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اُشوَراءيَْوُم عَ   

 يَا أَيَُّها اْلُمْسِلُموَن اْلُمْحتََرُمونَ 

 َغًدا يَْوُم َعاُشوَراء

م   ِ  أَْي ُهَو اْلعَاِشُر ِمْن ُمَحرَّ ِ القََمِري  ِل َشْهر  فِي التَّْقِويِم اْلِهْجِري  أَوَّ  

ِ اْلِهْجَرةُ ِمْن أََهم ِ أَْحَداِث  ْسََلِمي  التَّأِْريخِ اْْلِ  

ُسولَ  اأََهمُّ َشْيء  َعلَْينَا َمْعِرفَتُهُ ِلَهذَا اْليَْوِم أَنَّ ِصيَاَمهُ َو يَْومً  َعلَْيِه الَصََلةُ َوالَسََلُم قَْد  بَْعَدهُ أَْو قَْبلَهُ فَِضيلَةٌ َكبِيَرةٌ َو أَنَّ الرَّ

ْوِم   َعبَأَ بَِهذَا الصَّ

ِ َعْن أَبِي قَتَاَدةَ  ِ: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  يَُكف ُِر السَّنَةَ اْلَماِضيَةَ  ُسئَِل َعْن َصْوِم يَْوِم َعاُشوَراَء فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص األَْنَصاِري 

اءُ   يَا إِْخَوتِي اأْلَِعزَّ

فِي َهذَا اْليَْومِ  َم قُتَِل ُهَو َو َعائِلَتُهُ فِي َكْربَََلءَ ِسْبَط َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َو َسلَّ  نَتَأَلَُّم بِقُلُوبِنَا أَنَّ َسي َِدنَا اْلُحَسْينَ   

اأْلَيَّاَم بِقََدِرهِ  لَِكْن َعلَْينَا أَْن نَْعلََم أَْن َما َجَرى فِي َهذَا اْليَْوِم َجَرى بِقَْدِر هللاِ َكَما يَْجِري فِي َسائِرِ   

َي نُوٌح َعلَْيِه السَََّلُم ِمَن اْلغََرِق فِي َهذَا اْليَْوِم َو أُ بِلَْت تَْوبَةُ أَبِينَا آََدَم َعلَْيِه الَسََلُم قُ  ْنِقذَ ُموَسى َعلَْيِه فِي َهذَا اليَْوِم َو نُج ِ

 الَسََلُم ِمْن ُظْلِم فِْرَعْوَن فِي َهذَا اْليَْومِ 

ْنَساُن َشْيئًايُِفيُد ِلْْلْنَساِن َشْيئًا دُ  َولَِكْن ََل يَْعنِي أَنَّ َهذَا اْليَْوَم اْلعَِظيمَ  وَن أَْن يَْعَمَل اْْلِ  

 ُهنَاَك أَْفَضِليَّةٌ ِلبَْعِض اأْلَيَّاِم َعلَى بَْعض  ِمثَْل يَْوِم لَْيلَِة اْلقَْدِر أَْو ِمثَْل َهذَا اْليَْومِ 

ةٌ يَِجُب التَّْنبِيهُ َعلَْيَها  َو لَِكنَّ ُهنَاَك نُْقَطةٌ ُمِهمَّ

ْنَساُن لَْيَس لَهُ أَْن يَ  ْستَِفيَد ِمْن َهِذِه اأْلَيَّاِم اْلُمبَاَرَكِة إَِلَّ إِذَا َعبََد هللاَ فِيَها بِِإْخََلص  اْْلِ  

فِي ِميَزاِن أَْعَماِلكَ  فَلَْيَس ُهنَاَك َدْخٌل ِلَمْشَهِد َسي ِِدنَا الُحَسْينِ   

يَْوَم فََرح  لَهُ  فَيَِزيُد يَْوَمئِذ  َخاَن هللاُ فِي ِعبَاَدتِِه َو لَْم يَنَْل َهذَا اْليَْومَ   

 يَا إِْخَوتِي اْلِكَرامُ 

 َما ُحِد َث َعْنهُ فِي َهِذِه اْْليَِة َحَدَث فِي يَْوِم َعاُشوَراَء َكَما ُرِويَ 

ي ي قَْوم  ي ف  يِه ٰهُروَن اْخلُْفن  َِلَخ  يَن لَْيلَةً َوقَاَل ُموٰسى اَْربَع   يقَاُت َربِ ه  يَن لَْيلَةً َواَتَْمْمنَاَها بِعَْشر  فَتَمَّ م  َوٰوَعْدنَا ُموٰسى ثَٰلث  

َّبِـْع َسب    يَن يَل اْلُمْفِسد  َواَْصِلْح َوََل تَت

ِ فِي اْْليَِة نََرى أَنَّ اْلَمْسأَلَةَ ِهَي اْلِعبَاَدةُ لِِلِ َخاِلصً  َو إِذَا َدقَّْقنَا النََّظرَ  ا َو إِْخََلُص اْلَحيَاِة لِِل   

ْم ْعنِي أَنَّهُ أََشاَر لَهُ أَْن يَْدُعَو النَّاَس إِلَى ُكل   َما َدَعى إِلَْيِه ُموَسى َعلَْيِه الَسََلُم َو أَْن يَأُْمَرهُ يَ  ُموَسى أخاه َهاُرونَ  إخَلفُ 

 بَِما أََمَر بِِه ُموَسى َعلَْيِه الَسََلُم َو أََلَّ يَْفتَِن اْلُمْجتََمَع َو ََل يَتَّبَِع اْلُمْفِسِدينَ 

ِلُموَن اْلُمْحتََرُمونَ يَا أَيَُّها اْلُمسْ   

ْصََلح  أَْنفُسِ  نَاإِذَْن َعلَْينَا أَََل نََرى َهذَا اليَْوَم َكيَْوِم فَْخر  أَْو ُحْزن  بَْل نََراهُ فُْرَصةً ِْلِ  

 ِلنَْشُكْر َعلَى ُكل   َما أَْنعَُم هللاُ َعلَْينَا ِمْن نِعَم  

 ِلنَْستَْغِفْر ِمْن ذُنُوبِنَا َو أَْخَطائِنَا



َو ِلنَْدُع إِلَْيهِ  َو ِلنَْستَِعْذ بَِرب ِنَا ِمْن الشَّْيَطاِن َو ِمْن ُمْفِسِدي اْلقَْلِب َو اْلفَُؤادِ   

َراُط الُمْستَِقيمُ   اَللَُّهمَّ إِْهِدنَا الص ِ

د  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِة ُمَحمَّ  َو اْحِسْبنَا ِمْن أُمَّ

 َو اْجعَْلنَا إِْخَوانًا

ْلنَا أَْقِويَاَء َعلَى َشَهَواتِنَاَو اْجعَ   

َج َعِن اْلُمْسِلِميَن فِي ُكل ِ َمَكان    َو فَر ِ

 يَا إِْخَوتِي اْلِكَرامُ 

 فََهذَا اْليَْوُم يَْوُم َعاُشوَراَء يَتَابََرُك بُِكل   َما ذََكْرنَا

السَََّلُم َكانُوا قُْدَوةً ِللنَّاِس فِي ِعبَاَدِة هللاِ أَْنبِيَاٌء ِمثَْل آََدَم َو نُوح  َو إِْبَراِهيَم َو ُموَسى َعلَْيُهِم   

َو إِْن َعاُشوا أَْلفًا ِمْن لَْيَلِة اْلقََدِر  َو أُنَاٌس ِمثَْل أَبِي َجْهل  ِلُمَخالَفَتِِهْم َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَ َعلَْيِه َو َسلََّم لَْن يَْستَِفيُدوا ِمْن َهذَا

  َعاُشوَراءَ َو َو أُلُفًا ِمْن يَْومِ 

ِ تَعَالَى  َو ََل نَْستَِطيُع أَْن نَْغتَنَِم َهِذِه اأْلَيَّاَم إَِلَّ بِاْلِعبَاَدِة اْلَخاِلَصةُ لِِلَّ

 بَاَرَك هللاُ فِي يَْوِمُكْم يَْوِم َعاُشوَراَء 

 


