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الذي هللِ    ، احلمد  ه  زبَ وحِ   َل الباطِ   مَ زَ وهَ   ،ه  وأهلَ   احلق    الذي نَصَ   اهللِ  احلمد  

  فرعونَ   ه  و  عد    َك وأهلَ   ،مشهود    يف يوم    -السالم  عليهِ -موسى    ه  ى نبي  جَ أن  

 ، ه  لَ وفض    اه  وحتر    عاشوراءَ   صامَ   ن  عىل مَ   والسالم    ، والصالة  موعود    يف يوم  

إلهَ   أن    وأشهد   اهلل   ال  رشيَك   وحده    إال  عبد  حممد    أن    وأشهد    له    ال   ه  ا 

َوَأْنُتْم ﴿  ،ه  ورسول   إَِلَّ  ََتُوُتنَّ  َوََل  ُتَقاتِِه  َحقَّ  اَّللََّ  اتَُّقوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأُّيه َيا 

  [102]آل عمران:  ﴾ُمْسلُِمونَ 

 : ا بعد  أم  

نعيش  فإننَ أفضل    املحرمِ   اهللِ  شهرَ   ا  بعدَ   السنةِ   شهورِ   الذي هو  ا   صيام 

، الصيامِ   أفضُل : »ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسول    : قاَل : قاَل  عن أيب هريرةَ   ،رمضانَ 

 .مسلم   ه  « أخرَج املحرمِ  اَّللِ ، شهرِ رمضانَ  بعَد 

العارِش   َث حدَ   د  وقَ  إظهارِ مِ   ،عظيم    ث  دَ َح   م  حمر    ن شهرِ مِ   يف    للحق    ن 

فهوَ للباطلِ   وإزهاق   أنجَ   اليوم    ،  اهلل الذي   -السالم   عليهِ -موسى    فيهِ   ى 
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 مَ دِ : قَ قاَل     عباس    ن ابنِ عَ   ، ه  وقومَ   رعونَ فِ   فيهِ   اهلل   َك ، وأهلَ ه  وقومَ 

 رسول    م  ل    ، فقاَل ا، يوَم عاشوراءَ يام  ِص   اليهودَ   دَ َج وَ فَ   املدينةَ   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسول  

 ى اهلل  جَ ، أن  عظيم    « فقالوا: هذا يوم  ؟هُ الذي تصومونَ   ما هذا اليومُ : »ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ

وقومَ   فيهِ  َق ه  موسى  وغر  فصامَ ه  وقومَ   فرعونَ   ،  ش    ه  ،  فنحن  كر  موسى   ا، 

 هُ فصامَ   .مْ نكُ بموسى مِ   وأوَل   قه أَح   فنحنُ : »ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسول    ، فقاَل ه  نصوم  

 .ملسلم   فظ  والل   عليهِ  « متفق  هِ بصيامِ  رَ ، وأمَ ملسو هيلع هللا ىلص اَّللِ رسوُل 

 : َل مراحِ   بأربعِ ر  مَ  عاشوراءَ  صيامَ  أن    رجب   ابن   العالمة   رَ وذكَ 

وال    ةِ اجلاهلي    أهلِ   معَ   بمكةَ   ه  يصوم    كانَ   ملسو هيلع هللا ىلص  النبي    أن    األول/  املرحلةُ 

،  يف اجلاهليةِ   عاشوراءَ   تصوم    ت  ا كانَ قريش    : إن  عائشة    ت  قالَ   هِ بصيامِ   ر  يأم  

: ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ رسول   ، فقاَل رمضان    َض رِ ، حتى ف  هِ بصيامِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  رسول   رَ أمَ  م  ث  

 .عليهِ  « متفق  هُ رْ طِ فْ يُ لْ فَ  اءَ َش  نْ مَ ، وَ هُ مْ ُص يَ لْ فَ  اءَ َش  نْ مَ »

أوال     وكانَ   ه  يصومونَ   اليهودَ   دَ َج وَ   املدينةَ   ا جاءَ مل    ملسو هيلع هللا ىلص  أنه    /  الثانيةُ   املرحلةُ 

 ِ »فقاَل   م  ه  تَ وافقَ م    ب  ي  مِ وأوَل   قه أَح   نحنُ :  بموسى   متفق   .«هُ فصامَ   .نكم 

 .عليهِ 



3 

ف  مل    أنه    /الثالثةُ   املرحلةُ   عاشوراءَ   يامِ ِص   جوب  و    َخ ِس ن    رمضان    َض رِ ا 

: عائشة    ت  قالَ   ،هِ بصيامِ   الصحابةِ   أمرَ   فرتكَ   ، واجب اا اَل ستحب  م    ه  صيام    وصارَ 

ِ فلّم   ، اَّللِ  أيامِ   نْ مِ   يوم    عاشوراءَ   إنَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسول    ، قاَل رمضان    َض  افرت 

 . عليهِ  « متفق  هُ كَ رَ تَ  شاءَ  نْ ومَ  هُ صامَ  شاءَ  نْ فمَ 

  العارِشِ   عَ مَ   عِ التاِس   عىل صيامِ   مَ زَ عَ   ملسو هيلع هللا ىلص   هِ حياتِ   يف آخرِ   أنه    /  الرابعةُ   املرحلةُ 

إل   بقيُت   نْ لئِ »  :ملسو هيلع هللا ىلص  النبي    : قاَل عباس    ابن    اهللِ  عبد    قاَل   ،اليهودَ   َف الِ خَ لي  

 .مسلم   رواه   «عَ التاِس  نَّ ومَ ألُص  ل  قابِ 

 كانَ  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   أن   يف الرشيعةِ  عاشوراءَ  صيامِ  منزلةِ  عىل عظيمِ  ل  يد   اوِم  

 ى صيامَ يتحرَّ   ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ   ا رأيُت مَ »:  قاَل   أنه      عباس    عن ابنِ   ،اه  يتحر  

لَ  يوم    .عليهِ  « متفق  عاشوراءَ   يومَ إَلَّ  هِ عىل غيِ  هُ فضَّ

، عن كاملة   سنة   ذنوِب   تكفي   وَ فضال  عظيّم  وه    له   الرشيعة   ت  جعلَ  د  وقَ 

عىل   ، أحتسُب عاشوراءَ   يومِ   وصيامُ »  :ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسول    : قاَل قاَل   أيب قتادةَ 

 .مسلم   أخرجه   «.هُ التي قبلَ  السنةَ  رَ كف  يُ  أنْ  اَّللِ
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   ،ع  والتاِس   العارِش    امَ َص ي    أن    هِ صيامِ   ل  وأكمَ 
ن ئِ لَ »   :ملسو هيلع هللا ىلص  هِ ن قولِ مِ   مَ ا تقد  ملِ

 واحد    يوم    يصومَ   أن    يف الفضلِ   «، ثم يليهِ عَ التاِس   نَّ ومَ ألُص   ل  إل قابِ   بقيُت 

 .  عاشوراءَ  يوم   وهوَ 

عن   حديث    ح فيهِ م يِص لَ فَ   ،ه  بعدَ   ويوم    ه  قبلَ   ويوم    العارِشِ  اليومِ   صيام    اأم  

ا مل يِص اهللِ  رسولِ     يوم    صامَ ي    أن    ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   عن رسولِ   ح  ، وأيض 
ِ
 ويوم    عاشوراء

 .ه  بعدَ  أو يوم   ه  قبلَ 

ي    أنه    علم  ولي    إذا إال    عاشوراءَ   ألجلِ   أيام    ثالثةِ   صيامِ   د  تقص    ستحب  ال 

 ثالثةَ   فيصومَ   رشعية    برؤية    ه  دخول    ط  ي ضبَ   م  ، فلَ م  حمر    شهرِ   يف دخولِ   ك  َش 

 عباس    هذا عن ابنِ   َت يقين ا، ثبَ   عَ والتاِس   العارِشَ   اليومَ   كَ درِ احتياط ا لي    أيام  

 .وإسحاَق  وأمحدَ  والشافعي   سيينَ  ابنِ  وهو قول  

 . يف اخلياِت  وللمسابقةِ  بالطاعاِت  قنا للعملِ أن يوف   اهللَ أسأل  

 . الرحيم   الغفور    هوَ  إنه   ،ميل ولك   اهللَ وأستغفر   ما تسمعونَ  أقول  
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 : ا بعد  ... أم  عىل رسول اهللِ والسالم   والصالة   هللِ احلمد   

 : مهمة   وقفات   عاشوراءَ  يومِ  ففي

كّم   عاشوراءَ   يومِ   يف صيامِ   ت  وتكاثرَ   األحاديث    ت  تواترَ   األول/  الوقفةُ 

يف  ه  وحدَ   البخاري    رواه    د  وقَ   (العارفيَ   بستان  )  هِ يف كتابِ   اجلوزي    ابن    ه  ذكرَ 

ثّمنيةِ   هِ صحيحِ  الصحابةِ مِ   عن  ي  ن  ال  هذا  ومع  تِ ستبعَ ،  أن  ال  جاهِ   دَ د 

  ق  صد  ت    ا ضعيفة  قلوب    دَ ، وأن تِ بالتضعيِف   عاشوراءَ   عىل أحاديِث   يستطيل  

 .مسعود   ابن   ه  كّم قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص حممد   ةَ م  أ   ةَ كَ هلَ  أرسعَ ، فّم ه  كالمَ 

وأال  هِ وانتصارِ   احلق    بظهورِ   ح  الفرَ   /الثانيةُ   الوقفةُ  يكونَ ،    املسلمِ   م  هَ    

بَ س  فحَ   الشخصيةَ   ه  مصاحِلَ     ح  يفرَ   ل  ب، 
م،  زِنِ حل    ن  ويزَ   املسلميَ   ِح رَ فَ لِ

قاَل هِ وظهورِ   احلق    النتصارِ   ح  ويفرَ  وصِف   اهلل   ،  د   ُمَ ﴿  : الصحابةِ   يف  مَّ

اُء   ُرََحَ اِر  اْلُكفَّ َعىَل  اُء  َأِشدَّ َمَعُه  َوالَِّذيَن  اَّللَِّ  النعّمنِ   ﴾َبْينَُهمْ َرُسوُل   بنِ   عن 

قاَل قاَل   أنه      بشي   تواد    املؤمنيَ   ُل ثَ مَ » :  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رسول    :  م، هِ يف 

وتعاطُ هِ وتراَُحِ  مَ هِ فِ م،  اشتَ   دِ اجلَس   ُل ثَ م  منهُ كَ إذا  لهُ اعَ َد تَ   و  ْض عُ   ى   رُ سائِ   ى 

 . عليهِ  متفق    «ىمَّ والُ  رِ هَ بالسَّ  دِ اجلَس 
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 املسلمةِ   هِ تِ يف شخصي    زَ التّمي    من املسلمِ   ب  تطل    الرشيعةَ   أن    /الثالثةُ   الوقفةُ 

ي   اليهودِ مِ   الكافرينَ   َف الِ بأن  وغيهِ   ن  أعداء    ؛موالنصارى   هللِ   ألنم 

خالَ ذَ لِ   هِ ولدينِ  عَ   اليهودَ   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسول    َف ا  يصومَ   مَ زَ بأن    العارِشِ   عَ مَ   أن 

 َع. التاِس 

  ، الكافرينَ  ةِ عىل مشاَبَ   ونَ وهم يتسابق   اليومَ  املسلميَ  ن حالِ هذا مِ  أينَ 

ا، فأهان  د  وتقَ   ة  ارَ هذا حَض   ونَ د  ع  ويَ   ل  بَ  م،  ه  وأضعفَ   اهلل  م  م فأهاَن  ه  َس وا أنف  م 

 م.اه  و  وقَ  م اهلل ه  ز  م ألعَ هِ م بدينِ ه  َس وا أنف  ولو أعز  

الرابعُة/   باهللِ الوقفُة  املرشكوَن  وهم   اجلاهلي ِة،  أهَل  أن   كيَف  لوا  تأم 

اليهود    ثم   ، ويصموَنه  اليوَم  هذا  ي عظ موَن  كانوا  م -والكافروَن،  وه 

وا ي عظ موَن هذا اليوَم  كانكيَف   ﴾ُعَزْير  اْبُن اَّللِ﴿الذيَن يقولوَن:    -اليهود  

، فنحن  أحق  منهم كّم أخرَب  ، ويصوموَنه  الذي أنَجى اهلل  فيِه موسى وقوَمه 

َص زوَجَك ووَلَدَك عىل ملسو هيلع هللا ىلصبذلَك رسول  اهللِ   ر  ، فاجتِهد  عىل صوِمِه وأن حت 

الصحصوِمهِ  كاَن  عن،  البخاري   رَوى  كّم  ع   ابة   م  بنِت  َبي ع  ذ   الر    و 

وي عطو صبياَن م  موَن  وي صو  أبناؤ يصوموَنه   يلَهى  حت ى  َعَب  الل  هم  َنم 

 . وَن صياَمه   في تم 
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  و  ل  غ   ما بيَ  طائفتانِ  عاشوراءَ   يف يومِ ل  َض  /اخلامسةُ  الوقفةُ 
 
 : وجفاء

الذينَ ية  الغالِ   الطائفة   العيالِ   وتوسيع    فرح    يومَ   جعلوه    :  فَ كّم  ،عىل   َل عَ  

 ، وبعض  من أخطَأ من أهِل السنة.الصوفية   َك ذلِ 

فأسالوا    ،عىل الصدورِ   ب  وَض   زن  ح    يومَ   جعلوه    : الذينَ اجلافية    الطائفة  

آل   بتعظيمِ   باهللِ  رشك    يومَ   وجعلوه    ل  ، بَ قالءَ م الع  وا عليهِ ك  وأضحَ   الدماءَ 

، اهللِ   ملنزلةِ ورفِعهم    البيِت      سبحاَنه 
ِ
 اهللِ   ن  لعائِ   م  عليهِ   –  الرافضة  م  ه    وهؤالء

 . -ينِ الد   يومِ  إىل

نكونَ   والواجب   الصاطِ   أن  عىل  نخ    ،املستقيمِ   وسط ا  إال   ه  ص  فال 

 . بالصيامِ 

صيامِ   ص  حرِ لنَ  -اإليّمنِ   إخوةَ - ولن عاشوراءَ   عىل    ث  ح  ونَ   ع  شج  ، 

صيامِ   واملسلميَ   واجليانَ   واألصدقاءَ   واألبناءَ   َب األقارِ  عىل  ا   هِ عموم 

 واآلجاَل  قصية   األعّمرَ  ، فإن  كاملة   سنة   ذنوِب  تكفيِ  م بأجرِ اه  وإي   رَ ظفَ لنَ

اَّللَِّ ُثمَّ   َواتَُّقوا َيْوًما ُتْرَجُعوَن فِيِه إَِل ﴿  :تعاىل  قاَل   بغتة    م  هيج    واملوَت   حمدودة  

َوَساِرُعوا إَِل ﴿  :تعاىل  وقاَل   ﴾ُتَوَّفَّ ُكله َنْفس  َما َكَسَبْت َوُهْم ََل ُيْظَلُمونَ 

ْت لِْلُمتَِّقيَ  ََمَواُت َواأْلَْرُض ُأِعدَّ  ِمْن َرب ُكْم َوَجنَّة  َعْرُضَها السَّ
 . ﴾َمْغِفَرة 
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  يامَ ا ِص نَ لَ يّس    م  ، الله  اعاِت عىل الط  ِق والتساب    اخلياِت   ا لفعلِ قنَوف    م  الله  

ا مَ   نِ تَ ن الفِ مِ   َك بِ   ا نعوذ  إن    م  ، الله  العامليَ   ب  ا يا رَ ن مِ   له  وتقب    عاشوراءَ   يومِ 

 . م اهلل رمحك  م يَ ك  وا إىل صالتِ وم  ، وق  نَ طَ ا بَ مَ نها وَ مِ  رَ هَ ظَ 

 

 

   


