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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 يوم عاشوراء حمرابيف 
7/10/2016 

َنا َوَلَقد   : يف كتابه الكرمييقول ربنا تبارك وتعاىل ، عد فيا أيها املسلمونأما ب رِ  َأن   ُموَسى ِإىَل  َأو َحي    فَاض ِرب   ِبِعَباِدي َأس 
رِ  يف  طَرِيًقا ََلُم    َوَأَضل    َغِشيَ ُهم   َما ال َيم   ِمنَ  فَ َغِشيَ ُهم   ِِبُُنوِدهِ  ِفر َعو نُ  َفأَت  بَ َعُهم    ََت َشى َوَل  َدرًَكا ََتَافُ  َل  يَ َبًسا ال َبح 

املدينة فرأى اليهود تصوم  النيب  روى البخاري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قدمو   َهَدى َوَما قَ و َمهُ  ِفر َعو نُ 
ى، سقالوا هذا يوم صاحل، هذا يوم جن ى اهلل تعاىل بين اسرائيل من عدوهم، فصامه مو  "ما هذا؟": قالف يوم عاشوراء

لئن »:  قال رسول اهلل قال:   عن ابن عباس روى مسلمقال: " فأنا أحق مبوسى منكم" فصامه وأمر بصيامه، و 
 ويف رواية أيب بكر يعين التاسع قبل عاشوراء.  «بقيت إىل قابل؛ ألصومن  التاسع 

 ،لعرب قبل اإلسالميف اأن صيام هذا اليوم كان شائعاً  :تستوقفين يف مسألة عاشوراء مسائل، األوىل منها ؛أيها املسلمون
وكان  ،) كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان)روت عائشة رضي اهلل عنها قالت:  ،ذا اليومهب وكانوا حيتفلون

من شاء " رمضان، مث قال النيب صيام مث إن صيامه كان واجباً أو هكذا روي إىل أن فرض  ((تسرت فيه الكعبة اً يوم
عاشوراء، فلما رآهم يصومونه سأَلم عن سر صيامهم يوم اليهود يصومون  النيب  مث رأى "فليصمه ومن شاء فليفطر

إنه اليوم الذي جن ى اهلل فيه موسى عليه السالم، فهم خيلدون هذه الذكرى فيصومون ذلك اليوم شكراً  :َلذا اليوم فقالوا
التميز على بين اسرائيل بصيام يوم قبله أو يوم بعده،  واستحسن النيب  َلذه الذكرى العظيمة. وَتليداً وجل  هلل عز  
 يل بعد أنقف عنده بعد قلسن هذه املالحظة األوىل، وهي ما قبل يوم عاشوراء، "ألصومن  تاسوعاء أو التاسع": فقال

 أذكر املالحظات األخرى.

قد سأل هبا، ف أقر  الوقوف عند احملطة الزمنية والذكريات الزمانية والحتفاءَ  لحظوا كيف أن النيب  الثانية: املسألة 
فصامه وأمر  "حنن أوىل مبوسى منكم": موسى، فقالهذا يوم جنى اهلل فيه يصومون يوم عاشوراء فقالوا: اليهود ملاذا 

ملا له  ،ذكراه وميكن أن َتلد ،أي أن الذكريات التارخيية اليت تشري إىل أحداث ذات أمهية أمر يتوقف عنده ،بصيامه
 رى يف قلوب الناس.من أمهية يف إحياء معاين تلك الذك

أمر الصحابة بصيامه واستحسن أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده متيزاً عن اليهود،  ، لحظوا أن النيب ةالثالث املسألة 
جل على انتصار احلق و  ويف شريعتنا، وهو شكر اهلل عز  به عندنا يف معايرينا  معترب عندنا، ويعتد   هو وافق اليهود يف أمر  
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أن  وجيدر مٌر شرعيوهو أ ،ملعىن حنن نقر  ونعتد  بهالطغيان املتمثل يف فرعون، هذا االباطل و على  املتمثل يف موسى 
ألن  ،مبوسى عليه الصالة والسالم منهم : أنا أوىل مبوسى منكم، وألصقُ نقف عند هذه الذكرى، لذلك صام وقال

 الثالث.قاط أعود مرة أخرى إىل النكان على احلق أما أتباعه فقد حرفوا واحنرفوا، وس  موسى عليه الصالة والسالم نيبٌ 

ام فرضية صيامه بفرضية صي تنه بعد أن نسخو اليهود يصوم صيام يوم عاشوراء كان شائعاً كما قلنا، وملا رأى النيب  
هبذا  قد اعتد  إذًا ف، صومه وقال يف آخر حياته لئن عشت إىل قابل ألصومن  تاسوعاءوبقي ي، صيامه ن  رمضان، سَ 

 أن نعتد  و ي أن نتميز عنهم، ينبغ -لمنياملسلغري أي  –وتفصيالً  ة ملخالفينا مجلةً وحنن بالنسبة لليهود، أو بالنسب ألمر.ا
إىل هذا املعىن يف حديث  وقد أشار النيب  ي عليه أمورهم وشؤوهنم وتقاليدهم.ة يف مقابل ما جتر تنا اإلسالمي  هبوي  

ر ضب  حجُ قبلكم شرباً بشر  وذراعاً بذراع، حىت إذا دخل أحدهم  نن منلتتبعن سَ "خطري قال فيه فيما رواه البخاري: 
اء خلف املشكلة اليوم يف أمتنا أهنا جتري يف تبعية عمي . "؟والنصارى؟ قال: فمن فسأل الصحابة اليهودَ  ه.لدخلتمو 

يف  ا كما قال النيب نيف سلوكها وتصرفاهتا وأمورها؛ لقل لك األمم يف اجلانب اإلجيايباألمم الضالة، ولو أهنا اتبعت ت
 ااجمالت الصحية والتقدم يف ،والتقين أننا اتبعناهم يف التطور العلمي حنن أوىل مبوسى منكم، فلو :شأن صوم عاشوراء

 ،لميوليس مثة ما مينع من أن نستفيد من تقدمهم الع، والتقنية يف خدمة اإلنسان وسالمة اإلنسان لكان أمراً مستحسناً 
كون عليه وهذا ما ينبغي أن ت .بل نكون منافسني ،وأن ل نكون جمرد أتباع .بل إن علينا أن ننافسهم يف ذلك ااجمال

اعس عن قأمتنا، لكن الذي جيري أننا أتباع َلم يف عيوهبم وأمراضهم وضاللهتم، أما يف اجلانب اإلجيايب فإن نفوسنا تت
هم لكي نقع رون إلينا أقذر ما عندهم يصد   جيابية واألمور النافعة.مور اإلأن تسعى يف األ ذلك، وإن مهتنا تتقاصر عن

ن ألمتنا أن تنطلق آ وط يسري وسهل على النفوس املريضة.واَلب ؛يف أمراضهم، وحنن نتقبل أسوأ ما عندهم ألنه اَلبوط
أخذ موقعنا الذي ن األوان أن نآ ويف جمال العلم ويف جمال التقنية.يف جمال الصناعة  م القيود اليت تفرض عليهاوحتط

ملعرفة انا يومًا ما، بتمسكهم هبذا الدين وتعاليم هذا الدين وحقائق هذا الدين يف النطالق إىل العلم إىل دُ ه أجدابَ َلغ
ن الباب األعلى، م با أن تدخلنا منه، بلو ولكن ليس من الباب العفن الذي تريد أور  احلضارة إىل املدنية.التقدم إىل إىل 

 آن األوان ألن حنطم تلك القيود لقوة واصالح األوضاع اليت نعيشها.ن باب التقدم من باب التطور من باب ام
وبينهم تقدموا  ينناهم ويُراد أن يفرق بن يُنال منإن بعض املسلمني اليوم مم حلصار العلمي الذي يفرضونه علينا.ونتجاوز ا

ت أمتنا، يريدون ولكن  أعداءنا والذين يريدون تفتي ويف ااجمالت األخرى.ال العسكري، يف ااجمال الطيب، ويف ااجم اً علمي
ك املرحلة اليت كانت انتهت تل ق املذهبية بيننا وبينهم.وار ىل الفويوجهوا اهتمامنا إ ،أن يصرفوا أبصارنا عن هذا اجلانب

ألوان أن نعود إىل أنفسنا آن ا تجزئة.فريق والتمييز والتشتيت والع للتامل فيها مع هذا اجلانب بغباء فتخضاألمة تتع
يًعا الل هِ  ِِبَب لِ  َواع َتِصُموافنتمسك بقوله تعاىل  ال الصناعة والطب واجلانب العسكري وأن نتقدم يف جم تَ َفر ُقوا َوَل  مجَِ

تلك األمم يف أمراضها، ذيالً لو وغريه، وأن نركل تلك احلواجز واحملاصرة اليت تفرض على أمتنا لكي تبقى أمتنا متخلفة 
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 هذا اجلانب يف ألمراض اجلنسية والجتماعية فيها.مها، يف اهنيار البناء الجتماعي واألسري فيها، يف انتشار ااسقأيف 
يف !  أن ندمر أسرتناواحلضارة يف التقدم واملدنيةهل جتد الكثريين منا منطلقني بدعوى التقدم بدعوى احلضارة واملدنية، 

ني إىل قها للناس إذا كنا على احلق، إذا كنا منطل! التقدم واحلضارة حنن نقدم! يف أن نفتت جمتمعنامر أخالقنادأن ن
ل جيب حنن ل ينبغي أن نكون ذياًل ب .ونتجاوز ،هذا اجلانب أرجو أن نقف عنده جيداً  بناء أنفسنا بوعي بإخالص.

 .ريوعلى أمتنا وعلى جمتمعاتنا بالنفع واخلأن نكون منافسني؛ لكن يف ااجمال النافع على أنفسنا 

ار ل وانتصانتصار احلق على الباطاحتفل بذكرى عاشوراء   النيب، مسألة املناسبات الزمانيةفهي  :أما املسألة الثانية 
 َدىهَ  َوَما قَ و َمهُ  ِفر َعو نُ  َوَأَضل  ان، يف انتصار موسى عليه الصالة والسالم على فرعون وقومه العدل على الظلم والطغي

أن رسول  بذكرى مولده ل يف كل سنة مرة بل يف كل أسبوع مرة، فقد روى مسلم عن أيب قتادة  واحتفل النيب 
  :لك الشمس فيه ولد، وهل أعظم من تألنه  " يصومهفيه ولدت وفيه أنزل علي  "سئل عن صوم يوم الثنني فقال

بشري ة كل ها. اليوم عطفًا يف تاريخ الاليوم الذي يعترب من لبشرية من يوم مولده؟!ريخ األمة وااليت أشرقت يف يوم من تا
ول  خ لكننا أضعناه.فحة التاريفيه نور اَلداية وانطلق فيه احلق جيتاح الباطل كله، وصار ألمنتا ذكر يف ص الذي أشرق

ينا أحوج إل اليوم بشريةالتزال الفرصة متاحة بني أيدينا ألن نستدرك ونعود فنأخذ موقعنا يف تاريخ البشرية مرة أخرى، و 
   إذا كنا على خري وإذا كنا خملصني يف التمسك بديننا. ؛من أي وقت مضى

وميكن أن نقدم  ،ممنستفيد من كل األ حنن ميكن أن ليداً ومنهج وليس تبعية.ااإلسالم تشريع وليس تق قضية التقاليد:
لو دخل أحدهم  "حىت أمر مرفوض يف اإلسالمأما التبعية العمياء ف يعود علينا وعليهم باخلري والنفع.لكل األمم ما 

ها اوئ األمور يف معيبأذيالً يف مسا النفوس، أن نكون أتباعاً و هإهنا التبعية العفنة اليت تشمئز من حجر ضب لدخلتموه"
أشد  وهناك روايات  لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه""حىت ومن حضارتنا ومن انسانيتنا ما حيط من قدرنايف 
عن  انطالقاً من مسؤولينا بني يدي اهلل  ؛قول: إن علينا اليوم أن نبحث عما هو أنفع لناهذه الرواية، ولكن نمن 

تَ ع َمرَُكم  فته بناء أنفسنا وبناء حضارتنا، قال تعاىل يف وصف النسان ووظي عهد إليكم بإعمار هذه الدنيا  ِفيَها َواس 
أعطانا مفاتيح الوصول إىل كثري من املقدرات،  ،بالنهوض بشأن ااجمتمعات وشأن هذا الكون ،بإعمار هذه األرض
 جيب أن َتطط واقعد فإنك الطاعم الكاسي(من ذلك، ولكننا صرنا كمن قال فيه الشاعر: ) أعطانا ذلك ومكننا

يف سبيل أن  ،اجلهات املعنية من مؤسسات تربوية وعلمية ومراكز ِبوث وغريها يف أن حتيي يف أمتنا كوامن طاقاهتا
 .عها كأمة تعلم ل جمرد أمة تقلدتستعيد موق

لعلم قضية اكان علي اليوم أن أعود فأحتدث عن األمر الثاين الذي نفتقر إليه لتجاوز األزمة اليت نعيشها؛ وهي قضية 
ير ما وقعنا فيما وقعنا فيه إل بسبب اجلهل إل بسبب التزو  دينكم. هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونالفقه، إن 
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الفتنة بأهنا ثورة، ووصفت العمالة بأهنا إصالح، ووصف التخريب بأنه عمًل جهادي  عندما وصفت .حلقائق ديننا
لقد صاحوا  ة.، وطلب العلم فريضونضايل؛ أجل إن احلاجة إىل العلم ليتميز لدينا احلق من الباطل أمر يف غاية األمهية

 الواقع الذي نعاين ة لكي يدفعوا بأمتنا إىلمزيف بعمائم مزيفة وحلىً  عرب وسائل اإلعالم املنحرفة املضللة لتضليل أمتنا
ة والنصوص م املنرب ويوضح باألدلة الشرعيولقد كان الناصح األمني يتسن .منه اليوم، وسبب ذلك أننا زهدنا يف العلم

وسائلها و  فتنة وطرقهامسالك ال الفقهية وبكالم األئمة ضرورة اللتزام مبا يضمن سالمة هذه األمة من البعد عن
 ذه األمة.جيج واإلثارة لإليقاع هبوكان الطرف اآلخر ل يستعمل إل أساليب التحريض والتأ ،ليبها واحلذر منهاوأسا

 سأحتدث عن ضرورة العلم يف األسبوع القادم إن شاء اهلل   ؟ولقد جرى ما جرى فهل لنا من عودة

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين


