
اهلجرة ويوم عاشوراءصلى اهللا عليه وسلم لرسوله تعاىلنصرة اهللا   )١ ( 
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م فـوق   عباده املؤمنني وجاعله ومعز، املستضعفني ناصر،العاملني  هللا رب احلمد

بع هداه نصره على من  آمن به وات  ن م !!سبحانه.. سبحانه .الذين كفروا إىل يوم الدين    
 .م لقاء اهللا يف الدنيا ورفع ذكره يوهعاداه، وأسعد

ـ لُِّذ يشاء وين مزِع ي ، شريك له  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال        م نـ  ي اء، ش
ويِنغ ي ميشاء، ويفقر من يشاء، ويرفع من يشاء، وخيفض من يشاء ألنه بيده اخلـري               ن 

 .كله وبيده امللك وهو على كل شئ قدير
    اهللا ورسولهوأشهد أن سيدنا حممداً عبد ،ه من خلقه وخليله وصفي،ه اهللا أعز  عز

ندهم وكثـرة   وجعله خيرج من بينهم رغم كثرة ج،ره على القوم الكافرين  ونص وجـلَّ 
  .عتادهم وهم ال يشعرون

 ، باحلق  والناصر احلق  ، وسلم وبارك على سيدنا حممد الفاتح ملا أغلق        اللهم صلِّ 
 للشـريعة   عز وجلَّ   األباطيل، والفاجل باحلجة والربهان، واملقيم بأمر اهللا       شووالدامغ جلي 

 وعلـى آلـه     ، والشفيع األعظم للخالئق أمجعني يوم اجلمع على الـرمحن         ،كانواألر
 )أما بعد. (العاملني يا رب آمني ،وصحبه وسلم

 يقـف  صلى اهللا عليه وسلموحنن يف أيام هجرة رسول اهللا      : فيا أيها األخوة املؤمنون   
 صلى اهللا عليه وسلم     العبد املؤمن لينظر فضل اهللا، وإنعام اهللا، وإكرام اهللا لسيدنا رسول اهللا           

 إىل أن يرث    ، ال تتخلف فيمن بعده من املؤمنني واملؤمنات       ةٌن وتلك س  ،على من عاداه  
  . األرض ومن عليهاعز وجلَّ اهللا

ل على اهللا كفاه، ومـن       توكَّ ن وهي أن م   ، وعربة فنحن نأخذ من اهلجرة عظةً    
______________________________________________ ولو ،نصره على من عاداه سبحانه وتعاىل اهللاه، ومن انتصر ب أعانه وقو  عز وجلَّ  استعان باهللا  ___ 

 .هـ١٤١٧ حمرم ٧م املوافق ٢٤/٥/١٩٩٦يد مبدينة زفىت حمافظة الغربية يوم اجلمعة كانت هذه اخلطبة مبسجد ع 1
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 ولو كان معهم كل أنواع املعدات واألسلحة وليس معـه إال      ،كانوا مجيعاً وهو مبفرده   
وجلَّ  واالتكال على صنعه،هالثقة برب ويل املؤمنني سبحانه وتعاىل  وهوعز. 

ه احلقيقة يقـول   معرباً عن هذعز وجـلَّ    إىل قول اهللا   - يا إخواين  -فامسعوا معي   
، أي إذا كنتم تركتموه وخذلتموه      ) ) التوبةالتوبة--٤٠٤٠((  } ِإالَّ تنصروه فَقَد نصره اللّه     { :سبحانه

  . وكفى باهللا نصرياً،اى باهللا وليفَوختليتم عنه لكَ
 فلـن   -علواً وسفالً  - باهللا لو جتمع له أو حوله كل أركان الوجود           فمن اعتز 

- والنصر   ،عز وجلَّ   ويعينه ويكفيه  ، ألن اهللا حيفظه وينصره    ،شئيستطيعوا أن يضروه ب   
فالنصـر  . ))آل عمـران  آل عمـران  --١٢٦١٢٦ ( (} وما النصر ِإالَّ ِمن ِعنِد اللّهِ      { :سبحانه وتعاىل  كما قال اهللا  

سـبحانه    ألنه خري الناصـرين عز وجـلَّ   وإمنا باهللا،ليس بالقوة وال بالسالح وال بالرجال    
 .وتعاىل

 قبل اهلجرة - وأنتم تعلمون ذلك أكثر مين - صلى اهللا عليه وسـلم   ل اهللا   كان رسو 
 وصعد بعـدما اجتمـع باألنبيـاء    ، ذهب إىل بيت املقدس يف بالد الشام      ،بزمن قصري 

 صلى اهللا عليـه  كما قال -  وبني السماء واألرض، تلو مساء مساٍء،واملرسلني إىل السموات  
 وبني كـل مسـاء      ،اء مسرية مخسمائة عام    وعرض كل مس   ، مسرية مخسمائة عام    :وسلم

 واخترق السـموات السـبع      ، قطع كل هذه املسافات    !!!ومساء مسرية مخسمائة عام   
 والعرش والكرسي،     ورأى النار ومـا     ،ه اهللا فيها للمؤمنني    ودخل اجلنة وشاهد ما أعد 

وجـلَّ    مث أذن اهللا.ز اهللا فيها للكافرين والعصاة واملذنبني   جه ـ  عـز اهد مجالـه   لـه فش
 يقول فيـه  ، وجاء حوار طويل بينه وبني رب العاملني   ،السرمدي، ومسع كالمه القدسي   

   }فَأَوحى ِإلَى عبِدِه ما أَوحى. فَكَانَ قَاب قَوسيِن أَو أَدنى{ : يف كالمه الكرميعز وجلَّ اهللا
 ما زال ساخناً    ،د بعد ، وبعد ذلك رجع وفراشه الذي كان ينام عليه مل يرب          ))النجمالنجم--١٠١٠،،٩٩((

  !!ودافئاً
 فكان الوضع الطبيعي لنا مجيعاً      ، ملح البصر  نكل هذه املسافات قطعها يف أقل مِ      

 مـن مكـة إىل    صلى اهللا عليه وسلم    ملاذا مل ينتقل     - والذي يستدعي العجب منا أمجعني     -
ه يف مكة إىل    ملاذا مل يضع رجله من بيت      !!املدينة يف طرفة عني كما فعل يف هذه الرحلة؟        
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 ومن السـري يف  !!؟ ومن مطاردة الكافرين  !!؟مستقره يف املدينة لريتاح من عناء السفر      
بني الصخور والرمال واجلبال؟وعثاء احلر !! 

لَقَد كَانَ لَكُم ِفـي   { :صلى اهللا عليه وسـلم    من أجل يكون لنا فيه األسوة والقدوة      
--٢١٢١(( } كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَـِثريا        رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن      

 عندما حتصل له شـدة أو  مناألنه لو قطعها يف خطوة واحدة لكان كل واحد    . . ))األحزاباألحزاب
 ولكـن  ، يف طرفة عني كان هناك أصبح هنا  !! لست كرسول اهللا   :مأزق أو أزمة يقول   

 - ونتأكد ونتيقن  - من أجل أن نعرف      ،ذ باألسباب جعله اهللا أسوة لنا أمجعني يف األخ      
 ويف نصر اهللا مهما  ،أن الذي يكون اعتماده على اهللا البد أن يثق كل الثقة يف تأييد اهللا             

 . عز وجلَّ  ألنه منتصر باهللا!!كان عدد أعدائه وعدم
  مل يعد لنـا    : فقد جتمع الكفار وقالوا    ،ره يف سي  - يا إخواين  -هذه هي احلكمة    

 !! وكيف نقتله وعائلته كبرية؟، نقتله ونستريح منه،مع هذا الرجل إال أمراً واحداً
 فإذا  ، حول مرتله  ايذهبوا ويتجمعو ل و ،نأخذ من كل قبيلة شاباً فتياً قوياً      : فقالوا

 ا فال يستطيع أهله أن يطالبو     ، فيتفرق دمه يف القبائل    ،خرج نزلوا عليه بسيوفهم مجيعاً    
للخـارج منـها أو      -ة إثىن عشر طريقاً      ملكَّ من هذه اجلماعة فإنَّ    وإذا أفلت    !!بثأره

 حـىت   ، بالعتاد والسالح  اً جاهز اً مستعد اً فجعلوا على كل طريق فريق     - للداخل إليها 
 تأخذه سيوف املتربصني على أي      - ومل تلحقه سيوف احملاصرين    -إذا خرج من بينهم     
ة غري اإلثىن عشـر      فليس ملكَّ  ،رق ألنه البد أن خيرج من هذه الط       ،طريق سيخرج منه  

 . طريقاً هذه
 خرج من بينهم !!عز وجلَّ  على موالهلٌ ومتوكِّ، هللادب وهو ع  !!ماذا صنع له اهللا؟   

 وأنه سيكون لـه     ،إن حممداً زعم أن اهللا سينصره     : ويقولون لبعضهم  -وهم يتكلمون   
 فخرج عليهم   - العراقجبال وحدائق وجناين مثل اليت توجد يف بالد الشام ويف بالد            

 ولكنهم  ، يسمعون بعضهم  !!أخذ اهللا أمساعهم فلم يسمعوه    .  أنا أقول هذا   ،نعم: وقال
 لكـن ال  ، يسمعون كالمهم مع بعضهم!! عناية من اهللا حلبيبه ومصطفاه   !!ال يسمعونه 
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  ِبيسمعون كالم النحبيـب اهللا  ن ولكنـهم ال يـرو    ، يرون بعضهم  !! الذي قاله هلم   ي 
 ووضـع   ، عليهم مجيعاً   ومر ، وزاد على ذلك فأخذ حفنة من التراب بيده        !!ومصطفاه

 !!  من التراب رجل منهم حفنةًعلى رأس كلِّ
         ال يوجد يف أمريكـا      ما السالح الذي كان معه؟ السالح الذي كان معه سالح 

ع  ما املصـن   !! وإمنا يوجد يف مصانع القرآن     ، وال يف أملانيا وال يف اليابان      ،وال يف روسيا  
علَى ِصراٍط . ِإنك لَِمن الْمرسِلني  . والْقُرآِن الْحِكيمِ . يس { !!الذي أنتج هذا السالح؟   

ـ --٤٤  ::١١(( } مستِقيٍم ـ ي  :عـز وجـلَّ   يقرأ هذا السالح حىت وصـل إىل قـول اهللا         ظلَّ   .))سسي
 ويف أي ،ا الوقـت يف هذ  -، أي سالح بالدنيا     ))يسيس--٩٩(( }فَأَغْشيناهم فَهم الَ يبِصرونَ   {

 ال  !! يستطيع أن جيعل الواحد يقف يف وسط أعدائه وال يرونه؟          - دولة من دول العامل   
عـز   وأين يوجد؟ يوجد يف كتاب اهللا. }فَأَغْشيناهم فَهم الَ يبِصرونَ{ :يوجد إال سالح  

 !!وم الدين ومع املؤمنني واملؤمنات أمجعني إىل ي!!عز وجلَّ ويف كالم اهللا!! وجلَّ
 ويف  ، ويف وقـت األزمـة     ، وقت الشدة  يف -كل واحد يستطيع أن يستخدمه      

صـلى اهللا   فخرج  !!! وينصره به على أعدائه    ، به شأنه  عز وجلَّ   ويصلح اهللا  - وقت النكبة 
  اهللااهم وح، إىل أن وصل إىل الغار-  وأيضاً مل يره املتربصون-  من طرق مكة   عليه وسلم 

 جنـود ال   ..))التوبـة التوبـة --٤٠٤٠(( } ِبجنوٍد لَّم تروهـا    { : كما قال يف قرآنه    - غاريف ال  عز وجلَّ 
يصدا أصبحت يف ميدان القتالق أحدأبداً أ . 

 هي اليت   !! وشجرة قصرية ضعيفة من شجريات الصحراء      !! وعنكبوت !!محامة
 ؟يا إخواين  -من أجل ماذا    .  من مكر وكيد األعداء    صلى اهللا عليه وسلم   محت سيد األنبياء    
 نصره  ، إذا أراد نصر عبد اعتمد عليه      عز وجلَّ   أن اهللا  - علم اليقني  -من أجل أن نعلم     

ومـا   - ليس فرضاً أن ينصره باملالئكـة        !! ولو بأقل كائناته   !!ولو بأضعف خملوقاته  
 وال  ، إذا أرسلها اهللا   ،وما أشدها وأعتاها   -أو ينصره بالرياح    ،  عز وجلَّ  أكثرهم عند اهللا  

 : املعبود يقول فيها الرب جنود!!أن ينصره باملاء يتفجر من األرض أو يرتل من السماء
} مِإالو كبر ودنج لَمعا يواملدثراملدثر--٣١٣١(( }  ه((. 

 ألن اهللا ينصر مـن  ، ال حيدد السالح الذي ينصره اهللا به   ،فالذي يعتمد على اهللا   
عز  ة اهللا وتلك سن،إذا أراد نصره بأضعف األشياء عز وجلَّ  وهو!!يشاء بال جند أو عتاد  
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فـالعنكبوت  .  يف كل وقت وحـني     ، والصاحلني واملؤمنني  ، مع األنبياء واملرسلني   وجلَّ
وِإنَّ أَوهن الْبيوِت لَبيت الْعنكَبـوِت لَـو    { :نا نفسه قال يف شأنه ورب ،ن ضعيف احيو

 واحلشرة الصغرية الـيت  ،، لكن هذا احليوان الضعيف    ))العنكبـوت العنكبـوت --٤١٤١(( }كَانوا يعلَمونَ   
 .أمجعني مصلى اهللا عليه اً اهللا حممديِب ن ونصرت، اهللا داوديِب ن نصرت،ليس هلا أجنحة
 دخـل  - ملا انتصر على جالوت وأخذ جيري وراءه ليقتلـه  - عليه السالم فداود  

 فلمـا جـاء   ،تاً نسج على باب الغار عليه عنكبوعز وجـلَّ    فأرسل اهللا  ،واختبأ يف الغار  
 كيف دخله ومل    : قال جالوت  ، لقد اختبأ يف هذا الغار     :جالوت ومن معه وقال بعضهم    

 يقطع نس؟ العنكبوت ج ون سوجلَّ   وال يعلم أن اهللا    !! العنكبوت يغطي الباب كله    ج عز - 
ويمكُر اللّه واللّه خير    ويمكُرونَ   { : واملنافقني واملشركني  ،كما يقول يف شأن املاكرين    

  اِكِرينهم يفكرون ويدبرون   . يدبرون : وميكرون يعين  ..))األنفالاألنفال--٣٠٣٠(( }الْم ، نا يدبر  ورب. 
وموجلَّ  تدبري اهللا!! تدبريه أكرب؟ن أكربعز  . 

صـلى   هو نفس العنكبوت الذي نسج على باب الغار بعد أن دخله النيب املختار     
 مـن  }} عز وجلَّ اِهللا اِهللاوِدوِدنن ج جنن مِ  مِ ددنن ج  ج وتوتببكَكَننالعالع{{ : وسلم صلى اهللا عليه  يقول  ولذلك   !!اهللا عليه 

 وبأقل  ، بأضعف شئ  -  أن اهللا ينصر عبده املؤمن     - علم اليقني  -أجل أن يعلم املؤمن     
 وطلب التدخل السريع مـن      ، واعتمد على نصر اهللا    ،جه إىل محاه   ما دام قد ات    - شئ

  . نصرة لعباده املؤمنني واملؤمناتعز وجلَّ  اليت جعلها اهللا،فرق اإلنقاذ اإلهلية
 وقد نتعرض . أشياء كثرية ال أريد أن أطيل عليكم بذكرها حىت ال يطول املقام           

ال ِهجرةَ بعـد الفَـتِح   ال ِهجرةَ بعـد الفَـتِح     {{ : وسـلم صلى اهللا عليه قال .بعضها بعد الصالة خوفاً من اإلطالة 
ـ       {{:  وسلم ى اهللا عليه  صل ، وقال ٢}}ولِكن ِجهاد وِنيةٌ  ولِكن ِجهاد وِنيةٌ   ِلس ونَ ِمـنِلماملُس ِلمس نم ِلمـ       املُس ِلس ونَ ِمـنِلماملُس ِلمس نم ِلماِنِه اِنِه املُس

 . ٣}}ههننى اللّه عى اللّه عر ما نهر ما نهاِجر من هجاِجر من هجهه واملُ واملُ،،ههقَقَاِئاِئوو ب بههارار ج جننمِِمأأ واملؤمن من  واملؤمن من ،،ويدِهويدِه
 .  ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة: أو كما قال

______________________________________________ ___ 
 .متفق عليه 2
 .متفق عليه 3
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 :اخلطبة الثانية
 األعداء يف حنورهم    ِدي كَ اِد ور ، املتقني زِع وم ، املؤمنني  ويلِّ ،العاملني  هللا رب  احلمد

 املتني، وأشهد أن سـيدنا      وي القَّ ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         ،  أمجعني
 . للخلق أمجعني رمحةً املبعوثُ،حممداً عبده ورسوله

 واعطنـا   ،لم وعلى آله وصحبه وس    ، وسلم وبارك على سيدنا حممد     اللهم صلِّ 
نا واشفنا وانصرنا على أعدائنا  وجنِّ،اخلري وادفع عنا الشرأما بعد (.العاملني يا رب(  

 وهو يوم -  ويف يوم العاشر منه،يف هذا الشهر الكرمي :فيا أيها األخوة املؤمنون  
فهذا فرعون  .  السماء مالزماً لألنبياء بأضعف األشياء      كان أيضاً فيه نصر    - عاشوراء

 مع ، جندييزيد عن املليونقد  :وكان عددهم كما خترب بعض الروايات -ج جبنده   خير
 وموسى ليس معه إال قومه، وهم مستضعفون ليس معهـم           - عتادهم ومع أسلحتهم  

  اهللا؟ هرصكيف ن.  اهللا يف هذا املوقفهرص لكن ن، وال عدة كافية،أسلحة كافية
   عندما وصل إىل اليوقد رأوا فرعـون     ، وسار ومن معه   -محر   إىل البحر األ   - م 

 ال ختافوا:  قال هلم  !!األعداء خلفنا ،  ))الشعراءالشعراء--٦١٦١(( } ِإنا لَمدركُونَ  { : قالوا ،مقبالً جبنده 
ولو جتمعت  - الذي معه اهللا ال خياف  ..))الشعراءالشعراء--٦٢٦٢(( } قَالَ كَالَّ ِإنَّ مِعي ربي سيهِدينِ      {

 إال أن عنايـة اهللا      -  وكل املقذوفات اجلهنميـات    ،حوله كل األعداء، وكل املعدات    
 !! به اهللا؟هرصما السالح الذي ن. ووقاية اهللا تغين عن كل هذه األشياء

 فظهر فيها اثنا عشـر  ، فضرب البحر بعصاه   ،اضرب بعصاك البحر  :  اهللا قال له 
 من أسفل    والبحر قاعه  ، كل قبيلة متشي يف طريق     ، ألم كانوا اثنا عشر قبيلة     - طريقاً

 لكن اهللا بقدرته وعظمته جعل الطني جافـاً         !! كيف ميشون على الطني؟    ،به ماء وطني  
 ميشون ، يعين ناشفاً:، يبساً))طـه طـه --٧٧٧٧(( } فَاضِرب لَهم طَِريقًا ِفي الْبحِر يبسا      { !!ويابساً

ـ     ،د اهللا املاء  جم وبني كل طريق وطريق      ،عليه وهم مطمئنون   اء  وجعله جداراً مـن امل
فأوحى اهللا إليه أن يضرب     . يا موسى نريد أن نراهم ونكلمهم     :  فقالوا !!حاجزاً بينهم 

 ويكلمون منـها    ، فضرب املاء فصارت يف جدران املاء نوافذ يرون منها بعضهم          ،املاء
  . وهم سائرون يف البحر حىت عربوا إىل اجلهة األخرى،إخوام
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ن قوم فرعون يـرتل إىل   رجل م آخر آخر رجل من قوم موسى خيرج مع         وكان
هم اهللا أمجعـني    جناأفعاد البحر كما كان، وبذا       فضرب البحر بعصاه مرة أخرى       ،املاء

 !!عناية من اهللا
 وجد اليهـود    ، من مكة إىل املدينة     وسلم صلى اهللا عليه  وملا هاجر سيدنا رسول اهللا      

ن هذا اليوم؟    ملاذا تصومو  : فسأهلم وهو أعلم   ،يصومون يوم العاشر من شهر اهللا احملرم      
 صلى اهللا عليه    فقال .ا اهللا فيه موسى ونصره على فرعون وقومه       هذا اليوم الذي جنَّ   : فقالوا
 صـلى اهللا عليـه     وقال يف شأنه     ،وصامه وأمر بصيامه  }}نحن أولَى ِبموسى ِمنكُم   نحن أولَى ِبموسى ِمنكُم   {{: وسلم

 دمحما وجد م  : وملا قال اليهود   {{صوِم يوِم عاشوراَء يكَفِّر السنةَ الْماِضيةَ     صوِم يوِم عاشوراَء يكَفِّر السنةَ الْماِضيةَ     {{: وسـلم 
لَـِئن  لَـِئن  {{:  وسـلم  صلى اهللا عليه   خالف هو وأصحابه عملهم وقال       !!شيئاً مما نعمله إال عمله    

فصوموا هذه األيام يغفر اهللا لكم ذنوب         ٦}} َألصومن التاِسع والعاشر    َألصومن التاِسع والعاشر   ،،بِقيت ِإلَٰى قَاِبلٍ  بِقيت ِإلَٰى قَاِبلٍ  
ٍةسنوجلَّ ره اهللا بعمل يسري يس عليناعز . 

فقد استجاب اهللا فيه ملوسـى  .  فيه مستجابندعو اهللا يف هذا اليوم فإن الدعاء    
تاب ا  ه كلمات    واستجاب اهللا فيه آلدم فتلقى فيه من رب        ،ونصره على فرعون وقومه   

  . فتاب اهللا عليه،إىل اهللا
 وأن ينصـرنا علـى      ،نسأل اهللا يف هذا الوقت املبارك أن ينصرنا على أنفسنا         

 يف بعضنا والوصـال     بوأن يطهر قلوبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يرزقنا احلُ        أعدائنا،  
 ، من قلـوب املـؤمنني واملؤمنـات       ش واحلقد واحلسد والغِ   لَّإلخواننا، وأن يرتع الغِ   

 .واملسلمني واملسلمات أمجعني
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أظهرنا وما أبطنا،               

 . إنك على كل شئ قدير،وما علمنا وما مل نعلم
______________________________________________ ___ 

 عن ابن عباس، سنن أىب داوود وكثري غريها 4
 .رواه البيهقي يف سننه عن أيب قتادة 5
 .رواه البيهقي يف سننه وابن أيب اجلعد يف سننه عن ابن عباس 6
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 .اللهم أصلح والة أمورنا ووالة أمور املسلمني أمجعني

 لِّلَِّذين  ا الَِّذين سبقُونا ِباِإلمياِن وال تجعلْ ِفي قُلُوِبنا ِغال        خواِننربنا اغِْفر لَنا وإلِ    {
 ).احلشر-١٠ (} مآمنوا ربنا ِإنك رؤوف رِحي

ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربـى وينهـى عـِن              {: عباد اهللا 
  ).النحل-٩٠( } الْفَحشاء والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

************************  
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