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 وقفات مع يوم عاشوراء 

 :اخلطبة األول 

احلمد اهلل الذي نرص احلق وأهله وهزم الباطل وحزبه، احلمد الذي 

أنجى نبيه موسى عليه السالم يف يوم مشهود وأهلك عدوه فرعون 

وحتراه  عاشوراء  صام  من  عىل  والسالم  والصالة  موعود،  يوم  يف 

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا  وفضله  

ُقوا اَّللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوََل ََتُوُتنَّ إَِلَّ َيا َأُّيَ }عبده ورسوله   ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ

 [،102]آل عمران:  {َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ 

 ..أما بعد

إننا نعيش شهر اهلل املحرم الذي هو أفضل شهور السنة صياًما بعد  ف

»أفضل  :  ملسو هيلع هللا ىلصرمضان عن أيب هريرة ريض اهلل عنه: قال رسول اهلل  

 أخرجه مسلم «الصيام، بعد رمضان، شهر اَّلل املحرم



2 

وقد حدث يف العارش من شهر حمرم حدث عظيم من إظهار للحق 

موسى   فيه  اهلل  أنجى  الذي  اليوم  فهو  للباطل،  عليه -وإزهاق 

وقومه، وأهلك اهلل فيه فرعون وقومه عن ابن عباس ريض    -السالم

د اليهود صياما، يوَم املدينة فوج  ملسو هيلع هللا ىلصقدم رسول اهلل    :اهلل عنهام قال

 »ما هذا اليوم الذي تصومونه؟«:  ملسو هيلع هللا ىلصعاشوراء، فقال هلم رسول اهلل  

ق فرعون  فقالوا: هذا يوم عظيم، أنجى اهلل فيه موسى وقومه، وغرَّ

: ملسو هيلع هللا ىلص وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه، فقال رسول اهلل  

اَّلل   رسول  فصامه  منكم  بموسى  وأول  أحق  وأمر   ملسو هيلع هللا ىلص»فنحن   ،

 .متفق عليه واللفظ ملسلم  بصيامه«

أن صيام عاشوراء مّر بأربع   - رمحه اهلل-وذكر العالمة ابن رجب  

 : مراحل

النبي   أن  األوىل/  اجلاهلية   ملسو هيلع هللا ىلصاملرحلة  أهل  بمكة مع  كان يصومه 

وال يأمر بصيامه. قالت عائشة: إن قريشا كانت تصوم عاشوراء يف 
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بصيامه، حتى فرض رمضان، فقال   ملسو هيلع هللا ىلص اجلاهلية، ثم أمر رسول اهلل  

 متفق عليه »من شاء فليصمه، ومن شاء فليفطره«: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

صومونه وكان ملا جاء املدينة وجد اليهود ي  ملسو هيلع هللا ىلصأنه    املرحلة الثانية /

فقال موافقتهم  حيب  أحق  :  أواًل  نحن  منكم »  بموسى  وأول 

 متفق عليه.   «فصامه

أنه ملا فرض رمضان نسخ وجوب صيام عاشوراء   املرحلة الثالثة/

قالت  بصيامه  الصحابة  أمر  فرتك  واجًبا  ال  مستحًبا  صيامه  وصار 

»إن عاشوراء يوم :  ملسو هيلع هللا ىلصفلام افرتض رمضان، قال رسول اهلل    :عائشة

 متفق عليه من أيام اَّلل، فمن شاء صامه ومن شاء تركه«

أنه يف آخر حياته عزم عىل صيام التاسع مع العارش   املرحلة الرابعة /

»لئن بقيت  :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي    : ليخالف اليهود قال عبد اهلل ابن عباس

 مسلم رواه إل قابل ألصومن التاسع«
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 ملسو هيلع هللا ىلصومما يدل عىل عظيم منزلة صيام عاشوراء يف الرشيعة أن النبي  

النبي  »ما رأيتكان يتحراه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام، أنه قال:  

له عىل غريه إَل يوم عاشوراء،  ملسو هيلع هللا ىلص  متفق عليه  «يتحرى صيام يوم فضَّ

ذنوب سنة كاملة، تكفريوقد جعلت الرشيعة له فضاًل عظياًم وهو  

قال  قتادة  أيب  اهلل    :عن  رسول  عاشوراء،   ": ملسو هيلع هللا ىلصقال  يوم  وصيام 

 أخرجه مسلم  "أحتسب عىل اهلل أن يكفر السنة التي قبله

»لئن :ملسو هيلع هللا ىلصوأكمل صيامه أن يصام العارش والتاسع ملا تقدم من قوله 

، ثم يليه يف الفضل أن يصوم يوًما بقيت إل قابل ألصومن التاسع«

وهو يف هذه السنة يوافق اخلميس اآليت  . واحًدا وهو يوم عاشوراء

 واألكمل أن يصام معه التاسع وهو يوم األربعاء 

ويوم بعده فلم يصح فيه حديث أما صيام اليوم العارش ويوم قبله  

اهلل   رسول  عن  يصح  مل  وأيًضا  اهلل،  رسول  يوم   ملسو هيلع هللا ىلصعن  يصام  أن 

 .عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده
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وليعلم أنه ال يستحب تقصد صيام ثالثة أيام ألجل عاشوراء إال 

رشعية  برؤية  دخوله  ُيضبط  فلم  حمرم،  شهر  دخول  يف  شك  إذا 

اليوم العارش والتاسع يقينًا، ثبت فيصوم ثالثة أيام احتياًطا ليدرك  

وأمحد   والشافعي  سريين  ابن  قول  وهو  عباس  ابن  عن  هذا 

 . وإسحاق

 . أسأل اهلل أن يوفقنا للعمل بالطاعات وللمسابقة يف اخلريات

 أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل يل ولكم إنه هو الغفور الرحيم 

 :اخلطبة الثانية

 :أما بعد ...احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل 

 : ففي يوم عاشوراء وقفات مهمة

تواترت األحاديث وتكاثرت يف صيام يوم عاشوراء   الوقفة األول/

البخاري   اه كتابه بستان العارفني، وقد رو  كام ذكره ابن اجلوزي يف 
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أن وحده يف صحيحه عن ثامنية من الصحابة، ومع هذا ال يستبعد  

جتد   وأن  بالتضعيف،  عاشوراء  أحاديث  عىل  يستطيل  جاهاًل  جتد 

كام قاله   ملسو هيلع هللا ىلصقلوبا ضعيفة تصدق كالمه، فام أرسع هلكة أمة حممد  

 . ابن مسعود

الفرح بظهور احلق وانتصاره، وأال يكون هم املسلم   الوقفة الثانية/

وحيزن  املسلمني  لفرح  يفرح  بل  فحسب،  الشخصية  مصاحله 

حلزهنم، ويفرح النتصار احلق وظهوره، قال اهلل يف وصف الصحابة 

اِر ُرََحَاُء َبْينَُهمْ } اُء َعىَل اْلُكفَّ ٌد َرُسوُل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ عن   {ُُمَمَّ

مثل   ":  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل    :النعامن بن بشري ريض اهلل عنه أنه قال

اشتكى  إذا  مثل اجلسد  وتعاطفهم  توادهم، وترامحهم،  املؤمنني يف 

 متفق عليه  "منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

الثالثة/ شخصيته   الوقفة  يف  التاميز  املسلم  من  تطلب  الرشيعة  أن 

لكافرين من اليهود والنصارى وغريهم ألهنم املسلمة بأن خيالف ا 
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اليهود بأن عزم أن يصوم   ملسو هيلع هللا ىلصأعداء هلل ولدينه لذا خالف رسول اهلل  

 . مع العارش التاسعَ 

اليوم املسلمني  حال  من  هذا  مشاهبة   وهم  أين  عىل  يتسابقون 

الكافرين بل ويعدون هذا حضارة وتقدًما، فأهانوا أنفسهم فأهاهنم  

 . زوا أنفسهم بدينهم ألعزهم اهلل وقواهماهلل وأضعفهم، ولو أع

 : الوقفة الرابعة/ ضّل يف يوم عاشوراء طائفتان ما بني غلو وجفاء

فعل  الذين جعلوه يوم فرح وتوسيع عىل العيال كام  :الطائفة الغالية

 . ذلك الصوفية

اجلافية: الصدور   الطائفة  عىل  ورضب  حزن  يوم  جعلوه  الذين 

يوم رشك   بل وجعلوه  العقالء،  عليهم  الدماء وأضحكوا  فأسالوا 

  لعائن  عليهم  –باهلل بتعظيم آل البيت ملنزلة اهلل وهؤالء هم الرافضة  

 . الدين  يوم إىل  اهلل
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إال  نخصه  فال  املستقيم  الرصاط  عىل  وسًطا  نكون  أن  والواجب 

 .بالصيام

اإليامن - ولنشجع ونحث   -إخوة  لنحرص عىل صيام عاشوراء، 

عىل  عموًما  واملسلمني  واجلريان  واألصدقاء  واألبناء  األقارب 

األعامر  فإن  كاملة،  سنة  ذنوب  تكفري  بأجر  وإياهم  لنظفر  صيامه 

ُقوا َيْوًما }قصرية واآلجال حمدودة واملوت هيجم بغتة قال تعاىل   َواتَّ

 {اَّللَِّ ُثمَّ ُتَوَّفَّ ُكُل َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ََل ُيْظَلُمونَ   ُتْرَجُعوَن فِيِه إَِل 

ََمَواُت }وقال تعاىل   ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ َوَساِرُعوا إَِل َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّ

ْت لِْلُمتَِّقنَي   . {َواأْلَْرُض ُأِعدَّ

يرس لنا اللهم  ،  اللهم وفقنا لفعل اخلريات والتسابق عىل الطاعات

اللهم إنا نعوذ بك من ،  صيام يوم عاشوراء وتقبله منا يا رب العاملني

 وقوموا إىل صالتكم يرمحكم اهلل ن،  الفتن ما ظهر منها وما بط

 د . عبد العزيز بن ريس الريس 


