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  ِّيل.الدل كرِّ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
ز ِّ  هلل الحمد ر الدذ . بشدكره الدن ِّعمِّ  وُمدديم بأمره، األمور ومصر ِّف بقهره الكفرِّ  ومذل ِّ  بنصره، اإلسالم ُمعِّ  األيدام قددَّ
دد فاسددتدرج بعدلدده، ُدواًل   فددوق  القددا رُ  …ُكل ِّدده الدددين علددى ديندده وأظهددر بفضددله، للمتقددين العاقبددة وجعددل بمكددرِّه ارالكفَّ

ددُده ُيندداز ، وال ُيراجددع فددال يشدداء بمددا واآلمددرُ  ُيمددان،ع، فددال علدديهم والظددا ر فع،ُيدددا فددال عبددادهِّ   وعددز   قدرتدده جلَّددت أحم،
 الصدمد، األحدد له، شريك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد كتابه، وأحصاه علمه به أحاط مما به وأعوذ سلطانه
در مدن شدهادة أحدد، كفدواً  لده يكدن ولدم يولدد ولدم يلدد لم الذ   نبيَّندا أنَّ  وأشدهد ربَّده، بهدا وأرضدى قلبده، بالتوحيدد طهَّ
ُض  الشك ِّ  رافِّعُ  ورسوله عبده محمداً  دة،  ونصد ،  األماندة،  وأد ى الرسالة،  بل غ الشرك، وداحِّ دة، بده هللا وكشد  اأُلم   الُغم 
 وسدالمه رب ِّدي فصدلوات عظيمدًا، فوزاً  وفاز أفل  فقد بُمقتضا ا وعمل بها آمن م،ن التوحيد، كلمة الناس في وأقام
لين الُغر ِّ  وأصحابِّه ،الطا رين الطيبين بيته آل وعلى عليه  وتدبعهم بهددا م وا تددى دربهدم علدى سدار ومن المحجَّ

ين، يوم إلى بإحسانٍ   اإليمان: إخوة بعد أمَّا الد ِّ

مدا بقدي لندا مدن أيام العمر تمضي يمدُّ هللا لنا فيها عُمًرا تتوالى عليه أشهٌر وسنواٌت،  ي فرصتنا لكدي نصدل  في
ل منهدا، ونحدن فدي  حياتنا الدنيا، و ا قد أمدَّ هللا بعمرنا فشهدنا دخول سنٍة  جريٍَّة جديدة، ونحن فدي الشدهر األوَّ

صدلى هللا عليده وسدلم  -الشهر الفضيل شهر هللا الحرامِّ المحرَّم، ذاك الشهر الفضيل الدذ  قدال عنده رسدول هللا 
َيامِّ  أْفَضل  )) -في صحيحه  كما في الحديث الذ  رواه مسلم - - م   للاِّ  َشْهر  :  َرَمَضانَ  َبْعدَ  الص ِّ  .(( الم َحرَّ

صدلى هللا عليده  -نحن في شهٍر فضديل تصدادفنا فيده بعدد أيَّداٍم مناسدبٌة وذكدرى ليدوٍم فضديل، أوصدانا رسدول هللا 
، م(2016تشدرين األول  11) بصيامه،  دو يدوم العاشدر مدن محدرَّم، الدذ  يصدادف يدوم الثالثداء القدادم -وسلم 

يييَيام  )): -كمدددا فدددي صدددحي  مسدددلم  - -صدددلى هللا عليددده وسدددلم  - هللا رسدددولذاك اليدددوم الدددذ  قدددال عنددده   َييييْومِّ  صِّ
وَراَء، ب   َعاش  َنةَ  ي َكف ِّرَ  َأنْ  للاِّ  َعَلى َأْحَتسِّ  -صدلى هللا عليده وسدلم  -ذاك اليدوم الدذ  أراد النبدي (( َقْبَله   الَّتِّي السَّ

وَمنَّ  َقابِّل   إَِّلى َبقِّيت   َلئِّنْ » -روحي فداه  –يهود في إفراده بالصوم فقال خال  الأن يُ  يعَ  أَلَص  . رواه مسدلم[]«التَّاسِّ
دددنِّ ، وُمسدددلِّم الُبخدددار   وفدددي  بَّددداسٍ  اْبدددنِّ  ع، دددي،  - ع، دددا هللاُ  ر،ضِّ ْنُهم، ُسدددول،  أ،نَّ  - ع، م،  -صدددلى هللا عليددده وسدددلم  - هللاِّ  ر، ددددِّ  ق،
ين،ة،  د،  اْلم،دِّ ي،اًما، ود، اْلي،هُ  ف،و،ج، ، ي،ْوم،  صِّ ُسولُ  ل،ُهمْ  ف،ق،ال،  ع،اُشور،اء، ي اْلَيْوم   َهَذا َما»: -صلى هللا عليه وسلم  - هللاِّ  ر،  الَّذِّ

وم وَنه ؟ يم ، َيْوم   َهَذا: ف،ق،اُلوا «َتص  قَ  َوَقْوَمه ، م وَسى فِّيهِّ  للا   َأْنَجى َعظِّ ي م وَسى َفَصاَمه   َوَقْوَمه ، فِّْرَعْونَ  َوَغرَّ  ْكًراش 
وم ه   َفَنْحن   ،]هلل[ دال،  ،َنص  ُسدولُ  ف،ق، مْ  بِّم وَسيى َوَأْوَليى َأَحيق   َفيَنْحن  »: -صدلى هللا عليده وسدلم  - هللاِّ  ر، يْنك   َفَصياَمه   مِّ

ول   َيامِّهِّ  َوَأَمرَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِّ  للا   َصلَّى للاِّ  َرس   .«بِّصِّ



 عاشوراُء موسى ... كّلا إنَّ معي ربي سيهدين :الجمعة خطبةعنوان 
 

 9من  3الصفحة 

 

 

م، وكثيٌر منَّا لم يكن يعرف سبب صيامِّه، ذاك اليوم ذاك اليوم الفضيل أيَّها السادة يصادفنا بعد بضعة أيا
الذ  أنجى هللا فيه موسى وقومه من فرعون، وملئِّه وجنده، ذاك اليوم الذ  استجاب هللا فيه دعاء موسى إذ 

 حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض ُّٱ دعا على فرعون وجنوده ومن معه
 88 - 84يونس:  َّ  خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك حكخك جك مق

أرسله هللا إلى فرعون وقومه، أرسله هللا وأيَّده باآليات البي ِّنات وبالمعجزاتِّ  –أيها السادة  –نبي هللا موسى 
ر ونادى بتوحيد هللا سبحانه، فما وجد منهم إالَّ كفًرا وجحوًدا، وعناًدا واستكباًرا،  الخارقات، فدعا ونص  وذكَّ

 خل حل جل مك ُّٱ م هللا إيَّا ا في معصيته، فأيَّده هللا بالمعجزات وأرسله واستخداًما لنعم هللا العظيمة التي آتا
أرسله هللا في آيات والمقصود بهذه اآليات؛ ما كان من معجزاٍت ، 12النمل:  َّ حن  جن مم خم حم هلجم مل

 َّ ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ  ُّٱبين موسى وبين فرعون وقومه، 

 .108 - 107األعراف: 
بهذه المعجزات فجحدوا واستكبروا، فأتمَّها هللا بآياٍت أخرى كان فيها استجابٌة للقسم األول من  أرسله هللا سبحانه
 زب رب يئ  ىئ نئ ُّٱ: ، قال تعالى88يونس:  َّ  حل جل مك لك ُّٱدعاء موسى 

  .133األعراف:  َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب

 حك جك مق ُّٱ عليهم إلى تسع رأوا  ذه اآليات المعجزات، ولم يطيعوا ولم يجيبوا داعي هللا فأتمَّها هللا

أخذ م هللا بالقحط والجدبِّ في ، 130األعراف:  َّ  هل مل خل حل جل مك لك  خك
لَُّهمْ بواديهم ومواشيهم، أخذ م هللُا بنقص الثمرات في أمصارِّ م وقرا م  ُرون،  ل،ع، أيُّها  -، و ذا البالء األخير ي،ذَّكَّ

ًعا، فالعذاب إذا حلَّ ي،عم، فالعذاب لم يحلَّ بقوم لم ُيصب آل فرعون فقط بل عمَّ أ ل مِّصر جمي -السادة 
ر فرعون سكت عنه وعن جرائمه، وتغافل عن ُنصرة موسى، فأخذ م هللا  فرعون فقط، إذ أنَّ من لم يناصِّ

لَُّهمْ جميعا بهذا البالء  ُرون،  ل،ع،  تعالى ، فلم ُيطيعوا ولم ُيجيبوا بل ازدادوا طغياًنا إلى كفر م، وفي  ذا يقول هللاي،ذَّكَّ
]... عدد قليل من بني إسرائيل من قوم  83يونس:  َّ ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱفي سورة يوُنس: 

أن يفتنهم عن .... ] 83يونس:  َّيث ىث نث مث زث رث  يت  ُّٱ موسى  م فقط من اتبعه وناصره...[
بهم في السجون والمعتقالت  يف ُّٱ [ه...، أن يعتقلهم السنين الطويلة في فرو  أمنه ومخابراتدينهم أن ُيعذ ِّ

 ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق
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 83يونس:  َّ خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري

- 86 

ثمَّ أتى التوجيه اإللهيُّ إلى موسى  ناصره مِّن القوم الكافرين ... نْ أ ل الشامِّ من فرعونها وم،  برحمتكاللهم نج ِّ 
الكونيَّة التي سنَّها هللا في  ذه الحياة الدنيا، أتى التوجيه لبناء جيل  ومن معه، أتى التوجيه اإللهيُّ إلى السنن

النصر والتمكين، أتى التوجيه لبناء نواٍة تصل  أن تكون قاعدة بناء المجتمع اإلسالمي، وفي  ذا يقول هللا 
 مص حصخص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت ُّٱتعالى: 
 87يونس:  َّ حض جض

ا ت،ب،وَّآ ُكم، ُبُيوًتا: أ  فلتعزلوا بيوتكم عن قوم فرعون ومن على شاكلتهم، فمن عاشر القوم تأثَّر بهم  ْصر، بِّمِّ  لِّق،ْومِّ
 ومن ساكنهم لم يستطع أن يربي أبناءه التربية الصحيحة لن يستطيع أن يرب ِّي أسرته على المنهج اإليماني

بلدنا سمِّع ذلك فاعتبر وحفِّظ دينه وليت من ذ ب إلى الالذقيَّة وطرطوس من أبناء  ،الذ  ارتضاه هللا لعباده
رضه،   :  -صلى هللا عليه وسلم  -صحي  الذ  رواه أبو داود والترمذ ، قال رسول هللا ففي الحديث الوعِّ

ل ِّ م ْسلِّم  ي قِّيم  ي َأَنا َبرِّ » ْن ك  ناس ألنَّه بهذا ُيكث ِّر سواد م وُيكث ِّر عدد م، وُيظهر لل «.َبْيَن َأْظه رِّ اْلم ْشرِّكِّينَ  ء  مِّ
ل ما أمر لذلك ف بأنَّ الشعب معهم، ألنَّه باإلقامة بينهم لن يستطيع أن يربي بنيه على ما ُيرضي هللا سبحانه أوَّ

أمر م أن ينعزلوا عنهم كما ُعزلت  هللا به موسى ومن معه أن ينحازوا ببيوتهم عن بيوت الفراعنة ومن معهم،
ا التحيُّز بالمكان وحده ال يكفي إن لم ر، فتحيَّزا بالمكان، ولكنَّ مناطقنا المحررة عن مناطق سيطرة الكفَّار الفج 

 مص حصخص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱتكن  ذه البيوت بيوًتا عامرًة بطاعةِّ هللا 
فلتكن بيوتكم عامرًة بذكر هللا وبإقامةِّ الصالةِّ وبحسن التربية لألوالد، فلتكن بيوتكم ، 87يونس:  َّ حض جض

ز ا بل،ًة للصالحين المصلحين، وليكن تميُّ فلتكن بيوتكم مناراٍت أل ل اإليمانِّ وقِّ  ،مصنًعا لألبطال والمجا دين
  سيكون على يديه النصر والتمكين، فالتزم بإقامة الصالة وبإظهار شعائر الدين حتى ُيبنى الجيل الجديد الذ

رعون وقومه حتَّى إذا موسى و اروُن ومن معهما األمر، تحيَّزوا ببيوت بني إسرائيل ولم يتوقفوا عن دعوة ف
آيس موسى من إسالم قوم فرعون بعد أن رأوا شتى  ذه اآليات المعجزات ورأوا ألوان البالء والعذاب في الدنيا 

 مظ حط  مض خض ُّٱعليهم بذلك الدعاء العظيم ومع ذلك لم يجيبوا داعي هللا فإذا بنبي ِّ هللا موسى يدعوا 
 مل خل  حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع
 88يونس:  َّ  خن حن جن مم خم حم جم هل
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ي،داةِّ  فِّدي و،أ،ْمدو،ااًل  زِّين،دةً ربَّنا إنك آتيت بشار ومن معده  ْني،ا اْلح، بَّن،دا الددُّ دلُّوا ر، دنْ  لُِّيضِّ دبِّيلِّك،  ع، بَّن،دا س، دْس  ر، ل،دى اْطمِّ  أ،ْمدو،الِّهِّمْ  ع،
ل،ى و،اْشُددْ  ُنوا ف،ال،  ُقُلوبِّهِّمْ  ع، تَّى ُيْؤمِّ ُوا ح، ذ،اب،  ي،ر،  .اأْل،لِّيم،  اْلع،

 مك لك ُّٱرأوا المعجزات فلم يطيعوا، دعا م موسى إلى هللا فلم ُيلبوا فدعا عليهم فكان من موسى الدعاء  
 خم حم جم يل ىل مل خل  خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل
89 - 88يونس:  َّ حن جن يم ىم  مم  

يب،ْت  هللا ق،دْ  ق،ال، كانت االستجابة أوال بما ذكرنا من عذاٍب وبالء أصاب أموالهم، وزروعهم ومواشيهم،   ُأجِّ
ُتُكم،ا، ْعو،  ولكن متى كان  الك فرعون وجنده؟! متى تحقَّقت اإلجابة؟؟ د،

 أن يزعمدون : قدال  - عنهمدا هللا رضدي - عبداس ابدن عدن المندذر ابدن أخدرج: المنثدور الددر فدي السديوطي يقول
مكدث . سدنة ينأربعد بعدد: قدال ،مجا دد عدن الترمدذ  الحكديم هوأخرجد سدنة، أربعين الدعوة  ذه بعد مكث فرعون 

 فرعون بعد إجابة الدعوة. كي   ذا؟!

 فيذلك ال يكون إال  ولكن كائن، طلبتما وما مستجاب، دعاءكما إن   :89يونس:  َّ يل ىل مل خل ُّٱ
ره هللا له لحكمٍة أراد ا، لكنَّ اإلنسان ُخلق من عجٍل يحبُّ التسرُّ  في األمور  وقته  جي يه ىه ُّٱالذ  قدَّ
 َّ يل ىل مل خل ُّٱقال هللا لموسى  ،37األنبياء:  َّ ٰر ٰذ يي ىي  مي حيخي

 ومكث فرعون بعدها أربعين سنة!! ،89يونس: 

الدعاء مطلوب أيها السادة، والثقة بجواب هللا مطلوبٌة، ولكنَّ العجلة مذمومة ألن هللا تعالى سدنَّ فدي  دذا الكدون 
دددة علدددى العبددداد، وليجدددازيهم علدددى أفعدددالهم، ومدددا ذ اك إال  مدددن تمدددام عدلددده وحكمتددده ورحمتددده ُسدددنًنا ليقددديم بهدددا الُحجَّ

  سبحانه.

89يونس:  َّ حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  

دددانِّ   و،ال، حتدددى تكوندددوا أ دددال لندددزول النصدددر، اسدددتقيموا علدددى أمدددر هللا، واعتصدددموا بحبدددل هللا،  دددبِّيل،  ت،تَّبِّع، ين،  س،  ال،  الَّدددذِّ
لمددون، ال تكونددوا فددي حيدداتكم ومعيشددتكم علددى شدداكلة ، وال تتبعددوا سددبيل المنددافقين الجددا لين الددذين ال يعي،ْعل،ُمددون، 

أولئددك الكفددار فعنددد ا لددن تسددتحقوا النصددر مددن هللا الواحددد القهددار، لددذا وجددب أن تكددون بيددوتكم قِّبلددة فددال يكفددي أن 
 تنحازوا في المكان فقط...
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ُه منهم االعداء والتكذيب، والقتل  والتشريد، ويندزل  فمكث فرعون بعد ا أربعين سنة، يدعوه موسى ويعاني وقوم،
ره هللا إل الك ذلك  هللا بآل فرعون آيات العذاب فال يستجيبون، حتى إذا أتى الميعاد حتى إذا أتى اليوم الذ  قدَّ
ددره هللا لكددي يملددي للظددالم، فدداهلل يددؤخر الظددالم إمددالًء لدده ليددزداد كفددًرا وفددي  الظددالم، حتددى إذا أتددى الميعدداد الددذ  أخَّ

 ( ي ْفلِّْتييه   َلييمْ  َأَخييَذ    إَِّذا َحتَّييى لِّلظَّييالِّمِّ  َلي ْملِّييي َللاََّ  إِّنَّ )  -صددلى هللا عليده وسددلم  - البخدار  ومسددلم يقدول رسددول هللا
َرى  َأَخذَ  إَِّذا َربِّ كَ  َأْخذ   َوَكَذلِّكَ ) :  -روحي فداه  – ق،ر،أ،  ُثمَّ  ق،ال،  يد   َألِّيم   َأْخَذ    إِّنَّ  َظالَِّمة   َوهِّيَ  اْلق   . ( َشدِّ

مَّ  الكهمأملى هللا لفرع  رن  مم ام يل ىل ُّٱ ون ولقومهِّ ليزدادوا طغياًنا وتكذيًبا ولتعظم عقوبتهم ولي،عِّ
 ىف ُّٱ:  تعالى وقال ؛178آل عمران:  َّ خئ حئ جئ يي  نيىي مي زي ري ٰى ىنين نن من زن

 183 - 182األعراف:  َّ زن رن مم  ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف

 تزيد، أمهلهم حتى  ، شر م إلى وشرا وطغيانا اكفر  فيزدادون  يعاقبون، وال يؤخذون  ال أنهم يظنوا حتى أمهلهم
 جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك  ُّٱأمهلهم ...  ، عذابهم ويتضاع  ، عقوبتهم

 44األنعام:  َّ  حي جي ٰه مه جه هن من خن حن

ددت مرحلددة بندداء نددواة المجتمددع المسددلم، واسددتنفذ فرعددون وملددؤه  أتددى اليددوم الموعددود، وحددلَّ أجددل إ ددالك فرعددون، وتمَّ
 األمر الربَّاني لموسى ومن معه بالتحرُّك: فرصهم، فأتى

 خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ
 56 - 52الشعراء:  َّ جم  هل مل خل حل جل مك لك

ءِّ  إِّنَّ ) م،ةٌ   ،ؤال، ْرذِّ لِّيُلون،  ل،شِّ ًرا، (، بضعة مجموعات إر ابية قليلة... أرسل فرعون يناد  ق، في المدن والدول محذ ِّ
ءِّ  إِّنَّ ) م،ةٌ   ،ؤال، ْرذِّ لِّيُلون،  ل،شِّ  َّ جم  هل مل خل حل جل مك لك ُّٱ(، بضعة مجموعات إر ابية قليلة...   ق،

ر فرعون من معه  ،56 - 55الشعراء:  ركم من خطر توسعهم وسيطرتهم على البالد فشرُّ م سيعمُّكم جميعا، يحذ ِّ نحذ ِّ
اصروه على موسى ومن معه، يريد أن يقضي على من نادوا بتوحيد هللا سبحانه من نادوا بتوحيد هللا وحده لين

سبحانه، أراد فرعون أن يهلكهم، أراد أن يفنيهم، ولكنَّ هللا تعالى أراد أمًرا آخر، أراد فعون إ الكهم فأراد هللا لهم 
 غير ذلك.

 خل  هئ مئ هي مي خي حي جي مهٰه  جه هن من خن حن جن مم خم حم ُّٱ

 61 - 57الشعراء:  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل



 عاشوراُء موسى ... كّلا إنَّ معي ربي سيهدين :الجمعة خطبةعنوان 
 

 9من  7الصفحة 

 

 

تددرآى جمددع الفراعنددة وقددد قيددل بددأنَّ فرعددون أتددى يومهددا بمليددوٍن ونصدد  مليددوٍن مددن الجنددود، ألدد  ألددٍ  مددن الجنددود 
 ليتابع  ذه المجموعة الصغيرة!!؟

ل نعم ألنَّه بما رأى قبلها من آيات هللا أيقن بأنَّ مع موسى ومن معه قوًَّة ال ُتهدزم، ولهدذا تدبعهم بهدذا العددد الهائد
 من الجنود، متو ًما بأنَّه يستطيع أن ينتصر على تلك القوة الربَّانيَّة بكثرة جنوده، وأنَّى له.

ددا ل،مَّ ددانِّ  ت،ددر،اء،ى ف، ْمع، ، موسددى وقلَّددٌة معدده وفرعددوُن بألوفدده المؤلَّفددة... واإلنسددان ضددعي ، واإلنسددان يتددأثَّر مددا يددرى اْلج،
ُكون،  إِّنَّاى أعدائهم، فقالوا: حوله، نظر أصحاب موسى في وجوه بعضهم، ونظروا إل  ...ل،ُمْدر،

يران والتحال  الصليبي وكفَّار الشرق والغرب ... قال أ ل الشام إنَّا لُمدر،كون ... قال  أمريكا وروسيا وا 
ُكون،  إِّنَّاأصحاب موسى:   62الشعراء:  َّ جه ين ىن من خن جنحن  يم  ُّٱ ... فنادى موسى في القومل،ُمْدر،

 جم يل ُّٱفي م لجيش الكفرة ونظروا لقلَّة عدد م وعتاد م، واإلنسان ضعيٌ  يتأثَّر بما يرى حوله نظر القو 

، لعل ختامنا اليوم شهادٌة في سبيل هللا، ظنوه آخر عد م بالدنيا أن يلقوا هللا 61الشعراء:  َّ ىم مم خم حم
روا ولم يخطر ببالهم أن ل إنَّا  القومُ نادى  هم أن ينتصروا على فرعون وجنوده،شهداء، لم يتخيَّلوا أو يتصوَّ

 ميىي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن  يم  ُّٱ موسى  ، فنادى فيهملمدركون 

 63 - 62الشعراء:  َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

سى بعصاه البحر، فأصبحت أمواج البحر وماؤه كالجبدال، وفلدق هللا البحدر وباندت أرضده وأيبسدها هللا ضرب مو 
 لهم لكي يسيروا عليها سالمين. 

 و نددددددددددددددا قددددددددددددددد يسددددددددددددددأل السددددددددددددددائل، لمدددددددددددددداذا قددددددددددددددال هللا تعددددددددددددددالى لموسددددددددددددددى: اضددددددددددددددرب بعصدددددددددددددداك البحددددددددددددددر؟؟
 أيعجز هللا أن يفلِّق لهم البحر بغير أن يضربه موسى بعصاه؟!!

 الذ  فلق البحر أيعجز عن فلقه قبل أن يضربه موسى بعصاه؟! كال  وهللا هللا تعالى

ولكنَّه التوجيه الربَّاني لعباده المؤمنين أنِّ افعلوا ما بوسعكم، ال تقفوا مكتوفي األيد ... يا موسى، لقد جعلت 
ل،ق، لك معجزًة في  ذه العصى فاضرب بها البحر، فضرب بها موسى البحر  ان،  ف،اْنف، الطَّْودِّ  فِّْرقٍ  لُّ كُ  ف،ك،  ك،

يمِّ  ته.اْلع،ظِّ .. فانفلق البحر ، خذ باألسباب وتوكَّل على ُمسب ِّب األسباب، تبرَّأ من حولك وقوتك إلى حول هللا وقوَّ
 ىئ نئ مئ زئ ُّٱجاوز موسى ومن معه  ،64الشعراء:  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ وسار موسى بصحبه
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إبرا يم:  َّ زت رت يب ىب  نب زبمب رب يئ ُّٱالذ  أضلَّه هللا  فإذا بفرعون  ، 67 - 65الشعراء:  َّ  رب يئ

فإذا به يلج بجنوده وراء م عن متابعة موسى ومن معه، يتعظ وال يرتد  يرى تلك المعجزة الخارقة فال  ،27
 فُيطبق هللا عليهم البحر 

 َّ مث زث  رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ

 67 - 65الشعراء: 

ددل علددى هللا النفددوس، يكددون  عندددما تصددُدق النوايددا وُتخلددص القلددوب، عندددما تأخددذ باألسددباب العقددول، عندددما تتوكَّ
 دوس.النصر من عند هللا الملك القُ 

دَّ ألعدائنا ما استطعنا مِّن قوة ،  نصر للا موسى ومن معه بما لم يحتسبوا، نحن أيها السادة أ مرنا أن ن عِّ
سعنا متوكلين على رب ِّنا آخذين باألسباب   جت هب مب حبخب جب هئ ُّٱم ستنفِّذين ج هدنا وو 

طال الزمان أو قُصر وهللا لُيظهرنَّ هللا دينه  ،128األعراف:  َّ مح جح مج مثحج هت مت  خت حت
بعز ِّ عزيٍز أو بُِّذل ِّ ذليل... فنصر هللا آٍت ال محالة، عندما تكون بيوتنا قِّبلة وعندما نبني الجيل الذ  سيكون 

 أ اًل لذلك.

يت موسى ومن معه مِّن فرعدون وجندده  فدي عاشدوراء محدرَّم، نسدألك يدا ربَّندا أن ُتنجدي أ دل حلدب اللهم يا من نجَّ
ٍم  ددذا مددن فرعددون  ق المحاصددرة، ومددن معهددم مددن المددؤمنين، اللهددم أنجهددم فددي ُمحددرَّ وسددائر المسددلمين فددي المندداطِّ
الشام وملئده وُجندده وحزبده وأنصداره وأعوانده أجمعدين، أقدول  دذا القدول وأسدتغفر هللا لدي ولكدم فاسدتغفروه فيدا فدوز 

  غفرين.المست
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 الثانية: الخطبة
 ٰى ُّٱ :الب،رايا رب ِّ  وصي ةُ  الوصايا خير هللا عباد اصطفى، الذ  عبده على وسالًما وصالةً  وكفا هلل الحمد
 هللا فبتقوى  ،هللا عباد هللا فاتقوا. 131النساء:  َّمئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري
ن، من والسالمة الفِّتن، من العِّصمة اإليمان أنَّ من شر ِّ الفتن التي قد يفتن بها اإلنسان أن  إخوة واعلموا المِّح،

ُيصاب بلوثة الخوارِّج في عقله وقلبه، فيفعل أو يرضى بما فعله الدواعش الخوارج، قط،ع هللا قرنهم ... نقول 
 خوارج...خوارج، وفي الحقيقة  م شرٌّ من ال

هين لشدمال  دروا بكوكبدٍة مدن خيدرة المجا ددين الدذين كدانوا متدوج ِّ فوهللا لكم ساءنا ما فعلوه البارحة من إجراٍم إذ فجَّ
الذين أرادوا إقامة دولة اإللحداد فدي   PKKسوريا الستنقاذ ا من براثن مشرو  أمريكا ومن معها من ُملحد  الددد 

 يسلمهم المناطق الواحدة تلو األخرى ... الشمال بالتعاون مع تنظيم داعش الذ 

فإذا بأولئك الذين قلت لكم عنهم سابقا وما زلت أقول بأنَّهم فاقوا الخوارج فدي أوصداف شدرور م، فدالخوارج كدانوا 
دق، أمَّا  ؤالء فهم إلى الُكفر أقرب، و م إلى العمالة أقرب، و م إلى الخيانة أقرب...  أصحاب دين وصِّ

دل ِّ  مون منداطق أ دل السدنَّة اآلن للحشدد الشديعي الرافضدي فدي العدراق، أولئدك الدذين يتركدون النظدام أولئك الذين ُيس،
النصددير  المجددرم وُيظا روندده علددى أ ددل اإلسددالم علددى أ ددل السددنة المستضددعفين، أولئددك الددذين تركددوا المجددوس 

ولدم يشدابهو م فدي شديء، قطدع والروافض واستباحوا دماء أ ل السنَّة المؤمنين، أولئك فاقوا الخوارج في شرور م 
 هللا قرنهم وقرن محبيهم ومؤي ِّديهم ومعاونيهم ومن كان على شاكلتهم.

 ومضى بحقٍد يستبي  المسجدا  ويٌ  لمن با  األمانة والهدى ***
 يستهدفون الراكعين السجدا  ***  تركوا المجوس وراء م وتسابقوا 

اًل غير آجل اللهم اقطع قرنهم وخلصنا منهم ومن إخوانهم واكتب  لنا يا ربَّنا فرًجا عاجِّ

 

نوا  إن ِّي داٍ  فأم ِّ

 


