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بسم اهلل الرحمن الرحيم
أخواتي الفاضالت ،إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناىيد السميري
حفظها اهلل ،وفّق اهلل بعض األخوات لتفريغها ،ونسأل اهلل أن ينفع بها ،وىي تنزل في مدونة

( ِـ ْـ ٌــ ـُْـــَـ َــ ُــ ِـ ِــ)

/!#/http://tafaregdroos.blogspot.com
تنبيهات ىامة:
 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. ىذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليو األستاذة حفظها اهلل ،أما الدروسالمعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم (شذرات من دروس األستاذة
أناىيد)
/http://www.muslimat.net
 الكمال هلل عز وجل ،فكتابو ىو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ ،فما ظهر لكممن صواب فمن اهلل وحده ،وما ظهر لكم فيو من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر
اهلل..
واهلل الموفق لما يحب ويرضى.
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سـ اهلل الرمحن الرحيـ
احلمدهلل رب العادلُت والصالة والسالم ـى سيدنا زلمد و ـى آلـ وصحبـ أمجعُت
كثَتا طيبًا مبارًكا هو صاحب ادلـّة والعطيّة اليت ال َقدر قدرها ،أ طانا من غَت سبب ا ـدأنا ادلواهب قبل
نحمد هلل ً
محدا ً

السؤال ،ووهبـا ما تقوم ـ ووهبـا ما تقوم ـ أ دانـا وأرواحـا ،وأ طانا وكـانا وآوانا ومن كل ما سألـاه ر ـا أ طانا ،فــ احلمد
وظاهرا و اطـًا ،ومن أ ظـ ما ُُيمد ـيـ سبحانـ وتعاىل:
وآخرا
ً
أوالً ً
 اذلدا ة ذلذا ال ّد ن القومي
 ونزول نعمــ العظيمة القرآن الكرمي ـى نبيّـ صـى اهلل ـيـ وســ

 وإتيان األخبار ن األقوام اليت سبقــا و ن األنبياء الكرام وما حصل ُت هؤالء األنبياء و ُت أقوامهـ؛ ليكون ما
ُخ ّّبنا ـ سبب السـقامــا ـى طا ة اهلل واحلذر من الوقوع يف معصيــ  ،وأخذ األسباب ادلوصـة إىل رضاه.
 وهو سبحانـ الذي ر د عباده اليُسر وال ر د هبـ العسر.
شرع الشرع فجعــ شـاء لـقـوب وصالح لأل دان .
 وهو سبحانـ الذي ّ

ومن هذه األخبار ما أتانا يف سورة ادلائدة ن موسى ـيـ السالم وقومـ ،
وما وقـ مـهـ حال أمره صـى اهلل ـيـ وســ وصـى اهلل ـى نب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـــا زلـ ــمد
َّدسةَ}
وصـى ـى األنبياء ً
مجيعا ،حال أمره قومـ أن دخـ ـ ـ ـ ـوا { ْاأل َْر َ الْ ُم َقد َ
اليت هي ـدهـ الذي خرجوا مــ ودخـوا حتت االسـعباد والقـ ر.
اللي  ،وأن حاذلـ من الزمن
ودلا أيت هذا اخلّب لـبيـا زلمد صـى اهلل ـيـ وســ ،إإا أيت لبيان قدمي دتادي هؤالء اليهود يف ّ

األول عيد ن احلق ،وخيّب ن سوء اخـيارهـ ألنـسهـ وشدة خالفهـ ألنبيائهـ.
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احلق دل أن قبـوه و كون هذا احلق
وهذا قد كان مر معـا وضلن نـدارس من سورة البقرة كيف أن األقوام دلا نزل ـيهـ ّ
ان النَّناس أ َّنُسمةً و ِح
الذي نزل سبب لــصل يـهـ كان سببًا لز ادة اخـالفهـ ،وكما مسعـا يف آ ات سورة البقرةَ { :ك َك
اح َكد ًة فَكـبَكـ َكع َك
َك
ُس
ِح
ِح
َّن ِح
ين ُسمبَك ِّي
اب
ين} أمة واحدة ـى الـوحيد فاخـــوا فبعث اهلل الـبيُت مبشر ن ومـذر نَ { .كوأ َك
َكنز َكل َكم َكع ُسه ُسم الْلكتَك َك
ين َكوُسمنذ ِحر َك
ش ِحر َك
اللوُس النَّنبيِّي َك
ِح
ِح
اختَكـلَك َك ِح ِح ِح َّن ِح
ِح ِح
ات بَكـغْليًا
ْلح ِّيق لِحيَك ْلح ُسك َكم بَكـ ْلي َكن
اختَكـلَك ُسفوا فِح ِحيو َكوَكما ْل
يما ْل
ااتْلـ ُسه ُسم الْلبَكـيِّيـنَك ُس
بِحال َك
النَّناس ف َك
ين أُسوتُسوهُس من بَكـ ْلعد َكما َكج َك
ف فيو إ َّن الذ َك
بَكـ ْليـنَكـ ُسه ْلم}[البقرة ]213 :وهذه حال من تـك األحوال ،اخـار ذلـ اهلل ،أرشدهـ نبيهـ ،خالـوا نبيهـ ،كان فيهـ شدة خالف

الرشاد ،هذا يف ادلقا ل كثرة نعـ اهلل ـيهـ وتـا ـ أ اد ـ وآالئـ ،وكانوا من ـادهـ لــيب صـى اهلل ـيـ
ألنبيائهـ و طء إنا ة إىل ّ
فال تأس ـى ما

وســ فأتى هذا اخلّب ُم سـيًا لــيب صـى اهلل ـيـ وســ ،ومبيّــًا لـ أن هذا من اداهتـ و ادات أسالفهـ
تعزى دبا القى أخوك موسى صـى اهلل ـيـ
أصا ك مـهـ ،فمن اداهتـ البعد ن احلق ،وكأنّـ قال لــيب صـى اهلل ـيـ وســّ :
وســ وصـى اهلل ـى نبيـا زلمد.

وسى لِحَك ْلوِحم ِحو } وفهمـا من ذلك ،واذكر إذ
واذكر إذ قال موسى لقومـ ،مث تأيت هذه اآليات ا ـدأت هذه اآل ةَ { :كوإِح ْلذ قَك َك
ال ُسم َك
وسى لِحَك ْلوِحم ِحو يَكا قَكـ ْلوِح اذْل ُس ُسروا نِح ْلع َكمةَك اللَّن ِحو َكعلَكْلي ُسك ْلم } وهذه الـعـ العظيمة ذكرت يف اآل ة{ :إِح ْلذ َكج َكع َكل
قال موسى ذلـَ { :كوإِح ْلذ قَك َك
ال ُسم َك
ت أ ِح
ِح
ِح
فِح ُس ِح
ين }.
اا َكو َكج َكعلَك ُسك ْلم ُسملُسوً ا َكو تَكا ُس ْلم َكما لَك ْلم يـُس ْل َك
َكح ًدا م َكن ال َكْلعالَكم َك
يك ْلم أَكنْلبيَك َك
نسمـ الشيخ السعدي ماذا قول :
امنت اهلل ـى موسى وقومـ ـجاهتـ من فر ون وقومـ وأسرهـ واسـبعادهـ ذهبوا قاصد ن ألوطاهنـ ومساكـهـ .
دلا ّ
إذن دلا أتـهـ ادلـّة األوىل أن صلّاهـ اهلل من فر ون وقومـ وأسرهـ واسـعبادهـ -كما كان معروف يف قصة موسى وفر ون-
ومروا فيـ ،ذهبوا قاصد ن ألوطاهنـ .
خرجوا من مصر ،كما هو معـوم ُش ّق ذلـ البحر ّ
وهي يت ادلقدس وما حواليـ ،وقار وا وصول يت ادلقدس ،وكان اهلل قد فر

ـيهـ جهاد دوهـ ليخرجوه

م من

د ارهـ.
ـدهـ كانت يت ادلقدس ساروا يف الطر ق قار وا الوصول يت ادلقدس ،واهلل قد فر
يت ادلقدس هذه د ارهـ كان ادلـرو

ـيهـ جهاد دوهـ الذي احـل

أن صـون إليها  -عدما خرجوا من االسـعباد -و دخـون يف قـاذلـ من أجل أن تعود

ِح
َّنِح
ب اللَّنوُس لَك ُسك ْلم} وهذا مطـب ذلـ الصاحل فيـ ،عٍت دلا
األر َك
ذلـ د ارهـ ،فقال ذلـ رسوذلـ{ :يَكا قَكـ ْلو ْلاد ُسخلُسوا ْل
ض ال ُسْلم َك َّند َكسةَك التي َك تَك َك
أمرهـ أن دخـوا األر ادلقدسة اليت كـب اهلل ذلـ اجـمـ أمر ن:
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 .1أهنا مقدسة.
 .2أهنا كـبها اهلل ذلـ.
سيأتيـا اآلن كيف تصرفوا مـ نبيهـ موسى ـيـ السالم.
وس ٰىى لِحَك ْلوِحم ِحو يَكا قَكـ ْلوِح اذْل ُس ُسروا نِح ْلع َكمةَك اللَّن ِحو َكعلَكْلي ُسك ْلم}
{ َكوإِح ْلذ قَك َك
ال ُسم َك
ف ظهـ موسى ـيـ السالم وذكرهـ لِي ِ
قدموا ـى اجلهاد فقال ذلـ{ :اذْل ُس ُسروا نِح ْلع َكمةَك اللَّن ِحو َكعلَكْلي ُسك ْلم} قـو كـ وألســكـ  ،فإن
و
ْ
داع إىل زلبــ تعاىل ومـشط ـى العبادة .
ذكرها ٍ
و ظهـ موسى وذكرهـ من أجل أن قدموا ـى جهاد دوهـ يف األر ادلقدسة ،فقال ذلـ {اذْل ُس ُسروا نِح ْلع َكمةَك اللَّن ِحو َكعلَكْلي ُسك ْلم}
وذكر الـعمة كون:


القـوب



واأللسـة.

مث ذكر الشيخ ما ادلصـحة العائدة من ذكر الـعمة؟
ط ـى العبادة،
فإن ذكرها ٍ
داع حملبــ تعاىل ومـش ٌ
ولذلك كل ما قال اإلنسان  :احلمد هلل رب العادلُت كان هذا من دوا ي احملبة ومن أسباب الــشيط لـعبادة.
اآلن ذكرهـ ـعـ اهلل ـيهـ:
{إِح ْلذ َكج َكعل فِح ُس ِح
اا} د ونكـ إىل اذلدى ،وُيذرونكـ من الردى ،وُيثُّونكـ ـى سعادتكـ األ د ة ،و عـمونكـ ما مل
يك ْلم أَكنبيَك َك
َك
تكونوا تعـمون.
إذن هذه من أ ظـ الـعـ  :وهي نعمة إرسال األنبياء  ،فإن موسى ذ ّكر قومـ من ٍت إسرائيل آالء اهلل ونعمـ أن جعل فيهـ
أنبياء أتوهنـ وحيـ وخيّبوهنـ أنباء الليب ،وهذا مل عط ألحد غَته يف زمانـ ،فكانت وظيـة األنبياء الد اء إىل اذلدى  ،كـما
الردى ،وكانوا ُيثوهـ ـى
ضـّوا وا ـعدوا قالوا ذلـ هذا الذي رضاه اهلل هذا الذي رضاه اهلل .وإذا وقعوا يف اخلطأ ح ّذروهـ من ّ

سعادتـ األ د ة ،و عـمونـ ما مل كونوا عـمون .إذن اجـمـ ذلؤالء هذه األمور كـها !
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 oالد وة إىل اذلدى
 oالـحذ ر من الردى
احلث ـى السعادة
o
ّ
 oوتعـيـ مامل كونوا عـمون
وهذا فيـ خَت ظيـ لو كانوا عـمون كـ أنعـ اهلل ـيهـ .
{ َكو َكج َكعلَك ُسكم ُّملُسوً ا} دتـكون أمركـ ،حبيث إنـ زال ـكـ اسـعباد دوكـ لكـ ،فكـــ دتـكون أمركـ ،وتـمكـون من إقامة

د ـكـ.

{ َكو َكج َكعلَك ُسكم ُّملُسوً ا} و قصد ادلـك أهنـ عد ما كانوا ُمسـعبد ن َمـككـ شأن أنـسكـ ،ودلا تدخـون هذه الد ار ســمكـون

خدما خيدمونكـ.
من إقامة د ـكـ وسيُ َس ّخر لكـ غَتكـ ً

يف مقا ل أهنـ كانوا يف أول األمر هـ من خيدمون فر ون ،اآلن هـ مـكوا شأن نـسهـ

ويف نـس الوقت دلا دخـوا تـك

الدار سيكونون مـمكـُت وهـاك من خيدمهـ.
ِح
ِح
ين} فإهنـ يف ذلك الزمان خَتة اخلـق ،وأكرمهـ ـى
{ َكو تَكا ُس ْلم} من الـعـ الد ـية والدنيو ة { َكما لَك ْلم يـُس ْل ت أ َك
َكح ًدا ِّيم َكن ال َكْلعالَكم َك
اهلل تعاىل ،وقد أنعـ ـيهـ ـعـ ما كانت للَتهـ .
ذكرهـ الـِّعـ الد ـية والدنيو ة ،الدا ي ذلك إلمياهنـ وثباتـ ،وثباهتـ ـى اجلهاد ،وإقدامهـ ـيـ ،وذلذا قال{ :يا قَكـوِح
ف
َك ْل
ض ال ُسْلم َك َّند َكسةَك}.
األر َك
ْلاد ُسخلُسوا ْل
ِح
ِح
ين}  ،وهـ كانوا – كما هو معـوم -يف
إذن معٌت ذلك { َكو تَكا ُس ْلم} من الـعـ الد ـية والدنيو ة { َكما لَك ْلم يـُس ْل ت أ َك
َكح ًدا ِّيم َكن ال َكْلعالَكم َك

ادلن والسـوى واللمام ،وكل هذا إإا هو من فضل اهلل ز وجل ـيهـ ،فـ ـاه
ذاك الزمان ليس ً
خَتا مـهـ  ،وشلا آتاهـ اهلل ّ
أحدا ً

ِح
ِح
ين} دلا نقرأ هذه اآل ة نـهـ أن العادلُت إإا هو مصروف
أن هذه األفضال تـوجب أن أيت الشكرَ { ،كمالَك ْلم يـُس ْل ت أ َك
َكح ًدا ِّيم َكن ال َكْلعالَكم َك
دلا كانوا ـيـ عٍت العادلُت يف زماهنـ ،هذا كــ ما مل ؤت أحد غَتهـ يف زماهنـ ،هذا كــ حثّهـ من أن صـوا ألي شيء؟ إىل
أن جياهدوا يف سبيل اهلل.
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ِح
َّنِح
ب اللَّنوُس لَك ُسك ْلم} فأخّبهـ خّبا تطمئن ـ أنـسهـ ،إن
األر َك
وذلذا قال{ :يَكا قَكـ ْلو ْلاد ُسخلُسوا ْل
ض ال ُسْلم َك َّند َكسةَك} أي :ادلطهرة {التي َك تَك َك
كانوا مؤمـُت مصدقُت خبّب اهلل ،وأنـ قد كـب اهلل ذلـ دخوذلا ،وانـصارهـ ـى دوهـ .
إذن طـب مـهـ وأمرهـ أن دخـوا األر ادلقدسة عٍت مقدسة دبعٌت ادلطهرة ،و دلا أخّبهـ هذا اخلّب دلا أمرهـ أن دخـوا
مهما ،خّب-كما قال الشيخ -خّب تطمئن ـ نـوسهـ إن كانوا مؤمـُت ،ما هو هذا اخلّب؟
خّبا ً
األر ادلقدسة أخّبهـ ً
أن اهلل كـبها ذلـ ،وهذا من أ جب األشياء! عٍت قال ذلـ هذه األر ادلقدسة وهي –كما تعـمون -أر

الشام وهـ

عـمون تقد سها والّبكة ادلوجودة فيها ،و عـمون أن اهلل تـضل هبا ـيهـ  ،وقد أُخّبوا أن اهلل كـبها ذلـ ،فـما قيل ذلـ  :قد كـبها
اهلل لكـ،كان الواجب أن تطمئن نـوسهـ و ص ّدقوا خر اهلل؛ ألن اهلل قد كـب ذلـ دخوذلا .
َّنِح
ب اللَّنوُس لَك ُسك ْلم} هذه األر دبعٌت أهنا تكون د اركـ ،نعرف القصة ونعرف أهنـ
ـى كل حال دلا نـهـ هذه اآل ة {التي َك تَك َك
مل دخـوها وأهنـ تاهوا.
أخّبهـ موسى ـيـ السالم خبّب تطمئن لـ قـو ـم فكان مـوقـ أنـ ُيصل مـهـ طمأنيـة وإقبال ،وقــا هـا أن موسى ـيـ
فضـهـ اهلل ـى
السالم دلا قال ذلـ إن اهلل كـبها لكـ ادلقصود أن هؤالء ليسوا أ ياهنـ إإا ادلقصود أن ٍت إسرائيل دخـوها وقد ّ
العادلُت وادلقصود ادلُت زماهنـ.
قال ذلـ:
ِح
ِح
{ َكو تَكـ ْلرتَك ُّدوا} أي :ترجعوا { َكعلَكى أ ْلَكدبَك ِح
ين} قد خسرمت دنياكـ دبا فاتكـ من الـصر ـى األ داء وفـح
ارُس ْلم فَكـتَكـ ْلنـ َك لبُسوا َكخاس ِحر َك
وخ ْور
الدكـ .وآخرتكـ دبا فاتكـ من الثواب ،وما اسـحققــ -دبعصيـكـ -من العقاب ،فقالوا قوالً دل ـى ضعف قـوهبـَ ،
نـوسهـ ،و دم اهـمامهـ أمر اهلل ورسولـ .
إذن قال ذلـ{ :و تَكـ ْلرتَك ُّدوا} ترجعوا ـى أد اركـ فــقـبوا خاسر ن ،عٍت ُيذرهـ شلا رأى من آثار تصرفاهتـ ،اخلسارة هـا

ضا دبا اسـحقوا
ظيمة ً
جدا؛ ألهنـ سيخسرون دنياهـ ـوات الـصر وفـح البالد وأخراهـ الثواب ،عٍت دبا فاهتـ من الثواب ،وأ ً

من قاب سبب معصيـهـ ،فإذن تـقـبوا خاسر ن عٍت تكونوا من أهل اخلسار  ،وهذا أمر أي قل قبــ أي خسارة دلا ًتك
أرضا ُجعـت لـ.
اإلنسان ً
فقالوا قوال دل ـى ضعف قـوهبـ ،وخور نـوسهـ ،و دم اهـمامهـ أمر اهلل ورسولـ .
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ضا ال هـمون أمر اهلل.
إذن هذا شأنُت القول الذي قالوا دل ـى أن نـوسهـ خسيسة وأهنـ أ ً
وسى إِح َّنن فِح َكيها قَكـ ْلوًما َكجبَّن ِح
ين} شد دي القوة والشجا ة ،أي :فهذا من ادلوانـ لـا من دخولـا .
فقالوا{ :يَكا ُسم َك
ار َك

ردوا جوا ًا قالوا:
قالوا مقا ل هذا مقا ل تذكَتهـ الـعـ وتـبيههـ أ ّن اهلل زوجل قد كـبها ذلـ يف مقا ل هذا ّ

{إِح َّنن فِح َكيها

قَكـ ْلوًما َكجبَّن ِح
ين} عٍت دلا أمرهـ دخول األر ادلقدسة رفضوا ذلك ،وتعــوا أن األر ادلقدسة اليت تأمرنا دخوذلا فيها قوم
ار َك
جبار ن ال طاقة لـا حبرهبـ وال قوة لـا هبـ ،وهـ مسوهـ جبار ن؛ ألنـ اشـهر ـهـ شدة البطش أو ألنـ اشـهر ـهـ أهنـ
ظيمُت يف خـقـهـ.

ظيما لكن تكون الــس فيها من قوة اإلميان ما تـصدى ذلذا العدو ،وقد كون العدو
و ـى كل حال قد كون العدو ً

ضعي ًـا لكن كون الــس فيها من ضعف اإلميان ما تسـعظـ العدو.

فهـ فيما ظهر كانوا جبـاء وكساىل ن القيام أمر اهلل فجعـوا هذه حجة ذلـ ،حىت لو كان هؤالء فيهـ قوة لكن من آمن
اهلل و رف أمر اهلل اسـجاب لـ ،وقد مسعـا أمس ن الصحا ة الكرام كيف كان موقـهـ يف ُمحَتاء األسد وكيف أهنـ اسـجا وا
هلل ولـرسول وقد كان أصاهبـ القرح ،عٍت كانوا أصحاب جروح من حرهبـ يف أُحد ومـ ذلك دلا أمرهـ الـيب صـى اهلل ـيـ
وســ اخلروج كانوا خَت من خرج رغـ ما فيهـ ،كانوا خَت من اسـجاب رغـ ما فيهـ من جروح وقروح ،وهذه إشارًة إىل أن
الرس ِح ِح
ِح
ِح ِح
َّن ِح
ين ْل
ول من بَكـ ْلعد َكما أ َك
استَك َكجابُسوا للَّنو َكو َّن ُس
َكصابَكـ ُسه ُسم الْل َك ْلر ُس
اسـقر فيهـ اإلميان ولذا قال اهلل ز وجل{ :الذ َك
الصحا ة الكرام قد ّ
ِح
ِح
ِحَّن ِح
يم} [آل مران ]172 :فهـ سـحقون األجر العظيـ ،ومن قرأ يف تـاصيل هذه القصة راهـ
سنُسوا م ْلنـ ُسه ْلم َكواتَّنـ َك ْلوا أ ْل
ين أ ْل
َكج ٌر َكعظ ٌ
للذ َك
َكح َك
كيف كانوا ُيمـون عضهـ لـقـال يف سبيل اهلل ،مـ أن القرح قد أصاهبـ واهلل قد أخّب ن ذلك ،يف مقا ل أن هؤالء اسـعظموا

مانـ من ادلوانـ واحلقيقة من ائـمر أمر اهلل
قوما جبار ن ،فجعـوا هذا ٌ
العدو وقالوا لن ندخـها ولن نسـجيب ألمر اهلل؛ ألن فيها ً
رى أن العون من اهلل.

{وإِحنَّنا لَكن نَّن ْلد ُسخلَكها حتَّنى ي ْلخرجوا ِحم ْلنـها فَكِح ن ي ْلخرجوا ِحم ْلنـها فَكِح نَّنا د ِح
ون} عٍت اشًتطوا ـى اهلل زو جل هذا الشرط.
اخلُس َك
َك
َك ُس ُس َك
َك َك َك ُس ُس َك
َك
{وإِحنَّنا لَكن نَّن ْلد ُسخلَكها حتَّنى ي ْلخرجوا ِحم ْلنـها فَكِح ن ي ْلخرجوا ِحم ْلنـها فَكِح نَّنا د ِح
ون} وهذا من اجلنب وقـة اليقُت ،وإال فـو كان معهـ
اخلُس َك
َك
َك ُس ُس َك
َك َك َك ُس ُس َك
َك
رشدهـ ،لعـموا أهنـ كـهـ من ٍت آدم ،وأن القوي من أ انـ اهلل قوة من ـده ،فإنـ ال حول وال قوة إال اهلل ،ولعـموا أهنـ
خاصا .
سيـصرون ـيهـ ،إذ و دهـ اهلل ذلك ،و ًدا ً
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مأد ة دلا خيرج هؤالء ضلن سـدخل ،وهـ
إذن معـاها قولون لـبيهـ  :إنا لن ندخـها حىت خيرجوا مـها  ،كأهنـ مد وون إىل ُ
مد وون إىل اجلهاد يف سبيل اهلل والعودة إىل د ارهـ ،فهـ ر دون أن خيرج اهلل اجلبار ن مـها ،فيدخـوهنـ فيها وهذا كما ذكر
الشيخ إإا هو من اجلنب واجلزع من قـاذلـ ،وكأهنـ قولون فإنا ال نطيق دخوذلا وهـ فيها؛ ألنـ ال طاقة لـا هبـ.
وهؤالء مل بـلوا رشدهـ ،لو كان معهـ رشدهـ لعـموا أن اجلميـ من ٍت آدم وأن القوي

ـى احلقيقة هو من عيــ اهلل

قوة فالكل ال حول لـ وال قوة إال اهلل ،مث لعـموا أن اهلل سيـصرهـ إذا أقدموا ؛ ألنـ و دهـ ذلك.
ِح ِح َّن ِح
ون} اهلل تعاىل ،مشجعُت لقومهـُ ،مـَـ ِّهضُت ذلـ ـى قـال دوهـ
وهـ يف هذه احلال {قَك َك
ين يَك َكخافُس َك
ال َكر ُسجالن م َكن الذ َك
واحـالل الدهـ {أَكنْلـ َكع َكم اللَّنوُس َكعلَكْلي ِحه َكما} الـوفيق ،وكـمة احلق يف هذا ادلوطن ادلحـاج إىل مثل كالمهـ ،وأنعـ ـيهـ الصّب
ُ
واليقُت.
مقاما هلل  ،وكان يف هذا الزمان هذان الرجالن  ،وهذا خّب من
إذن ،يف كل زمان كون هـاك من أهل اإلميان من قومون ً
اهلل ن الرجـُت الصاحلُت من قوم موسى ،أن هذ ن الرجـُت وفيّا دبوسى دبا َ ِهد إليهـ ،فـما أمر موسى قومـ دخول األر
كان صــهـ ا اخلوف كانوا خيافون اهلل ،أنعـ
الرد ،أجاب هذان الرجالن و ا
ورد القوم هبذا ّ
ادلقدسة ـى هؤالء اجلبا رة الكـعانيُت ّ
ضا الصّب واليقُت .
اهلل ـيهما الـوفيق لإلميان والـوفيق لقول كـمة احلق ،وأنعم ـيهـ ا أ ً
فقاال يف هذا ادلوقف ما جيب أن قال من الـشجيـ ذلـ الدخول و يان حلقيقة احلق  ،وهـا جيد اإلنسان أن اهلل ز وجل
ؤ د أنبياءه ورســ الرجال الصاحلُت و العـماء الر انيُت ،وُـعـ ـيهـ هبؤالء الذ ن كونون قد صدقوا يف إمياهنـ فيعيـون الـيب
ـى وصول القوم الذ ن مـ الـيب إىل احلق ،وكان وز را الـيب صـى اهلل ـيـ وســ أ و كر و مر رضي اهلل ـهـ ا خَت مثال
لذلك.
ون} أي :ليس يـكـ و ُت نصركـ ـيهـ إال أن تدخلوا ـيهـ الباب ،
اب فَكِح َكذا َكد َكخلْلتُس ُسموهُس فَكِح نَّن ُسك ْلم َكالِحبُس َك
{ ْلاد ُسخلُسوا َكعلَكْلي ِحه ُسم الْلبَك َك
فإهنـ سيـهزمون.
قالوا ذلـ ادخـوا ـيهـ الباب فإذا دخــموه فإنكـ غالبون ،فكأهنـ قولون ليس يـكـ و ُت نصركـ إال أن تدخـوا ـيهـ
الباب ،دبعٌت لو اإلنسان جزم و زم واسـعان ال د أن عيــ اهلل ز وجل  ،و عطيـ من القوة ما وصــ إىل مراده .
ٍ
ٍ
ٍ
ضا -ألحوال الـاس وأحوال العزائـ ،ولذا دلا
قال" :فإهنـ سيـهزمون" ،وهذا طبعا من معرفة هلل ومعرفة لســـ و من معرفة –أ ً

السـّة ـهـ أن أي أمر ُياولـ و أتيـ من أ وا ـ و ثا ر ـيـ فال د أن ُيصل لـ ادلقصود عون ادلـك ادلعبود،
ـهـ اإلنسان هذه ُّ
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فـذلك قال ذلـ ادخـوا ـيهـ الباب ،ادخـوا من الباب الصحيح

ويف كل شأن تدخل من الباب الصحيح الذي شر ـ اهلل

سـجد كيف عطيك اهلل! ومعـاه أنكـ ال ختافون فإن اهلل معكـ وهو ناصركـ ،و ُتوا ذلـ أهنـ إذا دخـوا الباب سيلـبوهـ .
َّن ِح
ِح ِح
ِح
وخصوصا يف هذا
ين} فإن يف الـوكل ـى اهلل -
ً
مث َأمَراهـ عدة هي أقوى العُ َدد ،فقاال { َكو َكعلَكى اللو فَكـتَكـ َكوَّن لُسوا إن ُس ْلنتُسم ُّم ْل من َك
ونصرا ـى األ داء ،ودل هذا ـى وجوب الـوكل ،و ـى أنـ حبسب إميان العبد كون توكــ.
ادلوطن -تيسَتاً لألمرً ،
قول الشيخ :مث أمراهـ ع ّدة هي أقوى العدد ،ما هي الع ّدة؟

هذه هي أ ظـ دة عدها اإلنسان ألي أمر ،وهي الـوكل ـى اهلل
قال الرجالن  :و ـى اهلل فـوكـوا إن كـــ مؤمـُت ،ف
نصرا ـى األ داء.
ً
وخصوصا يف ادلواطن اليت شـ ّد فيها العجز وتقوى فيها اللـبة لـعد و ،فإن هذا سييسر األمر وسيكون ً
َّن ِح
ِح ِح
ِح
دل هذا ـى وجوب
ين} دلا كان الـوكل شرط اإلميان ّ
مث اســبط الشيخ من قولـ تعاىلَ { :كو َكعلَكى اللو فَكـتَكـ َكوَّن لُسوا إن ُس ْلنتُسم ُّم ْل من َك
الـوّكل ،عٍت إن كـــ مؤمـُت ـيكـ أن تـوكـوا معـاها أن شرط اإلميان أن ـوكل اإلنسان ـى اهلل ومعـاه إذا كان اإلنسان
مصدق األخبار الليبية ودبا أتى ـ األنبياء وادلرسـُت من خّب ن رب العادلُت ،كان الواجب ـيـ أن عـمد ـى اهلل ،فعـى قدر
إميان العبد كمال صـات اهلل و و د اهلل و وفاء اهلل ز وجل لو ده ـى قدر ما كون الـوكل ،وهو أشار ذلذه الكـمة -وهي
مهمة جدا  -قال:
ودل هذا ـى وجود الـوكل و ـى أنـ حبسب إميان العبد كون توكــ .
ّ
وهذه حقيقة ،كـما زاد العبد قيـًا اهلل زاد ا ـماده وثقــ اهلل ز وجل.
فــ ـجـ فيهـ هذا الكالم ،وال نــ فيهـ ادلالم ،فقالوا قول األذلُِّت:
َكنن وربُّ َك فَكـ َك اتِحال إِحنَّنا ىاىنا قَك ِح
ون }.
فَك ْل
اع ُسد َك
َك ُس َك
اذ َكى ْل
ب أ َك َك َك

وسى إِحنَّنا لَكن نَك ْلد ُسخلَك َكها أَكبَك ًدا َّنما َكد ُساموا فِح َكيها
{يَكا ُسم َك

إذن موسى ـيـ السالم أمرهـ وأخّبهـ ،وهذان الرجالن الصاحلان أ ضا أمروهـ وأخّبوهـ ودلوهـ ـى الطر ق الذي مــ

صـون ،ومـ ذلك مل ـجـ فيهـ الكالم وال نــ فيهـ ادلالم.
ظهر جبـهـ مرة أخرى فأجا وا قول األذلُت :ا موسى إنا لن ندخـها ،امــعوا ن دخوذلا ،إنا لن ندخـها عٍت لن ندخل
مد ــهـ أ ًدا ،لن ـى الـأ يد يف هذه احلال ،و قصدون أ ًدا عٍت أ ًدا أ ام حياتـا ،ماداموا فيها عٍت ما كان اجلبارون مقيمون يف
تـك ادلد ـة مـ أهنـ ـموا أن اهلل كـبها ذلـ وأمرهـ دخوذلا.
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إذن ماهو احلل لد هـ؟ فاذهب أنت ور ك فقاتال !
مجعوا ُت اجلنب وسوء األدب ،ومل قولوا لـ اذهب أنت فقاتل ،إإا

قولوا نًتكك تذهب أنت وحدك ور ك فـقاتـوهنـ ،

وردبا كانوا قصدون أن اذهب أنت ا موسى ور ك سيعيـك أنت ،وهذا دل ـى ما فيهـ من خصـة الكـر والضالل .
وسنرى يف كالم الشيخ كيف شَت إىل حال ادلؤمـُت ادلؤد ُت ادلعظِّمُت لرهبـ ولـبيهـ صـى اهلل ـيـ وســ .
فما أشــ هذا الكالم مـهـ ،ومواجهـهـ لـبيهـ يف هذا ادلقام احلرج الضيق .
نعـ هذا وقت ضيّق أن ُيصل فيـ هذه احلالة من اخلذالن.
الذي قد د ت احلاجة والضرورة إىل نصرة نبيهـ ،وإ زاز أنـسـ م ،وهبذا وأمثالـ ظهر الــاوت ُت سائر األمـ ،وأمة زلمد
صـى اهلل ـيـ وســ.
األمة ّأمة الـيب صـى اهلل ـيـ وســ و ُت سائر األمـ.
دلا تـظر دلثل هذا ادلوقف ظهر لك الـرق ُت هذه ّ
حيث قال الصحا ة لرسول اهلل صـى اهلل ـيـ وســ -حُت شاورهـ يف القـال وم در .
وهذا قـال وم در هذا خّب ن ادلشورة قبل در دلا وصـوا الكـار الصـراء و ـغ الـيب صـى اهلل ـيـ وســ أن قر ش
درا وأن أ ا سـيان صلا دبا معـ ،فاسـشار الـّاس ماذا ـعل خيرج ذلـ أو ًتكهـ.
قصدت ً
خضت ـا هذا البحر خلضـاه معك ،ولو ـلت ـا رك اللما د ما ختـف ـك
مـ أنـ مل ُيـّـ ـيهـ :ا رسول اهلل ،لو ّ
َكنن وربُّ َك فَكـ َك اتِحال إِحنَّنا ىاىنا قَك ِح
ون} ولكن اذهب أنت ور ك فقاتال إنا
أحد .وال نقول كما قال قوم موسى دلوسىْ { :ل
اع ُسد َك
َك ُس َك
اذ َكى ْل
ب أ َك َك َك
معكما مقاتـون ،من ُت د ك ومن خــك ،و ن مييـك و ن سارك.
عيدا ـهـ وكان رك اللما د من جهة اليمن من ادلـاطق البعيدة ن ادلد ـة،
إذن هذا موقف الصحا ة الكرام ،كان البحر ً
وكأهنـ قولون مهما كان من حالك وأ ن توجهت ـا فإنا سـذهب معك .
ِ
شاسعا ،و َـِـ كيف هؤالء الصحا ة الكرام دلا ا عوا
ومن رأى رك اللماد اليوم وهو يف هتامة َــ عده ن ادلد ـة ً
عدا ً
الـيب صـى اهلل ـيـ وســ ا عوه ـى أن دفعوا ــ وهو يف ادلد ـة  ،هذا األصل لو أتى ـيهـ من هجـ يف ادلد ـة سيدفعون
ــ لكن أن خيرجون لـقـال مل كن هذا اتـاقهـ مـ الـيب صـى اهلل ـيـ وســ لكن مـ ذلك دلا أتى ادلوقف احلرج ما كان مـهـ
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اخلذالن إإا قالوا كما مسعــ لو خضت ـا البحر خلضـاه معك ولو ـلت ـا رك اللماد ما ختـف ـك أحد وهذا رك اللماد
مـطقة هتامية كما ُعــ يف اجلـوب قر ب من اليمن وهي ـى البحر فكأهنـ قولون مهما عدت ضلن معك.
وال نقول كما قال قوم موسى دلوسى اذهب أنت ور ك فقاتال ولكن اذهب أنت ور ك فقاتال إنّا معكما مقاتـون ،من ُت
د ك ومن خــك ،و ن مييـك و ن سارك.
وهذا كــ ظهر لـا كيف كان حال الصحا ة الكرام وكيف أن اهلل اصطـاهـ من ُت اخلـق .
ب إِحنِّيي أَكملِح ُس إِح نَكـ ْلف ِحسي وأ ِح
َكخي} أي :فال دان لـا قـاذلـ ،ولست
فـما رأى موسى ـيـ السالم ّـوهـ ـيـ {قَك َك
ال َكر ِّي
ْل
َك
ِح ِح ِح
ين} أي :احكـ يــا و يـهـ ،أن تـزل فيهـ من العقو ة ما اقـضــ
جببار ـى هؤالء{ .فَكافْلـ ُسر ْل بَكـ ْليـنَكـنَكا َكوبَكـ ْلي َكن الْل َك ْلو ال َكْلفاس َك

ودل ذلك ـى أن قوذلـ وفعـهـ من الكبائر العظيمة ادلوجبة لــسق .
حكمـكّ ،
إذن دلا وصل إىل هذه احلال موسى ـيـ السالم معهـ قالوا {إِحنَّنا لَكن نَك ْلد ُسخلَك َكها أَكبَك ًدا َّنما َكد ُساموا فِح َكيها} غضب من قيـهـ لـ
ب إِحنِّيي أَكملِح ُس إِح نَكـ ْلف ِحسي وأ ِح
َكخي}  ،عٍت ال أقدر ـى أحد أن أمحــ ـى ما أحب وأنا أر د طا ـك واتباع
فد ا قال{ :قَك َك
ال َكر ِّي
ْل
َك
أمرك وهنيك وما يل إال نـسي وهذا أخي ،ما أمـك من األمر شيء ،فافرق يــا و ُت القوم الـاسقُت عٍت احكـ يــا افصل
يــا و يـهـ قصد أنزل ـيهـ قو ة توقظهـ  ،ر د أن قضي اهلل يـهـ فهو قد فعل ما سـطيـ وهـ قوم فاسقُت خارجُت ن
طا ة اهلل ،ودلا ــ أن القوم فاسقُت سبب هذا الـعل فهمـا أن هذا الـعل من الكبائر العظيمة وأن فسقهـ شلكن أن كون
خروجا ن د ن اهلل .فكان اجلواب:
خروج ن طا ة اهلل ،وشلكن أن صل فيكون ً
ال} اهلل رليبا لد وة موسى{ :فَكِح نـَّنها مح َّنرمةٌ َكعلَكي ِحهم أَكرب ِحعين سنَكةً يتِحيه َك ِح
األر ِح
ض} أي :إن من قو ـهـ أن ضلرم
{قَك َك
َك ُس َك َك ْل ْل ْلَك َك َك َك ُس
ون في ْل
ضا ـيهون يف األر  ،ال هـدون إىل طر ق وال
ـيهـ دخول هذه القر ة اليت كـبها اهلل ذلـ ،مدة أر عُت سـة ،وتـك ادلدة أ ً
بقون مطمئـُت ،وهذه قو ة دنيو ة ،لعل اهلل تعاىل كـر هبا ـهـ ،ودفـ ـهـ قو ة أ ظـ مـها .
ويف هذا دليل ـى أن العقو ة ـى الذنب قد تكون زوال نعمة موجودة ،أو دفـ نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها

إىل وقت آخر.
فحرمها ـى هؤالء الذ ن
حرم اهلل ـيهـ دخوذلا {محرمة}ّ ،
معٌت ذلك أن اهلل اقبهـ هذه العقو ة ،ما هي؟ هي أن ّ
صوه وخالـوا أمره من قوم موسى ،ووقـ مـهـ اإل اء فأ وا حرب اجلبار ن حرم ـيهـ دخول ادلد ـة أر عُت سـة مث فـحها ـيهـ
وأسكـهـ فيها وأهـك اجلبار ن عد حرب مـهـ ذلـ عد أن انقضت األر عُت سـة وخرجوا من الـّيـ.
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موسى ـيـ السالم دلا قالوا ما قالوا ودع ا ـيهـ أوحى اهلل إليهـ هبذا األمر ،وكان فيما قال أهنـ سـمائة ألف مقاتل
ف
فـبثوا أر عُت سـة سَتون كل وم جاد ن لكن ال خيرجوا من مكاهنـ

! حىت سئموا ون زلوا ال ـحركون .أي ـزلون فيجدون

نـسهـ يف نـس الدار ال ـحركون!
فهذا الـّيـ كان قو ة عد ادلخالـة  ،وهذا الـيـ مـاسب دلا فعـوه فإنـ سبحانـ دلا أرشدهـ ود ّذلـ فــ سًتشدوا ،ودلا ـمهـ
الضالل وسلالـة أمر اهلل كان ادلـاسب يف حقهـ أن ـيهون نكاالً
فــ ـعـّموا ،واخـاروا أن كونوا ـى ماهـ ـيـ من الـسق و ّ
ذلـ.
دائما وال يهـدون لـخروج من مكاهنـ  ،كانت حتصل ذلـ أمور جيبة وخوارق كثَتة ،وا ـموا
فالـِّيـ اخـصار أهنـ سَتون ً

ادلن والسـوى وأخرج ذلـ ماء من الصخرة الصماء اليت ضرهبا موسى  -ـيـ السالم -عصاه
أن اهلل مـ ذلك رمحهـ فأنزل ـيهـ ّ
وشر ت ذلـ األحكام .
فانـجرت اثــا شرة يـا ،وغَت ذلك من معجزات وهـا لك أنزلت الـوراة ّ

ضا امـهـ اهلل بلطــ ورمحــ ،وهذا أمر ُيـاج إىل كثَت من الــكَت ،كيف أن اهلل ز وجل
فرغـ أهنـ تاهوا هذا الـّيـ لكن أ ً
ُعامل العاصُت هبذه الطر قة فكيف ادلؤمـُت ؟!!
ولعل احلكمة يف هذه ادلدة أن ميوت أكثر هؤالء الذ ن قالوا هذه ادلقالة ،الصادرة ن قـوب ال صّب فيها وال ثبات .
دلاذا أر عُت ام؟
ألن احلكمة أن ميوت هؤالء الذ ن قالوا هذا القول و أيت عدهـ جيل أقوى و شعروا الـِّيـ فيطـبوا ادلخرج.
فلقد ألـت االسـعباد لعدوها .
ألن هؤالء الذ ن خرجوا من مصر ،من ـد فر ون فكأهنا ألـت االسـعباد وما تـك القـوب اليت تسـعد أن تقاتل دوها.
ومل تكن ذلا مهـ ترقيها إىل ما فيـ ارتقاؤها و ـوها ،ولـظهر ناشئة جد دة تًتىب قوذلـ ـى طـب قهر األ داء ،و دم
االسـعباد ،والذل ادلانـ من السعادة.
وهـا درس مهـ إذا كانت هذه احلكمة واهلل أ ــ معـاها هـاك أجيال

كون قد سرى فيهـ نوع من ادلـاهيـ تسبب ذلـ
طعـ مرارة الـِّيـ مرارة الـخـف مرارة

تصرفات غَت الئقة  ،فيحبس اهلل الـصر وُيبس طيّــ ن هؤالء إىل أن أيت جيل ذوق
البعد ن د ن اهلل ،فيكون هذا اجليل أهل ألن ـقدموا ،ميوت األوائل الـي سرت فيهـ هذه ادلـاهيـ وأصبحت كالـار يف اذلشيـ
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الكل جيـمـ ـيها ،ميوت هؤالء فال كونوا هـ القادة وال كونوا هـ الذ ن ـعامـون مـ األنبياء وال سوسون الـاس  ،فيأيت
عدهـ جيل ذاق طعـ اآلالم فيصل إىل ما أمرهـ اهلل كما شاء اهلل.
و ـى هذا نــبّـ إىل االهـمام صلارنا ،فإن أ داءنا قد م ّدوا أ ديهـ لـصلار لـطو ل زمن اللــة اليت عيشها ادلسـمون ،فمن

فهـ هذا كان أكثر جهدهـ اليوم يف إصالح تر ية الصلار ويف داللـهـ ـى الطر ق ويف احملافظة ـيهـ من األ داء.

رق ذلـ ،واحـمـــ الشـقة ـى
ودلا ــ اهلل تعاىل أن بده موسى يف غا ة الرمحة ـى اخلـق -
خصوصا قومـ  ،-وأنـ ردبا ّ
ً
ِح ِح ِح
ين} أي :ال
ْلس َكعلَكى الْل َك ْلو ال َكْلفاس َك
احلزن ـيهـ يف هذه العقو ة ،أو الد اء ذلـ زواذلا ،مـ أن اهلل قد حـّمها ،قال{ :فَكال تَكأ َك
من .
ظـما ّا
تأسف ـيهـ وال حتزن ،فإهنـ قد فسقوا ،وفسقهـ اقـضى وقوع ما نزل هبـ ال ً

إذن دلا ــ سبحانـ وتعاىل أن بده موسى يف غا ة الرمحة  ،وكان شلكن أن قـ مــ د ا ء ذلـ أو ُيزن ـيهـ أو قـ يف

قـبـ ما قـ ـى قومـ الذ ن دتٌت أن خيرجوا من اسـعباد موسى لـعز ،فوقـ مـهـ هذا األمر فقال لـ مسـيًا :ال تـأسف والحتزن
ـيهـ فإهنـ مسـحقُت دلا وقـ ـيهـ .

وهذه القصة تضمـت تقر ـ اليهود و يان فضائحهـ ،وتضمـت صّب موسى ـيـ السالم مـ هؤالء الذ ن خالـوا أمر اهلل،
وصـي اهلل من خـقـ ذلك الزمان وكيف
ومل سـجيبوا دلا أمرهـ اهلل  .فــوسهـ ضعيـة و قيـهـ ضعيف  ،كيف خياطبهـ كـيـ اهلل
ّ
عدهـ الـصر والظـر ـى أ دائهـ،

وهـ الذ ن رأوا أ يـهـ ما أحل اهلل عدوهـ فر ون من العذاب والـّكال واللرق لـ

تقر ـ أ يـهـ ،مث دلا أتوا يف موقف سيط مثل هذا ـقا سون
وجلـوده يف اليّـ ،وكان هذا ـى مرأى ومسمـ مـهـ من أجل أن ّ
عن مقاتـة أهل البـد ،وترى أهل هذه البالد الذ ن أتوا إليها فـيُعــ أهنا مهما كانوا ظيمُت ما توازي شيء يف دة قوم فر ون
لكن كما اتـقـا إن اإلنسان دلا كون جبان عظِّـ دوه ،ودلا كون مـوكل ـى اهلل ـسى قوة العدو و بقى مـذكر قوة اهلل.

هذه القبائح احلقيقة ال لطيها الـيل وال سًتها الذ ل ،وهـ يف هذا اجلهل كانوا عمهون وال زالوا ويف غيّهـ ًتددون وهـ
أهل لض اهلل وأ داءه ،والعجيب احلقيقة أن عد هذا قولون ضلن أ ـاء اهلل وأحباؤه هذا أ جب شيء !
فهؤالء القوم قد آسى مـهـ رسول اهلل موسى  -ـيـ السالم  -ما آسى ووقـ مـهـ ما وقـ ،ويف مقا ل هذا قد مسعـا ن
الصحا ة الكرام كيف أهنـ كانوا أهل نصرة وهو تعاىل أ ــ حيث ضـ رسالــ ،فصحا ة الرسل الكرام كانوا خَت من ُيمل هذه
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الرسالة اخلادتة ،جعل اهلل ُحبـا لرسولـا صـى اهلل ـيـ وســ ودلوسى ـيـ السالم ولـصحا ة الكرام قر ةً إليـ وسببًا لرضاه ـا  ،فإنّا
وضلب من اصطـاه سبحانـ وتعاىل حلمل رسالــ ولـشرها ،صـى اهلل ـى نبيـا وصـى اهلل ـى موسى وصـى
وضلب من أحبّـ ّ
ضلبّـ ّ
اهلل ـى مجيـ األنبياء  ،ومجعـا ـم شهداء ذلـ ـى أهنـ ـّلوا الرسالة وأدوا األمانة شهداء مـ نبيـا صـى اهلل ـيـ وســ ،و هذه

مـخرة األجيال أن تكون مسـعد يف احلياة لـشهادة مـ رسول اهلل صـى اهلل ـيـ وســ ـى أكرم اخلـق أهنـ ـّلوا الرسالة وأدوا
األمانة ،وهذا من اليقُت الذي نرجو أن ــعـا وم الد ن.
شـيعا لـا وم أن نـقاه.
خَتا نـعـا اهلل القرآن وجعــ ً
جزى اهلل اجلميـ ً
سبحانك الـهـ وحبمدك أشهد أن ال إلـ إال أنت أسـلـرك وأتوب إليك.
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