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ِ
َس ِر
وسى أَ ْن أ ْ
أما بعد فيا أيها املسلمون  ،يقول اهلل جل شأنه يف كتابه الكرمي َ  :ولََق ْد أ َْو َحْي نَا إ ََل ُم َ
اف دركاً وََّل ََتْشى فَأَتْ ب عهم فِرعو ُن ِِبنُ ِ
ودهِ فَغَ ِشيَ ُهم
بِعِبَ ِادي فَ ْ
ب ََلُ ْم طَ ِريقاً ِيف الْبَ ْح ِر يَبَساً اَّل ََتَ ُ َ َ َ َ
اض ِر ْ
َ َ ُ ْ ْ َْ ُ
ِ
َض ال فِْر َع ْو ُن قَ ْوَمهُ َوَما َه َدى روى البخاري عن ابن عباس قال قدم النيب
ِّم َن الْيَ ِّم َما َغشيَ ُه ْمَ وأ َ
 املدينة ،فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال " :ماهذا ؟" قالوا  :هذا يوم صاحل ،يوم جنى اهلل بين
اسرائيل من عدوهم فصام موسى ،فقال :فأنا أحق مبوسى منكم فصامه وأمر بصيامه " وروى مسلم عن
النيب  أنه قال ":صيام يوم عاشوراء أحتسب على اهلل أن يكفر السنة اليت قبلها "
أيها املسلمون ،مما أمحد اهلل تبارك وتعاَل عليه أن الوعي الديين يف عصرنا يف هذه املرحلة من تارخينا
خري منه يف زمن سلف ،فالكثريون يهتمون باملناسبات الدينية ،بيوم عاشوراء ويوم عرفة ،وغري ذلك من
املناسبات اليت يسن الصيام فيها ،ويسن التعبد فيها .واَّلهتمام مبواسم التقرب إَل اهلل عاز وجل يف
عصرنا هذا هو خري مما كان يف أيام سلفت ،وها إن دل على شيء ،فإنه يدل على أن الوعي الديين
على الرغم من كل ما يف جمتمعنا من مفاسد هو خري منه مما كان عليه يف زمن مضى ،ولذلك فإن أرجو
أن يتقبل اهلل صيام من صام يوم عاشوراء وكذلك يوم تاسوعاء ،ألن النيب  قال ":لئن عشت إَل قابل
ألصومن تاسوعاء " والنيب  يقول فيما صح عند مسلم ":أحتسب على اهلل أن يكفر السنة اليت قبلها
" ويف هذا بشارة عظيمة ملن يتطلع إَل عفو اهلل تعاَل ويرجو مغفرته ،لذلك أرجو اهلل تعاَل أن يتقبل
صيام من صام ،وأن يوفق من مل يصم إَل صيام أيام أخرى ،أو لعل اهلل يكتب له أن يصوم يف العام
القادم ،وأن حيرص اجلميع على مواسم الطاعات والقربات ليستغلوا هذه الفرصة :وإن يف أيام دهركم
لنفحات فتعرضوا َلا " كما يقول النيب .
الذي يستوقفين يف موضوع صيام يوم عاشوراء أمور أخرى أوَلا :تلك الصلة فيما بني األنبياء ،وقد
تعددت األحاديث اليت توضح قوة الصلة فيما بينهم من مثل حديث أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل
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 ": أنا أوَل الناس بعيسى بن مرمي يف األوَل واآلخرة ،قالوا كيف ذلك يا رسول اهلل؟ قال :األنبياء
أخوة من عالت أمهاهتم شىت ودينهم واحد ،وليس بيننا نيب " ليس بني سيدنا عيسى وبني سيدنا حممد
 نيب ،فأقرب األنبياء إَل النيب  هو سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم ،وأقرب األمم إَل أمتنا هي
أمة سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم .طبعاً هذا َّل عالقة له يف األمور السياسية اليت تربط فيما بني
املسلمني والنصارى ،فاليوم من يدعون اَّلنتساب إَل سيدنا عيسى من بعض الدول الكربى هم أشد
الناس تآمراً على احلق الذي حنمله؛ بل على سيدنا عيسى نفسه ،و هذا األمر يعين أن العالقة فيما بني
األنبياء عليهم الصالة والسالم ،هي عالقة تصديق وتوثيق ،فاألنبياء كلهم بشروا بنبوة سيدنا حممد 
وقد أخذ اهلل عاز وجل امليثاق والعهد عليهم مجيعاً إذا بعث حممد  أن يؤمنوا به وأن ينصروه ،كل
األنبياء مطالبون بأهنم إذا ما بعث سيدنا حممد أن يؤمنوا به ذلك ألن األنبياء السابقني كانوا يبعثون
إَل أقوامهم خاصة ،أما سيدنا حممد  فقد بعث إَل البشرية كلها وإَل الفرتة الباقية من حياهتا ،لذلك
فال نيب بعد النيب  ،وَّل رسالة بعد رسالة رسول اهلل  ،حنن نؤمن بالرساَّلت السابقة ،ولكننا نقول
إن هذا هي الرسالة قد نسخت ما قبلها.
األمر اآلخر ،كثرياً ما نقرأ آيات تعيب على األمم السابقة معاصيهم ،وتفضح سوء تصرفاهتم
وتكشف عدواهنم على األنبياء واملرسلني وعلى األقوام اآلخرين ،وَّلسيما بنو اسرائيل ،فلقد أفرد كتاب
اهلل عن بين اسرائيل الكثري من اآليات والسور اليت بينت تنكرهم لفضل اهلل ونعمه ،فما أن جنوا من
فرعون حىت عبدوا العجل ،وما أن أكرمهم اهلل بنيب كان سببا يف َتلصهم من طغيان فرعون حىت آذوه
فقد آذوا موسى عليه الصالة والسالم واهتموه ونالوا منه ،وهم قد جتلت يف التاريخ مواقفهم  ،فهم
تارخيهم ملطخ بالدماء ألهنم قتلة األنبياء الذي ينبغي أن نتوقف عنده ،أن آيات القرآن بينت مثالب
تلك األمم كبين اسرائيل وغريهم ،هل بنو اسرائيل ناَلم ما ناَلم ألهنم أبناء اسرائيل؟ اسرائيل نيب ،هو
سيدنا يعقوب عليه الصالة والسالم  ،وأبناؤه أخوة سيدنا يوسف الذين غفر اهلل َلم ،فليست املسألة
مسألة نسب ،إمنا املسألة مسألة سلوك ،فما حاق ببين إسرائيل من لعنة ومن سخط اهلل عاز وجل ومن
طرد من رمحة اهلل سبحانه وتعاَل ميكن أن ينال أي أمة فعلت أفعاَلم .ومل يذكر اهلل تعاَل تارخيهم
ومثالبهم وجرائمهم إَّل ليحذر أمتنا من أن تسلك مسالكهم فيحل هبم ما حل ببين إسرائيلَّ ،لحظوا
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ِ اِ
ِ ِ
ِ
ان داوود و ِعيسى اب ِن مرَمي َذلِ َ ِ
ِ ِ
صوا اوَكانُواْ
يل َعلَى ل َس َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ
ك مبَا َع َ
اآلية القرآنية  لُع َن الذ َ
ين َك َف ُرواْ من بَِين إ ْسَرائ َ
ِ
ٍ
س َما َكانُواْ يَ ْف َعلُو َن  اجلرمية اليت كانت سبباً يف إحلاق
يَ ْعتَ ُدو َنَ كانُواْ َّلَ يَتَ نَ َ
اه ْو َن َعن ُّمن َكر فَ َعلُوهُ لَبْئ َ
اللعنة هبم على ألسنة األنبياء أمران ،ذلك مبا عصوا وذلك بسبب عدوانيتهم ،املعصية والعدوانية هي
ِ
ٍ
س َما َكانُواْ
سبب ما حاق هبم ،باإلضافة إَل منكر هو أشد َ كانُواْ َّلَ يَتَنَ َ
اه ْو َن َعن ُّمن َكر فَ َعلُوهُ لَبْئ َ
يَ ْف َعلُو َن ينتشر املنكر فيما بينهم فيتغاضون عنه ،ويسكتون عن تفشيه ،واملنكر إذا انتشر يف األمة
يوشك أن يدخل إَل بيتك فيصاب به أهلك ،وتصاب به ابنتك وابنك وزوجتك وذريتك ،فما مل نكن
حذرين من تفشي املنكر يف جمتمعنا باإلنكار وباحليلولة دون انتشاره فالبد أن يشيع وينتشر ،وَّلبد أن
يعقب ذلك كثري من املصائب يف األمة اليت نعيش فيها .وما شاع املنكر يف بلد ومل ينكره أهله إَّل كان
ذلك سبباً لسخط اهلل الذي نزل على بين اسرائيل بسبب ذلك ،نعم علينا أن نأخذ من سري األمم
السابقة العربة والعظة ،مل حيق ببين اسرائيل ما حاق هبا إَّل بسبب احنرافها وليس بسبب نسبها ،ليس
ألهنم بنو اسرائيل؛ ولكن ألهنم فعلوا ما فعلوا ،هم قتلة األنبياء هم صدوا عن سبيل اهلل ،هم احنرفوا عن
هنج اهلل ،هم كذبوا على كتاب اهلل هم حرفوا كتاب اهلل ،هم تآمروا على حياة سيدنا عيسى بن مرمي،
وقتلوا سيدنا حيىي عليه الصالة والسالم ،فقتلة األنبياء وقتلة الدعاة إَل احلق هؤَّلء سيحيق هبم من
العذاب ما حاق ببين اسرائيل بسبب جرائمهم وبسبب سوء فعاَلم.
األمر اآلخر الذي يستوقفنا يف مسألة صيام عاشوراء ،فرعون كان يظن نفسه إَلاً ،وكانت له سطوة
وملك ،وللفراعنة تاريخ خلدته آثارهم فلهم جنود وَلم جيوش وَلم قوة وَلم إمكانات ،وقف يف وجه
فرعون موسى عليه الصالة والسالم ،الذي كان من بين اسرائيل ،أمره اهلل عاز وجل بأن يذهب إَل فرعون
احلُ ْل عُ ْق َد ًة ِّمن
ب إِ ََل فِْر َع ْو َن إِناهُ طَغَى قَ َال َر ِّ
ص ْد ِريَ ويَ ِّس ْر ِِل أ َْم ِريَ و ْ
ب ا ْشَر ْح ِِل َ
 ا ْذ َه ْ
لِّ َس ِان يَ ْف َق ُهوا قَ ْوِِل مث أحلق به سيدنا هارون قال :ا ْذ َهبَا إِ ََل فِْر َع ْو َن إِناهُ طَغَى فَ ُقوََّل لَهُ قَ ْوَّلً لايِّناً
اف أَن يَ ْف ُر َط َعلَْي نَا أ َْو أَن يَطْغَى قَ َال ََّل ََتَافَا إِن ِاين َم َع ُك َما
لا َعلاهُ يَتَ َذ اك ُر أ َْو َخيْ َشى قَ َاَّل َربانَا إِنانَا ََنَ ُ
ِ ِ
َْسع وأَرى فَأْتِياه فَ ُقوََّل إِناا رسوََّل ربِّ َ ِ
ك
يل َوََّل تُ َع ِّذبْ ُه ْم قَ ْد ِجْئ نَ َ
اك بِآيٍَة ِّمن اربِّ َ
َُ
َُ َ
أ َْ ُ َ َ
ك فَأ َْرس ْل َم َعنَا بَِين إ ْسَرائ َ
َوال اس َال ُم َعلَى َم ِن اتابَ َع ا َْلَُدى هكذا قاَّل ،فماذا كان من أمر فرعون؟ أرغد وأزبد ،وطغى وجترب وقارعه
موسى باحلجة باملعجزة ،إذ أبطل سحر سحرته ،وأظهر أن ما جيري على يديه إمنا هو تأييد إَلي ،مما
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دفع بالسحرة أن يذعنوا ملوسى عليه الصالة والسالم ويؤمنوا به ،وعندما استكرب فرعون وأراد أن يقتل
السحرة وأن يعتدي على بين اسرائيل الذين حلقوا مبوسى مضى موسى عليه الصالة والسالم فأتبعهم
فرعون ِبنوده ،جيش عرمرم ،يتبع موسى وتلك اجملموعات من بين اسرائيل ،جمموعات كانت مضطهدة
يف مصر مستعبدة ،أتبعهم فرعون ِبنوده ومضى موسى عليه الصالة والسالم إَل البحر فَأ َْو َحْي نَا إِ ََل
اك الْبَ ْحَر فَان َفلَ َق فَ َكا َن ُك ُّل فِْرٍق َكالطاْوِد الْ َع ِظي ِم كاجلبل األشم ،ومضى موسى
صَ
وسى أ َِن ْ
اض ِرب بِّ َع َ
ُم َ
ميخر عباب البحر وهو بر بني جبال شاهقة فأتبعهم فرعون ِبنوده ،كان ذلك تأييداً ملوسى وليس
لفرعون ،فلما وصل موسى إَل الطرف اآلخر من البحر عاد البحر حبراً وغرق فرعون وجنوده فَأَتْ بَ َع ُه ْم
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
َض ال فِْر َع ْو ُن قَ ْوَمهُ َوَما َه َدى تلك هي املناسبة اليت
ف ْر َع ْو ُن ِبُنُوده فَغَشيَ ُهم ِّم َن الْيَ ِّم َما َغشيَ ُه ْمَ وأ َ
شكر موسى عليها ربه سبحانه وتعاَل فصام ذلك اليوم ،ومضى يف كل عام يصوم ذلك اليوم ألنه يذكر
بتلك النعمة ،وإذ يذكر بتلك النعمة فتخليد ذكرى تلك النعمة يقتضي أن يصاحبه شكر متكرر على
تلك النعمة ،وأنا أعجب من أولئك الضالني الذين كلما رأونا نصوم يوم عاشوراء أو نصوم مناسبة ما من
املناسبات إذا صمنا يوم اَّلثنني أو صمنا يوم مولد النيب  أو يوم النصف من شعبان أو بداية السنة
قالوا :بدعة .دعونا من هؤَّلء الذين أماتوا ديننا وضلوا سواء السبيل ،وأرادوا أن يثريوا فتنة فيما بني

الناس حىت يف ديننا .هم قد ضلوا سواء السبيل ،وإن كنا نرجو شيئاً فإننا نسأل اهلل َلم اَلداية وأن يكف
اهلل شرهم عنا ،لكنين أقف عند هذه النقطة ف أقول :فرعون وجنوده وطغيانه وبأسه أمام قدر اهلل انتهوا،
وأمام تأييد اهلل سبحانه وتعاَل هلكوا ،وهكذا كل طغيان على هذه األمة إذا متسكت بدينها وتشبثت
هبدي نبيها ومضت متخر عباب حبر اتباع النيب  والسنة النبوية واَلدي اإلَلي ستنجو بإذن اهلل تعاَل،
وجيعل اهلل تعاَل من مسلكهم يف اتباع اَلدي النبوي واتباع احلق سبباً يف عزهتم وسبباً يف انتصارهم ،أما
السبب فانظر إَل ذلك السبب ،قال َلم انزلوا البحر ضرب بعصاه البحر فصار جبالً واهلل سبحانه
ض اَلدِّمت صو ِامع وبِيع وصلَوات ومس ِ
وتعاَل يقول :ولَوََّل َدفْع اللا ِه النااس ب ْع َ ِ
اج ُد يُ ْذ َك ُر فِ َيها
َ َ
َْ ُ
ض ُهم ببَ ْع ٍ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ ٌ َ َ َ
ِ ِ
ي َع ِز ٌيز قد يهيئ اهلل تعاَل لك أسباب النصر من
نص ُرهُ إِ ان اللاهَ لََق ِو ٌّ
ْ
نصَر ان اللاهُ َمن يَ ُ
اس ُم اللاه َكثرياً َولَيَ ُ
حيث َّل حتتسب ،ولكن إذا سلكت سبيل مرضاة اهلل سبحانه وتعاَل سيذلل اهلل لك الصعاب ويهيئ
لك أسباب النصرة والتأييد ،ومبقدار إقبالنا على اهلل يكون ذلك سببا لتأييده لنا ،ومبقدار استكبار أعدائنا
وطغياهنم واعتصامهم بقوى البغي والشر والعدوان هنا وهناك وتأليب أمم األرض علينا سيكون اهنزامهم
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وذَلم وصغارهم .لذلك ،نلتمس تأييد اهلل عاز وجل ألمتنا ونصرته َلذا البلد ولبالد املسلمني من شر
مستطري قد حاق هبم بالتجائهم إَل اهلل واعتصامهم به وصدق التوبة إليه ومبزيد من التمسك هبديه بعيداً
عن أحالف الشر هنا وهناك ،وَّل بأس أن نعتصم هبدي اهلل عاز وجل ،فالنيب  أرسل أصحابه عندما
بغى عليهم أهل مكة إَل احلبشة وكان أهلها نصارى ،وقال ":فيهم ملك َّل يظلم عنده أحد " مل يُسلم
النجاشي إَّل بعد صلح احلديبة عندما أرسل النيب  إليه الدعوة إَل الدخول يف اإلسالم ،أما قبل ذلك
فقد كان على دينه النصرانية ،كان َّل يزال على الدين احلق يف أكثر ما ورد عنه.
أسأل اهلل سبحانه وتعاَل أن يؤيد احلق وأهله وأن يلهمنا السداد والرشد ،وأن يفرج عنا فرجاً قريباً،
وأن جيعل كيد من يكيد هذه األمة يف حنره ومكر من ميكر هبا عائداً عليه.
أقول قوِل هذا وأستغفر اهلل العظيم ِل ولكم ولسائر املؤمنني فيا فوز املستغفرين.
خطبة اجلمعة 23/10/2015

5

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

