
الهجرة معاني وأسرار: الهجرة ويوم عاشوراء   )١ ( 
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 ووفقنا مجيعاً للوقوف بني يديه ومواجهة ،احلمد هللا الذي هدانا بفضله إىل طاعته 

 وجيعلنا مجيعاً   ،أن يكشف لنا يف الصالة أنوار حضرته       سبحانه وتعاىل   ونسأله ،أنوار عظمته 
  حىت ال نغيب عن اهللا طرفة عني وال أقل من ذلك وال            ،من الذين يتمتعون بنور طلعته    

 .العاملني يا ربآمني . أكثر
 الباطل ولو كره    لُِطب وي  احلق قِح ي ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         

 والصـالة  . رسول الصدق واليقني، اهللا ورسولهدبوأشهد أن سيدنا حممداً ع . ارمون
ر القرب  ونو، وروح احلياة لكل موجود   ، وكوكب السعود  ،والسالم على سر الوجود   

 ، وكرت سعادتنا  ، كوكب هدايتنا  ، اهللا ِدب سيدنا وموالنا حممد بن ع     ،من حضرة الودود  
 والقـائمني   ، عليه وعلى آله وأصـحابه     . وحامل لواء السعادة يف ايتنا     ،ونور بدايتنا 

  )أما بعد (.بدعوته الصالة والسالم إىل يوم الدين آمني
 آيـات   ،} ِإالَّ تنصروه فَقَد نصره اللّه     { :اآليات اليت استمعنا إليها قبل الصالة     

  صـلى اهللا عليـه      وبة اليت تتحدث عن هجرة سيدنا وموالنا رسول اهللا        من سورة الت 
 والنعمة الكرمية اليت أكرم ـا  ،ها انشغل بايل بأمر هذه اهلجرة العظيمة    ملا مسعت  ،وسلم

األنصار املعاصرين لسـيدنا وموالنـا       وأكرم اهللا ا املهاجرين و     ،اهللا حبيبه ومصطفاه  
 ألننا مل نكن ولدنا وال خلقنا يف        ، وحنن مل حنضرها رغماً عنا     . وسلم صلى اهللا عليه   رسول اهللا 

 !!ا؟نبن ولكن ما ذَ،ذلك الزمان ويف هذا العصر واملكان
 وعلـى   ، على ثواب املهـاجرة    لَصح ون لَصح ونريد أن ن   ،حنن نريد أن اجر   

 رى باب اهلجرة قفل أم ال زال مفتوحاً؟ ماذا نفعل؟ ت،ناصرةثواب امل
 عبـاد  ن ِم لكل عبدٍ وحتفْ أن باب اهلجرة م    - بفضل اهللا  -فوجدت يا إخواين    

_________________________________________________ 
 . هـ١٤١٤ حمرم ٢٠م املوافق ٩/٧/١٩٩٣كانت هذه اخلطبة باملسجد الكبري مبدينة العدوة حمافظة املنيا يوم اجلمعة  1
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الهجرة معاني وأسرار: الهجرة ويوم عاشوراء   )٢ ( 
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 متعلمـاً أو جـاهالً،    كان العبد سواٌء، يؤمن باهللا ويتبع سيدنا وموالنا رسول اهللا       ،اهللا
الب ليس جرة واحدة وإمنـا جـرات        فالكل مط . موظفاً أو فالحاً، رجالً أو امرأة     

 .  ال، أن تكون من مكان ملكان- كما حصرها البعض - لكن ليست ،كثرية
 يعين ٢}}ال ِهجرةَ بعد الفَتِح ولِكن ِجهاد وِنيةٌال ِهجرةَ بعد الفَتِح ولِكن ِجهاد وِنيةٌ{{ ،النيب قال هجرة املكان انتهت  

 واجلـوارح    وهجرة باملعاين اإلميانية وليس باحلركات     ، وهجرة روحانية  ،هجرة معنوية 
 .وها وخالفوا بذلك كالم رسـول اهللا      لُوا وأَ وهرس مثل ما بعض الناس فَ     - اجلسمانية

 .وهذه اهلجرة من أين؟ وإىل أين؟
   ى عنها اهللا إىل األوامر اليت            كل واحد فينا مطالب أن يهاجر من النواهي اليت 

 أن اجر من املعاصـي   وبصيغة أخرى حنن مطالبون.هذه هجرة البد منها . أمر ا اهللا  
، إىل الطاعات وأمـاكن الطاعـات   -وكل ما يقرب من املعاصي     -وأماكن املعاصي   

ب إىل اهللا من أعمال صاحلاتوكل ما يقر . 
 رجالً أو أمـرأة أو      ، سواء كان جاهالً أو عاملاً     ،كل مؤمن مطالب ذه اهلجرة    

ومن األماكن اليت ا املعاصي  ، فالكل مطالب أن يهاجر من املعاصي إىل الطاعات،شاباً
 :ن طريقه وسبيله وقال فيه    حه الرسول وبي   وهذا ما وض   ،إىل األماكن اليت ا الطاعات    

 هذا  ٣}}املُسِلم من سِلم املُسِلمونَ ِمن ِلساِنِه ويدِه، واملهاِجر من هجر ما نهى اللّه عنه             املُسِلم من سِلم املُسِلمونَ ِمن ِلساِنِه ويدِه، واملهاِجر من هجر ما نهى اللّه عنه             {{
.  ونسمى عنـد اهللا مهـاجرين      ،ذا اللقب  وكلنا نريد أن حنصل على ه      !!هو املهاجر 

 .ى اهللا عنهه ما ن- أي ترك -فاملهاجر عند اهللا يف زماننا هذا من هجر 
قلنا أن اهلجرة للمؤمنني واملؤمنات قائمة حىت يرث اهللا األرض ومـن عليهـا،    

 هجـرة    وسلم صلى اهللا عليه  لكنها هجرة معنوية بعد أن كانت يف عصر سيدنا رسول اهللا            
 : وأنواعها كثرية لكن أصوهلا ثالث- من مكة إىل املدينة - مكانية

_________________________________________________ 
  .y متفق عليه واحلديث برواية مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها وقد رواه امحد والترمذي والنسائي عن ابن عباس 2
  .y متفق عليه من حيدث ابن عمر 3
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الهجرة معاني وأسرار: الهجرة ويوم عاشوراء   )٣ ( 
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 .هجرة بأمر اهللا من املعاصي واملخالفات إىل الطاعات -١
 .وهجرة بفضل اهللا من الدنيا إىل اآلخرة -٢

 .عز وجلّ وهجرة بتوفيق اهللا من الدنيا واآلخرة إىل وجه اهللا -٣

 :ب اجلحيم، واهلجرة الثانيـة     هي ترك املعاصي خوفاً من عذا      :فاهلجرة األوىل 
 هي التقرب   : يف جنات النعيم، واهلجرة الثالثة     عز وجلّ  فعل الطاعات طمعاً يف ثواب اهللا     

  إىل اهللا بالتوجـلّ     ومجيل عطاياه  ، يف مزيد فضل اهللا     بأخالق اهللا رغبةً   ِقلُّخ لعبـاده   عـز
  .املؤمنني املوحدين

هو يف املعاصي ال يكون يف الدنيا يف حالة          و -  يف املعاصي  مقيماًًفالذي ال يزال    
 مفتـوح إىل     ألن العمل الذي هو فيـه بـاب        ، بل يكون يف اجلحيم    ،تلبسه باملعاصي 

، ))التكـاثر التكـاثر --٦٦  ::  ٥٥(( } لَترونَّ الْجِحيم .  لَو تعلَمونَ ِعلْم الْيِقنيِ    كَالَّ { :قال تعاىل  .اجلحيم
  !!كيف تراها؟

 ، والباب للجحيمطريقأن هذه املعاصي هي ال -قني م اليعل -أنت عندما تعلم    
الَ يزِني الَ يزِني {{:  وسـلم صلى اهللا عليه  وألجل ذلك قال   !!تكون نفس املعصية هي النار واجلحيم     

    ِمنؤم وهِني وزي اِني ِحنيالز    ِمنؤم وهِني وزي اِني ِحنيالز . .     ِمنؤم وهو ِرقسي ِحني ِرقسالَ يو     ِمنؤم وهو ِرقسي ِحني ِرقسالَ يوهـو يف هـذا      .٤}}  و 
فهو إذا يف هذا العمـل   -والعياذ باهللا   -من أهل اجلحيم    العمل يكون عاصياً ويكون     

 وينهي مدته  ،وعليه فصريح أمر اهللا له أنه عندما خيرج من هنا          .ساً وجمرماً يكون متلب ، 
 ما يصل إىل الدار اآلخرة يقبضـون  لأو،  من مجرك الدنيا إىل الدار اآلخرة     وهو داخل   

 هذا مثل الذي فعل شـيئاً     . دار ارمني  إىل أين؟ إىل     : فيقول ،تعال :عليه ويقولون له  
 وظن أنه هرب لكن أين يهرب من اهللا؟

: إذا اهلجرة من املعاصي هي اهلجرة األوىل اليت يقول رسـول اهللا يف صـاحبها             
_________________________________________________ 

 .أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي اهللا عنه 4
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 فقد هاجر إىل اآلخرة ألنه ترك الـدنيا وتـرك       ..٥}}املهاِجر من هجر ما نهى اللّه عنه      املهاِجر من هجر ما نهى اللّه عنه      {{
نيا إىل اآلخرة، فالدنيا هي األعمال الدنيئة اليت ال تليق           واهلجرة الثانية من الد    .املعاصي
 يهاجر  ، فكل عمل دنئ ال يليق باملؤمن عمله       ، مسيت الدنيا من الدنو والدناءة     ،باملؤمن

ومـا أعمـال    .  ومن أهل اآلخرة؟ هم املالئكة     . فيصري إىل اآلخرة   ،منه إىل الطاعات  
  ..))التحرميالتحرمي--٦٦(( } م ويفْعلُونَ ما يؤمرونَال يعصونَ اللَّه ما أَمره { !املالئكة؟

 يقف يقـدس    من و ، يقف يذكر اهللا   من و ، يسبح اهللا  منفالذي يراهم جيد منهم     
الَّـِذين  { !!ليس ألنفسهم لكـن لنـا      - يستغفر اهللا    من و ، يتلو كتاب اهللا   من و ،اهللا

     ونَ ِبححبسي لَهوح نمو شرِملُونَ الْعحي        ونَ ِللَّـِذينِفرغـتسيونَ ِبِه وِمنؤيو ِهمبِد رم
 ، فكأم موظفون عنـدنا ،فهم يستغفرون لنانا وظَّ  رب !! يا سبحان اهللا   ..))غافرغافر--٧٧(( }آمنوا

 ومحلة العـرش الرسـول يقـول يف    . محلة العرش وليس املالئكة العاديني     !!ومن هم؟ 
 ِمن حملَِة الْعرِش، ِإنَّ      ِمن حملَِة الْعرِش، ِإنَّ     تعالَىتعالَىثَ عن ملٍَك ِمن مالَِئكَِة اهللا       ثَ عن ملٍَك ِمن مالَِئكَِة اهللا       أُِذنَ ِلي أَنْ أحد   أُِذنَ ِلي أَنْ أحد   {{ :الواحد منهم 

{{ما بين شحمِة أُذُِنِه ِإلَى عاِتِقِه مِسريةُ سبِعمائَِة عاٍمما بين شحمِة أُذُِنِه ِإلَى عاِتِقِه مِسريةُ سبِعمائَِة عاٍم
   تظهر مكانتك أنت عند     حىت ،رهم لكي يستغفروا يل ولك    ومع ذلك فاهللا سخ 

فألجل .  وإمنا هي مكانة عظيمة جداً جداً      ،أو عادية  وتعلم أا ليست مكانة هينة       ،اهللا
فأترك األعمال الدنيئة اليت ذكرناهـا كاللعـب واللـهو     . أين مهاجر إىل اآلخرة مثله    

إذا كان يلعب على نقود يكون من        - أما غريي الذي يلعب      .اشأن  وأكون ليس يل    
 ،هو من أهل الغفلة    وإذا كان يلعب على غري نقود ف       ، ألن هذا هو القمار    ،أهل اجلحيم 

{{:  وسـلم صلى اهللا عليه    ألن هذا يقول فيه رسول اهللا      ، ومن أهل الدنيا   ،ومن أهل الذنوب  
الكوتشـينة، الطاولـة،     - الالَِّعب بالنرِد كَواِضِع يِدِه يف حلِْم اِخلنِزيِر، والناِظر ِإلَيها        الالَِّعب بالنرِد كَواِضِع يِدِه يف حلِْم اِخلنِزيِر، والناِظر ِإلَيها        

إنـه أجنـس    ! ! أم جنس؟  رتير طاهر ودم اخل . ٧}}كَواِضِع يده يف دم اِخلنزير    كَواِضِع يده يف دم اِخلنزير    -الدومينو
 كل هـذا    !! أو شيش بيش   ،الكلب راح، الكلب جاء   :  فالذي يلعب ويقول   .النجاسة

_________________________________________________ 
  .y متفق عليه من حديث ابن عمر 5
 .رواه الطرباين عن أنس وأبو داود والضياء عن جابر 6
 ،رواه مسلم وأمحد وأبو داود وابن ماجة عن أيب موسى رضي اهللا عنه 7
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الهجرة معاني وأسرار: الهجرة ويوم عاشوراء   )٥ ( 
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 واملؤمن ليس لديه وقت هلذا الكـالم،        . ألن هذا يف اللعب    ،كغامس يده يف دم خرتير    
  .ليس لديه وقت للعب وال للزينة وال للتفاخر والتكاثر

 أو جنده ينصـح     ، أو جنده يذكر اهللا    ،تاب اهللا جنده مع ك   إذا أين يكون املؤمن؟   
هذا . أو يشيع جنازة ابتغاء وجه اهللا، أو يزور مريضاً طلباً ملرضاة اهللا   ،عبداً من عباد اهللا   

، أي  ))الشـعراء الشـعراء --٢١٩٢١٩(( } وتقَلُّبك ِفي الساِجِدين   { : يتقلب يف الطاعات   ،هو عمل املؤمن  
 ومثل هذا مـن أهـل       ،ن يف عمل اآلخرة    وذا يكو  ،أنه يتقلب مع الساجدين دائماً    

 .اآلخرة
 ماذا أفعل باآلخرة؟ سوف أذهـب إىل        : قال !! وهي لرجل ثانٍ   :اهلجرة الثالثة 

 فليست تعجبين   ٍ!!آخر لكن أنا يعجبين شئ      ،جده هناك رمت منه هنا أ    والذي ح  ،هناك
انظـر كيـف   .  أنا يعجبين األخالق العظيمة الكرمية اليت يعاملنا ا اهللا، فيها مااجلنة و 

نِصع ي ونلُفُغ ون ج؟ميهلنا وهو حليم علينا و،له!!نعم علينا ويسـتر   وما يفتأ يرزقنا وي
 ،الواحد يبعد عنه سـنني    . عز وجلّ  ملينا أريد أن أكون حليماً مثل احل       أ : فيقول !!علينا

 .وأنا قبلـت : عز وجلّ فيقول. تبأنا ت:  ويرجع يقول له،ويلطخ نفسه باملعاصي والطني  
 !!ما هذا العفو العظيم؟

    فُأنا أريد أن أكون عوجلّ  مثل عفوه  او فـالن  : ال أركب رأسي ويقولون يل،عز 
يا أخي إن رسـول      !!! يدفع مخسة عشر أو عشرين ألف      :ل له  وأقو ،جاء يعتذر إليك  

فَلْيقْبلْ ٰذِلـك ِمنـه     فَلْيقْبلْ ٰذِلـك ِمنـه      - معتذراً أى - من أَتاه أَخوه متنصالً   من أَتاه أَخوه متنصالً   {{:  قال صلى اهللا عليه وسلم    اهللا
         ضوالْح لَيع ِردي لُ لَمفْعي ِطالً، فَِإنْ لَمبم ِحقّاً أَوم         ضوالْح لَيع ِردي لُ لَمفْعي ِطالً، فَِإنْ لَمبم ِحقّاً أَوم{{ـذا     ،  ٨ يقول أنا ليس يل شـأن

 أال تـرى أن الـذي       -  أنا أعتذر لك   :ل لك ايا أخي ما دام جاء إليك وق        !!!الكالم
قَلَخه وإمنا أحد   ، أنت مل تره أو تسمعه     كلكن! ! وهو يراه  ،اه وكأله بنعماه ويعصاه    ورب 

 وأنا :ت، يقول له  ب ت : يقول له  سمعه ويراه وعندما  ي ه لكن ،أبلغك أنه قال يف حقك كذا     
_________________________________________________ 

 .أخرجه احلاكم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 8
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الهجرة معاني وأسرار: الهجرة ويوم عاشوراء   )٦ ( 
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  فرحـاً - وهو الغىن عنه - يفرح به اهللا   ،همواليصطلح مع   والعبد  وملا ينشط    !!تلِْبقَ
  هللاُُهللا{{ !!لوا له فرح عنـدكم    اعم يقول اهللا للمالئكة  : صلى اهللا عليه وسلم   يقول فيه احلبيب    

                 لَـهقْتأَنْ ي ـافخِلكَـٍة، يهٍض مِفي أَر هاِحلَتلَّ رأَض قَد ِدكُمأَح ِدِه ِمنببِة عوِبت حأَفَر                 لَـهقْتأَنْ ي ـافخِلكَـٍة، يهٍض مِفي أَر هاِحلَتلَّ رأَض قَد ِدكُمأَح ِدِه ِمنببِة عوِبت حأَفَر
وعالْجوع٩٩}}الْج..هل ينفعه العبد أو يقدم له شيئاً؟!! وهل ربنا حيتاج من العبد شيئاً؟!! 

 أناكن  أ حىت لو مل     ،،))النساءالنساء١٢٨١٢٨(( } لْح خير والص { :لكن هو يعلمنا حنن أن نقول     
 -  واحملـدودة  ورؤيىت القاصرة  ،الشخصى الدنيوى أو ىف تقديرى     ،ىف ظاهر األمر   -

ا    ، إىل من جاء ليصاحلىن    حمتاجأن أفـرح       ، عنه أو لو كنت غني بالصـلح   فيجب على
 صـلى اهللا عليـه    لنا قال!! ياأخى تعالَ:أقول له، على أن أفرح و    حليناعندما يأيت أحد يص   

طفل يشد جلام اجلمل فيمشي     حيثُما ِقيد انقَاد  حيثُما ِقيد انقَاد  . . ِإنما الْمؤِمن كالْجمِل اَألِنفِ   ِإنما الْمؤِمن كالْجمِل اَألِنفِ   {{: وسلم
حليمسبحانه وتعاىل  لكنه !! مع أن اجلمل لو هاج ال يقف أمامه سبعة رجال!!وراءه

  . عليهال يطلب شيئاً ليناً ينيخ {{وإن استنيخ على صخرة أناخوإن استنيخ على صخرة أناخ
ال يطلـب   ،  إذا قيل له اصطلح فإنه يقول على بركة اهللا         ،واملؤمن نفس النظام  

، !!!ليقبل أن يصـطلح مـع أخيـه    أو يقعدها    ويريد أن يقيم الدنيا      شروطاً أو غريها  
يبحث . أو خلق اجلود   ،وهو يريد أن يتخلق خبلق العفو      ،فالشروط ليست مع املؤمنني   

انةَ علَى  مِإنا عرضنا األَ   { !! كيف ذلك؟  ،هللا جبله عليها   األشياء اليت فيه فيجد أن ا      نع
 ِإنه كَانَ نسانُشفَقْن ِمنها وحملَها اإلِ  رِض والِْجباِل فَأَبين أَن يحِملْنها وأَ     السماواِت واألَ 

ـ ، كان ظاملاً وجاهالً، يف أصل خلقته ..))األحـزاب األحـزاب --٧٢٧٢(( } ظَلُوما جهوالً  ر  ماذا يفعل؟ يغي
 كما طلب اهللا   - إذا مل حيافظ على األمانة       !!كان ظلوماً جهوالً  . ر اجلهل الظلم ويغي  عز

 ،لناهـا  ومل يقل مح ، ومحلها اإلنسان أي محلها باختياره     - عز وجـلّ    وكما أراد اهللا   ،وجلّ
 أن يقوم ـا      وهو الذي طلب، وما دام طلب محلها فإذا مل يقدر          ،وإمنا هو الذي محلها   

  !!ما األمانة؟ .يصري جاهالً
_________________________________________________ 

 . هريرة، وررد ىف روايات عديدة باختالف ألفاظسنن النسائى الكربى عن أىب 9
  . y أخرجه البيهقي والقضاعي والعسكري عن ابن عمر 10
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الهجرة معاني وأسرار: الهجرة ويوم عاشوراء   )٧ ( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أخذناها )  اهللا ولُس ر دمحال إله إال اهللا م    (هى   - هاأنت وأنا محلنا   -أعظم أمانة   
 قال رسول اهللا   !! أقوم حبقها  بد أن إذاً ال ،  أنا قلتها .  باختيارنا !!ا أم باختيارنا؟  رغماً عن  

خالَصـها؟  خالَصـها؟  ومـا إِ ومـا إِ : :  ِقيلَ ِقيلَ،، اهللا مخِلصاً دخلَ اجلنة اهللا مخِلصاً دخلَ اجلنةه ِإالَّه ِإالَّالَ ِإلالَ ِإل: : من قَالَمن قَالَ{{:  وسلمصلى اهللا عليه  
 ما معىن هذا؟. ١١}}أَنْ تحجزه عن محاِرِم اهللاأَنْ تحجزه عن محاِرِم اهللا: : قالقال

  أي أن يحرم  ما ح روجـلّ   ويعمل مبا أمره اهللا به    ،اهللاُه  م فأنت عندما اخترت .عز 
 يف أن تترك خردلـة مـن تعـاليم    عذر، واخترت اإلسالم، مل يعد لك )ال إله إال اهللا  (

 .مها اإلسالم من بنود احملرمات اليت حر يف أن تقع يف أي بندٍ    ومل يعد لك عذر    ،اإلسالم
     لذا هذه قائمة باحملرمات، وهـذه قائمـة ثانيـة          ، و ابعد نطق هذه الكلمة لست حر

  اخترت تأن -  اليت إن مل تفعلها نسجنك     - بالفرائضثالثة   وهذه قائمة    ،باملستحبات
 .انتهى األمر ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا

وكَانَ اِإلنسانُ أَكْثَـر     { :عز وجلّ   يقول ؟خلقته يا رب فاإلنسان من أي صفات     
 وماذا يفعل يا رب؟ مع املؤمنني       !!، أي حيب أن جيادل دائماً     ))الكهفالكهف--٥٤٥٤(( } شيٍء جدالً 

 ِبـالَِّتي ِهـي     اِدلُوا أَهلَ الِْكتاِب ِإالَّ    تج الو {  ومع اآلخرين يكون باحلسىن    ،ال جدال 
نساحلجة باحلجة،، ال بالشدة وال بالسيف وإمنا باليت هي أحسن))العنكبوتالعنكبوت--٤٦٤٦(( } أَح . 

الَ  {  إنه قال  ،افرض مع الشدة قال ال إله إال اهللا، هل يريد اهللا هذا اإلميان؟ ال             
 واالقتناع يكون   ،إن مل يدخل عن اقتناع فاهللا ال يريده        ..))البقرةالبقرة--٢٥٦٢٥٦(( } ِإكْراه ِفي الدينِ  

أَنا الزِعيم ِببيٍت ِفي    أَنا الزِعيم ِببيٍت ِفي    {{ : وسلم صلى اهللا عليه   أما املؤمنون فقد قال رسول اهللا     . احلجة باحلجة 
             م ـوهالَ والِْجد كرت نا ِلمفَِلهٍت ِفي أَسيِببا، والَهٍت ِفي أَعيِببِة، وناِض الْجِري             م ـوهالَ والِْجد كرت نا ِلمفَِلهٍت ِفي أَسيِببا، والَهٍت ِفي أَعيِببِة، وناِض الْجِري  ،ِحـق  ،ِحـق

 إذاً ملاذا ى اهللا عن اجلدال؟{{وترك الْكَِذب وهو الَِعب، وحسن خلُقُه ِللناِسوترك الْكَِذب وهو الَِعب، وحسن خلُقُه ِللناِس
  {{ما ضلَّ قَوم بعد هدى كَانوا علَيِه ِإالَّ أُوتوا الْجدلَ         ما ضلَّ قَوم بعد هدى كَانوا علَيِه ِإالَّ أُوتوا الْجدلَ         {{ : وسلم صلى اهللا عليه   قال

 _________________________________________________منون ال يتجادلون أبداً وإمنا يتناقشون       ولذا فاملؤ  .عز وجلّ  ل دليل على غضب اهللا    افاجلد
 .رواه الطرباين من حديث زيد بن أرقم 11
 عن ابِن عباٍس رضي اللَّه عنهما) طب( 12
  .y أخرجه الترمذي وابن ماجة عن حديث أيب أمامة 13
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مـا  مـا   وأرضـاه  رضى اهللا عنـه    ويتناظرون واملناظرة اليت يقول فيها سيدنا اإلمام الشافعي       
ناظَاظَنررتأَ  أَ ت حح داً و أَأَداً وححببببتنْنْ أَ  أَ ت ي  ي خئَئَطِِطخ  ،  ،بنْنْ أَ  أَ لْلْب ي  ي وفَّفَّوقق وي  وي سسدددد و  و ييعانانع،، و  و يونَونَكُكُي ع  لَلَ عيمِ  مِ هِِهي نـ  ن ـ   اللَّ   هِِه اللَّ
١٤١٤))هِِهاِناِنسس ِل ِلووي أَي أَاِناِنسسى ِلى ِللَلَ ع عقق احلَ احلَررههظْظْ ي ينْنْي أَي أَاِلاِلببا أُا أُننأَأَ و وطّطّداً قَداً قَحح أَ أَتتمملَّلَّا كَا كَمم و و،،ظٌظٌفْفْ وِح وِحةٌةٌايايععرِِر

 لكن اادل يريد أن يكون هو الذي غلب بالباطـل أو            ،تريد أن تصل للحق   
 لذلك ى اهللا عن اجلدال، وطلب       ،وهذا األمر ال ينفع ألننا سوف خنرج أعداء       . احلق

، قتوراً يعين خبيالً ))اإلسراءاإلسراء--١٠٠١٠٠(( }وكَانَ اإلنسانُ قَتورا { .ؤمن من اجلدالملأن يتخلص ا
 .إذاً يهاجر فوراً من البخيل إىل الكرمي. وربنا امسه الكرمي

 .إذاً اهلجرة الثالثة كيف يهاجر العبد فيها؟ يترك أخالقه ويتخلق بـأخالق اهللا            
 فهذا حيبه وهو    ١٥}}هِِهقِِقلُلُى خ ى خ لَلَ ع  ع انَانَ كَ  كَ نن م  م هِِهقِِقلْلْ خ  خ نن مِ  مِ ببحِِح ي  ي  اهللاَ  اهللاَ إنَّإنَّ{{:  وسلم صلى اهللا عليه   قال

 فيعطي هلم مكافئة وهي قصور وحور يف        ،غري الذي يكافئه على الطاعات والصاحلات     
   ه له وضع آخر   اجلنة، لكن الذي حيب!!    ومـا  . ه؟ الذي يتخلق بأخالقه    إذا من الذي حيب

نَّ هللا ِتسعةً وِتسِعني اسماً مائَةً غَري واِحٍد مـن          نَّ هللا ِتسعةً وِتسِعني اسماً مائَةً غَري واِحٍد مـن          إِإِ{{ : وسلم صلى اهللا عليه   قال املراد بأخالقه؟ 
 {{أَحصاها دخلَ الْجنةَأَحصاها دخلَ الْجنةَ

اهللا تعاىل يبدل صفاتك بصفات مـن       فأنت إذا هاجرت اهلجرة العالية الكبرية ف      
يصري على هذه الشاكلة ماذا له من مكافأة        والذي   ، وأخالقك بأخالق من لدنه    ،عنده

أَعددت ِلِعباِدي الصاِلِحني ما الَ عين رأَت، والَ        أَعددت ِلِعباِدي الصاِلِحني ما الَ عين رأَت، والَ        {{ :فأة يقول فيها اهللا   مكاهلم   عند اهللا؟ 
ن يأخذون املكافأة علـى     وجلماعة املؤمن ا ١٧}}  أُذُنٌ سِمعت، والَ خطَر علَٰى قَلِْب بشرٍ      أُذُنٌ سِمعت، والَ خطَر علَٰى قَلِْب بشرٍ      

ِإلَى ربهـا  . ةٌوجوه يومِئٍذ ناِضر { : هلم عند رمني لكن اجلماعة املقرب،عملهم الصاحل 
 وهناك فرق كبري بـني      !! ملك امللوك  ، فهؤالء ال جيالسون إالَّ    ))القيامةالقيامة--٢٢،٢٣٢٢،٢٣(( } ناِظرةٌ

وبني الذي هو    ،أنت تريده الذى  النعيم      ىف  وأالذي جيلس مع جارية أو خدم أو حشم         
_________________________________________________ 

 للمناوى فيض القدير 14
 . عن أنس رضي اهللا عنهرواه الطرباين 15
 .رواه البخاري مسلم والترمذي وابن ماجة عن أيب هريرة 16
 .U  فيما حكاه عن ربهrأخرجه البخاري من حديث أيب هريرة عن رسول اهللا  17
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 .جالس مع امللك نفسه
 أنزلـوه قصـر   : فيقول،فرق كبري بني الذي يرتل ضيفاً على رئيس اجلمهورية   

 .، لكن أنا ليس عندي وقت لكي أقابله؟ وانظروا ماذا يريد من طعام وشراب    ،الطاهرة
لكن الثاين يقول أنا أقابله الساعة كذا، أو الثالـث           !!فهل يتلذذ هذا بأكل أو شرب؟     

 . اراًو اجعلوه معي ليالً ،يقول أنا ال أستغىن عنه
 لكنه ال حيظى وال يتمكن      ،والولدانفالذي يدخل اجلنة ويتمتع باحلور والقصور       

  من رؤية احلن عذاب امسـه عـذاب      !!عذاب أهل النار  كأنه  يبقى يف عذاب     ،انان املن 
          } والَ ينظُر ِإلَيِهم يوم الِْقيامـةِ      { !!وعذاب اإلعراض !! وعذاب الصدود !! احلجاب

إذا فالذي ال ينظر اهللا إليه يف نوع         ،فهو نوع من أنواع العذاب املعنوي     ،  ،  ))آل عمران آل عمران --٧٧٧٧((
 .من أنواع العذاب

يـأتون هلـم     -  وسلم صلى اهللا عليه  مثلما يقول النيب     -فلذلك اجلماعة املؤمنون    
والذي يكلمهم اهللا من عليـاءه       - ماذا تريدون؟    . ال نريد هذا   :باحلور واملتع فيقولون  

 مع تنتركناها أحوج ما نكون     :قولون في – ه عن املكان والزمان واحليطة واإلمكان     ِهز 
 وملاذا كنـا    ؟إليها يف الدنيا، أي كنا نريد الطعام والشراب يف الدنيا وملاذا كنا نصوم            

 نزهد؟ فيقول هلم وماذا تريدون؟
وأنت  ،وأنت مسرتنا  أنت متعتنا  ، وعزتك وجاللك ال نريد إال وجهك      :يقولون

 هاجروا من أخالقهم إىل أخالق      نالذيمن  ألن هؤالء اجلماعة     !!!هناؤنا وأنت حبورنا  
على قـدر    وليس بصفات اهللا   - فكانوا متصفني بصفات اهللا على قدرهم        عز وجـلّ   اهللا

 ، وعلى قدر اتساع ما عـوم      ، ولكن على قدرهم   ،كماالت اهللا وعلى قدر مجال اهللا     
 ح اهللاذلك عندما ننظر املقام العايل الذي مد      لف. عز وجلّ  وعلى قدر معرفتهم بأخالق اهللا    

           } وِإنك لَعلـى خلُـٍق عِظـيمٍ    { :خماطباًله  جنده قال  وسلم صلى اهللا عليه   به النيب    عز وجلّ 
 . ن العظيم هو اهللا وأنت على خلقهأل، عز وجلّ ، أي أنت على خلق اهللا))القلمالقلم--٤٤((

 .ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة
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 :اخلطبة الثانية
ب  صـاح ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له    .املتعالاحلمد هللا الكبري    

 نـور اهللا  ، اهللا ورسـوله دبوأشهد أن سيدنا حممداً ع    ،  النعم والعطايا والفضل والنوال   
 وسلم وبارك اللهم صلِّ .ن إذا مشى ال يرى له ظل وال خيال     الذي كا  ،الدال على اهللا  

وآله وصحبه وكل من اهتدى ديـه        ،على سيدنا حممد شريف اخلصال، ندى النوال      
 ) أما بعد (.إىل يوم الدين آمني

 : على ثالثة منازلعز وجلّ إن املؤمنني يف هجرم إىل اهللا :فيا إخواين ويا أحبايب
إما واحد جياهد نفسه لكي ال يقع يف الذنوب والعيوب، وهذا جياهد ليهاجر من              

           }أُولَـِئك لَهم اَألمن وهم مهتدونَ{ :ل وهذا يوم القيامة من أه ،املعاصي إىل الطاعات  
 . ، أي ليس هلم شأن جبهنم وال طريقها وال عملها))األنعاماألنعام--٨٢٨٢((

 أو باللعب   ،واملؤمن الثاين نفسه ال حتدثه باملعاصي، لكن حتدثه بالغفلة أو باللهو          
 حياسـبين  ٍسفَ ن وكلُّ،قصري ألن الدنيا عمرها    اً أنا ال أضيع وقت    :فيقول هلا ،  أو بالراحة 
 أنا أريد أن تكون أوقايت كلها يف الطاعات والقربات         . الكبري عليه العلي . }  اتاِقيالْبو

    ِعند ريخ اتاِلحالً   الصأَم ريخا وابثَو كبهذا يوم القيامة مثلما يقول      ..))الكهفالكهف--٤٦٤٦ ( (} ر 
 .))الشورىالشورى--٢٢٢٢(( }  ِعند ربِهم ذَِلك هو الْفَضلُ الكَِبريلَهم ما يشاؤونَ { :عز وجلّ اهللا

ن يريدون أن يكونـوا يف      و اجلماعة املقرب  .هلم ما يشاءون عند رم يف اآلخرة      
مقعد صدق عند مليك مقتدر، فتقول هلم نفوسهم نريد أن نأخذ لنا مقعداً من مقاعد               

 أو جنلس على ، منرب من نور    أو جنلس على   ، أو جنلس على كرسي من الذهب      ،الصدق
الكثيـب يف   الكثيـب يف   أهلأهل{{ : املهم نكون يف املكان الذي يقول فيه النيب العدنان         .كرسي اد 

جنة عدن يتراءون رب١٨}}  هم كما تتراءون القمر يف ليلة التمامهم كما تتراءون القمر يف ليلة التمامجنة عدن يتراءون رب. 
_________________________________________________ 

 . رواه الترمذي وابن ماجة عن أيب هريرة 18
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الهجرة معاني وأسرار: الهجرة ويوم عاشوراء   )١١ 
( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 والذين جيلسون على األرض أيضاً      ،فاجلماعة الذين جيلسون على الكثيب يرونه     
 وهـؤالء هـم     . لكن كل واحد على حسب مرتلته      ، والذي على كرسي ينظر    ،يرون

 واصِبر نفْسك مع الَِّذين يدعونَ ربهـم ِبالْغـداِة والْعِشـي    {  :عز وجلّه املعنيون بقول 
 ههجونَ وِريدفالذين أمر اهللا نبيه أن يصرب نفسه معهم يقول فـيهم  ..))الكهـف الكهـف --٢٨٢٨(( } ي  :

  } لَهم ما يشاؤونَ ِفيها ولَدينا مِزيد      { هم أصحابك هنا عندنا    ء الذين معك هناك   هؤال
 اجعلوها عندي ألنكم    !الزيادة: قال  وما الزيادة؟  ،، هلم الذي يريدونه وزيادة    ))قق--٣٥٣٥((

على ن هو   ؟ ملَ ، وملن الزيادة  ))يونسيونس--٢٦٢٦(( } لَِّذين أَحسنواْ الْحسنى وِزيادةٌ   ِل {  ال تعرفوا 
 !!مثل أخالقه

      حىت حنن يف البشر أنت جتالس ممع الفارق الكبري بني تشـبه       ،؟ الذي مثلك  ن 
  الكبري العبد بصفات العلي ،      وبني ظهور هذه الصفات يف العلي   لكن  ، شأنه  العظيم عز 

 ألنـك حتـاول أن     ،ة اهللا ورضاه عنك    تستوجب حمب  هبه بصفاته، فهذ  كونك أنك تتش  
 . عز وجلّ أخالقهو عز وجلّ  على ج صفات اهللاتكون

 وكلهم كما قـال اهللا      ،ها هو موقف املؤمنني الصادقني واملقتصدين واملقصرين      
وهم أنـتم مجاعـة    -- ثُم أَورثْنا الِْكتاب الَِّذين اصطَفَينا ِمن ِعباِدنا      { :ورثة لكتاب اهللا  

نفِْسِه وِمنهم مقْتِصد وِمنهم ساِبق ِبالْخيراِت ِبِإذِْن اللَِّه ذَِلك هو  فَِمنهم ظَاِلم لِّ- املؤمنني
لُ الْكَِبريفاطرفاطر--٣٢٣٢(( } الْفَض((. 

 وينصـرنا  ، مسـتقيما  ويهدينا صراطاً، مبينا أن يفتح لنا فتحاً     وجل عزنسأل اهللا   
 . عزيزااًنصر

 ووفقنا لصاحل العمل فيما بقي من       ،اللهم اغفر لنا ما مضى من الذنوب واآلثام       
 .األيام

 األحياء  ، واملؤمنني واملؤمنات  ، وللمسلمني واملسلمات  ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا   
 . إنك مسيع قريب جميب الدعوات يا رب العاملني،منهم واألموات

اللهم ويل أمورنا خيارنا وال تويل أمورنا شرارنا، وارفع اللهم مقتك وغضـبك             
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الهجرة معاني وأسرار: الهجرة ويوم عاشوراء   )١٢ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .ؤاخذنا مبا فعل السفهاء مناعنا، وال ت
 وال  ،رنا، وخذ بأيدينا ونواصـينا إليـك      كَ وأعنا إذا ذَ   ،رنا إذا نسينا  اللهم ذكِّ 

 .تتركنا إىل أنفسنا وال إىل غريك طرفة عني يا عظيم يا حليم يا عفو يا كرمي
بـى وينهـى عـِن      ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُر        {: عباد اهللا 

 )النحل-٩٠( } الْفَحشاء والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
*********** 
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الهجرة معاني وأسرار: الهجرة ويوم عاشوراء   )١٣ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 




 ن م!! سبحانه ..سبحانه . السميع القريب، ايب املنيب  ،نيالعامل  هللا رب  احلمد
اه، ودعاه لبمنسأله أعطاه، وم توكل عليه كفاهن . 

 لكل ، وحيقق الرجاء ، جييب الدعاء  ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         
لعطاء إال إذا كـان      استغاث به يف الضراء أو سأله يف السراء، وال حيرم عبداً من ا             عبٍد

د هل االجتباء، وسـي    إمام أ  ، اهللا ورسوله  دبوأشهد أن سيدنا حممداً ع     .من أهل الشقاء  
 والشفيع األعظم جلميع اخلالئق يوم      ،أمني اهللا على خزائن الفضل والعطاء     و ،األصفياء

 .العرض واجلزاء
 وربان سفينة   ، مهبط وحي السماء   ،دمح وسلم وبارك على سيدنا م     اللهم صلِّ 
 وصـحابته  ، وآله النجباء، األحياءلَّور واهلداية كُ   الن ِددم بِ دِم واملُ ،الصاحلني واألولياء 

 .العاملني يا رب آمني  . الربرة األتقياء، وكل من سار على هديه من أهل الشريعة الغراء          
 )أما بعد(

اطْلُبوا الْخير دهركُم كُلَّه، وتعرضوا ِلنفَحاِت رحمِة اللَّـِه،         اطْلُبوا الْخير دهركُم كُلَّه، وتعرضوا ِلنفَحاِت رحمِة اللَّـِه،         {{: إخواين وأحبايب 
ومن هذه األيام العظيمة {{ِه يِصيب ِبها من يشاُء ِمن ِعباِدِهِه يِصيب ِبها من يشاُء ِمن ِعباِدِهفَإنَّ ِللَِّه نفَحاٍت ِمن رحمتِ  فَإنَّ ِللَِّه نفَحاٍت ِمن رحمتِ  

ويوم إجابة الـدعاء     ،م النجاة و وي ، فهو يوم التوبة   ،يوم عاشوراء  - أيام النفحات    -
 .عز وجلّ ألنبياء اهللا ورسل اهللا وأحباب اهللا

ـ  ومكث تسعمائة و   ،عندما عصاه قومه وكذبوه    عليه السالم فسيدنا نوح     نيمخس
 وكانت عالمة الطوفان اليت أعطاهـا اهللا  ،عاماً يدعوهم إىل عبادة اهللا فلم يستجيبوا له 

_________________________________________________ 
 . م١٩/١/١٩٨٨هـ املوافق ١٤٠٩ من احملرم ٧كانت هذه اخلطبة مبسجد الغفران مبدينة بور سعيد يوم اجلمعة  19
 ابن أيب الدنيا عن أنس 20
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الهجرة معاني وأسرار: الهجرة ويوم عاشوراء   )١٤ 
( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 -  بأن أمره أوالً أن حيمل يف السفينة زوجني من أصناف الوحوش والطيور وغريها             ،له
 هـم كـل   ، وكان معه الذين آمنوا به، وكانوا تقريباً ثالث عشرة نفراً        - ذكر وأنثى 

 .  عاماًنيلبداية للنهاية ملدة تسعمائة ومخسالذي آمن به من ا
 مث ،عندما ترى النار وهي خترج من الفـرن  مىت يدخلون ويركبون يف السفينة؟    

الوقت احملدد للطوفـان مـن أجـل أن    هو تعرف بأن هذا    ،تنطفئ وخيرج مكاا ماء   
 !!تتحرك السفينة

 وكانوا يسخرون   ، وال يوجد حبر وال ماء     ،السفينة -عليه السالم  – وكان قد صنع  
ه ئوبعد انتها !! ملاذا تصنع السفينة وال يوجد عندنا حبراً أو ماء؟   : ويقولون ،منه يف ذلك  

 الـدور األرضـي     :ثالثـة أدوار  السفينة   وكانت   - من السفينة وركوب احليوانات   
ـ        ،للحيوانات املتوحشة   ه والدور الثاين للحيوانات املستأنسة، والدور الثالث كـان في

 . آمنوا به والطيوراإلنس الذين
 فوجدت أن النـار انطفـأت       ،وكانت امرأة جتلس أمام الفرن إلعداد الطعام      

 ما هذا؟ فعلم سيدنا نوح أن أمر الطوفان قد          : فتعجبت وقالت  ،وخرج املاء من الفرن   
 ومياه من السـماء     ، وانفجرت األرض عيوناً من أسفل     ،فركب هو ومن معه    !!قرب

حىت جف املـاء مـن       نة هو ومن معه ملدة ستة أشهر       وجلس يف السفي   ،وبدأ الطوفان 
 ،واليوم الذي وقفت فيه السفينة    .  ووقفت السفينة  ،وتوقف نزوله من السماء    ،األرض

 .وجنى اهللا فيه سيدنا نوح ومن معه هو يوم عاشوراء
 ودعاه إىل   ،عندما أرسل إىل قوم فرعون يف مصر       عليه السالم وأيضاً سيدنا موسى    

 ويف النهاية أمره اهللا أن خيرج       ...  ورفض ، بني بين إسرائيل واملصريني    العدالة بأن يعدل  
وكان جيش فرعـون يف هـذا        ،من مصر فخرج وخلفه بين إسرائيل يف ستمائة ألف        

ـ  و .ألنه كان من اجليوش الكبرية يف هذا العصـر     جندى  الوقت حوايل مليون     اروا س
  .يج السويس مقابل خل-خلفهم إىل أن وصلوا إىل شاطئ البحر األمحر
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الهجرة معاني وأسرار: الهجرة ويوم عاشوراء   )١٥ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ضـرب البحـر   أن ي  عليه السالم  فأمر اهللا موسى     ، م فرعون جبيشه   قِحوهناك لَ 
 مـن أوالد سـيدنا      - وكان الستمائة ألف اثىن عشرة قبيلة     ،  فانشق اثىن عشر طريقاً   

 وكان هذا اليـوم يـوم   ، ومشت كل قبيلة يف طريق إىل أن جنوا -يعقوب االثىن عشر  
 ، فهذا يوم التوبـة اًإذ. فيه سيدنا موسى ومن معه وتعـاىل  انهسبح  اهللا ىعاشوراء الذي جنَّ  

 .ويوم استجابة الدعاء ،النجاة ويوم
  عندما هاجر من مكة إىل املدينـة      وسلم صلى اهللا عليه  ولذلك فإن سيدنا رسول اهللا      

 ى جنَّهذا يوم: ملاذا تصومون هذا اليوم؟ فقالوا: وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسأهلم   
  وىلوىلحنـن أ حنـن أ {{:  وسـلم صلى اهللا عليـه   فقال،ه موسى وبين إسرائيل من فرعون وقومه   اهللا في 

 . وصامه وأمر أصحابه بصيامه٢١}}مبوسى منكممبوسى منكم
  ولذلك فصيام هذا اليوم سصلى اهللا عليه  ألن الذي فعلها هو رسول اهللا، مؤكدةةٌن 

لمون يصومونه  وملا كان يف آخر حياته وجد أن اليهود يصومون هذا اليوم واملس           . وسلم
 ٢٢}}صوموا التاِسع والعاِشر وخاِلفُوا اليهود    صوموا التاِسع والعاِشر وخاِلفُوا اليهود    {{ :البد أن خنالفهم فقال ألصحابه    : فقال
 فلـم   وسلمصلى اهللا عليه وتويف ٢٣}}لَِئن بِقيت ِإلَٰى قَاِبٍل َألصومن التاِسع والعاشر   لَِئن بِقيت ِإلَٰى قَاِبٍل َألصومن التاِسع والعاشر   }}وقال

يصإال يوم العاشر فقط    م  . فمن السيوم عاشوراء ة أن نصوم    ن،   ألن هذه س ة مؤكـدة   ن
 وملخالفة اليهود ،هو يوم العاشر من حمرم واليوم نفسه،   وسلمصلى اهللا عليه  عن رسول اهللا    

 .يكون الصيام يوم التاسع ويوم العاشر
صلى اهللا    شهر لقول رسول اهللا    لِّوعلى املسلم أن يكون له صيام ثالثة أيام من كُ         

 {{ الصبِر وثَالَثَِة أَياٍم ِمن كُل شهٍر صوم الدهِر الصبِر وثَالَثَِة أَياٍم ِمن كُل شهٍر صوم الدهِرصوم شهِرصوم شهِر{{: عليه وسلم
 _________________________________________________ .ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة

 .أخرجه البخاري يف كتاب الصوم عن ابن عباس 21
 .رواه أمحد والبيهقي يف سننه عن ابن عباس 22
 .رواه البيهقي يف سننه وابن أيب اجلعد عن ابن عباس 23
 عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه) حم هق (24
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  :اخلطبة الثانية
 وتصـريف  ، وتـدبري الـدهور  ، له وحده تقدير األمور    ،العاملني  هللا رب  احلمد

  .رجع واملآب وإليه املصري إليه امل،املقادير
 ويسـريها   ، يقضي األمور حبكمته   ، وحده ال شريك له    وأشهد أن ال إله إال اهللا     

وأشهد أن سيدنا حممـداً      . وإليه ترجعون  ،ه، وال معقب حلكمه    ال راد لقضائ   .بإرادته
عباهللا ورسولهد ،الصراط السوي ،واحلق اجللي ،واملنهل الروي ،والوجه البهي . 

 وبـاب وحـي   ،تك سر افتتاح إراد، وسلم وبارك على سيدنا حممد اللهم صلِّ 
 ، وأصـحابه حـراس شـريعتك   ، وآله آل حكمتك، ومفتاح دار سعادتك ،شريعتك

 يـا رب  آمـني   . وأتباعه العاملني بطاعتك، وكل من انشغل بذكرك وحسن عبادتك        
 )أما بعد (.العاملني

 كلنا نعرفها  -أيضاً هذا اليوم كان له واقعة يف اإلسالم         : فيا إخواين ويا أحبايب   
رضـى اهللا    عن أم سلمة     وقد روت كتب السنة   . رضي اهللا عنه  مام احلسني   مقتل اإل  وهي   -
  فَقَعـدت فَقَعـدت : : قَالَتقَالَت. . ن يدرج ن يدرج فَجاَء حسي فَجاَء حسي . . ناِئما ِفي بيِتي  ناِئما ِفي بيِتي     وسلم صلى اهللا عليه  كَانَ النِّبيّ   كَانَ النِّبي}}   ّعنها

 فَدخلَ   فَدخلَ   غَفَلْت ِفي شيٍء فَدب     غَفَلْت ِفي شيٍء فَدب    مّمّثُثُ: : قَالَتقَالَت. .  فَامسكْته مخافَةَ أَنْ يدخلَ فَيوِقظَه      فَامسكْته مخافَةَ أَنْ يدخلَ فَيوِقظَه     بِِبعلَى البا علَى البا 
دفَقَعدطِْنهِ   فَقَعلَى بطِْنهِ علَى بع . .قَالَتوِل اهللاِ   : : قَالَتسر ِحيبن تِمعوِل اهللاِ   فَسسر ِحيبن تِمعوسلم صلى اهللا عليه   فَس  . .فَِجئْتفَِجئْت . . فَقُلْـت فَقُلْـت : :

لَى بطِْنـي   لَى بطِْنـي    وهو ع   وهو ع  علَيِه السّالم علَيِه السّالم ِإنّما جاَءِني ِجبِريلُ    ِإنّما جاَءِني ِجبِريلُ    : : فَقَالَفَقَالَ. . يارسولَ اهللاِِ، واللَِّه ماعِلمت ِبهِ    يارسولَ اهللاِِ، واللَِّه ماعِلمت ِبهِ    
قَاِعدُّحتِِحتأأ: : فَقَالَ ِلي فَقَالَ ِلي . . قَاِعدُّبههب ؟ فَقُلْت ؟ فَقُلْت : :نقال ن ،مقال ع ،مقْ  : : عتس كتقْ  ِإنَّ اُمتس كتِإنَّ اُملُهتلُهلُ     أأ. . تقْتةَ الَِّتي يبرّالت كلُ     ال اُِريقْتةَ الَِّتي يبرّالت كال اُِري

  فَِإذَا ِفي يـِدهِ   فَِإذَا ِفي يـِدهِ   : : قَالَتقَالَت. . تاِني ِبهِذِه التّربةِ  تاِني ِبهِذِه التّربةِ  أأفَضرب ِبجناِحِه فَ  فَضرب ِبجناِحِه فَ  : : بلَى، قال بلَى، قال : : فَقُلْتفَقُلْت: : ِبها؟ قَالَ ِبها؟ قَالَ 
فكنا فكنا {{  ::وىف رواية وىف رواية   }}!!!!؟؟ِشعِري من يقْتلُك بعديِ   ِشعِري من يقْتلُك بعديِ   يالَيت  يالَيت  : : تربةٌ حمراُء وهو يبِكي ويقُولُ    تربةٌ حمراُء وهو يبِكي ويقُولُ    

 }}  نقول أا من كربالءنقول أا من كربالء
_________________________________________________ 

 وورد بغريها من كتب احلديث، وقد وردت زيادة أمحد يف مسنده إىل أنس  ورواه   املسند اجلامع ،  أم سلَمةَ   عن   ِهنٍد    عن سِعيِد بِن أيب    25
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الهجرة معاني وأسرار: الهجرة ويوم عاشوراء   )١٧ 
( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ، فمكث سـتة أشـهر    ، بايع أهل العراق سيدنا احلسن      سيدنا علي  لَِتوبعدما قُ 
صلى اهللا عليـه     ا رسول اهللا   ومن أجل أن تتحقق فيه دعوة سيدن       ،ولكنه كان مييل للسالم   

 }}ين ِفئَتيِن ِمن الْمسِلِمني عِظيمتينِ    ين ِفئَتيِن ِمن الْمسِلِمني عِظيمتينِ    بب اللَّه أَنْ يصِلح ِبِه       اللَّه أَنْ يصِلح ِبِه      إنَّ ابِني هذَا سيد ولَعلَّ    إنَّ ابِني هذَا سيد ولَعلَّ    {{ :وسلم
حل مع معاويـة    اصت و ،نريد الصلح : فبعد ستة أشهر من خالفته أرسل ملعاوية وقال له        

 .ية بعد وفاته معاونم احلكم من يتسلوتنازل له عن احلكم بشرط أ
احلسن وأغراهـا بأنـه   سيدنا  فأرسل لزوجة    ، ذا الشرط  ولكن معاوية مل يفِ   

      سوف يزوجها ليزيد ابنه إذا وضعت السللحسن م ،   وعندما ذهبت   ،م فوضعت له الس 
ـ ، مل تؤمتين على ابن رسول اهللا ِتنإذا كُ : قال هلا . إليه لتنال اجلائزة   ى  فكيف تؤمتين عل

 !!يزيد؟
 ، فلم يوافق سيدنا احلسني علـى ذلـك        ،وبعدما مات احلسن بايع البنه يزيد     

هنا ستون ألف سيف ينتظرونك من أجل أن حتضـر       : وأرسل له أهل العراق وقالوا له     
 من أجل أن يتأكـد      وأرضاه رضى اهللا عنه    فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل      ،وتتوىل اخلالفة 

 فعلـم   ، وذهب م لصالة املغرب    اًبله عشرون ألف   وعندما وصل قا   ،من هذه األخبار  
 م مل جيد خلفه رجـلٌ      وبعد انتهائه من صالته وسلَّ     ،جنود يزيد بذلك فذهبوا إىل هناك     

سلم بن   فأمسكوا مب  . ألن كل الذي يراهم جيري مسرعاً      !!واحد خوفاً من جنود يزيد    
 أنه قد أرسـل لـه يف    مع- ه مبا رآه يف هذه الواقعة ومل يرسل البن عم   ،وقتلوهعقيل  

 ومل خيـربه مبـا   ، إلينا هذا الكالم صحيح وتعالَ  : وقال له  - ن ألفاً يبداية مقابلة العشر  
م قتلوه ومن أجل أن يحدث بعد ذلك ألقضاء اهللا وقدر اهللاذَفُن .. 

                                                                                            
يف قارورة فلما قرب وقت قتل التربة وضعتها  مصادر من كتب التاريخ أن السيدة أم سلمة          وغريها من مرآة اجلنان وعربة اليقظان     ىف ىف   

. ”ريح كرب وبـالء ”:  شم التربة وقالe، وورد ىف تاريخ دمشق أن رسول اهللا  فإذا الطني قد استحال دماً    احلسني نظرت يف القارورة     
جعلت تنظر إليها كل يوم  فجعلتها يف قارورة مث: قال” يا أم سلمة إذا حتولت هذه التربة دماً فاعلمي أنّ ابين قد قُتل      ” eىل  وقال  : قالت
 .م  عظيإن يوماً حتولني دماً ليوم: وتقول

 رواه البخارى وأمحد عن أىب بكرة 26
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الهجرة معاني وأسرار: الهجرة ويوم عاشوراء   )١٨ 
( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ،حاول سيدنا عبد اهللا بن عباس أن ينصح سيدنا احلسني بأن ال يـذهب             وقد  
 فرفض وأصوكان حيب آل البيت - وقابله الشاعر الفرزدق يف طريقه ، على الذهابر 

 !!م عليك، وسوف حياربونكهم معك وسيوفُه أهل العراق قلوبتركت:  فقال له-
 -  وقابله هناك عبد اهللا بن زيـاد    ،حىت وصل إىل كربالء   سيدنا احلسني   فمشى  

ده وأوالد أخيـه   وكان مع سيدنا احلسني يف هذا الوقت أوال    - وايل يزيد على العراق   
 كل هذا العدد    ،والنساء ، وأوالد ابن أخيه   ،اً أوالده أربعة عشر ولد    .احلسن ونساؤهم 

على  فعرض على عبد اهللا بن زياد أن يتركوه          ،ن حوايل تسعون رجالً وامرأة وطفل     كا
خرى إىل املدينة،   أ وإما أن يرجع مرة      ، إما يتركوه ملقابلة يزيد بنفسه     :واحدة من ثالث  

 . يذهب إىل حدود بالد اإلسالم وجياهد مع اجليش اإلسالمي هناكوإما أن
  ومع ذلك تعنال، :  وقال لـه   ، ابن زياد ومل يقبل أي شرط من هذه الشروط         ت

 مع أن يزيد عندما علم بعـد ذلـك      !!البد أن نقتلك ونأخذ رأسك لنرسلها إىل يزيد       
ا أن تتركين أعود مـرة      إم: لو عرض علي أحد هذه الشروط لقبلتها، ألنه يقول        : قال

أخرى إىل املدينة اليت خرجت منها، وإما أن توصلين إىل يزيد نفسه وهو ابـن عمـي              
ونتفاهم مع بعضنا، وإما أن توصلين للحدود وأحارب مع جيش اإلسالم يف بالد الروم   

 .  فلم يقبل أي شرط من الشروط،إىل أن يأيت قدري -
جيش عبد اهللا بن زياد مكون مـن        ف ،رةباملغري متكافئة   بالطبع  وكانت املعركة   

 يعين مل يكن سوى ثالثون      - اثىن عشر ألفاً حيارب تسعون فرداً منهم النساء واألطفال        
 مع هـذا    ،وبدأت املعركة واستمرت يومني    !!؟فماذا يفعلون مع هذا اجليش    !! رجالً  
 .الفارق

 ، عـن القتـال    ن يأيت وقت الصـالة يتوقفـو       كان عندماواألمر العجيب أنه    
 وبعـد   !! للصالة خلفه  -  ويأيت خلفه جيش العراق    ، ويصلي سيدنا احلسني   ؤنويتوض

رضـى   لكنهم كما وصفهم سيدنا علي!! ؟ كيف يكون ذلك   ،الصالة حياربونه بسيوفهم  
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الهجرة معاني وأسرار: الهجرة ويوم عاشوراء   )١٩ 
( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .)يا أهل العراق يا أهل النفاق (:اهللا عنه وكرم اهللا وجهه
ورأى يف منامـه    ويف اليوم الثالث وكان يوم عاشوراء وأصبح احلسني صائماً          

 فعرف }}ستفطرعندنا اليومستفطرعندنا اليوم{{:  يف هذا اليوم وقال له وسـلم  صلى اهللا عليه  سيدنا رسول اهللا    
تلـوا مجيعـاً   فتقدم أمامه أوالده وحاربوا أمامه إىل أن قُ، أنه سوف ميوت يف هذا اليوم   

 وكان مريضاً فاحتملته السـيدة زينـب        ، زين العابدين  فيما عدا الطفل علي    -أمامه  
 . واملوجودة اآلن يف القاهرة، أمجعنيوأرضاهم مرضى اهللا عنهت سيدنا احلسني أخ

فتوجه لشرب املاء فضربه الرجل الـذي       ... ويف النهاية عطش سيدنا احلسني      
 !!وتكاثروا عليه مجيعاً وقتلوه !! فرتل الدم ومل يشرب،كتب عليه الشقاء بسهم يف فمه 

بلَغِني أَنّه لَم يقْلَب حجر ِإال وِجد تحته      ( : ِريّالزّهوروى   .وكان هذا يف يوم عاشوراء    
 ومسعـوا إىل   ، وقيل   بكاءاً على سيدنا احلسني   ، وذلك يوم مقتل احلسني      ٢٧ )دم عِبيطٌ 

 :شعر ومل يروا من الذي يتكلم
 اِبس اِحلمو يِهد جةَاعفَ       شناً يس حتلَت قَةٌمو أُجرتأَ

ألم كانوا يريدون القضاء على آل       ،والتفت هؤالء بعد ذلك لقتل علي زين العابدين       
 . من القتلهتم وح،اقتلوين قبل أن تقتلوه: فاحتضنته السيدة زينب وقالت هلم -البيت 

وقد راجت اخلرافات من الذين قتلوه بأنه جيب يف هذا اليوم على كل واحـد               
 مع لَِعر عن الذنب الذي فُمن أجل أن يكفِّ   ،  من رأسه  أو   منهم أن يرتل دماً من جسمه     

ن من أهل العـراق إىل  اولذلك ذهب اثن !! وإىل اآلن يفعل ذلك أهل العراق   !!احلسني
 ألنه  ؟ يف احلرم  لَِت عن دم الربغوث إذا قُ     : يسألونه مارضى اهللا عنه   سيدنا عبد اهللا بن عباس    

 مـن   : فقـاال  !!؟ أنتمـا   أي البالد  من: اال هلم  فق ،ال يصح أن يقتل أي شئ يف احلرم       
 _________________________________________________كل هذه خرافات ليست ف !!تسألون عن دم الربغوث وأين دم احلسني؟    :  فقال ،العراق

 .، ودالئل النبوة للبيهقى وذيب الكمال وغريها  سري أعالم النبالء27
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الهجرة معاني وأسرار: الهجرة ويوم عاشوراء   )٢٠ 
( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .من اإلسالم
وهو لـيس بيـوم      - أى يوم عاشوراء   -وكذلك يعملون له يوم حزن هناك       

ى فيه سـيدنا    حزن، وإمنا هو يوم فرح ألنه يوم تاب اهللا فيه على سيدنا آدم، ويوم جنَّ              
اهم اهللا يف هـذا  وكثري من األنبياء جنَّ، عليه السـالم ى اهللا فيه سيدنا موسى نوح، ويوم جنَّ  

ى  اليوم شكراً هللا على أن جنَّ      اعله يوم حزن، ولذلك نصوم يف هذ       فال يصح أن جن    .اليوم
 . وتاب على األنبياء، ونرجو من اهللا أن يتوب علينا كما تاب عليهم،األنبياء

:  وسـلم صـلى اهللا عليـه   بصيام يوم التاسع ويوم العاشر لقوله -  بإذن اهللا  -فعلينا  
 عـز وجـلّ    التوجـه إىل اهللا   كما علينـا    ٢٨٢٨}}يكَفِّر السنةَ الْماِضيةَ  يكَفِّر السنةَ الْماِضيةَ    صوِم يوِم عاشوراءَ  صوِم يوِم عاشوراءَ  {{

 .باإلحلاح يف الدعاء
نا، ما ا منها وما أخرن ما قدم، ويغفر لنا ذنوبنا،انابت أن يصحح م وجلّعزنسأل اهللا 

 . ما أظهرنا منها وما أبطنا،أسررنا منها وما أعلنا
 للـذين   غفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان، وال جتعل يف قلوبنا غال          االلهم  

 .آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم
اللهم أنزل علينا سكينتك، وغشنا برمحتك، وتفضل علينا مبواهبـك العليـة             

 .مبحض منتك
ريعتك، واكألنا حبفظك ورعايتـك، وتوجنـا بتـاج         اللهم حصنا حبصون ش   

كرامتك، واكتب لنا اإلستقامة على طاعتك، وأمدنا مبدد فضلك وعنايتك، واجعلنـا       
 .يف اآلخرة من أهل جوارك يف جنتك

 والعمـل  ،اللهم توىل والة أمورنا ووالة أمور املسلمني أمجعني بالتوفيق والسداد     
 واحفظهم من أهل الكفر والزيغ      ،م سبيل الرشاد  النافع خلري العباد والبالد، واسلك      

_________________________________________________ 
 . رواه البيهقي يف السنن عن أيب قتادة 28
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الهجرة معاني وأسرار: الهجرة ويوم عاشوراء   )٢١ 
( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .والبعاد
ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى          {،   اتقوا اهللا  :عباد اهللا 

 ).النحل-٩٠ (} عِن الْفَحشاء والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
  

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