
 اإلحتفال $جرة الرسولو  اإلحتفال �لعام اهلجري اجلديد                         فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

  هـ١٤٣٧احملرم  ١٧املوافق  ٣٠/١٠/٢٠١٥الزقازيق بعد صالة اجلمعة            -  ١ -

من املتشددين ينهون املسلمني عن اإلحتفال �لعام اهلجري اجلديد؟ أو اإلحتفال $جرة  ملاذا جند كثرياً : سؤالال
  الرسول صلى هللا عليه وسلَّم؟

 ------------  
هو منهج األئمة وحنن لنا منهٌج  دين هللا،ٌج خاٌص $م يف هاملتشددون هلم من أوًال ليس لنا شأٌن �ملتشددين،

   .ال يشغل �له بقول هؤالءفاإلنسان  .وسطية الذين استنبطوه من كتاب هللا ومن سنة رسول هللاأهل ال
ففتواه  ،ليس لنا شأٌن به: أن الشيخ فالن يفيت بكذا، فأقول له: من أحبابنا يقول يل كثرياً دائمًا  أجد ولذلك 

وهم ولياء وكانوا علماء وأ ،وعلمهم من لدنه ،الدالذين شهرهم هللا يف الب ففتواn من أهل املذاهب األربعةملن يتبعه، 
فل تملاذا حي - هم عخل مدفسن ألننا لو شغلنا أنفسنا �ملتشددين .، فليس لنا شأٌن �ملناهج األخرىأهل الوسطية

  .وما حكمهم؟ وندخل يف هذه املخالفات ؟بعاشوراء $ذه الكيفية الشيعة
، وال فال نسأهلم عن فتواهم ،ملخالفني هلذا املنهج الوسطي�فليس لنا شأٌن  ،حنن اخرتn املنهج الوسطي

وأصحاب املناهج  .يف صدورهم هدٍف خاصٍ وفق  ،ألvم جيتهدون مبنهج خاص ،يقولوننناقشهم فيما يفتون أو 
  .إال وجه هللا وإصابة اهلدف يف شرع هللامذاهبهم ال ربعة ال يهدفون من وراء مناهجهم و األ

  مياً من الدِّ غرفاً من البحر أو رشف  تمسٌ وكلهم من رسول هللا مل
حلبيبه ومصطفاه  ،، فنحن حنتفل ��م هللافكوvم حيتفلون أو ال حيتفلون شأٌن ال يعنينا على ما  - لقول هللا 

ِم هللاِ (: لسيدn موسىذكره يف القرآن  النيب ملا  فإذا كان ،فيها نصٌر �اليت حنن وأ�م هللا  ).الرعد٥( )َوذَكِّْرُهْم �َِ�َّ
هذا يوٌم جنَّى هللا موسى : قالوا ،تصومون هذا اليوم؟ ملَِ : هم يصومون يوم عاشوراء، فسأهلمهاجر إىل املدينة ووجد

فل �ليوم الذي جنَّى هللا فيه أفال حنتـ  ١)حنن أوىل مبوسى منكم(: فقالفنصومه شكرًا �، وقومه من فرعون وقومه، 
، أفال حنتفل شكرًا � فإذا كان قد صام اليوم الذي جنى هللا فيه موسى وقومه. !!حبيبه ومصطفاه من الكافرين؟

  ).التوبة٤٠( )فـََقْد َنَصَرُه هللا( :صر هللا الذي قال فيه هللانب ،!!هاجر فيه من مكة إىل املدينة؟�ليوم الذي 
 ربعضها أشرn إليها، وبعضها مل نش ،حلبيبه ومصطفاه، و�خذ منها الدروس والعربإذن فنحتفل هنا بنصر هللا 

الدرس الذي أخذnه  .نفسنا وألوالدn ولبناتنانعلمها ألن �حذ الدروس والعرب و ماذا فيها أو  ،ال تعد وال حتد ،إليها
فيها دروس ال تُعد وال وكذلك درس األمانة من اهلجرة، وهكذا أليس من السرية النبوية واهلجرة؟ من أين؟  ؛اليوم
  .ُحتد

، أفال حيق لنا أن نفرح بنصر حنتفل $ذا اليوم ألن هللا نصر حبيبه ومصطفاه وذكر ذلك يف كتاب هللاحن فن
حلبيبه ومصطفاه ).الروم٥، ٤( )بَِنْصِر هللاِ  .َويـَْوَمِئٍذ يـَْفَرُح اْلُمْؤِمُنونَ (: هللاهللا وقد قال   !!؟أفال نفرح بنصر هللا 

حلياة أ يفة و�خذ العظة والعرب   ،ليهم حىت ال نشوِّش أفكارnن فال نستمع إو اآلخر أما  .ن شاء هللامجعني إهذه ا
  **وصلى هللا على سيدn دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم  .إن شاء هللاوجنعل أنفسنا على الفطرة النقية السليمة 

                                                           

وا هذا اليوم الذي ملا قدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص املدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقال: (قالرضي هللا عنهما  ابن عباسعن روى أبو داود  ١
   ).وأمر بصيامه ،حنن أوىل مبوسى منكم :أظهر هللا فيه موسى على فرعون وحنن نصومه تعظيما له فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص


