
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

يف  سبحانه  الكريم  املوىل  يتخلف: بيان    يقول  لن  ووعد  يِف }واضح  اْسُتْضِعُفوا  ِذيَن  الَّ َعََل  َنُمنَّ  َأْن  َوُنِريُد 

َن ََلُْم يِف اْْلَْرِض َوُنِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَما ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثنَِي َوُنَمكِّ مَّ
ا ِمنُْهْم َما  َن اْْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئِ َوُجنُوَدُُهَ

 [. 5  -4القصص:  ] {َكاُنوا ََيَْذُرونَ 

ا   بيان  النَّاسِ } أنه:   فيه اهلل   لناس يقررواضح يفهم منه  َبنْيَ  ُنَداِوَُلَا  اُم  اْْلَيَّ مالك    فهو  [140آل عمران:  ]{َوتِْلَك 

  ، ليكن واضحاً ل يشء قديرل من يشاء بيده اخلري وهو عَل ك ذامللك يؤيت امللك من يشاء ويعز من يشاء وي

 ثم يميل للظامل    [128اْلعراف:  ]{اْْلَْرَض هللَِِّ ُيوِرُثَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنيَ  أن }للناس كل الناس  

يَِّئاِت َأْن َيْسبُِقوَنا َساَء َما ََيْ }إذا أخذه مل يفلته ِذيَن َيْعَمُلوَن السَّ  [. 4العنكبوت:  ] {ُكُمونَ َأْم َحِسَب الَّ

َيْوٍم ُهَو يِف َشْأنٍ }فهو كام وصف نفسه سبحانه فأخذ اهلل للمسيئني ُسنة ال تتبدل وال تتخلف،   الرمحن:  ]{ُكلَّ 

كانت ُُتارب وُتظلم    رئيس صار حبيًسا، وسجني صار رئيًسا، وأمةٍ فكم من    ، أمور يبدها وال يبتدهيا،[29

ورجلٍ  وُتكم،  تسيطر  اليوم  وُيعتقل  صارت  ُيَداهم  باْلمس  دينه  كان  ْلجل  يقف    ،وهيان  صار  واليوم 

 . عزيًزا أمام معتِقلِيه وهم أذلة، فسبحان من له اخللق واْلمر

بني  التاريخ يعيد نفسه فمن قبل صرب موسى واملستضعفون من قومه عَل فرعون وجنده رغم الفرق اَلائل  

القوتني يف القوة والعتاد، وكان فرعون قد عال يف أرض مرص وفّرق أهلها شيًعا، وأصبح طاغية متجرًبا يف 

 .نساء يف سطوة بالغة وقسوة مشهودةالويستحي  بناءاْلاْلرض يذبح 

 وللرد عَل ذلك الظلم بعث اهلل موسى بن عمران طفاًل رضيًعا ال حول له وال قوة يتهدد به فرعون وملكه

فيغزو قرصه رغم أنفه ويعيش فيه، ثم ينهار جربوت الفرعون أمام ما وضع اهلل تعاىل يف هذا الرضيع من  

 .أرسار

وتكفي يف ذلك اإلشارة إىل أن الفرعون مل يتمكن من قتل هذا الرضيع عَل الرغم من ميالده يف عام كان  

 صنع هذا الرجل   اهلل تعاىلالقانون الفرعوين َيتم فيه قتل كل الذكور من مواليد املؤمنني. وكان ذلك ْلن 

 



 

 

 

من حمبة  عليه  وألقى  عينه،  الفرعون،ه عَل  قرص  داخل  إىل  تابوته  وساق  من   ،  الرغم  عَل  قتله  يستطع  فلم 

 . عداوته الشديدة لقومه وخوفه منهم

 .نرًصا مؤزًرا عليهموبعد أن تلقى موسى عليه السالم رسالة ربه، ُتدى هبا فرعون وجنده، فنرصه اهلل 

من  صَل اهلل عليه وسلم وللمؤمنني به يف زمانه، و  وعرض القرآن الكريم َلذه القصة جاء ليؤكد لرسول اهلل 

بعده إىل قيام الساعة حقيقة أنه ال سلطان يف هذا الوجود لغري اهلل تعاىل، وال نجاة من خماطر هذا الوجود 

 .إال بإرادته ورمحته

سلطان العباد قارص وحمدود، وقدراهتم عَل اإلنفاذ حمدودة، فعَل كل من يريد النرص والتمكني أن يكون ف

سك بإيامنه به، وتوكل عليه كان اهلل معه، ومنحه العزة والتمكني يف تعاىل وت   مع اهلل، فمن كان يف جانب اهلل

والبرشية وحمدوديتها.  املادية  الرغم من ضعف قدراته  منترًصا عَل  دوًما  اهلل معه كان  اْلرض. ومن كان 

يستحيل عليه أن  سومن ضحى بمعية ربه واستغنى عن تأييده، تركه ربه لضعفه الذي ال يغني عنه شيًئا. و

 .ق لنفسه ولو وقفت بجانبه كل قوى اْلرض البرشية واملادية َيق

دورته ف الزمان  يدور  واآلن  ورشدوا  واستضعفوا  مسلمة،  بالد  يف  واملصلحون  الصاحلون  أوذي  لكم 

واحلجاب   املساجد  رؤية  يكرهون  كانوا  الذين  املتجربين  الظلمة  وتتهاوى عروش  اإلَلية  السنن  وتصدق 

املصل  هؤالءفيصبح   الوارثني   حونالصاحلون  وجيعلهم  أئمة  وجيعلهم  َلم  اهلل  وُيَمكن  هبا،  معرتًفا    ،قوة 

لوال أن اهلل حدثنا بنهاية كل ظامل، وبعزة كل صابر، وبانفراج كل ضيق،   حلم وليس بحقيقة!  َيدث  وكأنام

وبانتصار كل مستضعف، ولو طال الزمان وجار الظاملون واملجرمون، وُحورصت الكلمة الصادقة، وُمنع  

ر املصلحونا  .لعلامء وُهجِّ

من عروش الطغيان قد هوى ونور من احلق قد   اً يسعد ويفرح وهو يرى عرشأن  مسلم    والواجب عَل كل

ليحق اهلل    ،وهو يرى املستضعفني املطاردين يعودون أعزة غالبنييغمر قلبه السعادة،  عال، وإن املسلم احلق  

 .احلق ويبطل الباطل ولو كره املجرمون

يو ال  ككيف  وإن  الدين،  رابطة  هبم  تربطه  ممن  إخوانه  بانتصار  املسلم  من  فرح  كثري  يف  لربام  ختالفهم  نت 

 .راية الكفر والطغيان رفع مناآلراء، لكن أن ترتفع رايتهم وترفف أحب إىل قلوبنا  

 ((. إال إذا حصل نور ال ظلمة فيه  ،ال ينبغي أن ينهى الرجل عن نور فيه ظلمة ))  :وكام قال شيخ اإلسالم



 

 

 

الفرس وهم مجيًعا كفار خمالفون وما   الروم عَل  بفوز  لقد فرح رسول اهلل صَل اهلل عليه وسلم وصحابته 

ذاك إال لشعور املسلمني أن هناك ما يربطهم بأهل الكتاب، أفال يفرح املؤمنون بنرص إخوان َلم يرفعون  

 رايتهم )ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل(.  فيهم أن يكون شعار راية كرياهتم وشعارات كشعاراهتم، ويك

درًسا يف تعزيز الثقة بأن اهلل غالب عَل أمره وال  تعطينا  إن أحداث اليوم ومداولة اْليام وانقالب املوازين  

 .ولكن أكثر الناس ال يعلمون  همبدل لكلامت

ُْم  } فيائهده جلنده وأصيإن املؤمن مطمئن إىل نرص اهلل ْلوليائه وتأي  َوَلَقْد َسَبَقْت َكلَِمُتنَا لِِعَباِدَنا املُْْرَسلنَِي إَِّنَّ

فيثق ويطمئن كاطمئنان أم موسى وهي تلقي  [  173  -171الصافات:  ]{ََلُُم املَْنُْصوُروَن َوإِنَّ ُجنَْدَنا ََلُُم اْلَغالُِبونَ 

 .ديًقا لوعد اهلل َلابفلذة كبدها يف بحر تتخطفه املخاطر، ثقًة منها بحفظ رهبا له وتص

وقد وعد اهلل عباده املؤمنني كام وعد أم موسى بالنرص والتمكني والظهور والغلبة عَل اْلعداء فحرّي بمن  

يرون سنة من سنن اهلل جتري يف بالد املسلمني حكم فيها حبيٌس وُحبس فيها رئيٌس حري هبؤالء أن يثقوا  

 .به هبذا الوعد وأن يعملوا الستكامل رشوطه وأسبا

والسامء اْلرض  وبأس خالق  قوة  أمام  ضعفاء  فإَّنم  اْلعداء  تكالب  أنه مهام  يوقن  املؤمن  َأَشدُّ  } إن  َواهللَُّ 

 [. 84النساء: ]  {َبْأًسا َوَأَشدُّ َتنْكِيالً 

مل َيفظوا عَل الناس دينهم ومل يصلحوا َلم دنياهم بل  ممن    من العلامنيني والقوميني وغريهم  شعوبنا سئمت

واَلوان  والذل  الكفر  يف  يمكن  غمسوهم  ان  اهلل  فنسأل  دنياها  وال  دينها  يف  ال  شيئًا  لألمة  يقدموا  فلم   ،

 الصاحلني املصلحني يف كل بالد املسلمني. 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 


