
 



 :المقدمة

ُالشعورُ ُُيبدأُ ُُأنُُمنذُُاإلنسانُ    األسئلة  تلك  هنفس    يف  تثورُُالطفولةُُسنُ ُُيفُُوهوُُهحولُ ُُبمنُُفيه

ُُأيُنُمنُمثلُ:ُأسئلةُ ُ،منها  ا مفر   يجد فل  ،عليه ح  ل  وت   ،العميقة ُأيُنُمُنُأسيرُ؟ُأيُنُوإلُىُ؟أتيت 

ُُدجُ وُ ُلماذاُقها؟أحقُ ُأُنُيجبُالتُيُالغايةُماُموجود؟ُأناُلماذُاُالعظيم؟ُالوجوُدُهذاُجاء

ُُُمُنُُوغيرهاُُاألرض؟ُُهذهُُعلىُُالناس ُُُعنهاُُيجيُبُُالُُوالتُيُُ،الكثيرةُ ُُالتساؤالت  ُُويقينُ ُُبحق 

ُالسليمةُ.ُالعقيدُةُإال

ُُ،إليها يسير التي والغاية   وجوده، سبب   لإلنسان   تكشف التي هي حيحةالص   فالعقيدة

ُُولماذا ُُهذُهُمُنُأكملُهيُأخرُىُحياُةُهناكُأُمُواحدةُ ُحياةُهيُوهلُالوجود،ُهذاُكل 

ُُُوضوحُ.ب ُُُالعقيدةُُعنهاُُتجيبُأسئلةُ ُُهاكلُ ُالحياةُ؟

ُُبالعقيدةُالحكيُمُالشارعُاهتماُمُكاُنُهنُاُومن ُُالتوحيُدُفعقيدُةُ،اهتماُمُأي ُُفوُقُةليُمالس 

ُ ُُهي  ُُاهللُُقخلُ ُأجلهُاُمُنُالتُيُوهيُاإلسالم،ُأساس  ا}ُُ:تعالىُقالُُ،الخلق  م  ُُو  ل ْقت  نُ ُخ  ُاْلج 

ُ ْنس  اإْل  ُُُو  ونُ ُُإ ال  ي ْعب د 
ُيقولُُالكتبُ،ُُوأنزُلُُالرسلُُاهللُُأرسلُُهباُُالتيُُوهيُُ،[56:ُُالذاريات]ُُ{ل 

ُا}ُتعالى: م  ْلن ُاُو  ُُم نُُْأ ْرس  ْبل ك  ولُ ُم نُُْق  س  ُُر  ُيُإ ال  ْيهُ ُن وح  ُُأ ن هُ ُإ ل  هُ ُال  ُُإ ل  ونُ ُأ ن ُاُإ ال  اْعب د  :ُاألنبياءُ]ُ{ف 

دُْ}ُتعالىُ:ُويقولُُ،[25 ق  ل  ْثن ُاُو  ُُف ُيُب ع  ل  ةُ ُك  واًلُُأ م  س  وُاُأ نُ ُر  ب وُاُاهللُ ُاْعب د 
اْجت ن  ُُو  وت  ُُ{الط اغ 

وا} ُلقومه:ُُيقولُُرسولُ ُُكُلُوكاُنُ،[36:ُُالنحل] ُاُاهللُ ُُاْعب د  مُُْم  هُ ُُم نُُْل ك  هُ ُإ ل  ْير  ُُ.{غ 

ُأوُ ُهُوُوتعالىُسبحانُهُاهلُلُوتوحيُد ُُاهللُرضُيُعمرُابُنكماُيفُحديثُُ،اإلسالُمُانُ كأرُل 

  وإقام اهلل، رسول اد  محم   وأن   اهلل إال إله ال أن شهادة خمس: على اإلسلم  بني »ُ:ماعنه

ُيفُوسلمُعليُهُاهللُصلىُبيالن ُُبقيُوقدُ،(1ُ)«رمضان وصوم والحج، الزكاة، وإيتاء الصلة،

ُُرضُتفُ ُإلىُالمدينُةُهاجُرُفلماُ،رهويقرُ ُالتوحيدُإلُىُيدعوُُاعامًُُعشرُثالثُةُمكة ُُالعبادات 

 عليه  يجب   ما  لأو    وتوحيد اهلل تعالى هو  ، اإلنسان  مال  رأس   هو  الصحيحة  فالعقيدة ُُاألخرىُ،

ُالن ُُُبعُثُُلماُُولذلكُُ؛تحقيقه   ا قوم    تأتي  إنك »ُُله:ُُقالُُاليمنُُإلىُُمعاًذاُُوسلمُُعليهُُاهللُُصلىُُبي 

  كلذل   أطاعوا  هم فإن  اهلل، رسول يوأن   اهلل  إال  إله ال أن  شهادة إلى فادعهم  الكتاب، أهل  من 

 هي ليمةالس   العقيدة  وُ.(2)«وليلة يوم كل يف صلوات خمس   عليهم افترض اهلل أن  مهمفأعل  

ُُصالُحُعملُفاُلُ،األخرى األعمال كل عليها تبنى التي  األساس  ُُإيمانُ ُباُلُاهللُعنُدُمقبول 

نُْ}ُتعالىُ:ُاهلُلُيقولُصحيحُ، ُُم  ل  م  ال ًحُاُع  رُ ُم نُُْص  ك  وُ ُأ ْنث ىُأ وُُْذ  ه  نُ ُو 
ْؤم  ن ْحي ي ن هُ ُم  ل  ي اةًُُف  ُُط ي ب ةًُُح 

 

ُ(.8خرجهُالبخاريُ)(ُأ1)

ُ(.19خرجهُمسلمُ)(ُأ2)



مُْ ن ه  ي  ن ْجز  ل  مُُْو  ه  نُ ُأ ْجر  اُب أ ْحس  ان واُم  ل ونُ ُك  ُالنحل]ُ{ ي ْعم  ُاهلل:ُرحمهُتيميةُابنُقالُ،[97:

"ُ ُُُفأصل  ُُالعزُُأبيُُابنُُويقولُُ،(1ُ)"والكفرُُالشركُُالفساد:ُُوأصُلُُ،واإليماُنُُوحيدالتُ ُُالح:الص 

ُُالدينُأصوُلُعلم" ُاهللُ:ُرحمه ُُالفقهُوهوُ،المعلوُمُبشرفُالعلمُشرفُإُذُالعلومُ؛ُأشرف 

ُُوجمعُهُقالهُُماُُتعالُىُاهلُلُُهرحمُحنيفُةُُأبوُُاإلماُمُُسمىُُولهذاُُ؛الفروعُفقُهُإلُىُسبةبالن ُُاألكُب

ُُُيف ُُإليُهُُوضرورهتمُُحاجة،ُُكلُُفوُقُُإليهُُالعباُدُُوحاجُةُُ،األكُبُُالفقهُُ:الديُنُُأصوُلُُمنُُأوراق 

ُ ُُُفوق  ُُومعبودهاُُهُاربُ ُُتعرفُُبأُنُُإالُُطمأنينة،ُُوالُُنعيُمُُوالُُللقلوب،ُُحياُةُُاُلُُُهألنُ ُُضرورةُ؛ُُكل 

ُُُكلُهُُذلكُُمعُُويكونُُوأفعاله،ُُوصفاتُهُُبأسمائهُُوفاطرها ُُهاسعيُ ُُويكوُنُُسواه،ُُاممُ ُُإليهاُُأحب 

ُُ.(2)"خلقُهُُسائُرُمنُغيرهُدوُنُإليهُيقرهباُُفيما

ُيجُ ُُمُاُُأهمُ ُُهيُُفالعقيدة ُُلإلنساُنُُينبغيُُومنهُاُُُ،عليهُُوالحرُصُُبهُُالعنايةُُاإلنساُنُُعلىُُب 

 نصب   العقيدة  جعلُُفمُنُُوالنفس،ُُوالكونُُوالمجتمعُُالحياُةُُعنُُهُاكلُ ُُتصوراتهُُيُفُُينطلقُُأن

  من التي الغاية   قيحق   أن استطاع الكونية والسنن الشرعية األحكام فهم يف منها وانطلق  عينيه

لق،  أجلها جد أجله من  الذي الهدف  و  خ  ُُ.و 

 : تمهيد

ُُ،المسلمينُعندُفضيُلعظيمُُيومُ ُوهوُُ،محرُمالُشهُرُمنُالعاشرُاليوُمُهوُعاشوراُءُيوُم

ُالن ُُأمر ُُوصامُهُهُ،وصامُ ُبصيامُهُوسلمُعليهُاهلُلُصلىُبي  ُعلىُوتتابعوُاُ،معهُالكراُمُحابةالص 

لل   زينيت التوحيد، على شاهد   يوم   العظيم  اليوم هذا وُذلك،  بدثار   ويتسربل التوحيد، من بح 

 صيامه  وتفاصيل  بالتوحيد،  مليئة    اليوم   هذا  ة  قص    فتجد  بالتوحيد،  ينطق  إذ  وينطق  التوحيد،  من

ُبالتوحيد. قةمتعل  

ُُألهميُةُُُ؛للغايةُُةمهمُ ُُاليوُمُُهبذُاُُتحيطُُالتُيُُُةالعقديُ ُُوالمسائُلُُوالمقاصدُ ُُالغاياتُُةُ ومعرفُ 

ُهذاُُةيُ ألهمُ ُُاإلنسانُ ُُاستشعارُُيزيدُُوالغاياتُُالمسائلُُهذهُُوبمعرفةُُاإلنسانُ،ُُحياةُُيفُُالعقيدة

ُُأنُ ُكماُ،العقدي ُُبالجانبُهنتمُ ُُملُماُالبالُعلىُتطرأُالربماُُمعاين ُنفسهُيفُقويعمُ ُاليوم،

ُُالشريعة،ُُلمقاصُدُُاتحقيقًُُُأكثُرُُالمسلمُ ُُيجعُلُُاليوُمُُهبذُاُُقةالمتعلُ ُُالعقديُةُُبالمسائلُُاالهتماُم

ُُمسائلُمنُعدًداُنفوسنُاُيفُيغرُسُأن هُوكيفُاليوم،ُهبذاُُالتوحيدُلعالقةُبيانُ ُُالورقةُهذهُويف

ُُُة.المهمُ ُُالعقيدة

 :الشريعة نصوص يف عاشوراء يوم

 

ُ.(18ُ/163مجموعُالفتاوىُ)(1ُ)

ُ(.17شرحُالطحاويةُ)ص:ُ(2ُ)



ُُوردت ُُهيُُمُاُومنهُاُة،عامُ ُهيُماُمنهاُاليوم،ُُهذاُيُفُعديدُةُنصوص   ةُ.خاص 

ُُاهلُلُصلُىُاهللُرسوُلُقالُقال:ُعنُهُاهللُرضُيُهريرةُأبيُحديثُُ:ةالعام   النصوص فمن 

  صلة  الفريضة   بعد  لة الص    وأفضل  م،المحر    اهلل   شهر    رمضان   بعد    الصيام  أفضل »ُُوسلمُ:ُُعليُه

ُُُ.(1ُ)«الليل

 فمنها:  ةالخاص   صوصالن   اوأم  

ُُهُ تصومُ ُعاشوراءُيوُمُكانُقالت:ُعنهاُاهللُرضيُعائشةُحديثُُ-1 ُُالجاهليةُ،ُيُفُقريش 

ُُفلماُبصيامه،ُوأمُرُصامهُالمدينةُ ُقدُمُُافلمُ ُهُ،يصومُ ُوسلُمُعليهُاهلُلُصلىُاهللُرسوُلُوكان

ُُ.(2ُ)تركهُشاُءُومنُُصامه،ُُشاءُُفمُنُعاشوراء،ُيومُ ُُتركُرمضانُرُضفُ 

2-ُُُُ ُُفرأىُُالمدينةُُوسلمُُعليهُُاهللُُصلُىُُالنبُيُُقدُمُُقال:ُُعنهمُاُُاهللُُرضيُُاُسعبُ ُُابنُُحديث 

ُبنيُاهللُىنجُ ُيومُ ُهذُاُ،صالحُيومُ ُهذاُقالوا:ُ،«هذا؟ ما »ُفقال:ُعاشوراء،ُيوُمُتصوُمُاليهوُد

ُ.(3ُ)بصيامهُُوأمُرُُفصامُهُُُ،«منكم  بموسى   أحق    فأنا» ُُقال:ُُموسى،ُُفصامُهُُعدوهم،ُُمُنُُإسرائيُل

ُُيُعنهُ:ُاهلُلُرضيُقتادةُأبيُحديثُُ-3   يوم وصيام  »ُوسلمُ:ُعليهُاهللُصلُىُالنبيُقول 

ُُ.(4)«قبله التي السنة   ر  يكف   أن  اهلل  على أحتسب    عاشوراء

ُُوسلُمُعليُهُاهلُلُصلىُاهللُرسوُلُبعثُقالُ:ُعنُهُاهللُرضُيُاألكوُعُبُنُسلمةُحديُثُُ-4

  كان  ومن  ،فليصم  يصم  لم  كان  من »ُُالناس:ُُيفُُيؤذنُُأُنُُفأمرُهُُعاشوراء،ُُيوُمُُأسلمُُمنُُرجاًلُ

ُُُ.(5ُ)«الليل إلى صيامه فليتم    أكل

ُُعيُ بُ الرُ ُحديثُ-5 ُُوسلمُعليهُاهللُصلىُالنبيُأرسلُقالت:ُعنهُاُاهللُرضُيُُذوُ عُ مُ ُبنت 

  اصائم   أصبح ومن ،يومه ة  بقي   فليتم   امفطر   أصبح من» ُاألنصار:ُقرىُإلىُعاشوراءُغداةُ 

ُمنُ ُاللعبةُ ُلهمُونجعلُنا،صبيانُ ُُمونصوُ ُُ،بعدُ ُُهنصومُ ُافكن ُُقالت:ُ،«فليصم
ُُبكىُفإذاُهن،العُ 

ُ.(6ُ)اإلفطارُعنُدُيكونُحتُىُذاكُ ُأعطيناهُعاُمالطُ ُُعلُىُهمأحدُ 

 

ُ(ُ.1163)خرجهُمسلمُ(ُأ1)

ُ(ُ.2002خرجهُالبخاريُ)(ُأ2)

ُ(ُ.2004خرجهُالبخاريُ)(ُأ3)

ُ(ُ.1162خرجهُمسلمُ)(ُأ4)

ُ(ُ.1136خرجهُمسلمُ)(ُأ5)

ُ(.1136(،ُومسلمُ)1960خرجهُالبخاريُ)(ُأ6)



ىُُُُقال:ُُعنهماُُاهللُُرضيُُعباسُُابنُُحديثُُ-6 ر  ت ح  ُي  ل ىُاهلل ُعليهُوسل م  ُص  ُالنبي  أ ْيت  ماُر 
هُ  ل ه ُعل ىُغير  ُف ض  ُي وم  ي ام 

ُ ص  ، هذا إال  انُ  الي وم  ض  م  ُر  ْهر  يُش 
ُي ْعن  ْهر  ،ُوهذاُالش  اء  ور  اش  ُع  ي وم 

(ُ1).ُُ

ُُعاشوراءُ،ُيومُ ُيصوموُنُخيُبُأهلُكاُنُقالُ:ُعنه،ُاهللُرضُيُموسُىُأبيُحديُثُُ-7

ُح ُُُفيهُُهمنساءُ ُُسونلب ُويُ ُُ،اعيدًُُُخذونهيتُ 
ُُوسلم:ُُعليهُُاهللُُصلىُُاهلُلُُرسولُُفقالُُوشارهتم،ُُهميُ ل 

ُُُ.(2)«أنتم  فصوموه»

ُُوسلمُ:ُُعليهُُاهلُلُُصلىُُاهلُلُُرسولُُقالُُقالُ:ُُعنهماُُاهللُُرضيُُعباسُُبُنُُاهلُلُُعبدُُحديُثُُُ-8

ُُعليهُاهللُصلىُاهللُرسولُصاُمُحيُنُقالُ:ُوعنُهُ.(3)« التاسع ألصومن   قابل إلى بقيت   لئن»

ُفقالُُ!والنصارىُُاليهودُ ُُمهتعظُ ُُيوُمُُُهإنُ ُُُ،اهلُلُُرسولُُيُاُُقالواُ:ُُبصيامهُُوأمرُ ُُعاشوراُءُُيومُ ُُوسلُم

ُ،« التاسع اليوم صمنا -اهلل  شاء  إن-  المقبل العام  كان   فإذا»ُوسلمُ:ُعليهُاهللُصلىُاهلُلُرسول

ُُ.(4ُ)وسلمُعليهُاهللُصلُىُُاهللُرسوُلُتويُفُحتىُُالمقبلُالعاُمُيأتُفلُمُقالُ:

ُُوهناك ُقُكانتُاليوُمُاهذُأنُ ُبيانُ ُالغرضُإُذُنذكرها؛ُلمُأخرىُنصوص  ه،ُُتصومُ ُريش 

ُُعليهم،ُُاواجبًُُُفكاُنُُ،بصيامهُُهتُ أمُ ُُوسلمُُعليهُُاهللُُصلىُُالنبيُُأمرُُوقدوكانُاليهودُيصومونه،ُُ

ُُاهلُلُصلُىُالنبيُرُ أمُ ُاألمرُآخرُويفُُ،نفاًلُُعاشوراءُصياُمُصاُرُرمضاُنُصياُمُرضفُ ُحينُثم

ُُُتحكيُصوصالن ُُُفهذهُُُ،يفُصيامهُاليهوُدُُبمخالفةُُوسلمُعليُه ُباختصارُ.ُعاشوراُءُُةقص 

 : وحيدالت   على  ة  شاهد  عاشوراء قصة

  األعظم  المقصد  بأن   تفيد بلُالعقديةُ،ُباإلشاراتُمليئةُ ُعاشوراُءُيوُمُصياُمُضُرُفُقصة

ُُصلُىُُبُيالن ُُُأنُُعنهماُُاهلُلُُرضيُُاسعبُ ُُبنُاُُديُثحُُففيُُ،عقدي    مقصد    هو  اليوم   هذا   صيام  من

ُُفقالوا:ُ«هذا؟ ما »ُفقالُ:ُعاشوراء،ُيوُمُتصوُمُاليهوُدُرأُىُالمدينُةُقدُمُحينُوسلمُعليُهُاهلُل

ُُاهللُرسوُلُقالُموسىُ،ُفصامهُهمعدوُ ُمُنُإسرائيُلُبنُيُاهلُلُىنجُ ُيومُ ُهذُاُصالح،ُيومُ ُهذا

ُُ:أخرىُروايةُ ُويف،ُ(5ُ)بصيامهُوأمرُفصامهُ،«منكم بموسى أحق   فأنا» ُ:وسلمُعليهُاهللُصلى

ُموسىُفصاُمُفرعون،ُآلُوأغرقُموسى،ُفيهُاهللُىنجُ ُيومُ ُوهوُعظيم،ُيومُ ُهذاُاليهود:ُقال

ُ.(6ُ)هلُلُاشكرًُ

 

ُ(.1132(،ُومسلمُ) 2006(ُأخرجهُالبخاريُ)1)

ُ(ُ.1131أخرجهُمسلمُ)(2ُ)

ُ(ُ.1134خرجهُمسلمُ)(ُأ3)
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ُ ُُماضُ ُإلىُبناُتعوُدُعاشوراءُصياُمُةفقص  ُُنجىُوحيثُُ،السالُمُعليهُموسىُحيثُعتيق 

ُُفرعونُ،ُُوهوُُالتاريُخُُعرفهُُطاغيةُ ُُأكُبُُمنُُالتوحيُدُُأهلُُمُنُُمعُهُُومنُُالسالُمُُعليهُُموسىُُاهلل

ُُرايتهُُُتوعلُ ُُُهنُ أشُُعارتفُ ُُمهمُاُُالباطُلُُوأنُ ُُأعداءه،ُُلويخذُُأولياءُهُُينصُرُُاهلُلُُأنُ ُُكيفُُرنُاذكُ ُتو

ُُ.وجنودهُفرعونُمعُحصلُُكماُُفيهُليضمحُ ُُيومُ ُسيأُت

يُ ُفرعونُكانُلقد
ُُيكتفُولمُهم،نساءُ ُويستحييُهمأبناءُ ُليقتُ ُإسرائيل،ُبنيُفستضعُ 

ُا} ُالقائل:ُفهُوُوجبوته،ُطغيانُهُمدُىُُنتبيُ ُالتيُالعجيبُةُالمقوالتُتلُكُقالُبُلُبذلُك ُاُي  ُُأ ي ه 

ل  ُ اُاْلم  ُُم  ل ْمت  مُُْع  هُ ُم نُُْل ك  ُيُإ ل  ْير  مُ ُأ ن ا}ُوالقائل:ُ،[38ُ:القصُص]ُ{غ  ب ك  ُ{اأْل ْعل ُىُر 

ُنُ م ُُوكاُنُه،خالقُ ُوينسىُُرويتجبُ ُيطغىُالذُيُلإلنسانُمثااًلُُفكاُنُُ،[24ُُ:النازعات]

ُُُُليقتُ ُُهأنُ ُُإسرائيُلُُبنيُُاستضعافُه ُاهللُتعالىُُُلكُنُُلكهُ،ومُ ُُعرشُهُُعلىُُخوًفاُُكرُ ذُ ُُمولودُ ُُكل  قدرة

ُُأُنفشاءُسبحانهُُفوقُكلُشيء، هُ }ُ،قصرُهُيدخلُطفاًلُُإليهُيرسل  ط  اْلت ق  ُُف  ْونُ ُآل  ونُ ُف ْرع  ي ك 
ُُل 

مُْ ه  اُُل  وًّ د  ًناُُع  ز  ح  ُُملكهُُمنُُهخرج ُسيُ ُُالذيُُالمولوُدُُهذاُُأنُُاهللُُحكمةُُومنُُ،[8ُُ:القصص]ُُ{و 

ُ} ُ:امرأتهُقالتُفقدُقتله،ُفرعونُيستطيعُوالُ،قصرهُيفُيرتبىُوجبوته ت  ْينُ ُق ر  ُُل يُع  ل ك  ُُو 

ُ ْقت ل وهُ ُال  ىُت  س  ن ُاُأ نُُْع  ع  نْف  هُ ُأ وُُْي  ذ 
ًدُاُن ت خ  ل  مُُْو  ه  ُُو  ونُ ُال  ر  ُفرعونُديجن ُُثُمُ،[9ُ:القصصُ]ُ{ي ْشع 

ْيُ} ُُ؛لرتضعهُهأمُ ُإاُلُيجدونُفالُ،مرضعةُ ُعُنُفلالطُ ُلهذاُليبحثواُوخدمُهُتهقوُ  رُ ُك  اُت ق  ْين ه  ُع 

ُ ال  نُ ُُو  ت ْعل مُ ُُت ْحز 
ل  ْعدُ ُُأ نُ ُُو  ُُُو 

 
ُُُاهلل ق  ُُُهذُاُُُرويكبُ ُُُ،[13ُُُ:القصص]ُُ{ ح  ُُقوُمُُمُنُُرجاًلُُُويقتُلُُالطفل 

ُُوالُُينصرهُ،ُُأحدُُواُلُُيؤويهُ،ُُأحُدُُالُُحيُثُ-ُُوهناُكُُوجاًل،ُُُائفًُخاُُمدينُُإلىُُيهربُُثمُُُ،فرعون

ُ}ُليقول:ُيديُهُيرفُعُُ-يعرفُهُأحُد ب  ُاُإ ن يُر  م 
ُُل  ْلت  ُُأ ْنز  ي 

ْيرُ ُم نُُْإ ل  يرُ ُخ 
ق  ُُ،[24ُُ:القصص]ُ{ ف 

ْتهُ } ُوتعالىُ:ُسبحانهُاهلُلُمنُالفوريُةُاإلجابُةُوكانُت اء  اُف ج  م  اه  يُإ ْحد  ل ىُت ْمش  ْحي اءُ ُع 
ُ{اْست 

ا  فرعون  عند  من  خرج  الذي  هذا إن   ثم  ُ،[25ُُ:القصص]   يحمل رسوال   إليه عاد  وجل   خائف 

  عنده  بما  وحاججه وتعالى، سبحانه  اهلل توحيد  فرعون  على  عرض  واضحات، بينات   آيات  

ُعىوادُ ُ،اوعنادًُُُارًُتكبُ ُازدادُ ُأُنُإالُفرعوُنُُنم ُُكانُمُاُبالحجُجُموسىُغلبهُُالمُ ُفُُ،اآليات من

ُ} ُُسحرتهُُفجمعُُ،سحرُُإالُُهوُُمُاُُموسىُُبُهُُجاءُُمُاُُأن ات  يق  ْومُ ُُل م  ْعل ومُ ُُي  ُُُ(38)ُُم  ق يل  ُُل لن اسُ ُُو 

ْلُ ونُ ُأ ْنت مُُْه  ع 
ْجت م  ن اُُ(39ُ)ُم  ل  ع  ةُ ُن ت ب عُ ُل  ر  ح  ان واُإ نُُْالس  مُ ُك  ب ينُ ُه 

ال  ُُ،ُ[40ُ-38ُ:الشعراء]ُ{اْلغ 

ب وا}ُ:النتيجةُوكانُت
ل  ُُف غ  ن ال ك  ب وُاُه  ل  اْنق  ينُ ُو  ر 

اغ  ُُُ(119ُ)ُص  ي 
أ ْلق  ةُ ُو  ر  ح  ينُ ُالس 

د  اج  ُ{س 

ُموسىُإلىُاهللُفأوحُىُ،دوتوعُ ُُدهدُ ُأنُإاُلُفرعوُنُمنُكانُفماُ،[120ُ،119ُ:األعراف]

ُمعُهُومنُالسالُمُعليُهُموسىُفخرُجُالجبار،ُهذُاُمنُافرارًُُبالمؤمنينُيخرُجُأنُالسالُمُعليُه

ُالسالُمُعليُهُموسىُوصُلُحتُىُارالجرُ ُوجيشُهُبجبوتهُفرعونُخلفهُوخرجُ،المؤمنيُنُمن

 حتى المسلمون  واضطرب  الحلقوم، الروح  بلغت  هناو األعظم،  االبتلء كان هناُالبحرُ،



ونُ ُإ ن ا}ُ:قالوا ك  ْدر  م  ُيملُكاُنُوبوعدهُبُهُواليقينُاهللُعلُىُالتوكلُلكُنُ؛[61ُُ:الشعراء]ُ{ ل 

ُ ُ}ُُجوابهُ:ُُفكانُُُ،السالُمُُعليهُُموسىُُقلب  ال  ُُُإ نُ ُُك  ي 
ع  ب يُُم  ينُ ُُر  ي ْهد  ُُوكانُُُ،[62ُُ:الشعراء]ُُ{س 

ُ}ُُُ،البحرُُيُفُُُاطرقًُُُإسرائيُلُُلبنُيُُففلُقُُُ،الكونُُقوانيُنُُاهللُُخرُقُُحيثُُقال،ُُكمُا ل  ُُُك  الط ْودُ ُُف ْرق  ُُك 

ظ يمُ  ُُالهائجُالبحُرُهذُاُوسُطُإسرائيلُبنُيُدخولُفرعوُنُرأُىُفلمُاُ،ُ[63ُُ:الشعراءُ]ُ{اْلع 

ُالمشهُدُلهذُاُُارًُومصوُ ُُ،العظيمةُاللحظاتُتلُكُعنُاهلُلُيقولُُ،وعنادهُبجبوتهُملحقه

ْزن ُا} ُ:المذهل او  ج  ُُب ب ن يُو  ائ يل  مُُْاْلب ْحرُ ُإ ْسر  ه  أ ْتب ع  ْونُ ُف  هُ ُف ْرع  ن ود  ج  ْدًواُب ْغًيُاُو  ع  ت ىُو  ُاُح  هُ ُإ ذ  ك  ُُأ ْدر 

ُ ق  ر  ُُُاْلغ  ُُُق ال  نْت  ُُُأ ن هُ ُُآم  هُ ُُال  ُُُإ ل  يُُإ ال  ذ  ن ْتُُُال  ُُُب ن وُُب هُ ُُآم  ائ يل  أ ن اُُإ ْسر  نُ ُُو 
ينُ ُُم 

ْسل م  ُ؛[90ُُ:يونسُ]ُُ{اْلم 

ُاهلُلُُولكن ق دُُُْآْْلنُ }ُُ:قال ُُُو  ْيت  ص  ُُُع  ْبل  ُُُق  نْت  ك  نُ ُُو 
ينُ ُُم 

د  ْفس  ُاليومُُهذُاُُوكاُنُُُ،[91ُُُ:يونسُ]ُُ{اْلم 

 .محرُمالُُمنُالعاشرُُاليوُمُهو

ُُوبنصرُبه،ُواليقينُاهلل،ُعلُىُوبالتوكلُبالتوحيد، مليئة أنها وجد القصة هذه تأمل ومن

ُإلىُشاهًدُاُليكونُ؛عاشوراُءُيوُمُيُفُفرعونُمُعُالعظيمةُالقصُةُهذهُختاُمُوكاُنُألوليائه،ُاهلُل

عدائهُُألُُوإهالكهُُ،الموحدينُُألوليائهُُاهللُُونصرةُُوتعالى،ُُسبحانهُُاهلُلُُتوحيُدُُعلىُُالقيامةُُيوُم

ُُوأيقنواُ،السحرةُسحرُاهللُأبطُلُحينُيدالتوح على  شاهد   يوم  ُإذنُاليوُمُفهذاُلمشركينُ،ا

ُُهلُلُفخرواُ،السالُمُعليُهُموسىُبمعجزُة ُُبنُوُآمُنُحينُوحيدالت   على شاهد   وهوُا،دًُجُ س 

ُُلتوكُ ُُحيُنُُالتوحيد  على   شاهد    وهوُُ،معُموسىُُوخرجوُاُُُ،والقتلُُالخوُفُُرغُمُُباهلُلُُإسرائيُل

ُُأهلُاهلُلُأنجىُُنحيُالتوحيد  على شاهد   وهوُوبوعدهُ،ُبُهُُايقينًُُقلبُهُومُلُاهلُلُعلُىُموسى

ُالشركُ.ُُأهلُُوأغرقُالتوحيد

سل المسلم يربط  عاشوراء يوم  :كلهم  بالر 

ُُقبلهُ،ُمُنُباألنبياءُالمسلمُ ُيربُطُالفضيُلُاليومُ ُهذا ُُُرويذكُ ُالسالم،ُعليُهُموسىُةًُوخاص 

ُُُوبيُنُُبينُهُُتربُطُُالتُيُُالرابطةُُبتلكُُالمسلمُُاإلنساُن ُُالموحدينُُباهلُلُُالمؤمنيُنُُمُنُُسبقهُُمنُُكل 

ُعاشوراء،ُُيوُمُُصياُمُُقصُةُُيُفُُُاجليًُُُّيظهُرُُوهذُاُُالواحدةُ،ُُوالعقيدُةُُالتوحيدُُرابطُةُُُ:وهيُُأاُلُُلهُ،

ُمعهُ.ُومنُموسىُفيهُاهللُىنجُ ُيومُ ُُهألنُ ُ؛بصيامهُأمرُقُدُوسلُمُعليُهُاهلُلُصلىُُالنبيُُفإنُ 

ُُُبقرونُُبعدهُُالمسلمُُفيأتُُالسالُمُُعليهُُموسىُُاهلُلُُيينجُ  ُُاليوُمُُهذاُُويصوُمُُلنجاته،ُُويفرح 

ُُهذاُُويظهرُُالسالمُ،ُُعليهُُموسُىُُاهللُُنبيُُوبينُُبينناُُرابطُ ُُاليوُمُُفهذاُُوقومه،ُُهانجُ ُُهألنُ ُُهللُُاشكرًُ

ُاألنبياءُأنُ ُذلكُومنطلقُ،(1ُ)«منكم بموسى أحق   فأنا»ُوسلمُ:ُعليهُاهللُصلىُالنبُيُقولُيف

ُُإلُىُويدعونُواحدةُ،ُعقيدةًُُيحملونُكلهم ُُوهوُواحدُبدينُ ُيدينوُنُوكلهمُواحد،ُرب 

 

ُ(ُ.2004خرجهُالبخاريُ)(ُأ1)



ُادينًُُاهلُلُيقبلُاُلُالذُيُاإلسالم،ُدينُهوُالدينُوهذا" ُاهللُ:ُرحمهُتيميةُابنُيقولُاإلسالم،

ُرحمهُُوقاُلُُ،(1ُ)"اإلسالُمُُدينُُعلُىُُاألنبياءُُجميُعُُفإنُ ُُاْلخرينُ،ُُمنُُواُلُُاألولينُُمُنُُاُلُُغيرهُ،

ُالنبيُُقالُُ-الشرائعُ ُُعتتنوُ ُُوإنما-ُُواحداُُاإلسالُمُُدينُُهوُُالذُيُُالدينُُأصلُُكانُُُامُ ولُ "ُُاهلل:

  إخوة   األنبياءُُ،واحد  ديننا األنبياء معاشر إنا»ُالصحيح:ُالحديثُيُفُوسلُمُعليهُاهللُصلُى

ُُاهللُعبادةُوهوُواحدُ ُفدينهمُ.«نبي وبينه بيني ليس فإنه ريم،م   بابن الناس   أولى وأنا ُُ،ت  لعل  

ُُُكلُُيفُُدعبُ يُ ُُوهوُُله،ُُشريكُُاُلُُوحده ُاإلسالمُُدينُُهوُُوذلكُُالوقت،ُُذلكُُيفُُبهُُرأمُ ُُبماُُوقت 

ُ.(2ُ)"الوقتُُذلكُيف

  بكل   الكامل  اإليمان   قحق  ي   الذي  هو ياناتالد   أصحاب نم   يره غ   دون   ه وحد   والمسلم

ُُُعليُهُُبعيسُىُُيؤمنوُنُُاُلُُفاليهوُدُُُ،به  جاؤوا  ما   وبكل   الرسل  بمحمُ ُُوالُُالُمالس 
ُُعليهُُاهلُلُُصلُىُُدُ 

ُُستقبحيُ ُمُاُنسبتهمُإلُىُإضافةًُُوسلمُ،ُعليهُاهلُلُصلىُُدبمحمُ ُيؤمنونُاُلُصارىوالن ُُوسلمُ،

ُُُيؤمنوُنُُهمفإنُ ُُوسلُمُُعليُهُُاهلُلُُصلُىُُمحمدُُُةأمُ ُُأماُُللنبياء،ُُذكره ُُوهوُُقبلهم،ُُمنُُالرسُلُُبكل 

وا} ُُقال:ُُإُذُُبهُُاهلُلُُأمرُُفقدُُ،المسلُمُُعقيدةُُصميمُُمن ن ُاُُق ول  ُُُآم 
 
اُُب اهلل م  ُُُو  ل  ْين ُاُُأ ْنز  اُُإ ل  م  ُُُو  ل  ُإ ل ىُُأ ْنز 

يمُ 
اه  ُُُإ ْبر  يل  اع  إ ْسم  ُُُو  اق  إ ْسح  ُُُو  وب  ي ْعق  اأْل ْسب اطُ ُُو  اُُو  م  ُُُو  ي 

ىُُأ وت  وس  ىُُم  يس 
ع  اُُو  م  ُُُو  ي 

ُُالن ب ي ونُ ُُأ وت 

ب ه مُُْم نُْ ُُر  ُُال  ق  ر  دُ ُب ْينُ ُن ف  مُُْأ ح  نْه 
ن ْحنُ ُم  هُ ُو  ونُ ُل  م 

ْسل  ُُيؤمُنُلُمُفمُنُُ،[136ُُ:البقرة]ُ{م  ُبنبي 

ُُمنُُُصوالتنقُ ُُوسلم،ُُعليُهُُاهللُُصلُىُُمحمدُ ُُرأسهُمُُوعلىُُاألنبياُءُُبكُلُُُنيؤم ُُُلمُُمُافكأنُ ُُحُدوا
ُتنقُ ُهوُمنهمُواحدُ  ُُيمكنُفاُلُوسلمُ،ُعليُهُاهللُصلىُدُ محمُ ُرأسهمُوعلُىُجميعهُمُمنُص 

ُيدُ ُأنُللمسلُم ُالقاضيُيقولُاألنبياءُ،ُمنُاواحدًُُصيتنقُ ُثُمُورسولهُباهلُلمؤمنُُمسلمُ ُأنهُعي 

ُُمنُوحكم" ُعياضُ: ُُومالئكتُهُتعالىُاهللُأنبياءُسائُرُسب  ُُتواأُ ُفيمُاُهبُمكذُ ُأُوُهبمُ،ُواستخف 

ُُعلُىُوسلُمُعليهُاهللُصلُىُُنُانبيُ ُحكُمُُوجحدهم..ُأنكرهمُُأوُبهُ، ُُُ.(3ُ)"قدمناهُمُاُمساق 

ينُ }ُفقالُ:ُاهللُمدحهُمُالرسلُبكُلُنواوآمُ ُُكلذل ُُالمسلمونُاستجابُولما
ذ  ال  ن وُاُو  ُُآم 

ُ
 
ل هُ ُُب اهلل س  ر  مُُُْو  ل  ق وُاُُو  ر  دُ ُُب ْينُ ُُي ف  مُُُْأ ح  نْه 

ُُُم  ئ ك  ُُُأ ول  ْوف  ْؤت يه مُُُْس  مُُُْي  ه  ور  انُ ُُأ ج  ك  وًراُُاهللُ ُُو  ف  يًمُاُُغ  ح  ُ{ر 

ُُبواحدُكفُرُمنُأُنُجازمُاُُااعتقادًُُدويعتقُ ُالرسلُ،ُبينُيفرُقُاُلُُاإذًُُمُنفالمؤ،ُ[152ُ:النساء]

ينُ ُإ نُ }تعالى:ُُاهلُلُيقولُكماُبجميعهمُكفرُفقدُمنهم
ذ  ونُ ُال  ر  ُُي ْكف 

 
ل هُ ُب اهلل س  ر  ونُ ُو  يد  ي ر  ُُأ نُُْو 

ق وُا ر  ُُب ْينُ ُي ف 
 
ل هُ ُاهلل س  ر  ول ونُ ُو  ي ق  نُ ُو 

رُ ُب ب ْعضُ ُن ْؤم  ن ْكف  ونُ ُب ب ْعضُ ُو  يد  ي ر  وُاُأ نُُْو  ذ  ت خ  ُُب ْينُ ُي  ل ك  ُُذ 

ب ياًلُ  صلى النبي نبي   فقد المعنى، لهذا اتأكيد   عاشوراء يوم صيام وجاءُ،[150ُ:النساء]ُ{س 

 

ُ(.168العقيدةُالتدمريةُ)ص:ُ(1ُ)

ُ(ُ.2ُ/378اقتضاءُالصراطُالمستقيمُلمخالفةُأصحابُالجحيمُ)(2ُ)

ُ(.2ُ/641الشفاُبتعريفُحقوقُالمصطفىُ)(3ُ)



ُُُفنحن؛  اليهود  من  بموسى   حق  أ   تهوأم    هأن    وسلم  عليه  اهلل ُُونحُن،ُُهرُ نُ ُُولمُُصدقناهُُناألنُ ُُبهُُأحق 

ُ ُُحرفُبينماُ،وسلمُعليُهُاهللُصلىُنبيناُبهُجاُءُكماُالخالصُالتوحيدُإلىُدعاُهألنُ ُبهُأحق 

ُُُونحُن،ُُديانتهمُُاليهوُد اُُي ا}ُُذلكُ:ُُيُفُُاهللُُوأنزلُُُ،غيرناُُفعُلُُكمُاُُهنؤذُ ُُلمُُألنناُُبهُُأحق  ينُ ُُأ ي ه 
ذ  ُُال 

ن وا ُُآم  ون واُال  ينُ ُت ك 
ذ  ال  ْواُك  ىُآذ  وس  أ هُ ُم  ب ر  اُاهللُ ُف  م 

وُاُم  ال  انُ ُق  ك  نْدُ ُو  ُُع 
 
يًهُاُاهلل ج  :ُُاألحزاُب]ُ{و 

69]ُ ُُماُويتذكُرُالواحدة،ُالعقيدةُمنطلقُمنُينطلقُفإنُهُعاشوراُءُيصوُمُحينُفالمسلم.

ُُ.ذلكُعلُىُاهلُلُُفيشكرُ،والتمكينُالنصرُةُمنُاهللُأنبياءُمنُلنبُيُحصُل

 : الكتاب أهل  ومخالفة عاشوراء يوم

ُُُأجازُت ُُُأباحتُُبلُُُ،الكتابُُأهُلُُمعاملُةُُاإلسالميةُُريعُةالش  ُُنسائهُمُُونكاحُُذبائحهمُُأكل 

ُُبالبُتأمرُذلكُوفوقُبلُشريعتنا،ُمعُقيتوافُ ُبماُمعهمُالتجاريةُالمعامالتُوإجراء

ُُ.محاربيُنُُغيُرُُدامواُماُُإليهُمُواإلحساُنُقسطوال

  وبأهل ،اعموم   بالكفار هشب  الت   بتحريم اإلسلمية الشريعة جاءتُفقدُالدينيةُالعالقةُاأمُ 

ُُمُنُكانُفماُ،شريعتنا يف ترد ولم بها ونيختص   التي األمور جميع يف ،اخصوص   الكتاب

ُُعباداهتُم ُُالشرعيةُالنصوُصُجاءُتُوقدُفيها،ُهبمُهيتشبُ ُأنُلمسلملُيجوزُالُهفإنُ ُةالخاص 

ُُُعلُىُُمرةُُعشرةُُسبعُ ُُيوُمُُكلُُرهنكرُ ُُمُاُُاألدلة   هذه   ل وأو  ُُ،رُهوتقرُ ُُاألمُرُُهذاُُُدتؤكُ ُُالكثيرة ُُاألقل 

ُُوهُوُالفاتحةُ،ُسورُةُنقرُأُحيُن ُتعالى: ن ا}قوله اطُ ُاْهد  ر  يمُ ُالص 
ْست ق  اطُ ُُ(6)ُاْلم  ر 

ينُ ُص 
ذ  ُُال 

ُ ْمت  ْيه مُُْأ ْنع  ل  ْيرُ ُع  ُُغ  وب  ْغض  ْيه مُُْاْلم  ل  ُُع  ال  ينُ ُو  ال  ُُأنعمُالذينُصراُطُفُ،[7ُ،6ُ:الفاتحُة]ُ{الض 

ُُاألنبياءُصراُطُ:هوُعليهُمُاهلُل ُُفهوُعليهمُمغضوُبالُصراُطُُاأمُ ُوالصالحين،ُديقينوالص 

ُُُوصراُطُُاليهود،ُُصراُط ُُالصراطينُ،ُُيجنبناُُأُنُُاهلُلُُندعوُُونحُنُُالنصارى،ُُصراُطُُهُوُُاليُنالض 

ُبصددُنحُنُماُعلُىُتدلُ ُقدُُ-المصحفُترتيُبُيفُسورُةُأولُوهي-ُالكريمُةُالسورُةُفهذه

ُُيفُالكتابُأهلُمخالفةُوهوُ،عنُهُالحديث ُُوعباداهتمُهمُتديانُخصائصُمنُهوُمُاُكل 

ُُ.وحدهمُلهمُاشعارًُُُأصبحتُالتيُوعاداهتُم

نُْ} ُتعالىُ:ُقولُهُاألدلُةُُومن ل  ُىُو  ُُُت ْرض  نْك  ودُ ُع  ُُُاْلي ه  ال  ُىُو  ار  ت ُىُالن ص  ت ب عُ ُح  مُُْت  ت ه  ل 
ْلُُُم  ُُإ نُ ُق 

ى د  ُُه 
 
وُ ُاهلل ىُه  د  ئ نُ ُاْله  ل  ُُو  مُُْات ب ْعت  ه  اء  ُيُب ْعدُ ُأ ْهو  ذ  كُ ُال  اء  نُ ُج 

ْلمُ ُم  اُاْلع  ُُم  نُ ُل ك 
ُُم 

 
ُُم نُُْاهلل ي 

ل  ُو 

ُ ال  يرُ ُُو  ُُللمةُُشديدُُووعيدُ ُُهتديدُ ُُفيه" :ُُاْليةُُهذهُُتفسيرُُيفُُكثيرُُابنُُقالُُ،ُ[120ُُ:البقرة]ُُ{ن ص 

ُُفإنُذلكُ،ُمنُباهلُلُُاعياذًُُوالسنةُالقرآُنُمُنُعلموُاُبعدماُوالنصارىُ،ُاليهوُدُطرائقُاتباعُ ُعن

ُ.ُ(1ُ)"ألمتهُواألمرُالرسول،ُُمُعُالخطاب

 

ُ.ُ(1ُُ/403تفسيرُابنُكثيرُ)(1ُ)



مُْ}ُُ:تعالىُقولُهُومنهُا ينُ ُي ْأنُ ُأ ل 
ن وُاُل ل ذ  عُ ُأ نُُْآم  مُُْت ْخش  ل وب ه  ْكرُ ُق  ُُل ذ 

 
اُاهلل م  ُُو  ل  نُ ُن ز 

ُُم  ق  ُُاْلح 

ُ ال  ون واُو  ينُ ُي ك 
ذ  ال  ُُأ وت وُاُك  ُُم نُُْاْلك ت اب  ْبل  ُُق  ْيه مُ ُف ط ال  ل  دُ ُع  ْتُُاأْل م  س  مُُْف ق  ل وب ه  يرُ ُق 

ث  ك  مُُْو  نْه 
ُُم 

ونُ  ق    أن  المؤمنين  اهلل  نهى"ُُاْليةُ:ُُهذهُُتفسيرُُيُفُُاهللُُرحمُهُُكثيرُُابُنُُقالُُُ،[16ُُ:الحديد]ُُ{ ف اس 

ُُلوُابدُ ُاألمُدُعليهُمُتطاولُلماُ،والنصارى اليهود من قبلهم الكتاب حملوا  بالذين هوايتشب  

ُُاهلُلُهنىُولهذُاُظهورهم..ُ.ُوراُءُونبذوهُقليالُُاثمنًُُبُهُواشرتوُاُبأيديهُمُالذيُاهللُكتاب

ُُرحمُهُتيميُةُابُنُوقاُلُ،(1)"والفرعيُةُاألصليُةُاألموُرُمنُشيءُ ُيفُهبمُهوُايتشبُ ُأنُالمؤمنيُن

ُُُمثلهمُيكونواُوالُُفقوله:"ُاهللُ: ُ.(2ُ)"مشاهبتهمُُعنُمطلقُُهني 

ُُعُنُوهنىُ،(3ُ)« منهم فهو بقوم   هتشب   من»ُفقالُ:ُعامةًُُهالتشبُ ُعنُاهللُصلىُبيالن ُُهنىُوقد

 وال باليهود هواتشب   ال  بغيرنا، هتشب   من  امن   ليس » ُفقالُ:ُخاصُةُالكتاُبُبأهُلُشبُهالتُ 

ُ.(4ُ)«بالنصارى

ُ.(5ُ)«خفافهم  وال نعالهم، يف  ونيصل   ال  هم فإن   ؛ اليهود خالفوا» ُأيًضاُ:ُمخالفتهمُيفُوقاُل

ُُوسلُمُعليهُاهلُلُصلىُاهلُلُرسوُلُأنُالعاُصُبُنُعمرُوُعُنُمسلمُأخرجُهُمُاُذلُكُومن

ُُالفارقُُُ:معناه" ُُالنوويُ:ُُقالُُ،(6ُ)«رح  الس    ة  أكل    الكتاب   أهل   وصيام  صيامنا  بين  ما  فصل »ُُقالُ:

ُُونحنُرونيتسحُ ُاُلُفإهنمُ،السحوُرُوصيامهمُصيامناُُبيُنُزوالمميُ  ُُ.(7)" السحورُُلناُيستحب 

ُُعليهُُاهللُُصلىُُالنبُيُُقاُلُُفقُدُُالفطورُ،ُُيُفُُحتُىُُوإنمُاُُفقُطُُالسحورُُيُفُُالمخالفةُُتقتصُرُُوال

ُقالُ،(8ُ)«رونيؤخ   والنصارى اليهود  ألن   ؛ الفطر الناس ل عج   ما اظاهر   الدين  يزال ال» ُوسلمُ:

ُُوهذا"ُاهلل:ُرحمهُتيميةُابن ُُمخالفُةُألجلُالفطرُبتعجيلُالحاصلُيُنالدُ ُظهورُأُنُيفُنص 

 

ُ(ُ.8ُُ/20تفسيرُابنُكثيرُ)(1ُ)

ُ(ُ.1ُ/290اقتضاءُالصراطُالمستقيمُلمخالفةُأصحابُالجحيمُ)(2ُ)

(3(ُ ُداود ُأبو ُأخرجه ُاهللُعنهماُ(4031( ُرضي ُ)منُحديثُابنُعمر ُابنُحبان ُوصححه ،437ُُ،)

ُ(.1ُ/359والعراقيُيفُتخريجُاإلحياءُ)

هذاُ"وقال:ُ،ُمنُطريقُابنُلهيعةُعنُعمروُبنُشعيبُعنُأبيهُعنُجدهُ(2695(ُأخرجهُالرتمذيُ)4)

ُ.ُ"حديثُإسنادهُضعيف

»خالفوا اليهود والنصارى؛ ،ُولفظهُعنده:ُ(2186)ُابنُحبانُ(،ُوصححه652خرجهُأبوُداودُ)(ُأ5)

ُ.فإنهم ال يصل ون يف خفافهم، وال يف نعالهم«

ُ(ُ.1096خرجهُمسلمُ)(ُأ6)

ُ(ُ.7ُ/207صحيحُمسلمُ)شرحُالنوويُعلىُ(7ُ)

(8(ُ ُداود ُأبو ُأخرجه ُرضيُاهللُعنهُ(2353( ُمنُحديثُأبيُهريرة ،(ُ ُابنُحبان (،3503ُُوصححه

ُ.(6ُ/359والنوويُيفُالمجموعُ)



ُأنُالرسُلُبإرسالُالمقصوُدُمافإنُ ُالدينُلظهورُاسببًُُمخالفتهُمُكانُوإذاُُ،والنصارىُاليهوُد

ُ.(1ُ)"البعثةُمقاصُدُأكُبُُمنُمخالفتهمُنفسرُدينُاهللُعلىُالدينُكله،ُفيكونُيظه

ُُعمومةُُعن،ُُأنسُُابنُُعميرُُأبيُُفعنُُحياتهُ،ُُيُفُُذلكُُوسلُمُُعليُهُُاهلُلُُصلىُُالنبيُُقطبُ ُُوقد

ُُفقيُلُلهاُ؟ُالناسُيجمعُكيفُللصالةُوسلمُعليهُاهللُصلىُالنبيُاهتُمُقال:ُاألنصارُمنُله

ُُحضورُعنُدُرايةًُُانصُبُلهُ: ُُقالُ:،ُذلكُيعجبهُفلُمُاُ،بعًضُُبعضهُمُآذُنُرأوهُاُفإذاُالةُ،الص 

 أمر  من   هو»ُُوقال:ُُ،ذلكُُيعجبهُُفلمُُ-اليهوُدُُشبورُُزياد:ُُوقاُلُُالشبور،ُُيعنيُ-ُُالقنُعُُلُهُُكرفذُ 

ُُ.(2)«النصارى  أمر  من هو»ُفقالُ:ُالناقوس،ُُلهُكُرفذُ ُقال:،ُُ«اليهود

 .والنصارى اليهود أمر  من  بأنهما ذلك  لوعل   ،والناقوس الشبور رد كيف فانظر 

ُ ُُويوُمُالعبادات،ُيفُصارىوالن ُُاليهوُدُبمخالفةُمأمورونُناأنُ ُهكُلُهذاُمُنُاهدوالش 

ُُ.ذلكُعلىُالشواهدُمنُواحدُ ُعاشوراء

  صلى النبي   هصام   وقد الكتاب أهل مخالفة على اشاهد   عاشوراء يكون كيف قيل: فإن

ُ! لهم؟  موافقة   وسلم عليه  اهلل

 جوابان:   على ذلك يقال:

هُ ُعاشوراءُيوُمُكاُنُقالت:ُعنهاُاهللُرضيُعائشةُعنُورُدُ:األول ُُيُفُقريشُتصوم 

اُيصومه،ُوسلُمُعليُهُاهلُلُصلىُاهللُرسولُوكانُالجاهلية، ُُوأمرُصامهُالمدينةُقدُمُفلم 

ُُ.(3ُ)تركهُشاُءُومنُُصامه،ُُشاءُُفمُنُعاشوراء،ُيوُمُُتركُرمضانُُفرضُفلمُاُبصيامهُ،

ُُيقدُمُُأنُُقبلُُيصومهُُوسلمُُعليهُُاهللُُصلُىُُالنبيُُوكانُُ،قريشُُعندُُمعروًفاُُاليوُمُُهذاُُفكان

ُُهوُُكماُالمدينة ُالكتابُ.ُألهلًُعُاب ُمتُ ُالصياُمُهذاُيفُيكونُُالُفإنُهُعليهُوبناءُالرواية،ُنص 

ُُورأىُالمدينُةُقدُمُحينُبصيامُهُالناسُأمرُوسلُمُعليُهُاهلُلُصلىُإنُهُ:قلناُنُإُحتىُ:الثاين

ُُوالسالُمُالصالُةُعليُهُكاُنُوقُدُاألمر،ُأولُيُفُكانُهذاُفإنُاليهوُد ُُالكتابُأهلُموافقةُيحب 

ُُيسدلُُكانُُوسلمُُعليهُُاهللُُصلىُُاهللُُرسولُُأنُ ُُعنهماُُاهلُلُُرضيُُعباسُُابنُُفعنُُ،األمُرُُلأوُ ُُيف

ُُوكانُوسهم،رُؤُيسدلونُالكتاُبُأهلُفكانُوسهم،رؤُيفرقونُالمشركونُوكاُنُشعره،

ُُوسلمُعليهُاهللُصلىُاهللُرسول ُُفرقُثمُبشيء،ُفيهُريؤمُ ُلمُفيماُالكتابُأهلُ ُموافقةُيحب 

 

ُ(ُ.1ُ/209اقتضاءُالصراطُالمستقيمُلمخالفةُأصحابُالجحيمُ)(1ُ)

ُُ.(24ُ/21وحسنهُابنُعبدُالبُيفُالتمهيدُ)ُُ(،498خرجهُأبوُداودُ)(ُأ2)

ُ(ُ.2002خرجهُالبخاريُ)(ُأ3)



ُُأنُ ُذلُكُيُفُالسرُوكأنُ "ُاهلل:ُرحمُهُحجرُابُنُيقولُ.(1ُ)رأسهُوسلُمُعليُهُاهلُلُصلىُاهللُرسوُل

ُ ُُالكتابُأهلُوألنُ ُ،الكتابُأهلُمنُاإليماُنُعُنُأبعدُ ُاألوثاُنُأهل  ُُيُفُبشريعُةُكونيتمس 

ُُفكانُُ،الجملة ُُُافلمُ ُُ،األوثانُأهلُمخالفُةُإلىُموافقتهُمُتأدُ ُولوُفهمليتألُ ُموافقتهمُيحب 

ُُضتتمحُ ُكفرهمُعلُىُالكتابُأهُلُواستمرُ ُحولُهُوالذينُمعُهُالذينُاألوثاُنُأهُلُأسلُم

 .ُ(2ُ)"الكتابُألهلُالمخالفُة

ُُفإنُ ُ؛عاشوراء قصة يف اجلي   يظهر وهذ ُُالمدينُةُُمقدُ ُحينُوسلمُعليهُاهللُصلىُالنبي 

ُُاهللُرضيُعباسُابنُفعنُ،بمخالفتهم  أمر عمره آخر كان  لما ثمُصامه،ُيصومونُورآهم

ُُياُقالواُ:ُبصيامُهُوأمُرُعاشوراُءُيومُ ُوسلُمُعليُهُاهلُلُصلىُاهلُلُرسولُصاُمُحيُنُلُ:قاُعنهماُ،

  فإذا» ُوسلم:ُعليهُاهلُلُصلىُاهلُلُرسولُفقالُ!والنصارىُاليهوُدُتعظمُهُيوُمُهإنُ ُ،اهللُرسول

ُتويُفُحتىُالمقبلُالعاُمُيأتُفلمُقال:ُ«،التاسع اليوم   مناص   -اهلل شاء  إن- المقبل العام كان

ُيومُ ُعاشوراءُيوُمُُ،هذاُفتدبُر"ُاهللُ:ُرحمُهُتيميةُابنُيقولُُ.(3ُ)وسلمُعليُهُاهلُلُصلىُاهللُرسوُل

ُ ُفيه،ُبورغُ ُ،بصيامُهُوأمرُُ،وسلمُُعليهُُاهللُُصلىُُاهللُُرسولُصامهُُ،ماضيةًُُسنةُُريكفُ ُ،فاضل 

ُُإليه،ُُآخرُُيومُ ُُبضمُ ُُبمخالفتهمُُأمُرُُوالنصارىُُاليهوُدُُتعظمُهُُيومُ ُُُهإنُ ُُوفاته:ُُقبيُلُُلُهُُقيُلُُلمُاُُثُم

ُ؛الصحابةُعندُُةرمقرُ ُالكتابُأهُلُمخالفةُأنُ ُعلىُشاهدُ ُالحديُثُوُ.(4ُ)"ذلكُعلُىُوعزُم

ُُمخالفتهمُُعلىُُأيًضاُُشاهدُ ُُيثُدوالحُُوالنصارى.ُُاليهوُدُُتعظمهُُيوُمُُهبأنُ ُُوقالواُُسألوهُُلذلك

ُُ.العاشرُمعُالتاسعُُيصومُ ُأنُُوسلمُعليُهُُاهلُلُُصلىُالنبيُأراُدُُحيث

ا: ُ"ُُاهلل:ُُرحمهُُالقيمُُابنُُيقول  وأخير  ُُبه،ُُشاهدةُ ُُللتوحيد،ُُنةمتضمُ ُُفهيُُالقرآنُُيفُُآيةُ ُُكل 

ُالعلميُالتوحيدُفهُوُوأفعالهُ،ُوصفاتُهُوأسمائُهُاهللُعنُخب ُاإمُ ُقرآنالُفإنُُ،ليهإ ُُداعية

ُُُوخلُعُُلهُ،ُُشريُكُُالُُوحدُهُُعبادتهُُإلىُُدعوةُ ُُوإماُُالخبيُ، ُُالت وحيدُُفهُوُُدونه،ُُمُنُُيعبُدُُمُاُُكل 

ُُالتوحيدُحقوقُفهُيُوأمرهُ،ُهنيُهُيُفُبطاعتُهُوإلزامُ ُوهني،ُأمرُ ُوإمُاُالطلبيُ،ُاإلرادي

التهُ، ُُيكرمهمُُومُاُُالدنيا،ُُيُفُُهبمُُفعلُُومُاُُوطاعتهُ،ُُتوحيدهُُألهلُُاهلُلُُكرامةُُعُنُُخب ُُُوإماُُومكم 

ُُالن كال،ُُمنُُالدنياُُيفُُهبُمُُفعلُُوماُُالشركُُأهلُُعُنُُخب ُُوإماُُتوحيده،ُُجزاءُُفهوُُاْلخرةُ،ُُيفُُبه

 

ُ(ُ.3944خرجهُالبخاريُ)(ُأ1)

ُ(ُ.10ُ/361فتحُالباريُ)(2ُ)

ُ(ُ.1134خرجهُمسلمُ)(ُأ3)

ُ(ُ.1ُ/284اقتضاءُالصراطُالمستقيمُلمخالفةُأصحابُالجحيمُ)(4ُ)



ُيفُُكلُهُُفالقرآُنُُالتوحيدُ،ُُحكمُُعُنُُخرُجُُعمُنُُخب ُُفهوُُالعذابُ،ُُمنُُالعقبىُُيفُُهبُمُُيحُلُُوما

ركُشأُنُويفُُوجزائهُ،ُوحقوقُهُالتوحيد ُُُ.(1ُ)"وجزائهمُوأهلُهُالش 

ُالواجباتُمنُاهلُلُشرعهُومُاُوتعالى،ُسبحانهُاهللُتوحيُدُعلىُقائمُةُكلهاُفالشريعُة

ُُفضيُلُيومُ ُعاشوراءُويوُمُالتوحيدُ،ُهذُاُقتحقُ ُكلهاُوالنوافُل ُعلىُوحثُتُُ،الشريعةُلتُهفض 

ُهذهُيستذكرُاليوُمُهذاُيصوُمُإُذُوالمسلمُعليه،ُدالُوحيد،التُ ُعلىُشاهدُيومُ ُوهوُصيامه،

ُُأُنُويدرُكُاهتماماتهُ،ُأولىُالصحيحُةُالعقيدُةُفيجعلُةُ،القضيُ  ُُيخدُمُالشرُعُبُهُأمُرُمُاُكل 

ُُُالعقيدة ُُوكيفُُالسالُمُُعليهُُلموسىُُحصلُُماُُأيًضاُُويستذكُرُُ،المسلمينُُنفوسُُيُفُُلهاويؤص 

ُُ.والكفرُالشركُُأهلُوخذلُالتوحيدُُأهُلُاهللُنصُر

ُُ.أجمعيُنُوصحبهُُآلهُوعلىُُ،محمدُنبيناُعلُىُوسلُمُاهللُوصلُى

 

ُ(ُ.418ُ-3ُ/417نستعينُ)مدارجُالسالكينُبينُمنازلُإياكُنعبدُوإياكُ(1ُ)


