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

 الخطبة األولى
ز ِّ اإلسالم  الون ِّعمِّ بكوكره. الوذد قودَّر األيوام  بنصره، ومذل ِّ الكفرِّ بقهره ومصر ِّف األموور بورمره، وُموديمِّ الحمد هلل ُمعِّ

 …ه، وأظهر دينه على الدين ُكل ِّهتقين بفضلُدوالا بعدله، فاستدرج الكفَّار بمكرِّه وجعل العاقبة للمُ 

ووُده جلَّوو   القوواُُر فوووق عبووادهِّ فووال ُيوودافع، والظوواُر علوويهم فووال ُيمووان ع، وا مووُر بمووا ، أحم  يكوواء فووال ُيراجووع وال ُينوواُز
قدرتووه وعووز  سوولأانه وأعوووذ بووه ممووا أحوواا بووه علمووه وأحصوواه كتابووه، وأشووهد أن ال  لووه  ال هللا وحووده ال شووري  لووه، 

، وصووفي ِّه األحوود الصوومد، الووذد لووم يلوود ولووم يولوود ولووم يكوون لووه كفووواا أحوود، وأشووهد أنَّ نبيَّنووا محمووداا عبووده ورسوووله 
ره على الدينِّ ُكل ِّوه ولوو كورِّه المكوركون وخليله، أ ، فصولوات رب ِّوي وسوالمه عليوه رسله ربُّه بالهدى ودينِّ الحق ِّ لُيظهِّ

م  لووى يوووم  توودى بهوودُا لووين وموون سووار علووى دربهووم وُا وعلووى آل بيتووه الأيبووين الأوواُرين، وأصووحابِّه الُجوور ِّ المحجَّ
ين، أمَّا بعد  خوة اإليمان  :الد ِّ

ل منهووا، فووي ُووا دخووول سوونٍة ُجريَّووٍة جديوودة، أشووهٌر وسوونواٌت موودَّ هللا لنووا فيهووا ُعمووراا لنكووهد  نحوون فووي الكووهر األوَّ
ووشووهر هللا الحوورامِّ المُ  ،الكووهر الفضوويل  – –صوولى هللا عليووه وسوولم  –رَّم، ذاك الكووهر الووذد قووال عنووه رسووول هللا ح 

َيامِّ َبْعَد َرمَ  مُ َضاَن : َشْهُر للاِّ ))أْفَضُل الص ِّ  ]والحديث في صحيح ُمسلم[((.  الُمَحرَّ

بصويامه، ُوو  -صولى هللا عليوه وسولم-أوصانا رسول هللا  مناسبٌة وذكرى ليوٍم فضيل،فضيل تصادفنا فيه  شهرٌ 
-كما فوي صوحيح مسولم  – -صلى هللا عليه وسلم-حرَّم، ذاك اليوم الذد قال عنه رسول هللا يوم العاشر من مُ 

ُب َعَلى للاِّ َأنْ  : َياُم َيْومِّ َعاُشوَراَء، َأْحَتسِّ َنَة الَّتِّي َقْبَلُه(())صِّ   ُيَكف َِّر السَّ

 –روحوي فوداه  –أن ُيخالف اليهود في  فراده بالصوم فقوال  –صلى هللا عليه وسلم  –ذاك اليوم الذد أراد النبي 
عَ »  ]رواه مسلم[.  «َلئِّْن َبقِّيُت إَِّلى َقابٍِّل أَلَُصوَمنَّ التَّاسِّ

بَّوواٍ   وفووي الُبخووارد  وُمسوولِّم،الكثيوورون منَّووا دون أن يعرفوووا سووبب صوويامه،  ذاك  اليوووم الووذد صووامه وونِّ اِبوونِّ ع   –ع 
ووا  ِنُهم  ووي  هللُا ع  ُسووول  هللاِّ  –ر ضِّ اُشووور اء ،  –صوولى هللا عليووه وسوولم  –أ نَّ ر  ا، ي ووِوم  ع  ووي اما وود  اِلي ُهووود  صِّ ين ووة  ف و ج  م  اِلم دِّ ق وودِّ
ُسوُل هللاِّ  وى  «َما َهَذا اْلَيْوُم الَّذِّي َتُصوُموَنُه؟»: -لى هللا عليه وسلم ص –ف ق ال  ل ُهِم ر  ويٌم، أ ِنج  ُ وذ ا ي وِوٌم ع ظِّ ف ق واُلوا: 
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وى ُشوِكراا ]هلل[، ف ون ِحُن ن ُصووُمُه، ف ق وال  ر   ُه ُموس  ام  ُه، ف ص  ق ِوم  ق ِوم ُه، و غ رَّق  فِِّرع ِون  و  ى و  صولى -ُسووُل هللاِّ هللُا فِّيهِّ ُموس 
َيامِّهِّ  َفَنْحنُ )) -هللا عليه وسلم ْنُكْم َفَصاَمُه َرُسوُل للاِّ َصلَّى للُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَأَمَر بِّصِّ  ((.َأَحقُّ َوَأْوَلى بُِّموَسى مِّ

وو ُووو ذاك -أيهووا السووادة  –يوووم عاشوووراء  موون فرعووون  وملوِّووه وجنووده، ذاك  هُ اليوووم الووذد أنجووى هللا فيووه موسووى وقوم 
م بعد أن آي س من  يمانهم علوى  ذ دعا على فرعون وجنوده ومن معه ؛اليوم الذد استجاب هللا فيه دعاء موسى

ْنَيا َربََّندا ما رأوا من آياتِّ هللا الُكبرى ...  يَنًة َوَأْمَواًًل فِّي اْلَحَياةِّ الددُّ ))َوَقاَل ُموَسى َربََّنا إِّنََّك آَتْيَت فِّْرَعْوَن َوَمََلَُه زِّ
لُّوا َعْن َسبِّيلَِّك َربََّنا اْطمِّ  ُنوا َحتَّى َيَرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِّيَم * َقاَل َقدْد لُِّيضِّ ْم َفََل ُيْؤمِّ ْم َواْشُدْد َعَلى ُقُلوبِّهِّ ْس َعَلى َأْمَوالِّهِّ

يَن ًَل َيْعَلُموَن(( يَبْت َدْعَوُتُكَما َفاْسَتقِّيَما َوًَل َتتَّبَِّعانِّ  َسبِّيَل الَّذِّ  )88)يونس: ُأجِّ

هللا  لوووى فرعوووون وقوموووه، أرسوووله هللا وأيَّوووده با يوووات البي ِّنوووات وبوووالمعجزاتِّ أرسوووله  –أيهوووا السوووادة–نبوووي هللا موسوووى 
ووالخارقووات، فوودعا ون   وور ونووادى بتوحيوود هللا سووبحانه، فمووا وج  فووراا  الَّ كُ فرعووون وجنوووده وحزبووه وقومووه  د موونصووح وذكَّ

ا،  ا واسوووتكباراا،  الَّ وجحوووودا ا لووونعم هللا العظيموووة التوووي اسووو ال  عنوووادا   يَّاُوووا فوووي معصووويته، فريَّوووده هللا هللا رزقهووومتخداما
ددقِّيَن(( بووالمعجزات وأرسووله ددهِّ إِّنَُّهددْم َادداُنوا َقْوًمددا َفاسِّ ٍَ إَِّلددى فِّْرَعددْوَن َوَقْومِّ أرسووله هللا فووي ( 12)النموول: ))فِّددي تِّْسددعِّ آَيددا

والمقصووود بهووذه ا يووات؛ مووا كووان موون معجووزاٍت بووين موسووى بي ِّنوواٍت عظيمووات أرسووله هللا بهووا،  آي وواتٍ  تِِّسووعِّ ؛ آيووات
رِّيَن((فرعون وقوموه، و  دَي َبْيَضداُء لِّلنَّدا ِّ َذا هِّ ََ َيدَدُه َفدإِّ دَي ُُْعَبدانم ُمبِّدينم * َوَندَ  َذا هِّ -107)األعوراف: ))َفَأْلَقى َعَصاُه َفإِّ

108(. 

سم األول مون آياٍت أخرى كان فيها استجابٌة للقِّ أرسله هللا سبحانه بهذه المعجزات فجحدوا واستكبروا، فرتمَّها هللا ب
ْم((عندما قال: دعاء موسى  دَل ، قال تعالى: ))َربََّنا اْطمِّْس َعَلى َأْمَوالِّهِّ ُم الطُّوَفداَن َواْلَجدَراَد َواْلُقمَّ ))َفَأْرَسْلَنا َعَلدْيهِّ

ٍَ َفاْسَتْكَبُروا َوَااُنوا قَ  ََل ٍَ ُمَفصَّ َم آَيا ََ َوالدَّ َفادِّ يَن((َوالضَّ  (.133)األعراف: ْوًما ُمْجرِّمِّ

دْذَنا فرتمَّهوا هللا علويهم  لوى تسوع  ،لم يجيبووا داعوي هللاو  رأوا ُذه المعجزات، ولم يأيعوا رأوا ُذه ا ياتِّ  ََ ))َوَلَقدْد َأ
َِّ َلَعلَُّهددْم َيددذَّ َُّروَن(( ددَن الثََّمددَرا ٍَ مِّ ددنِّيَن َوَنْقدد بالسوونين، وضوويَّق علوويهم  أخووذُم هللا ،(130)األعووراف: آَل فِّْرَعددْوَن بِّالس ِّ
بوووالقحا والجووودبِّ فوووي بوووواديهم ومواشووويهم، أخوووذُم هللُا  معيكوووتهم لعلهوووم يوووذَّكرون ويلوووى ربهوووم يرجعوووون، أخوووذُم هللا

م لَُّهِم ي ذَّكَُّرون   ،بنقص الثمرات في أمصارُِّم وقرُا  ويلى هللا يؤوبون... ل ع 

ذا البالء األخير    ...صب آل فرعون فقالم يُ  –أيُّها السادة  –ُو
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وا، فالعوذاب  ذا حولَّ ، لم ُيصوب آل فرعوون فقوا) القحا والجدب وضيق المعيكة(  ول مِّصور جميعا ببلوٍد بول عومَّ ُأ
ووا لهووا جميعا ووعوومَّ ُأ وور فرعووون سووك  عنووه وعوون جرا مووه، ، فالعووذاب لووم يحِّ لَّ بقوووم فرعووون فقووا،  ذ أنَّ موون لووم يناصِّ

وو ، فلووم ُيأيعووواوتجافوول عوون ُنصوورة موسووى، فرخووذُم هللا جميعا لَُّهووِم ي ووذَّكَُّرون  ولووم ُيجيبوووا بوول ازدادوا  ،ا بهووذا الووبالء ل ع 
م، وفووي ُووذا يقووول هللا تعووالى فووي سووورة يوووُنس: ددهِّ َعَلددى )) طجياناووا  لووى كفووُر ددْن َقْومِّ يَّددةم مِّ َفَمددا آَمددَن لُِّموَسددى إًِّلَّ ُذر ِّ

ْم َأْن َيْفتَِّنُهْم َوإِّنَّ  ْن فِّْرَعْوَن َوَمَلئِّهِّ ْوٍف مِّ َن اْلُمْسرِّفِّينَ ََ  .[83]يونس:((  فِّْرَعْوَن َلَعاٍل فِّي اأْلَْرضِّ َوإِّنَُّه َلمِّ

دهِّ  ْن َقْومِّ ه و اتبعو الوذينُوم فقوا  ،مون قووم موسوى ،عودد قليول مون بنوي  سورا يل]… ))َفَما آَمَن لُِّموَسى إًِّلَّ ُذر ِّيَّةم مِّ
ْم َأْن …[ وناصووره ددْن فِّْرَعددْوَن َوَمَلددئِّهِّ ددْوٍف مِّ ََ بهم فووي السووجون  ،أن يفتوونهم عوون ديوونهم]….  َيْفتِّددَنُهمْ َعَلددى  أن ُيعووذ ِّ

دَن …[  والمعتقالت، أن يعتقلهم السنين الأويلة فوي فورُو أمنوه ومخابراتوه َوإِّنَّ فِّْرَعدْوَن َلَعداٍل فِّدي اأْلَْرضِّ َوإِّنَّدُه َلمِّ
ِّ 83اْلُمْسددرِّفِّيَن ) َّّ يَن )( َوَقدداَل ُموَسددى َيددا َقددْومِّ إِّْن ُاْنددُتْم آَمْنددُتْم بِّددا ُلددوا إِّْن ُاْنددُتْم ُمْسددلِّمِّ ] يخوواطبهم ( 84 َفَعَلْيددهِّ َتَواَّ

لوووا علوى مسووب ِّب األسووباب، فلتعمول جوووارحكم وعقووولكم، ولوتكن قلوووبكم معلَّقووةا  ووا، خوذوا باألسووباب وتوكَّ ها موسوى موج ِّ
 برب ِّ األرباب ومسب ِّب األسباب...[

ْلَندددا َربََّندددا)) ِّ َتَواَّ يَن ) َفَقددداُلوا َعَلدددى وَّ ََّدددالِّمِّ دددَن اْلَقدددْومِّ اْلَكدددافِّرِّينَ 85ًَل َتْجَعْلَندددا فِّْتَندددًة لِّْلَقدددْومِّ ال َندددا بَِّرْحَمتِّدددَك مِّ  ( َوَنج ِّ
 ]يونس[(((.86)

ل الكامِّ  ول الكوام اللهم نج ِّ ُأ ون القووم بعظيم رحمت  مِّن القوم المجرمين، اللهم نوج ِّ ُأ وِن ناصوره مِّ مون فرعونهوا وم 
 …الكافرين 

ن الكونيَّووة التووي سوونَّها هللا فووي ُووذه ن  التوجيووه اإللهوويُّ  لووى موسووى وموون معووه، أتووى التوجيووه اإللهوويُّ  لووى الُسووثوومَّ أتووى 
اإللهووي  لبنوواء جيوول النصوور والتمكووين، أتووى التوجيووه لبنوواء نووواٍة تصوولح أن تكووون قاعوودة  الحيوواة الوودنيا، أتووى التوجيووه

ْصَر ُبُيوًتدا  )) بناء المجتمع اإلسالمي، وفي ُذا يقول هللا تعوالى: ُكَما بِّمِّ يهِّ َأْن َتَبوَّآ لَِّقْومِّ َِّ َوَأْوَحْيَنا إَِّلى ُموَسى َوَأ
نِّينَ  ددرِّ اْلُمددْؤمِّ ددََلَة َوَبش ِّ ِصوور  ُبُيوتاووا: أد فلتعزِّ ...  [87]يووونس:(( َواْجَعُلددوا ُبُيددوَتُكْم قِّْبَلددًة َوَأقِّيُمددوا الصَّ ووا بِّمِّ ُكم  لوووا ت ب وووَّآ لِّق ِومِّ

ومون سواكنهم لوم يسوتأع أن يربوي أبنواءه  ،ومن على شاكلتهم، فمن عاشر القوم ترثَّر بهمبيوتكم عن قوم فرعون 
 ...لن يستأيع أن يرب ِّي أسرته على المنهج اإليماني الذد ارتضاه هللا لعباده ؛التربية الصحيحة
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ق النظووامِّ الفوواجروليوو  موون ذُووب  لووى  وو منوواطِّ رض  فووي ولهووذا ف، هموون أبنوواء بلوودنا سوومِّع ذلوو  فوواعتبر وحفِّوو  دينووه وعِّ
ْن ُادل ِّ » :  –صلى هللا عليه وسلم  –رمذد، قال رسول هللا الحديث الصحيح الذد رواه أبو داود والت ِّ  َأَنا َبرِّيءم مِّ

 ألنَّوه بهوذا ُيكث ِّور سووادُم وُيكث ِّور عوددُم، وُيظهور للنوا  بورنَّ الكوعب معهوم،. «ُمْسلٍِّم ُيقِّيُم َبدْيَن َأْ ُهدرِّ اْلُمْشدرِّاِّينَ 

، بوول سوويكون ُووو وبنيووه موون جوقووةِّ إلقامووة بيوونهم لوون يسووتأيع أن يربووي بنيووه علووى مووا ُيرضووي هللا سووبحانهألنَّووه با
ا(، ُر ا أو ك  ل ما أمر للا به موسى ومن معه أن ينحازوا ببيوتهم عن بيدَو  الُمصف ِّقين للباطل )طوعا لذلك فأوَّ

م أن ينعزلووووا عووونهم كموووا ُعزلووو  الفراعندددة ومدددن معهدددم، وووار  ا ن أموووُر مناطقنوووا المحوووررة عووون منووواطق سووويأرة الكفَّ
ار، فتحيَّزا بالمكان، ولكنَّ التحيُّز بالمكان وحده ال يكفي ، فما الفا دة أن نتحيَّوز بالمكوان عون منواطق سويأرة الفج 
ار ثم  نستنُّ بسنَّتهم، ثمَّ نسير على منهجهم!!!  الكفَّار الفجَّ

، عوامرةا بمرضواة هللا  ن لوم تكون ُوذه البيووت بيوتاوا عوامرةا بأاعوةِّ هللا ،التحيُّز بالمكان وحوده ال يكفوي أيهوا السوادة
نِّيَن() رِّ اْلُمْؤمِّ ََلَة َوَبش ِّ ْصَر ُبُيوًتا َواْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم قِّْبَلًة َوَأقِّيُموا الصَّ ُكَما بِّمِّ   [87]يونس:( )َتَبوَّآ لَِّقْومِّ

بحسوون التربيووة ، عووامرةا بإقامووةِّ الصووالةِّ عووامرةا  ،ذكر هللافلووتكن بيوووتكم عووامرةا بوو ن أردتووم النصوور علووى الفراعنووة، 
 ...لألوالد

ا لألبأووال والمجاُوودين، فلووتكن بيوووتكم منوواراٍت ألُوول اإليمووانِّ وقِّبل ووةا للصووالحين المُ  صوولحين، فلووتكن بيوووتكم مصوونعا
ووا بإقامووة الصووالة ين حتووى ُيبنووى الجيوول وبإظهووار شووعا ر الوود )لنووا بالنوافوول التووي ال ُتقووام فووي المسوواجد( ولوويكن تميُُّز

 ) ن شاء هللا(. الجديد الذد سيكون على يديه النصر والتمكين

اروُن ومن معهما األمر، تحيَّزا ببيوت بني  سرا يل ولم يتوقفا عن دعووة فرعوون وقوموه حتَّوى  ذا  فالتزم موسى ُو
فإذا ، ألوان البالء والعذاب في الدنيا  يات المعجزات ورأوااآيس موسى من  سالم قوم فرعون بعد أن رأوا شتى 
يَندًة َوَأْمدَواًًل فِّدي بنبي ِّ هللا موسى يدعوا عليهم بذل  الدعاء العظويم  ))َوَقاَل ُموَسى َربََّنا إِّنََّك آَتْيَت فِّْرَعْوَن َوَمََلَُه زِّ

ددْس َعَلددى  ددلُّوا َعددْن َسددبِّيلَِّك َربََّنددا اْطمِّ ْنَيا َربََّنددا لُِّيضِّ ُنددوا َحتَّددى َيددَرُوا اْلَحَيدداةِّ الدددُّ ْم َفددََل ُيْؤمِّ ْم َواْشددُدْد َعَلددى ُقُلددوبِّهِّ َأْمددَوالِّهِّ
 (88)يونس: اْلَعَذاَب اأْلَلِّيَم((

و ل وى أ ِموو الِّ  اارا ربَّنا  ن  آتيو  بكَّ وِس ع  بَّن وا اِطمِّ وبِّيلِّ   ر  وِن س  ولُّوا ع  بَّن وا لُِّيضِّ ِني ا ر  ي واةِّ الودُّ ِم ومون معوه زِّين وةا و أ ِموو االا فِّوي اِلح  هِّ
ذ اب  اأِل لِّيم   ُوا اِلع  تَّى ي ر  ُنوا ح  ِم ف ال  ُيِؤمِّ ل ى ُقُلوبِّهِّ  .و اِشُدِد ع 
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وارون،فودعا علويهم  ،رأوا المعجزات فلم يأيعوا، دعاُم موسى  لى هللا فلم ُيلبوا فورتى الجوواب الربَّواني:  موسوى ُو
يَبْت َدْعَوُتُكَما َفاْسَتقِّيَما َوًَل  يَن ًَل َيْعَلُمونَ َتتَّبَِّعانِّ  سَ ))َقاَل َقْد ُأجِّ  .)89)يونس: ((بِّيَل الَّذِّ

ين  ال  ي ِعل ُمون  استقيموا وال تسيروا على نهج الكافرين،  بِّيل  الَّذِّ انِّ  س   ، وانتظروا الفرج من هللا..ف اِست قِّيم ا و ال  ت تَّبِّع 

يب ووووِ  و بمووووا ذكرنوووا موووون عوووذاٍب وبووووالء أصووواب أمووووالهم، وزروعهووووم ومواشووويهم،  أول اإلجابوووة فكوووان ق ووووال  هللا ق وووِد ُأجِّ
ا ُتُكم  ِعو   متى كان ُالك فرعون وجنده؟!ف ...د 

 متى تحقَّق  اإلجابة؟؟

قووال: يزعمووون أن  –رضووي هللا عنهمووا  –يقووول السوويوطي فووي الوودر المنثووور: أخوورج ابوون المنووذر عوون ابوون عبووا  
د ُوذه الودعوة أربعوين سونة، وأخرجوه الحكويم الترموذد عون مجاُود، قوال: بعود أربعوين سونة. مكوث فرعون مكث بع

يَبْت َدْعَوُتُكَما(())وهللا قال لهم  فرعون بعد  جابة الدعوة. كيف ُذا  !؟ َقْد ُأجِّ

يَبْت َدْعَوُتُكَما(())   ذ أنَّ ، ُوذه اللحظوة كوا ن هوموا طلبتموا  ن  دعاءكموا مسوتجاب تعنيال  –أيها السادة  - َقْد ُأجِّ
وو ق  ذلوو  ال يكووون  ال فووي وقتووه الووذد قوودَّره هللا لووه لحكمووٍة أرادُووا، لكوونَّ اإلنسووان ُخلِّوو وون ع  مِّ يحووبُّ التسوورُُّ فووي  ؛لج 

((األمووور  ُلونِّ يُكْم آَيدداتِّي َفددََل َتْسددَتْعجِّ ددْن َعَجددٍل َسددُأرِّ ْنَسدداُن مِّ ِِّ لِّددَق ا َُ يَبددْت قووال هللا لموسووى  ،(37)األنبيوواء: )) ))َقددْد ُأجِّ
 !!ومكث فرعون بعدُا أربعين سنةَدْعَوُتُكَما(( 

هللا تعالى سنَّ فوي ُوذا  ألنَّ  ،لة مذمومةج  مألوبٌة، ولكنَّ الع  واجبٌة الدعاء مألوب أيها السادة، والثقة بجواب هللا 
ة علوى العبواد، وليجوازيهم علوى أفعوالهم، وموا ذاك  ال   مون تموام عدلوه وحكمتوه ورحمتوه الكون ُسنناا ليقيم بها الُحجَّ

 .سبحانه

يَن ًَل َيْعَلُموَن (()) يَبْت َدْعَوُتُكَما َفاْسَتقِّيَما َوًَل َتتَّبَِّعانِّ  َسبِّيَل الَّذِّ  (.89)يونس: َقاَل َقْد ُأجِّ

ين  ال   ووووبِّيل  الَّووووذِّ ووووانِّ  س  ووووال لنووووزول النصوووور، اسووووتقيموا علووووى أموووور هللا، واعتصووووموا بحبوووول هللا، و ال  ت تَّبِّع  حتووووى تكونوووووا ُأ
، وال تتبعوا سبيل المنافقين الجاُلين الوذين ال يعلموون، ال تكونووا  ، ال تكونووا فوي حيواتكم ومعيكوتكمموثلهم ي ِعل ُمون 

 ...لن تستحقوا النصر من هللا الواحد القهارف إن كنتم مثلهمف ارالفجَّ  ارشاكلة أولو  الكفَّ على 
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داء والتكوذيب، والقتول تاالع ومن جنده ويعاني وقوم ُه منه ويذك ِّره، كث فرعون بعدُا أربعين سنة، يدعوه موسىم
 ...والتكريد، وينزل هللا بآل فرعون آيات العذاب فال يستجيبون 

الووذد قوودَّره هللا إلُووالك ذلوو  الظووالم، حتووى  ذا أتووى الميعوواد الموعوووُد، اليوووم حتووى  ذا أتووى  ،حتددى إذا أتددى الميعدداد
ووره هللا لكووي يُ  ووا و  ي للظووالمملِّووالووذد أخَّ َ  : -صوولى هللا عليووه وسوولم-رسووول هللا ... كمووا قووال كفوورااليووزداد  ثما ) إِّنَّ وَّ

َذُه َلْم ُيْفلِّْتدُه ( ََ ََّالِّمِّ َحتَّى إَِّذا َأ دَي ) :  –روحوي فوداه  –ق وال  ثُومَّ ق ور أ   َلُيْملِّي لِّل دَذ اْلُقدَرِ َوهِّ ََ دُذ َربِّ دَك إَِّذا َأ َْ َوَادَذلَِّك َأ
يدم  َذُه َألِّيمم َشدِّ َْ  ]البخارد ومسلم[(. َ الَِّمةم إِّنَّ َأ

مَّ ُالكهوم، تكذيبااأملى هللا لفرعون ولقومهِّ ليزدادوا طجياناا و  يَن َاَفُروا َأنََّمدا ) َوًَل َيْحَسَبنَّ  ،لتعظم عقوبتهم ولي عِّ الَّذِّ
ددينم ( ًُْمددا َوَلُهددْم َعددَذابم ُمهِّ ْم إِّنََّمددا ُنْملِّددي َلُهددْم لَِّيددْ َداُدوا إِّ ددهِّ َْنُفسِّ ْيددرم ألِّ ََ ؛ وقووال تعووالى : ( 178)آل عمووران  ُنْملِّددي َلُهددْم 

ْن َحْيُث ًَل َيْعَلُموَن * َوأُ  يَن َاذَُّبوا بِّآَياتَِّنا َسَنْسَتْدرُِّجُهْم مِّ  (183-182)األعراف:  ْملِّي َلُهْم إِّنَّ َاْيدِّي َمتِّينم ()َوالَّذِّ

م ويزيوود  جوورامهم، طجيانووا، يووزدادوا كفوورا اال يؤخووذون وال يعوواقبون، فيووزدادو  هووملهووم حتووى يظنوووا أنَّ ه ِّ م  أُ  ، تووزداد شووروُر
م هللا يمهلهم هللا حتوى توزداد عقووبتهم، يمهلهوم هللا حتَّوى يجتوروا ومون كوان موثلهم بقووتهم وجبوروتهم فيكُسو عوز   –ُر

وم فوي أوج قووتهم وأعتوى جبوروتهم، لكوي يعلوم النوا  أنَّ هللا تعوالى ُوو القهوار الجبَّوار  –وجل   ... قدال تعدالى:ُو
ددْذنَ  ََ ْم َأْبددَواَب ُاددلِّ  َشددْيٍء َحتَّددى إَِّذا َفرُِّحددوا بَِّمددا ُأوُتددوا َأ ددا َنُسددوا َمددا ُذ ِّ ددُروا بِّددهِّ َفَتْحَنددا َعَلددْيهِّ َذا ُهددْم اُهْم ) َفَلمَّ َبْغَتددًة َفددإِّ

يَن( * ُمْبلُِّسونَ  يَن َ َلُموا َواْلَحْمُد َِِّّّّ َرب ِّ اْلَعاَلمِّ َع َدابُِّر اْلَقْومِّ الَّذِّ  .(45-44)األنعام: َفُقطِّ

ووالك فرعووون، وتمَّوو  مرحلووة بنوواء نووواة المجتمووع المسوولم، واسووتنفذ فرعووون وملووؤه  أتووى اليوووم الموعووود، وحوولَّ أجوول ُ 
ي إِّنَُّكدْم ُمتََّبُعدوَن ) :مر الربَّواني لموسوى ومون معوه بوالتحرُّكفرصهم، فرتى األ َبدادِّ َوَأْوَحْيَندا إَِّلدى ُموَسدى َأْن َأْسدرِّ بِّعِّ

رِّيَن )52) َمةم َقلِّيُلدوَن )53( َفَأْرَسَل فِّْرَعْوُن فِّي اْلَمَدائِّنِّ َحاشِّ دْرذِّ َُوَن )54( إِّنَّ َهُؤًَلءِّ َلشِّ ( 55( َوإِّنَُّهدْم َلَندا َلَغدائِّ
ُروَن )وَ   )) 56إِّنَّا َلَجمِّيعم َحاذِّ

راا،  المجاورة دن والدولأرسل فرعون ينادد في المُ  َمةم َقلِّيُلدوَن(محوذ ِّ دْرذِّ ابيوة )إِّنَّ َهُؤًَلءِّ َلشِّ ، بضوعة مجموعوات  ُر
ُروَن(… قليلووة يددعم َحدداذِّ َُوَن * َوإِّنَّددا َلَجمِّ ركم  )َوإِّنَُّهددْم َلَنددا َلَغددائِّ ر كوول  الوودول نحووذ ِّ وونهم و موون خأوور وُنحووذ ِّ توسووعهم تمكُّ

ا ...وسيأرتهم على البالد فكرُُّم سيعمُّكم جميعا  ، وسيسقا طواغيتكم جميعا
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وول الكوام  ووم منصووورون  ن شوواء هللا  –وهللا أيهوا السووادة  ن انتصوور ُأ وهللا لتتهواوى عووروو طواغيوو  العوورب  –ُو
ا ... ولهذا تماأل علينا طواغي  الكرق والجرب...  واحدا واحدا

رِّيَن )َفأَ )) َمةم َقلِّيُلدوَن )53ْرَسَل فِّْرَعْوُن فِّي اْلَمَدائِّنِّ َحاشِّ دْرذِّ َُوَن )54( إِّنَّ َهُؤًَلءِّ َلشِّ ( َوإِّنَّدا 55( َوإِّنَُّهدْم َلَندا َلَغدائِّ
ُروَن )  (((56َلَجمِّيعم َحاذِّ

ر   ، سووبحانهعلووى موسووى وموون معووه، يريوود أن يقضووي علووى موون نووادوا بتوحيوود هللاولُيعينوووه فرعووون ليناصووروه  ُميحووذ ِّ
كوونَّ هللا تعووالى أراد يهم، ولفنِّووكهووم، أراد أن يُ هلِّ ، أراد فرعووون أن يُ أرادوا الُكفوور بأاغوتووهيريوود أن يقضووي علووى موون 

 ...أمراا آخر

ٍَ َوُعُيوٍن ))) ْن َجنَّا َرْجَناُهْم مِّ َْ ( َفدَأْتَبُعوُهْم 59إِّْسدَرائِّيَل )( َاَذلَِّك َوَأْوَرَُْناَها َبنِّدي 58( َوُاُنوٍز َوَمَقاٍم َارِّيٍم )57َفَأ
 …((( 61)َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى إِّنَّا َلُمْدَرُ وَن  ( َفَلمَّا َتَراَءِ اْلَجْمَعانِّ 60ُمْشرِّقِّيَن )

ووا وقوود قيوول بوورنَّ  ،موسووى وموون معووه موون المووؤمنين، وفرعووون وجنوووده، تووراءى الجمعووان تووبعهم فرعووون وجنوووده فلم 
 د ليتووابع ُووذه المجموعووة الصووجيرة!صووف مليوووٍن موون الجنووود، ألووف ألووٍف موون الجنووو فرعووون أتووى يومهووا بمليوووٍن ون

م شرذمٌة قليلون؟!!  لماذا أتى بهذا العدد ُو

لمَّا رأى فرعون قبل ذل  الموقف آيات هللا العظيمة، وكذَّبها وجحدُا ولكنَّه كوان يعلوم فوي قورارة  أيها السادة، نعم
م لجهلوه برنَّوه  ن جموع ُوذا نفسه أن ُنال  ربَّا عظيموا موع موسوى، ف يسوتأيع أن سالعودد الها ول مون الجنوود، توُو

ر على  رادة هللا!!!ينتصر على تل  القوة الربَّانيَّة   العظيمة، ظنَّ أنه بقوة جنده سينتصِّ
 

ووا ت وور اء ىف ، موسووى وقِّ  ل مَّ ووانِّ ِمع  واإلنسووان ضووعيف، واإلنسووان يتوورثَّر مووا يوورى … وفرعوووُن برلوفووه المؤلَّفووة ،لَّووٌة معووهاِلج 
ُكون  عدو ُِّم برلوفه المؤلَّفةحوله، نظر أصحاب موسى في وجوه بعضهم، ونظروا  لى   …، فقالوا:  ِّنَّا ل ُمِدر 

ول الكوام  نَّوا لُمو بعو  قوال… أمريكا وروسيا وييران والتحالف الصليبي وكفَّوار الكورق والجورب  قوال … در كون ُأ
ُكون   ينِّ فنادى موسى في القوم … أصحاب موسى:  ِّنَّا ل ُمِدر  َي َرب ِّي َسَيْهدِّ  .()َقاَل َاَلَّ إِّنَّ َمعِّ
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وا نهوايتهم، ، )َقداَل َأْصدَحاُب ُموَسدى إِّنَّدا َلُمدْدَرُ وَن(رة ونظروا لقلَّة عددُم وعتوادُم، فوو ف  نظر القوم لجيش الك   ظنُو
ووا وو ظنُو روا ولووم يخأوور ببووالهم أن لهووم أن دُم بالوودنياهووآخوور ع اشووهادٌة فووي سووبيل هللا، ظنُو ، لووم يتخيَّلوووا أو يتصوووَّ

وكووذل  لووم يكوون فووي بووال واحووٍد منَّووا قبوول سوو  ِّ سوونواٍت مووا يجوورد اليوووم، ولوويس فووي  ينتصووروا علووى فرعووون وجنوووده،
ر واحٍد منَّا ما سيجرد بعد س  ِّ سنواٍت أخرى...  خاطِّ

ووروا، لووم يخأوور ب ينِّ كون، فنووادى فوويهم موسووى در  نووادى القوووُم  نَّووا لُمووبووالهم أن ينتصِّ ددَي َرب ِّددي َسددَيْهدِّ )َقدداَل َاددَلَّ إِّنَّ َمعِّ
دديمِّ )62) َِّ ٍِ َاددالطَّْودِّ اْلَع ضوورب  ((63( َفَأْوَحْيَنددا إَِّلددى ُموَسددى َأنِّ اْ ددرِّْب بَِّعَصدداَر اْلَبْحددَر َفدداْنَفَلَق َفَكدداَن ُاددلُّ فِّددْر

 فلوق هللا البحور وبانو  أرضوه، العظيمة يمنةا ويسورة ر، فرصبح  أمواج البحر وماؤه كالجبالموسى بعصاه البح
يًقدا )) .وأيبسها هللا لهم لكي يسيروا عليها سالمين بل ي َفاْ درِّْب َلُهدْم َطرِّ َبدادِّ َوَلَقْد َأْوَحْيَنا إَِّلى ُموَسدى َأْن َأْسدرِّ بِّعِّ

 [77طه:] ((ًَل َتْخَشىفِّي اْلَبْحرِّ َيَبًسا ًَل َتَخاُف َدَرً ا وَ 

وووىأيبسوووه هللا لهوووم لكوووي يسووويروا برموووان ) وووا و ال  ت ِخك  كا ر  ووواُف د  وووا و ال  )و ( عنووودما يكوووون هللا معووو  فوووال  ت خ  كا ر  ووواُف د  ال  ت خ 
ى  (ت ِخك 

و وهنا قد يسدأل السدائل، لمداذا قدال للا تعدالى لموسدى: ا درب بعصدار البحدر؟؟ ز هللا أن يفلِّوق لهوم البحور أيعج 
 !يضربه موسى بعصاه؟ بجير أن

 بعصاه؟!هللا تعالى الذد فلق البحر أيعجز عن فلقه قبل أن يضربه موسى 

ورسدول  …ًل تقفوا مكتوفي األيدديو بوسعكم، أنِّ افعلوا ما  :ولكنَّه التوجيه الربَّاني لعباده المؤمنين ، َل  وللا
 للا علَّمنا: )استعن باهلل وًل تعج ( 

ل ق  ف ك وان   ؛معجزةا فوي ُوذه العصوى فاضورب بهوا البحور، فضورب بهوا موسوى البحور  يا موسى، لقد جعل  ل   ف واِنف 
وويمِّ، وووالأَِّودِّ اِلع ظِّ ووول علووى ُمسووب ِّب األسوووباب، تبوورَّأ مووون حولوو  وقوتووو   لووى حوووول هللا  ُكوولُّ فِّووِرٍق ك  خوووذ باألسووباب وتوكَّ

ته دفانفلق البحور وسوار موسوى بصوحبه … وقوَّ ََ ))َوَأْنَجْيَندا جواوز موسوى ومون معوه  (((64رِّيَن )))َوَأْزَلْفَندا َُدمَّ اْخ
ديَن ) ُ َمدا َيَشداُء((فوإذا بفرعوون الوذد أضولَّه هللا  (((65ُموَسى َوَمْن َمَعُه َأْجَمعِّ يَن َوَيْفَعدُل وَّ ََّدالِّمِّ ُ ال دلُّ وَّ  ))َوُيضِّ

ج بجنوووده معووه، فووإذا بووه يلِّووال يرتوودُ عوون متابعووة موسووى وموون ؛ يوورى تلوو  المعجووزة الخارقووة فووال يووتع  وال يرتوودُ
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ديَن ))) وراءُم فُيأبق هللا عليهم البحور درِّيَن )65َوَأْنَجْيَنا ُموَسدى َوَمدْن َمَعدُه َأْجَمعِّ ََ َرْقَندا اْخ ْْ ( إِّنَّ فِّدي 66( ُُدمَّ َأ
نِّينَ  َذلَِّك َخَيًة َوَما  (((67) َااَن َأْ َثُرُهْم ُمْؤمِّ

ول علوى هللا النفوو ، الجووارِّح و ترخوذ باألسوباب ص القلوب، عنودما عندما تصُدق النوايا وُتخلِّ  العقوول، عنودما تتوكَّ
 .يكون النصر من عند هللا المل  الُقدو 

وورون وال  وون الضووعف يوورتي موودد هللا لينصوور دينووه وجنووده بمووا ال يعرفووون وال ينتظِّ فووي أحلوو  حوواالت اليوور  وفووي أُو
 يخأر ببالهم...

ر  –صل ى هللا عليه وسلم  –حتى أن رسول هللا  أخبرنا أنه في أحلو  الحواالت قود ينصوُر هللاُ  دينوه بالرجولِّ الفواجِّ
رِّ )) ين  بِّالرَُّجلِّ اِلف اجِّ ُ ذ ا الد ِّ ي ُِّد   ]صحيح مسلم[(( و أ نَّ هللا  ُيؤ 

و نصر   ون قووةهللا موسى ومن معه بما لوم يحتسوبوا، نحون أيهوا السوادة ُأمرنوا أن ُنعِّ أمِّرنوا ، دَّ ألعودا نا موا اسوتأعنا مِّ
َُُهدا ُجهدنا وُوسوعنا متووكلين علوى رب ِّنوا آخوذين باألسوباب ستنفذ أن ن ِّ ُيورِّ ِّ َواْصدبُِّروا إِّنَّ اأْلَْرَض َِّّّ َّّ يُنوا بِّدا ))اْسدَتعِّ

هِّ َواْلَعاقَِّبُة لِّْلُمتَّقِّيَن(( َبادِّ  َمْن َيَشاُء مِّْن عِّ

روا فالعاقِّبة للمتقين،   … ُيظهرنَّ هللا دينه بعز ِّ عزيٍز أو بُِّذل ِّ ذليلطال الزمان أو قُصر وهللا ل ن كنتم ُمتقين فربكِّ

دنا بيوتنا  فيها تكون  ولكن البدَّ قبله من مرحلة  عداٍد وتكوينٍ نصر هللا آٍت ال محالة،  ُِّ بنوي تقِّبلوة ومدارِّسنا ومعا
الا ل  نصر هللا وألن ُيعزَّه هللا وألن ُيظهره هللا، ولكنكم قوم تستعجلون!!الجيل الذد سيكون ُأ

ول الله ون فرعوون وجنوده فوي عاشووراء محورَّم، نسورل  يوا ربَّنوا أن ُتنجوي ُأ الكوام م يا من نجَّي  موسى ومن معوه مِّ
أقوول ، اللهم أنجهم من فرعون الكام وملووه وُجنوده وحزبوه وأنصواره وأعوانوه أجمعوين، من القوم الكافرين الظالمين

 فرين.ُذا القول وأستجفر هللا لي ولكم فاستجفروه فيا فوز المستج


