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ورمحةً وشفاءاً لنا أمجعني ،العاملني احلمد هللا رب أنزل لنا القرآن تبياناً وهدى. 
وحده ال شريك له، حوى يف كتابه الكرمي كل ما يتعرض له  ،وأشهد أن ال إله إال اهللا

اخللق من مشاكل من ساعة نزوله إىل يوم الدين، ووضع لكل معضلة حلَّها، ولكل 
  : قال لنا يف ذلك أمجعنيمشكلة مفتاح زواهلا، و

)نِنيمؤلْمةٌ لمحرفَاٌء وش وا هم َآنالْقُر نلُ مزنناإلسراء٨٢( )و(  
ه، إمام النبيني واملرسلني، وسيد اهللا ورسولُ وأشهد أن سيدنا حممداً عبد

وأيسر إىل أحكم الطُرق  وجلَّ املصلحني من بدء الدنيا إىل يوم الدين، هداه اهللا عز
  . األسباب حللِّ مشاكل الناس مجيعاً يف الدنيا وجنام يوم العرض واحلساب

اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا حممد الذي أُويت جوامع الكلم، ووصف ما 
حنن فيه مجاعة املؤمنني اآلن، وسبب كل املشاكل اليت يقوم ا األفراد واجلماعات 

  :ات ريب وتسليماته عليهواتمعات اإلسالمية، فقال صلو
عليكم األمم كما تتداعى األكلة إىل  -أي تتجمع  -يوشك أن تتداعى (

بل أنتم يف هذا اليوم  ،ال: هل من قلِّة إذن حنن يومئذ يا رسول اهللا، قال: قصعتها، قالوا
: قالوا -وحدد املشكلة  -ثاء السيل، قُذف يف قلوبكم الوهن غكثري ولكنكم غُثاٌء ك

  .١)الدنيا وكراهية املوت بح: الوهن يا رسول اهللا؟ قال وما
صلِّ اللهم وسلِّم وبارك يا إهلنا على هذا النيب الكرمي، وآله وصحابته من 
املهاجرين واألنصار ومن بعدهم إىل يوم الدين، واجعلنا منهم ومعهم بفضلك وجودك 

  .يا أرحم الرامحني

                                                           

يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال ثوبان أبو داود وأمحد عن  ١
بل أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليرتعن : ومن قلة حنن يومئذ؟ قال: األكلة إىل قصعتها، فقال قائل

: سول اهللا، وما الوهن؟ قاليا ر: اهللا من صدور عدوكم املهابة منكم، وليقذفن اهللا يف قلوبكم الوهن، فقال قائل
  )حب الدنيا وكراهية املوت



 )اهلجرة وعاشوراء(                                           فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد              

 هـ١٤٣٧ احملرم ٦موافق  ٧/١٠/٢٠١٦خطبة اجلمعة ـ حدائق املعادي ـ مسجد النور 

  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
سهالً يسرياً  ، وقد ال جند حالمبشاكل اقتصادية جبارة منر ،ا نرى مجيعاًوحنن فيم

  . قريباً هلا، تعالوا نستلهم احللَّ من احلبيب ومن أصحابه من املهاجرين واألنصار
جلميع املشاكل هو مفتاح واحد ذكره  ى اهللا عليه وسلَّم أن احللَّفقد وضح صلَّ

  :بيانهوقال فيه يف ت ،اهللا يف قرآنه
)هبر نورٍ ملَى نع والمِ فَهالسل هرداهللا ص حرش نالزمر٢٢() أَفَم(  

اهللا ورسوله  ، وأن يكون حبلَّاحلل لكل املشاكل أن ختالط بشاشة اإلميان الكُ
وحب لَّتمجيع  اإلميان والعمل الصاحل هو األعلى يف مجيع القلوب، إذا حدث ذلك ح

  :ولتأخذ مثالني على قدرنا حىت ال نطيل عليكماملشكالت، 
وعملهم  ،همبنبي موإميا ،وا يف بالدهم بسبب إتباع دينهموذُهؤالء املهاجرون أُ

بالكتاب الذي أنزله عليهم ربوكانوا جتاراً من كبار التجار، ومعهم وجلَّ هم عز ،
ع احلياة الدنيا يف وقتها، أمواالً وفرية، ومعهم املساكن الطيبة، ومعهم كل وسائل مت

تركوا األموال مع كثرا، وهجروا  - ألن اإلميان خالط بشاشة القلوب -ولكنهم 
وا بذلك يف سبيل اهللا ويف سبيل دين البيوت مع عزا، بل تركوا األهل والقبائل وضح

 ومل يعبأوا بأي صعاب تواجههم يف، اهللا ويف سبيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلَّم
  .سبيل حتقيق هذه األمنية

 ،نظر إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عندما عقد العزم على اهلجرة املباركةا
 ،وأمسك برحمه ،نظر إىل بشاشة اإلميان والذي فعله بسبب حبه هللا، تقلَّد سيفهاو

ووضع سهامه يف منطقة يف حزامه، مث ذهب إىل الكعبة وقريش جلوس يف مجاعات، 
، أو من أراد أن تثكله أُمه(( :وهو فرد - كل مجاعة مجاعة ويقول هلم وطاف على 

ل زوجته، أو يم أوالدهتترمفليتبعين خلف هذا الوادي ،يت((.  
ما استطاعوا احلراك وهم يف أماكنهم ـ وهم مجاعات ـ أن ميسكوه، ألن اهللا 
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م من نور اإلميان الذي عماهللا تبارك وتعاىل رضوان  ،ر به قلبهقذف الرعب يف قلو
مع أنه  ،ويتحداهم يف موطنهم ،بشاشة اإلميان جعلته ال يبايل باألعداء مع كثرم .عليه
  :لكنه يعلم علم اليقني قول رب العاملني !!فرد

)هبسح ولَى اهللا فَهكَّلْ عوتي نمالطالق٣( )و.(  
ج مهاجراً وكان من أغىن جتار مكة، خر ،وهو صهيب الرومي: رجلٌ آخر

، ))يف بلدنا لك؟ لقد جئتنا فقرياً وصرت غنياًتفوتنا بذ((: وقالوا ،فلحقه شباب قريش
تعلمون أين من أرماكم نِبالً، وواهللا لن  ،يا معشر قريش((: فأمسك بسيفه ونباله، وقال

مث أمسك بالسيف وأضرب به حىت أقتل  ،تصلوا إيلَّ إال إذا انتهت السهام اليت يف يدي
  . !!، فأُخذُوا))وجلَّ قتل يف سبيل اهللا عزأو أُ

أدلكم على : وما ذاك؟ قال: ال أدلكم على خريٍ من ذلك؟ قالوا أو((: مث قال
اذهبوا إىل : رضينا، قالوا: مايل فتأخذوه وتتركوين أُهاجر يف سبيل اهللا عز وجل، قالوا

  .))أهاجر إىل اهللا تركويناو ،ه فيهالباب واحفروا حتت عقب الباب جتدون مايل كلَّ
واحلبيب صلى اهللا عليه وسلَّم كان قد وصل إىل قباء يف مدخل املدينة ومعه أبو 

ة الصحابة الكرام، وإذا جبربيل يرتل من السماء بآية كرمية يف حقليهذا  بكر وع
  :د الرسل واألنبياءبشر ا اهللا سي ،الرجل

) هفْسرِي نشي ناسِ مالن نموادببِالْع ُءوفاهللا راهللا و اةضراَء مغتالبقرة٢٠٧( )اب(  
  :وعندما رآه النيب قال له ،فلحقهم صهيب

)٢)ربح البيع يا أبا حيىي  
 ،أعلمين اهللا: من الذي أدراك ذا يا رسول اهللا ومل يكن معنا أحد؟ قال: قال

                                                           

وروى ذلك ابن سعد وابن أيب خيثمة : قال ابن حجر عن هذا احلديث يف ترمجة صهيب الرومي رضي اهللا عنه  ٢
عن سعيد بن املسيب يف سبب نزول اآلية، وراه الكليب يف تفسريه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، ورواه ابن عدي 

  .ث أنس رضي اهللا عنه، والطرباين من حديث أم هانئ رضي اهللا عنهامن حدي
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  .وقرأ عليه اآلية اليت أنزهلا اهللا يف حقه
تعجبون من فعل  -وذهبوا إىل قومٍ  ،كل ما ميلكون القوم وتركوا هاجر هؤالء

  :يف شأم وجلَّ قوم قال اهللا عز، اهللا وبشاشته يف قلوم
  )احلشر٩( )يحبونَ من هاجر إِلَيهِم وال يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا(

يدخل املدينة، حىت كان يتنافس  كانوا يتنافسون على الرجل املهاجر الذي
ى اهللا صلَّ يريد أن يظفر به، فيجري النيب على رجلٍ واحد، والكلُّ ون رجالًاخلمس

  . ومن تقع القرعة عليه يفوز ذا الرجل املهاجر ،عليه وسلَّم هلم القُرعة
وماذا يفعل ذا الرجل؟ يقتسم معه الدار، ويقتسم معه ماله، ويقتسم معه 

: وخنيله، ويقتسم معه جتارته، وإذا كان غري متزوج وكان له زوجتان فيقول لهزراعته 
مل فعلوا  .٣))حىت إذا إنتهت عدا تتزوجها ،هما أعجبتك أُطلقهاتفأي ،نظر إليهماا((

ذلك؟ لبشاشة اإلميان اليت فرضته قلوم، وجعلت الدنيا يف أيديهم وليست يف قلوم، 
  .هم صلوات ريب وتسليماته عليهم إرضاء رم واتباع نبيوجعلت كل غايام وأُمنيا

 مين اهللا عز: مث انظر إىل ما هو أعجب من ذلك يف شأن هؤالء القوم األنصار
 نمويغ -فيخونه قوم من اليهود يف املدينة هم بنو النضري  -ه ومصطفاه على نبي وجلَّ

من أمواهلم وزراعام وحيوانتهم، فيجمع  النيب صلى اهللا عليه وسلَّم دورهم وما تبقَّى
  : األنصار ويقول هلم

املهاجرين  إن شئتم قسمت ما غنمناه من بين النضري بينكم وبني ،أيها األنصار(
                                                           

قدم علينا عبد الرمحن بن عوف وآخى رسول اهللا صلى { :البخاري يف صحيحه عن أنس رضي اهللا عنه قالروى  ٣
، قد علمت األنصار أين من أكثرها ماالً: اهللا عليه وسلم بينه وبني سعد بن الربيع وكان كثري املال، فقال سعد

فقال عبد . سأقسم مايل بيين وبينك شطرين، ويل امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حىت إذا حلت تزوجتها
فلم يلبث إال يسرياً حىت جاء . بارك اهللا لك يف أهلك، فلم يرجع يومئذ حىت أفضل شيئاً من مسن وأقط: الرمحن

: مهيهم، قال :له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، فقال 
أومل ولو : فقال. وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب: ما سقت إليها؟ قال: تزوجت امرأة من األنصار، فقال

  ).بشاة
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ئتم أعطيت هذه الغنائم وخصصت ا بقون معكم على ما هم عليه، وإن شوي
  .٤)املهاجرين ويتركون لكم دوركم وأموالكم وزراعاتكم

 ءيا رسول اهللا بل قسمها على املهاجرين وال نرجع عن شيٍ: قالوا؟ قالوا فماذا
وال نأخذ شيئاً أعطيناه  ،العاملني، ويبقون معنا على ما كانوا عليه خرجنا فيه هللا رب

ما هذا اخلُلق الكرمي؟ . وجلَّ هلم، ألننا أعطيناهم هللا عز  
  ).احلشر٩( )نَ بِهِم خصاصةٌويؤثرونَ علَى أَنفُِسهِم ولَو كَا(

عليهم مملكة البحرين، فيجمع األنصار مرةً أُخرى ويقول  وجلَّ مث يفتح اهللا عز
ألنكم  - إن شئتم كتبت لكم كتاباً بأن يكون ريع البحرين لكم دون املهاجرين(: هلم

نا ال يا رسول اهللا، إما أن تكتبها ل: أكرمتم وفادم وأحسنتم ضيافتهم؟ قالوا
  .٥)وللمهاجرين، وإما أن ال تكتبها وتدع األمر على ما هو عليه

رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اِهللا علَيه فَمنهم من قَضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا (
  ).األحزاب٢٣( )تبديالً

م وجلَّ ومع ذلك الذي فعلوه قال اهللا عزيف شأ:  
  )احلشر٩( )وال يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا(
يعين احلسد أو البغض أو الكُره ألنه أساس املشاكل اإلجتماعية،  :واحلاجة

                                                           

إِنْ شئْتم : (ارِ يوم بنِي النضريقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم للْأَنص :وقَالَ ابن عباس{: رطيب يف تفسريهقذكر ال ٤
كُم دياركُم وأَموالكُم قَسمت للْمهاجِرِين من دياركُم وأَموالكُم وشاركْتموهم في هذه الْغنِيمة، وإِنْ شئْتم كَانت لَ

: فَنزلَت؛ بلْ نقِْسم لإِخوانِنا من ديارنا وأَموالنا ونؤثرهم بِالْغنِيمة: الْأَنصارفَقَالَت  )ولَم نقِْسم لَكُم من الْغنِيمة شيئًا
)فُسهملَى أَنونَ عرثؤية) والْآي{ . 
أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقسم أراضي (: وروى البخاري  عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال ٥

وروى اإلمام أمحد  ).حىت تقسم إلخواننا من املهاجرين مثل الذي تقسم لنا: ن على األنصار، فقالت األنصارالبحري
ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة يف قليل،  ،يا رسول اهللا :قال املهاجرون: عن أنس رضي اهللا عنه قال

املأكل واملشرب واملنكح، حىت لقد خشينا أن يذهبوا وال أحسن بذالً يف كثري، لقد كفونا املؤنة، وأشركونا يف 
  ).ال، ما أثنيتم عليهم، ودعومت اهللا هلم: (فقال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم. باألجر كله
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يفك اهللا مشاكلنا مجاعة املؤمنني حىت نتخلَّق  ات البينية يف أي زمان ومكان، لنواخلالف
لط البشاشة قلوبنا أمجعني، وال تكون الدنيا أكرب بأخالق األنصار واملهاجرين، بأن ختا

مسافرون، وأن يكون عندنا إيثار إلخواننا  وجلَّ نا وال مبلغ علمنا، فكلنا إىل اهللا عزمهِّ
املؤمنني وبيننا وبني بعضنا، ويف قلوبنا احلب واملودة والشفقة والعطف احلنان والرمحة، 

البغضاء وما شابه ذلك، إذا فعلنا ذلك فإن ونرفع من القلوب احلقد واحلسد والكُره و
لُّ وجلَّ اهللا عزلنا كل مشاكلنا يف طرفة عني أو أقل سيح.  

ع، فإن اإلنسان الذي ال يباشر اإلميان سويداء قلبه، لو جئته بالدنيا كلها ال يشب
  :ذلك يفصلى اهللا عليه وسلَّم متأل عينه، وقد قال احلبيب  ولو أتيته بكل أموال امللوك لن

  ٦)طالب علمٍ وطالب مال: منهومان ال يشبعان(
والرضا عن أقدار اهللا سبحانه وتعاىل يف فؤاده،  ،لكن الذي يرزقه القناعة يف قلبه

له، وحيكِّم شرع اهللا يف أحواله وجلَّ ويرضي مبا قسمه اهللا عز، يده إىل حرام  فال ميد
ويوفقه لعمل اخلري  ،ن الذنوب واآلثامحيفظه اهللا م ،ألن اهللا جعل له يف احلالل كفاية

املؤمن من ( :وجيعل املالئكة من مجلة اخلدام، قال صلى اهللا عليه وسلَّم ،على الدوام
  ٧)عنه وجلَّ عز سلم املسلمون من لسانه ويده، واملهاجر من هجر ما ى اهللا

  ).دعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابةا(

                                                           

منهومان ال يشبعان طَالب : (بلفظ مرفوعاًرضي اهللا عنه ابن مسعود ن عالطرباين يف الكبري ، والقضاعي روى  ٦
منهومان ال يشبعان طالب العلم وطالب الدنيا، {: وهو عند البيهقي يف املدخل قال ابن مسعود). علْمٍ وطَالب دنيا

إِنَّ اِإلنسانَ : (طالب العلم فيزداد من رضى الرمحن، مث قرأ وال يستويان، أما طالب الدنيا فيتمادى يف الطغيان، وأما
إنه : وقال ) فاطر ٢٨) (إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماُء: (، وقوله)العلق ٧، ٦) (أَنْ رآه استغنى. لَيطْغى

ال يشبعان؛ منهوم يف العلم ال يشبع منه،  منهومان: (أنس رضي اهللا عنه مرفوعاً بلفظعن ، مث ساقه }موقوف منقطع
  ).ومنهوم يف الدنيا ال يشبع منها

املسلم من سلم املسلمون من لسانه : (أخرجه البخاري عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ٧
، وزاد )مائهم وأمواهلمواملؤمن من أمنه الناس على د: (، وزاد الترمذي)ويده، واملهاجر من هجر ما ى اهللا عنه

  ).وااهد من جاهد نفسه يف طاعة اهللا: (البيهقي
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  :اخلطبة الثانية
، وأعاننا بعونه وحوله بتوفيقهووفقنا  ،الذي أكرمنا داه ،عاملنياحلمد هللا رب ال

  . وطوله على ذكره وشكره وحسن عبادته أمجعني
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، بيده مقاليد السماوات واألرض 

  .قدير ءوهو على كل شي ءملكوت كل شي وبيده
وصفيه من خلقه وخليله، وعده اهللا وأشهد أن سيدنا حممداً عبد اهللا ورسوله، 

م  - وجلَّ عزبالتمكني يف  -وأمته إذا أصلحوا أحواهلم وعملوا مبا أنزله عليهم ر
وبالنصر على األعداء، وكثرة اخلريات والربكات اليت ترتل إىل األرض وخترج  ،األرض

  .  هلم من األرض وترتل عليهم من السماء
وأصحابه  ،يدنا حممد وعلى أحبابه األطهاراللهم صلِّ وسلِّم وبارك على س

ومن تبعهم بإحسان إىل يوم القرار، وعلينا معهم  ،من املهاجرين واألنصار ،األخيار
ك وجودك يا عزيز يا غفارمبن .  

  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
 -روى سيدنا عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما فيما أخرجه البخاري ومسلم 

لى اهللا عليه وسلَّم عندما هاجر من مكة إىل املدينة وجد اليهود يصومون أن الرسول ص
 :فسأهلم – وهو املوافق ليوم الثالثاء من هذا األسبوع - يوم العاشر من شهر اهللا احملرم

لهذا اليوم الذي جنَّى اهللا فيه موسى من فرعون وقومه، : تصومون هذا اليوم؟ قالوا م
  :مفقال صلى اهللا عليه وسلَّ

  .٨)حنن أوىل مبوسى منكم(
                                                           

كان يوم عاشوراء يوماً تعظمه اليهود وتتخذه : روى البخاري ومسلم عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال ٨
يوم عاشوراء  كان أهل خيرب يصومون: (ويف رواية). صوموه أنتم: (عيداً، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

زينتهم وعالمام، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : يتخذونه عيداً، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارم أي
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  :وأمر املسلمني بصيامه، وقال موضحاً األجر ملن صامه ،وصامه
)من صام يوم عاشوراء غُف٩)له ذنوب سنة ر.  

وملا وجد النيب صلى اهللا عليه وسلَّم أن اليهود تابعوه وصاموا هذا اليوم هم 
بني فعل اليهود الغادرين، فقال صلى اهللا اآلخرون، أراد أن يفرق بني فعل املؤمنني و

  :عليه وسلَّم
)إىل قابل ألص التاسع والعاشرلئن عشت ١٠)ومن.  

فمن وفقه اهللا عز وجل لصيام اليوم العاشر من يوم عاشوراء فله مغفرة ذنوب 
سنة، ومن صام يوماً قبله ويوماً بعده فهذا يف الدرجة األعلى يف طاعة اهللا وحبه 

ن صام يوماً فقط قبله أو يوماً بعده فهو يف الدرجة الثانية من القرب من وإكرامه، وم
  .اهللا

وطمعاً يف األجر  ،متابعةً للحبيب :فال حترموا أنفسكم من هذه الدرجات الثالث
  .والثواب الذي أعلنه سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلَّم

تسمع غري الذي ذكرناه عن يوم عاش وغري ذلك فأي لقي إليه حديثوراء فال ت
لَّفُوا أحاديث يف هذا اليوم ألنه أُذنك، وال ترعى إليه مسعك، فإن كثرياً من الشيعة أَ

                                                                                                                                                    

قدم رسول اهللا صلى : (وروى الشيخان أيضاً عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال). فصوموه أنتم: (وسلم
هذا يوم صاحل جنَّى اهللا فيه موسى وبين : قالوا! ما هذا؟: راء، فقالاهللا عليه وسلم املدينة فرأى اليهود تصوم عاشو

، فصامه صلى اهللا عليه وسلم، )أنا أحق مبوسى منكم: (إسرائيل من عدوهم، فصامه، فقال صلى اهللا عليه وسلم
 فيه موسى هذا يوم عظيم أجنى اهللا: قالوا! ما هذا اليوم الذي تصومونه؟: (فقال هلم: ويف رواية. وأمر بصيامه

: وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكراً فنحن نصومه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ).وسلم، وأمر بصيامه فنحن أحق وأوىل مبوسى منكم، فصامه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله(
من صام يوم عرفة غفر : (صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا تعاىل عنه قالالطرباين  ٩

 ).له سنة أمامه وسنة خلفه، ومن صام عاشوراء غفر له سنة
! يا رسول اهللا: حني صام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: (ويف رواية أليب داود ١٠

 - إن شاء اهللا  -فإذا كان العام القادم : ليه وسلمإنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول اهللا صلى اهللا ع
  ).صمت اليوم التاسع، فلم يأت العام املقبل حىت تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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نزل يف  اليوم الذي اُستشهد فيه اإلمام احلُسني ليعظِّم املسلمون هذا اليوم، ولكن ما
هذا  القرآن ويف قول سيد الرسل واألنبياء غناٌء عن كل ذلك، وما يفعله الشيعة يف

اليوم من لطم وجوههم وإسالة الدم من أجسادهم خيالف شرع اهللا، وخيالف هدي 
   .مصطفاهوحبيب اهللا 

فيجب علينا أن ال نشاركهم وال حناورهم وال منكنهم من فعل ذلك، ألن ذلك 
  .خمالف خمالفةٌ صرحية هلدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلَّم

أو  ،أو بتالوة القرآن ،أو بالدعاء فيه ،فاإلحتفاء بيوم عاشوراء يكون بصيامه
،أو بإطعام الطعام، أو بعمل خريٍ  ،بصدقات على الفقراء واملساكني أو بعمل خريٍ أو بر

  .أو بر أوصى به ونوه عنه احلبيب املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت السالم
نبياء صلى اهللا أما ما يفعله هؤالء فهو خمالف بالكلية ملا جاء به سيد الرسل واأل

  :وهو القائل ،عليه وسلَّم
  ١١)تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب اهللا وسنيت(

وجلَّ نسأل اهللا عز أن يرينا احلق تباعه، وأن يرينا الباطل زاهقاً إويرزقنا  احق
واستباق  ،توعمل الطاعا ،ب إلينا فعل اخلرياتجتنابه، وأن حيبإوهالكاً ويرزقنا 

  .على منهج سيد األولني واآلخرين ،القُربات، والتنافس يف الصاحلات
وللمسلمني واملسلمات، واملؤمنني واملؤمنات، األحياء  ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا

                                                           

مسكْتم بِهِما كتاب تركْت فيكُم أَمرينِ لَن تضلُّوا ما ت: (عن مالك أَنه بلَغه أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ١١
هبِيةَ ننسو قال رسول اهللا صلى : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال وأخرج مالك مرسالً، واحلاكم مسنداً وصححه). اللَّه

تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها ما متسكتم ما، كتاب اهللا وسنيت، ولن يتفرقا حىت يردا على : (اهللا عليه وسلم
يوما فينا  صلى اهللا عليه وسلمقَام رسولُ اللَّه  :رضي اهللا عنه قَالَأرقم مسلم يف صحيحه عن زيد بنِ  ىروو ).حلوضا

ةيندالْمكَّةَ وم نيا بمى خعداٍء يا بِميبطخ، هلَيى عأَثْنو اللَّه دمفَح، ذَكَّرظَ وعوقَالَ ،و ثُم) :دعا بأَم، اسا النهأَالَ أَي، 
ى فَأُجِيببولُ رسر ىأْتأَنْ ي كوشي رشا با أَنمنِ ،فَإِنثَقَلَي يكُمف ارِكا تأَن؛و ورالنى ودالْه يهف اللَّه ابتا كملُهذُوا  ،أَوفَخ

ِسكُوا بِهمتاسو ابِ اللَّهتبِك .قَالَفَح ثُم يهف غَّبرو ابِ اللَّهتلَى كى: ثَّ عتيلُ بأَهى ،وتيلِ بى أَهف اللَّه كُمأُذَكِّر ، كُمأُذَكِّر
 ).أُذَكِّركُم اللَّه فى أَهلِ بيتى ،اللَّه فى أَهلِ بيتى
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  .يا أرحم الراامحني ،منهم واألموات، إنك مسيع قريب جميب الدعوات
سلمني ة، وانصرنا وامللَّوبعز بعد ذاللهم أدرك اإلسالم وأهله جبمعٍ بعد فُرقة، 

  .املتباهني علينا يا خري الناصرين ،أمجعني على الغادرين واليهود والكافرين
اللهم امجع أئمة املؤمنني واملسلمني وحكامهم على العمل بكتابك، وعلى تنفيذ 

عباد رئيسنا بالبطانة الصاحلة، ووفقه للعمل مبا فيه نفع ال طْحسنة خري أحبابك، وأَ
  .ورفع شأن البالد، واجعل على يديه القضاء على الفساد وأهل اإلفساد

تبدل حالنا إىل أحسن حال، واجعلنا دائماً  ،اللهم انظر إلينا نظر عطف وحنان
إليك وأبداً متوجهون، وعلى جنابك متوكلون، وال تكلنا إىل أنفسنا وال إىل غريك 

      .   وال أقل يا أرحم الرامحنيعني طرفة 
إِنَّ اَهللا يأْمر بِالْعدلِ واالحسان وإِيتاِء ذي الْقُربى وينهى ( :عباد اهللا اتقوا اهللا

  ).النحل٩٠( )عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
مه يزدكم، وأقم واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نع ،ذكروا اهللا يذكركما

  .الصالة
***********************  


