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 قصُة موسى علوه السالم -04

 اخلطبي إوىل

إِنَّ اْْلَْؿَد لِلِِ َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُه، َمْن ََيِْدِه الِلُ َفالَ ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َفالَ َهوِدَي 

ًدا َظْبُدُه َوَرُشوُلُه. َلُه، َوَأْصَفُد َأْن َٓ  يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ    إَِلَه إَِّٓ الِل َوْحَدُه َٓ ََشِ

 أمو بعد.

 أكإزَع ظؾإقؽم لِلَفوتؼوا الِل، ظبوَد الِل، واظتصؿوا بحبؾِه ادتنِي وكتوِب ِ ِ ِ ِه ادبنِي، فإنن ا

ظإقٌم، فقإه كبإُل مإن الؽتوَب العظقَم لتتدبَّروا آيوتِه، وتعتزوا بؼصِصإه، فنكإه كتإوٌب ظ

ُوِ   ِٕ ٌة   َقَصِصإِفْم ِظإْزَ
َِ قبَؾؽم، وخُز مو بعإَدكم، وُحؽإُم مإو بقإـَؽمَ ََلَؼإْد َكإوَن 

 َوُهدًى 
ٍ
ء ِذي َبنْيَ َيَدْيِه َوَتْػِصقَل ُكلِّ ََشْ ْن َتْصِديَق الَّ

ى َوَلؽِ َْلَبوِب َمو َكوَن َحِديثًو ُيْػَسَ ْٕ ا

 .﴾َوَرْْحًَي لَِؼْوٍم ُيْمِمـُونَ 

 أَيو ادممـون.

إن الِلَ تعوىل قصَّ ظؾقؽم َ كتوبِه العظقِم قصصًو كثرًة، فقفو ظإٌز وِظظإوٌت، وكإون 

 ِ، التإي 
ِ
ه الِلُ ظؾقـو كبُل موشى وفرظوَن، ففي أظظإُم قصإصِ ِ ِ إكبقإوء من أظظمِ ِ مو قصَّ

ََ مـفإو أولإو ُتذَكُر َ الؼرآنِ ِ ِ ِ، ثـوهو الِلُ  أكثر من غِرهو، وذكَرهو َ شوٍر ظديدٍة لقـتػإ

 إلبوِب. 

 ظبود الِل، أَيو ادممـون.
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ظإال  -مؾَِك من-إن جمؿَل مو ذكره الِل َ كتوبِه من كبلِ موشى وفرظون أن فرظوَن 

بُن  َ إرِض، وجعل أهَؾفو صقعًو، يستضعُف ضوئػًي مـفم، هم بـو إرسائقل، يعؼوُب 

بِن إبراهقَم ظؾقفم السالم، ظال ظؾإقفم فرظإوُن، وتسإؾَّي، يإذبِّن أبـإوَءهم،  إشحوَق 

ويستحقي كسإوَءهم، فؽإون مإن أظظإِم ادػسإدين َ إرِض، والِلُ ٓ يصإؾُن ظؿإَل 

ادػسدين، فلخرَج من همٓء ادستضعػني، من يبنيِّ لػرظإوَن شإوَء ظؿؾِإه، وَإالَع 

حى إلقه وكؾَّؿه، وكوداهَ أن يإو موشإى، إ  شعقه، فبعٌ الِل موشى ظؾقه السالم، فلو

أكو الِل ربُّ العودني، وأمّده شبحوكه بؤيوت، والسؾطون ادبإني، وصإّد ظُضإَد موشإى 

إىل فرظإوَن لقإدظوه  -جّل صلكه -بلخقه هورون، فجعؾه كبقًو من الصوْلني، ثم أرشؾه

العإودني  فلجوبإه موشإى َ  إىل ربِّ العودني، فؼوَع فرظوُن مستؽِزًا معوكِدًاَ ومإو ربُّ 

َْرِض َوَمو َبْقـَُفََم إِْن ُكـُْتْم ُموِقـنَِي﴾ ْٕ ََمَواِت َوا فؼإوع فرظإون ظإدو ربِّ ، ََربِّ السَّ

ُؽْم  فًو له بولِلِ ربِّ العودني َ ََربُّ العودني لؼومه َ َأٓ تسؿعون﴾ فرد ظؾقه موشى معرِّ

لِإإنَي﴾ َوَّ ْٕ إإِذي ُأْرِشإإَل إَِلإإْقُؽْم  َوَربُّ آَبإإوِئُؽُم ا فؼإإوع فرظإإوُن ََ إِنَّ َرُشإإوَلُؽُم الَّ

ِق َوادَْْغِرِب َوَمو َبْقـَُفََم إِْن ُكـُْتْم َتْعِؼُؾإوَن﴾ دََْجـُوٌن﴾  فلجوبه موشىَ َ َربُّ ادَْْْشِ

 َخْؾَؼُه ُثمَّ َهَدى﴾
ٍ
ء ِذي َأْظَطى ُكلَّ ََشْ َ  و َالَّ ْٕ إِذي َجَعإَل َلُؽإُم ا ْرَض َمْفإدًا و َالَّ
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 َمإوًء َفَلْخَرْجـَإو بِإِه َأْزَواجإًو ِمإْن َكَبإوٍت َصإتَّى 
ِ
ََمء َوَشَؾَك َلُؽْم فِقَفو ُشُباًل َوَأْكَزَع ِمَن السَّ

ُوِ  الـَُّفى﴾35) ِٕ يوٍت  َٔ َِ َذلَِك   . (ُكُؾوا َواْرَظْوا َأْكَعوَمُؽْم إِنَّ 

َد موشى ظؾقه السإالم فؾَم اكؼطعً حجُي فرظوَن، وبوَن له من هو ر بُّ العودني  هدَّ

َْجَعَؾـََّك ِمَن ادَْْسُجوكنَِي﴾ َٕ ي  َْذَت إََِلًو َغْرِ ََ  فؼوعَ ََلِئِن اَّتَّ فؼوع له موشإى لقؼطإ

 ُمبنٍِي﴾
ٍ
ء َته، ويؼقَم الزهوَن ظذ صدِق مو يؼوُعَ ََقوَع َأَوَلْو ِجْئُتَك بَِمْ ، فلراه  حجَّ

بالٌء مبنٌي، فؾَم جوءهتم آيوُت ربِّ العودني قولواَ ََهَذا ِشإْحٌر ُمبِإنٌي من أيوِت مو فقه 

ََوَقوُلوا َمْفََم َتْلتِـَو بِِه ِمْن آَيإٍي  ( َوَجَحُدوا ِِبَو َواْشَتْقَؼـَْتَفو َأْكُػُسُفْم ُطْؾًَم َوُظُؾّوا﴾35)

 .   لَِتْسَحَرَكو ِِبَو َفََم َكْحُن َلَك بُِؿْمِمـنَِي﴾

لرصَّ فرظوُن وقوُمه ظذ الؽػِر بولِلِ ربِّ العودني، واشتؽزوا اشإتؽبورًا، فلغضإبوا ف

الِلَ، ربَّ ادْشِق وادغرِب، ربَّ العودني، فلوحى إىل موشى ََأْن َأرْسِ بِِعَبإوِدي إِكَُّؽإْم 

يَن. إِنَّ َهُم35ُٓمتََّبُعوَن ) َِ ادََْداِئِن َحوَِشِ ﴾ ( َفَلْرَشَل فِْرَظْوُن 
ِ
أيَ موشى وقوَمه ؛ -ء

ُإْم َلـَإو َلَغإوِئُظوَن ) - َُّ قُؾوَن﴾ أيَ مجوظإٌي قؾقؾإٌي ََوإِ
ِذَمٌي َقؾِ ٌَ 35ََلِْشْ ( َوإِكَّإو َجَِؿقإ

ز جـَده دالحؼي موشى ومن معه  َحوِذُروَن﴾ ، فعبَّل فرظوُن مؾُِك مَن جقَشه، وجفَّ
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جـإوِت والعقإون والؽـإوز معه من ادممـني، فخرج فرظوُن وقوُمه من مَن، أرِض ا

وادؼوم الؽريم، لؼتل موشى ومن معه؛ بغقًو وظإدوًا، فإلدرَكفم فرظإوُن ظـإد البحإِر 

أيَ شقدركـو فرظون وقومه، فؼوع موشإى ؛ ََقوَع َأْصَحوُب ُموَشى إِكَّو دَُْدَرُكوَن﴾

فجوءه الوحي  ،قوعَ ََكالَّ إِنَّ َمِعَي َرِّبِّ َشَقْفِديِن﴾ -وقد وثق بوظد رب العودني-

ْوِد  ْب بَِعَصإإوَب اْلَبْحإإَر َفإإوْكَػَؾَق َفَؽإإوَن ُكإإلُّ فِإإْرٍق َكإإولطَّ ِ ْْ مإإن رب العإإودني ََأِن ا

أيَ كوجبل العظقم، وشور موشى وقوُمه ظذ مو ُفتن َلم َ البحإِر مإن ؛ اْلَعظِقِم﴾

وشور بؼوِمه، ضرق، وشؾؽوا ذاب الشق العظقم، فؾم يرتدْع فرظوُن ظن غقِّه، بل مه 

طوا  فسؾؽوا هذا الطريق، ومل يممـوا بولِل رب العودني، رب موشى وهورون، فؾَم توشَّ

إََمُء  ًْ َظَؾإْقِفُم السَّ بني جبوع ادوء أضبق الِل ظؾإقفم ادإوء، فإُلغرقوا أمجعإون ََفإََم َبَؽإ

َْرُض َوَمو َكوُكوا ُمـَْظِريَن﴾ ْٕ بإَم كإون  اْلَعإَذاِب﴾ ََوَحوَق بِآِع فِْرَظإْوَن ُشإوُء  َوا

وَن َظَؾْقَفإو ُغإُدّوًا َوَظِشإّقًو﴾ َُ إىل يإوم يبعثإون ََوَيإْوَم َتُؼإوُم  يؽػرون َالـَّوُر ُيْعَر

وَظُي َأْدِخُؾوا آَع فِْرَظْوَن َأَصإدَّ اْلَعإَذاِب﴾ ََوَمإو َطَؾْؿـَإوُهْم َوَلؽِإْن َكإوُكوا َأْكُػَسإُفْم  السَّ

تِإي ََوَمو َطؾَ   َيْظؾُِؿوَن﴾ ًْ َظإـُْفْم آَِلَإُتُفُم الَّ ْن َطَؾُؿوا َأْكُػَسإُفْم َفإََم َأْغـَإ
ْؿـَوُهْم َوَلؽِ
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 دََّو َجوَء َأْمُر َربَِّك َوَمو َزاُدوُهْم َغْرَ َتْتبِقٍى.َوَكإَذلَِك َأْخإُذ 
ٍ
ء َيْدُظوَن ِمْن ُدوِن الِلَِّ ِمْن ََشْ

َك إَِذا َأَخَذ اْلُؼَرى َوِهَي َطودٌَِي إِنَّ   .َأْخَذُه َألِقٌم َصِديٌد﴾ َربِّ

فال إله إٓ الِل، ادؾُك اْلقُّ ادبنُي، يـن ظبوَده ادممـني، ويـتؼُم من الظودني ادؽذبني، 

 فوْلؿد لِل ربِّ العودني، والعوقبُي لؾؿتؼني، وٓ ظدوان إٓ ظذ الظودني. 
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 اخلطبي الثوكقي 

 أمو بعد.

 فقو أَيو ادممـون.

اتؼوا الِلَ تعوىل، واظتزوا بؿصورِع الغوبرين، وحسنِ ِ ِ ظواقِى الصوْلني، فنن الِلَ 

قصَّ ظؾقؽم هذه الؼصَص لعؾَّؽم تتػؽرون، وظن الْشِّ تـِزُظون، وظذ الطوظِي 

 ُتؼبؾون، فوْقُصص الؼصَص لعؾفإم يتػؽرون.

 ظبوَد الِل..

 تعوىل َشَ  لـِنه َشوضإًو، فؼإوع َ إن كَن الِلِ ٕهِل اْلقِّ آٍت ٓ ُمولَي، ولؽن الِل

ًْ َأْقَداَمُؽْم﴾ ُكْم َوُيَثبِّ وا الِلََّ َيـُْنْ ِذيَن آَمـُوا إِْن َتـُْنُ َو الَّ وقإوع َ َوالعنإ  ََيو َأَيُّ

إوِْلَوِت َوَتَواَصإْوا بِإوْْلَقِّ 5( إِنَّ اإلكسون َلِػي ُخْْسٍ )3) ِذيَن آَمـُوا َوَظِؿُؾوا الصَّ َّٓ الَّ  ( إِ

ْز﴾  .  َوَتَواَصْوا بِولصَّ

 أَيو ادممـون.

، فَم ذكَره الِلُ من كِن رشؾِه السوبؼني، وأولقوِئه ةً واحد يً ؽم أمتُ إن هذه أم

الصوْلني، هو كٌن ٕهِل اإلشالِم، َ كلِّ زموٍن ومؽوٍن؛ وَلذا فنن الـبيَّ  صذ الِل 

صوَم القوَم العوََش من ُمرٍم؛ صؽرًا لِلِ تعوىل أن كَن موشى ظذ فرظوَن ظؾقه  وشؾم  

فقه، فنن الـبيَّ  صذ الِل ظؾقه  وشؾم دو قدَم إىل ادديـِي وجَد القفوَد يصومون هذا 
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ى الِلُ فقه موشى وقوَمه،  القوَم، فسلَلم ظن شبِى صقوِمفم  فؼولواَ يوٌم صولٌن، كجَّ

َفَصاَمُه ،َأَىا َأْوََل بُِموَسى ِمنُْهْم »فؼوع  صذ الِل ظؾقه  وشؾم َ  وأهؾك فرظوَن وقوَمه،

 .«َوَأَمَر بِِصَواِمهِ 

فصوموه أَيو ادممـون؛ صؽرًا لِل ربِّ العودني، واتبوظًو لسـِي ُمؿٍد خوتم الـبقني  صذ 

اَء  فؼوع  الِل ظؾقه  وشؾم ، وقد ُشئل الـبيُّ  صذ الِل ظؾقه  وشؾم  ظن صقوِم ظوصور

 . «يكفُر السنَة املاضوةَ »صذ الِل ظؾقه  وشؾم َ 

ـِي أن  فصوموه أَيو ادممـون، واحتسبوا إجَر فقه ظـَد الِلِ تعوىل، واظؾؿوا أن من السُّ

َُ لؼوله  صذ الِل ظؾقه  وشؾم َ فإن كان العاُم املقبل إن شاء اهلل »يصوَم معه التوش

َ ، َقوَع َفَؾْم َيْلِت اْلَعوُم ادُْْؼبُِل َحتَّى ُتوُ «صمنا الووَم التاسعَ  َرُشوُع الِلَِّ  صذ الِل ظؾقه   َِّ

 .وشؾم 

 

 

                                 


