
 خطبة الدكتور حممد توفيق رمضان البوطي                                 معاين عاشوراءمن 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                           1

 معاني عاشوراءمن 
 د. حممد توفيق رمضان البوطي

 و م ا اإِلْسال م   الّلهِ  ِعند   الدِّين   ِإنَّ : اهلل جلَّ شانه يف كتابه الكرمي : يقولأما بعد فيا أيها املسلمون
ن  ه مْ  ب  ْغًيا اْلِعْلم   ج اءه م   م ا ب  ْعدِ  ِمن ِإلَّ  اْلِكت اب   أ ْوت واْ  الَِّذين   اْخت  ل ف    س رِيع   الّلهِ  ف ِإنَّ  الّلهِ  بِآي اتِ  ي ْكف رْ  و م ن ب  ي ْ

 َن ْن   اْلْ و ارِيُّون   ق ال   الّلهِ  ِإل   أ نص ارِي م نْ  ق ال   اْلك ْفر   ِمن ْه م   ِعيس ى أ ح سَّ  ف  ل مَّا: وقال سبحانه  اْلِْس ابِ 
اء ك نت مْ  أ مْ  :ويقول جلَّ شأنه م ْسِلم ون   بِأ نَّا و اْشه دْ  بِالّلهِ  آم نَّا الّلهِ  أ نص ار    ي  ْعق وب   ح ض ر   ِإذْ  ش ه د 
ًا و ِإْسح ق   و ِإْْس اِعيل   ِإبْ ر اِهيم   آب اِئك   و إِل ه   ِإَل  ك   ن  ْعب د   ق ال واْ  ب  ْعِدي ِمن ت  ْعب د ون   م ا لِب ِنيهِ  ق ال   ِإذْ  اْلم ْوت    ِإَل 
  م ْسِلم ون   ل ه   و َن ْن   و اِحًدا

 م عاشوراء فقال:اليهود تصوم يو نة فرأى املدي قدم النيب : قال روى البخاري عن ابن عباس  
،  فقال رسول اهلل ين إسرائيل من عدوهم  فصامه موسى: هذا يوٌم صاحل يوم جنا اهلل بما هذا؟ " قالوا"
ال رسول : قمصنف ابن أيب شيبة عن قتادة قال ويف ، فصامه وأمر بصيامه "مبوسى منكم :" فأنا أحق

: أن يوم وقد روى مسلم ، وصوم عرفة كفارة سنة قبله وسنة بعده "" صوم عاشوراء كفارة سنة:اهلل 
بصيامه يف املدينة حىت كان الناس  ، وقد أمر النيب ه الناس يف اجلاهلية قبل اإلسالمعاشوراء كان يصوم
، مبعىن أن  الناس و م يلزمهمم رمضان يف اآليات املعروفة فعندئٍذ خّي يضة صيافر  تأمرًا لزمًا إل أن نزل

 .افلة و م يعد فريضةصوم يوم عاشوراء غدا ن

، أما النقطة األول فهي قضية ف أمام هذا املوضوع يف نقاط مهمة: يف هذه املناسبة نقأيها الناس
نا نقول إن الصيام عبادة ، على أنملن صامه  عزَّ وجلصيام عاشوراء واألجر العظيم الذي ادخره اهلل 

: قال عن أيب هريرة روى مسلمٌ فقد ، يان القرآينه البيان النبوي بشأهنا كما أشار إليها البعظيمة نو 
عزَّ ، قال اهلل نة بعشر أمثاَلا إل سبعمائة ضعفاْلس" كل عمل ابن آدم يضاعف :قال رسول اهلل 

ذلك أن فرصة اإلخالص يف  إل الصوم فإنه يل وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي" :وجل
ولذلك وألن الصوم عبادة سلبية ميسك فيها اإلنسان عن  ،الصيام أعظم منها يف غيه من العبادات

 ، وروى مسلم عن أيب سعيد اخلدري ة واألجر العظيميلضت له تلك الفشهواته وطعامه وشرابه كان
يف سبيل اهلل إل باعد اهلل بذلك اليوم وجهه عن النار سبعني  اً ما من عبد يصوم يوم": قال  ن النيب أ

، فما أعظم أن نسأل اهلل أن يقينا النار وعذاهبا، و سببا لنجاته من عذاب يوم القيامةأي كان   "خريفًا 
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، أو الصوم مما حض البيان اإلَلي عليه، فكيف إذا كان هذا اليوم وقاية من أهواله ومن ناره ندخر لذلك
ل املعروفة كعشر ذي اْلجة ، كصيام عرفة وصيام عاشوراء وصيام النوافلنبوي عليهمما حض البيان ا

ما قاله النيب  ني كل اْلرص على صيام هذه األيام، ومن املالئم أن نذكر، ينبغي أن نكون حريصوغيها
 وقصر طال ليله فقامه –ي تنتعش فيه روح اإلنسان املؤمن أي الفصل الذ – :" الشتاء ربيع املؤمن ،

منه  اً يقوم جزء ، ألن طول الليل يساعده على أنفيه نفس اإلنسان املؤمن للعبادة تنشط  "هناره فصامه
بيعاً ، وألن قصر هناره يعينه على أن يصومه ويكتب له أجر صيامه فيكون بذلك ر قبل الفجر فيتهجد فيه

 .باألجر واملثوبةمزهراً له 

من أنه  موضوع صيام عاشوراء ما أشار إليه النيب  يف يستوقفنا أيها املسلمون: إن مما ينبغي أن
 ،، فأجاهبم َنن أول مبوسى منكملوا: هذا يوم جنا اهلل فيه موسىسأل اليهود عن صيام يوم عاشوراء فقا

على األنبياء كافة مصدرها واحد،  عزَّ وجلالرسالت السماوية اليت أنزَلا اهلل  إل أن :أولً  نشي
  اإِلْسال م   الّلهِ  ِعند   الدِّين   ِإنَّ : عزَّ وجل، وهي دين واحد كما قال اهلل ومضموهنا العتقادي واحد

، ونادوا عزَّ وجل، ونادوا بتوحيد اهلل اد هلل سبحانه وتعال، أي نادوا بالنقيادوا باإلسالممجيع األنبياء ن
ة واألنبياء كلهم إخوة محلة رسال .واحد هامصدر  ،، فهي عقيدة واحدةنواهيهاجتناب النصياع ألوامر و ب

كانت ذات صفة   ائع السابقة شر الألن كل ، وإمنا اختلفت الشرائع واحدة دينهم واحد وشرائعهم شىت
ا ميكن أن يكون ، فمرتة، أو كانت تالئم أولئك القوم، فكانت تالئم تلك الفحملية، أو صفة مؤقتة

ه وتعال عن سيدنا عيسى يف ، أ م يقل اهلل سبحانًا على قوم آخرينمشددًا على قوم قد يكون ميسر 
قاً  : البيان  رَّبِّك مْ  مِّن بِآي ةٍ  و ِجْئت ك م ع ل ْيك مْ  ح رِّم   الَِّذي ب  ْعض   ل ك م و أِل ِحلَّ  الت َّْور اةِ  ِمن   ي د يَّ  ب  نْي   لِّم ا و م ص دِّ
عتقادي زَلا على سيدنا موسى يف أصلها الفهو تابع رسالة اهلل تعال اليت أن  و أ ِطيع ونِ  الّله   ف ات َّق واْ 
قًا ْيهِ  ب  نْي   لِّم ا و م ص دِّ كانت شديدة يف التوراة   تضمنت رسالته عليه الصالة والسالم ختفيفاً ألحكام  ي د 

ذات صفة مؤقتة  ؛ ألن شرائع األنبياء السابقني كانتالشرائعسرائيل، اختلف األنبياء يف على بين إ
افَّةً  ِإلَّ  أ ْرس ْلن اك   و م ا فهي عاملية للناس كافة  ، أما رسالة سيدنا وحملية ، ودائمةو ن ِذيرًا  ب ِشيًا لِّلنَّاسِ  ك 

، فليس من بأنه خات النبيني وصف النيب  النَِّبيِّني   و خ ات   قال اهلل تعال  ال نيب بعد رسول اهلل ف
، إذاً فالصلة ما بني األنبياء ول من شريعة ول رسالة تعقب رسالة سيدنا حممد  نيب بعد رسول اهلل 

 ، ولذلك ومبا أن رسالة سيدنا حممد واحدة ون كلهم كانوا يدعون إل حقيقة اعتقاديةصلة أخوة وتعا
تعال سرائيل الذين نقل اهلل إ سيما بنوول ،، وأقوام األنبياء خالفوا أنبيائهمهء من قبلتأكيد لرسالة األنبيا

حىت على نبيهم سيدنا موسى عليه السالم الذي الكثي من خمالفاهتم وجتاوزاهتم على أنبيائهم عنهم لنا 
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 كاد بنو إسرائيل، ما  نومما ناَلم منه من الظلم والبغي والعدوا ،هجناهم اهلل به من قهر فرعون واستعباد
، هؤلء الذين يدعون انتساهبم وعبادة فيها من الضاللة ما فيها من فرعون حىت انقلبوا إل شرك ينجون

:  ار دينهم الذي بعث به سيدنا موسى، قالإل سيدنا موسى كانوا يصومون يف يوم عاشوراء كأثر من آث
 -يه بين إسرائيل من فرعون  تعال فكان سيدنا موسى يصومه شكرا هلل على أنه اليوم الذي جنا اهلل

، وعلى ن على اْلق الذي خالفتموه أنتمألننا َن ، ":" َنن أول مبوسى منكميقول ، النيب فصامه
، فالصلة النهج الذي أنزله اهلل سبحانه وتعال على موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وعلى سيدنا حممد 

منبع واحد وينهلون من  يستقون منفهم ء صلة وثيقة وقوية بني سيدنا موسى وسيدنا حممد وسائر األنبيا
 يستضيء (من مشكاة واحدة خيرج إن هذا والذي جاء به موسى: )معني واحد، كما وصف النجاشي

 .د للهداية من رب العزة جلَّ شأنهمن منبع واح

الرسالت اليت بعث ف عندها لنؤكد أن العالقة بني الرسل أو العالقة بني مجيع قإذًا هذه النقطة ن
، الشرائع ختتلف ْلق الذي بعث به األنبياء مجيعاً اهلل تعال هبا األنبياء هي عالقة تكامل وتأكيد ملضمون ا

 ؛ ألن رسالة سيدنا حممد استقر على ما بعث به سيدنا حممد  ملا ذكرت حىتواختالف الشرائع 
ن النيب ول من هذا الدين أن يقهر اآلخرين ، هذا اخلالف  م يقتض معاملية وباقية فال رسول بعده 

تباع هذا النور الذي بشر به مجيع األنبياء من ، هو ناداهم ودعاهم إل اتباع هذا اْلق وإل اتباعها على
ا النَِّبي ِّنْي   ِميث اق   الّله   أ خ ذ   و ِإذْ   قبل  م ع ك مْ  لِّم ا مُّص دِّقٌ  ر س ولٌ  ج اءك مْ  ث َّ  و ِحْكم ةٍ  ِكت ابٍ  مِّن آت  ْيت ك م ل م 

بحانه النقطة اليت أكد عليها س أ ق ْر ْرن ا ق ال واْ  ِإْصرِي ذ ِلك مْ  ع ل ى و أ خ ْذت ْ  أ أ ق ْر ْرت ْ  ق ال   و ل ت نص ر نَّه   بِهِ  ل ت  ْؤِمن نَّ 
الرسالت هذا الدين جلميع أتباع  ومعاملة ، ومع ذلك كانت معاملة النيب وتعال لتؤمنن به ولتنصرنه

 .السماوية السابقة معاملة إقرار َلم وحماورة ألن يتبعوا اْلق الذي بعث به سيدنا حممد 

د حىت يف هذا خمالفة اليهو  وجه إل ، أرأيتم كيف أن النيب هابقيت نقطة مهمة أقف عند  
خمالفة  "تاسوعاء لئن عشت إل قابل ألصومنَّ :"قال ، النيب ، اليهود يصومون يوم عاشوراءاجلانب
هوية مستقلة يف سلوكها يف وأن تكون ذات  ،وهذا يقتضي منا أن تتميز الشخصية اإلسالمية، لليهود

، ، اليهود شذوا عن سيدنا موسى، مبا بعث به النيب ا مبا بعث اهلل تعال به أنبيائهتصرفاهتا يف التزامه
، يف تميز الشخصية اإلسالمية عن غيهاعليه لت وبناء على ذلك فإن علينا أن خنالف اليهود فيما ساروا

ا، ول تبعًا ألي فئة أخرى، اليوم وقد فقدنا البوصلة، فقدنا ول ترضى أن تكون تبعًا لغيه ،أهنا تتبع اْلق
تتبع األمم األخرى يف ضاللهتا، تتبع األمم  المية ذياًل مهينًا لألمم األخرى؛مة اإلساأل، وصارت اَلوية
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، يف هبا وتقاليدها ومظهرها، تتبع األمم األخرى يف خزعبالهتا وضاللهتا حىت يف ثيامراضهااألخرى يف أ
، الذيلية اليت يأىب البعض فقدان اَلوية هذا اهنزام حضاري، واهنزام ثقايف واهنزام فكري سلوكها وتصرفاهتا.

الجتماعية، حىت يف شذوذاهتم ربيني حىت يف أمراضهم أن يكون تبعًا ألولئك الغبإل أن يرتضيها بنفسه 
 الفكرية.

ست تقليداً ، هي ليألن لغة العلم لغة مفتوحة للجميع ،يا حبذا لو أننا اتبعناهم يف تقدمهم العلمي 
ما التبعية يف السلوك واألمراض ، أمعرفة الكون باب متاح للجميع ، مفتاحهي مفتاح معرفة الكون

، وينبغي أن نتميز عنهم يف ية مهينة ما ينبغي أن نكون عليهاذيلسلوكية فهي الجتماعية يف الَنرافات ال
ل و  ،ن يف تصرفاهتم ول يف تقاليدهمذلك كل التميز ل ينبغي أن يكون اإلنسان املسلم ذيالً مهيناً لآلخري

عض أن تعاملهم القتصادية وَنوها، اليوم اقتصادنا تبع َلم، اليوم تعليمنا تبع َلم، ويريد البحىت يف طريقة 
ربية، وكما ، يريد أن تتمزق وتنهار كما اهنارت األسرة الغتكون األسرة اليت كانت متماسكة رصينة سعيدة

وجيب أن َنمي جمتمعنا  ،مرض جيب أن ننأى بأنفسنا عنه حتطم اجملتمع الغريب، هذه التبعية املهينة
:" لتتبعن سنن من يب صلى .. ، كما قال النيف املستنقع الذي سقط فيه الغرب اإلسالمي من أن يسقط

ملهينة ، هذه التبعية ا " قبلكم شربًا بشرب وذراعًا بذراع ، حىت لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه
أن تتميز  النيب علمنا ، نرتضيها ألنفسنا حبال من األحوال، وجيب أن ل جيب أن ننأى بأنفسنا عنها

ذاته حذرنا من أن ، ولكن بالوقت أول مبوسى منهم فيها قلنا َنن الشخصية اإلسالمية حىت بالعبادة اليت
عشر لكي تتميز اء أو يوم اْلادي ل صيام يوم عاشوراء يوم تاسوعنكون تبعًا َلم، ولذلك أضاف إ

واليت  عزَّ وجلإذا متيزت الشخصية اإلسالمية يف العبادة اليت نتقرب هبا إل اهلل ف، الشخصية اإلسالمية
ف ل ، وكيضاللهتم، وكيف ل نتميز عنهم يف أمراضهمف ل نستقل عنهم يف ، فكيأقررناهم عليها

َنوهم ويسقط  ، اليوم يفتخر البعض يف التبعية املذلة يف عاداهتم فينحونستقل عنهم يف تفسخ جمتمعهم
ما تبعثها يف ، ويستطيب  أمراضهم اليت تفسخت فيها جمتمعاهتم وصارت رائحتها نتنة فييف مستنقعهم

 . واَنراف وضاللفساد 

 أسأل اهلل أن يلهمنا السداد والرشاد وأن يرنا إل دينه رداً مجيالً .
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