـ ْل ِإح ُم َذ ِإ ي ا ِإ
ْلجَذ ا ـُمُم ً آ ِإ ِإ َذي} كيظنوف أف ىذه البيوت ربميهم كربصنهم فال يناذلم
َذ ُم
ْل
َذ
ْل َذ

تؤمنهم من عذاب اهلل ،ككما ىو معلوـ
عدك ،لكنهم نسوا أهنا ال ِّ

لِإ ِإح َذي} ،يعٍت الظاىر أهنم كانوا
{ َذَذ َذ َذ ْلـ ُمه ْلي ا َّن
ل ْل َذحةُم ُم ْل
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منتشرين ،فما كاف أحد يف البيوتَ { ،ذ َذ َذ ْلَذ َذ ْلـ ُمه ْلي َذ َذك نُم ا َذ ْلك ِإ ُم َذ } يعٍت ما كانوا يصنعوف من البيوت يعتنوا هبا ألجل أف
ربصنهم.
على كل حاؿ نؤكد ىنا أف السورة امسها سورة احلجر ذلذه القصة  ،كىذا جيعل اإلنساف يتأمل مسيت سورة احلجر ؿقصة قوـ
شبود قوـ صاحل ،فلً ىم احلجر ؟
جيدا علًم أف ال شيء يغين عن اهلل كأف العباد كلهم يف قبضة اهلل كاهلل حميط هبم ،فمهما كانوا يف ديارىم آمنُت ،من
فمن تأمل ن
أين سيأتيهم اخلراب! ىذه دكؿ عظمى من أين سيأتيهم السقوط ؟!
كربصنوا لدرجة أف يب كذم كانت يف اجلباؿ  ،فمن أراد الدخوؿ عليهم عليو
ؼ
ربجركا كامتنعوا كتقوكا ٌ
يقاؿ لك  :أصحاب احلجر ٌ

أف يشق ىذه اجلباؿ  ،من أراد االعتداء عليهم فال يستطيع أف يعتدم على ىذه اجلباؿ الضخمة اليت سبنعهم عن الناس ،كمع ذلك
أخذذم الصيحة ،فخلعت قلوهبم كأكدت هبم .
التحصن بو ربمي كلو تعرل اإلنساف من احلصوف ،ك أ ٌف االعتماد على غَت
كيف ىذا من العربة ما فيو أف قوة التوٌكل على اهلل ك ٌ
ِإ
َذك َذـ َذ ا َّن ِإ
ي َذ َذ َذ ْل ِإِإ َذوَذ ِإك َّني ْل
ا َذ
اهلل كالثقة بغَته البد أف يكوف كراءىا اخليذالف  ،فتخوف ىذه األشياء كيأيت أمر اهلل { َذوا ّل ُم َذ ٌة
َذـ ْل َذ ُم َذ } [يوسف  ،]21:كىذا يزيد على معرفتنا السابقة بأف فرعوف قتٌل بٍت إسرائيل يفريب موسى عنده كأف إخوة يوسف أرادكا أف خيل

اجلب ،فكاف أمر اهلل غالب فبقي أبوىم يمنشغالن حىت رفع اهلل
ذلم كجو أبيهم دلا ألقوا يوسف يف ٌ
األسباب ال تنفع ك االتكاؿ عليها ال يدفع بل التوكل على اهلل ،كاهلل مسخر األسباب كينفعىم هبا.

مكانة يوسف ككجده ،ىكذا

كمبقل علينا فقط أف نقوؿ مسألة النُّصرة كالنَّصَت كمن ينصرنا دلا نلقى اهلل كمن يدفع عنا دلا نلقاه ،مسألة جيب أف تشغل بالنا ،
فلما نتيقن أنو ال نصَت كقت الوقوؼ بُت يدم اهلل إال أف حيفظنا اهلل  ،فيكوف العبد شديد التعلٌق باهلل راجينا أف يكوف ىو كليٌو يف

ذاؾ ادلوقف العظيم ،كليٌو الذم ينصره كحيفظو يف دنياه كيف قربه كدلا يلقاه .

أسأؿ اهلل دبنٌو ككرمو أف جيعلنا من أكليائو الصاحلُت الذين استنصركا بو فنصرىم كاستعصموا بو فعصمهم كحفظهم كلقاىم نضرة
كسركرا .اللهم آمُت.
ن
سبحانك اللهم كحبمدؾ أشهد أف ال إلو إال أنت أستغفرؾ كأتوب إليك.
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