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 عاشوراء فضل يوم
 عناصر املقال:

 نفحات أمة حممد صلى هللا عليه وسلممن 
 ولتصنع على عيين

   مقارنة بني معيَّتني ألمتني ونبيني
 صيام عاشوراء عرب العصور والقرون:

 الشيعة عند عاشوراء يوم
 ن وهللا املستعان وعليه التكالن:وهاك البيا

 نفحات أمة حممد صلى هللا عليه وسلممن 
أن جعل هلم مواسم للطاعات تتضاعف فيها صلى هللا عليه وسلم ن فضل هللا تعايل على أمة حممد م

احلسنات، وترفع فيها الدرجات، ويغفر فيها كثري من املعاصي والسيئات، فالسعيد من اغتنم هذه األوقات 
 يوم عاشوراء . وتعرض هلذه النفحات، ومن هذه النفحات

اطلبوا اخلري دهركم، وتعرضوا لنفحات  على اغتنام هذه النفحات حيث قال:" سلمصلى هللا عليه و هلذا حثنا 
رمحة ربكم، فإن هلل نفحات من رمحته يصيب هبا من يشاء من عباده، فاسألوا هللا أن يسرت عوراتكم ويُؤم ِّن 

 . (أخرجه ابن أيب الدنيا والطرباين ). " روعاتكم
 يف أايم الدهر نفحات فتعرضوا هلا، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحٌة فال إن هلل وقال أيضاً صلى هللا عليه وسلم:" 

 .(أخرجه الطرباين يشقى بعدها أبداً ")
 ولتصنع على عيين

حنن نعلم أن يوم عاشوراء هذا هو اليوم الذي جنى هللا فيه موسى ومن معه من بين إسرائيل من الغرق ؛ وأهلك 
 فرعون وجنوده غرقاً .

فرعون علم أن هالكه سيكون على يد غالم يولد يف بين إسرائيل ؛ فأمر بقتل الغلمان الذين والقصة إبجياز أن 
يَ ًعا أَْهَلَها َوَجَعلَ  اأْلَْرضِّ  يفِّ  َعاَل  فِّْرَعْونَ  إِّن  يولدون دون البنات. قال تعاىل: }  ُهمْ  طَائَِّفةً  َيْسَتْضعِّفُ  شِّ ن ْ  يَُذب ِّحُ  مِّ

دِّينَ  مِّنَ  َكانَ   إِّن هُ  ُهمْ نَِّساءَ  َوَيْسَتْحيِّي أَبْ َناَءُهمْ   .(4)القصص:  {اْلُمْفسِّ
َنافأوحى هللا إىل أم موسى أن تضعه يف اتبوت يف اليم . قال تعاىل: }  عِّيهِّ  َأنْ  ُموَسى أُم ِّ  إِّىَل  َوَأْوَحي ْ  فَإَِّذا أَْرضِّ

ْفتِّ   لَِّيُكونَ  فِّْرَعْونَ  آلُ  فَاْلتَ َقطَهُ  * اْلُمْرَسلِّيَ  مِّنَ  َوَجاعُِّلوهُ  إِّلَْيكِّ  وهُ رَاد   إِّّن   ََتَْزينِّ  َوَل  ََتَايفِّ  َوَل  اْلَيم ِّ  يفِّ  فَأَْلقِّيهِّ  َعَلْيهِّ  خِّ
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 تَ ْقتُ ُلوهُ  َل  َوَلكَ  يلِّ  َعْين  قُ ر تُ  فِّْرَعْونَ  اْمَرَأتُ  َوقَاَلتِّ  * َخاطِّئِّيَ  َكانُوا  َوُجُنوَدُُهَا َوَهاَمانَ  فِّْرَعْونَ  إِّن   َوَحَزّنً  َعُدوًّا هَلُمْ 
َفَعَنا َأنْ  ىَعسَ  َذهُ  أَوْ  يَ ن ْ  َأنْ  َلْوَل  بِّهِّ  لَتُ ْبدِّي َكاَدتْ   إِّنْ  فَارًِّغا ُموَسى أُم ِّ  فُ َؤادُ  َوَأْصَبحَ  * َيْشُعُرونَ  َل  َوُهمْ  َوَلًدا نَ ت خِّ

ُْختِّهِّ  َوقَاَلتْ  * اْلُمْؤمِّنِّيَ  مِّنَ  لَِّتُكونَ  قَ ْلبَِّها َعَلى رََبْطَنا يهِّ  ألِّ  َوَحر ْمنَا * َيْشُعُرونَ  َل  َوُهمْ  ُجُنبن  نْ عَ  بِّهِّ  فَ َبُصَرتْ  ُقص ِّ
عَ  َعَلْيهِّ  ُحونَ  َلهُ  َوُهمْ  َلُكمْ  َيْكُفُلونَهُ  بَ ْيتن  أَْهلِّ  َعَلى أَُدل ُكمْ  َهلْ  فَ َقاَلتْ  قَ ْبلُ  مِّنْ  اْلَمَراضِّ  َكيْ   أُم ِّهِّ  إِّىَل  فَ َرَدْدَّنهُ  * َّنصِّ
نُ َها تَ َقر    (.13 - 7{ ) القصص:  يَ ْعَلُمونَ  َل  َأْكثَ َرُهمْ  َوَلكِّن   َحق   اّلل ِّ  َوْعدَ  ن  أَ  َولِّتَ ْعَلمَ  ََتَْزنَ  َوَل  َعي ْ

 وله- هللا فحكم موسى، وجود من حذرًا إسرائيل، بين من الغلمان يقتلون هم كانوايقول اإلمام ابن كثري: " }  
 له؛ وزوجته حمبته مع وشرابه، امهبطع ويغذى فرعون، فراش على إل يرىب أل -التامة والقدرة العظيم، السلطان

 سلمة قال.  حيبك جعلته عدوك، عند: أي{  مِّين ِّ  حَمَب ةً  َعَلْيكَ  َوأَْلَقْيتُ  لَهُ  َوَعُدو   يلِّ  َعُدو   ََيُْخْذهُ : } قال وهلذا
 عمران أبو قال{  َعْيينِّ  ىَعلَ  َولُِّتْصَنعَ .} عبادي إىل حببتك: قال {  مِّين ِّ  حَمَب ةً  َعَلْيكَ  َوأَْلَقْيتُ : } ُكَهْيل  بن

 ".أ.ه.عيين على تغذى: قتادة وقال .هللا بعي ترىب: اجلوين
 وهنا دلئل إعجاز وعناية رابنية كثرية :

 منها: أن األم إذا خافت على ولدها من القتل َتفيه أو تنكره وهنا أمر إبلقائه يف املاء!! 
 ن !!ومنها : أن هللا أىب إل أن يرتىب موسى يف قصر فرعو 

 ومنها: أن هللا حرم عليه املراضع كلها عدا أمه . 
 ومنها : أن هللا أرجعه إىل أمه مرة أخرى ليطمئن قلبها ويسكن روعها .

 ومنها : أن أمه ترضعه يف قصر فرعون معززة مكرمة وأتخذ على ذلك أجراً .
 .(39طه: ) {. مِّين ِّ  حَمَب ةً  َعَلْيكَ  تُ َوأَْلَقيْ } ومنها: أن هللا ألقى عليه حمبته فال يلتق به أحد إل أحبه .

 .(39طه: ) {.َعْيينِّ  َعَلى َولُِّتْصَنعَ ومنها : أن تربيته وتنشئته تكون على عناية هللا . }
 ومنها: أنه يكون من املرسلي .

 ومنها: أن هالك فرعون يكون على يديه .
 وغري ذلك مما ل يتسع املقام لذكره .

ب إىل فرعون ليدعوه إىل عبادة هللا وحده ؛ فاستنكر فرعون ذلك ألنه ترىب يف بيته فلما كرب موسى وترعرع ذه
نِّيَ  ُعُمرِّكَ  مِّنْ  فِّيَنا َولَبِّْثتَ  َولِّيًدا فِّيَنا نُ َرب ِّكَ  أَلَْ  قَالَ  }   اْلَكافِّرِّينَ  مِّنَ  َوأَْنتَ  فَ َعْلتَ  ال تِّ  فَ ْعَلَتكَ  َوفَ َعْلتَ  * سِّ

 . (19؛  18الشعراء:)
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هما حوارات وجمادلت طويلة مبسوطة يف كتب التفسري والقصص القرآين ؛ وحنن نعلم أن فرعون طغى ودار بين
 قَ ْومِّ  ايَ  قَالَ  قَ ْومِّهِّ  يفِّ  فِّْرَعْونُ  َوَّنَدىوجترب يف األرض وادعى األلوهية وأن امللك ملكه واألهنار جتري من َتته ؛ } 

ُرونَ  أََفاَل  ََتْتِّ  مِّنْ  جَتْرِّي اأْلَهْنَارُ  َوَهذِّهِّ  مِّْصرَ  ُمْلكُ  يلِّ  أَلَْيسَ   من جيريها أن إل هللا فأىب. (51الزخرف: ) {تُ ْبصِّ
 وهو الغرق واألهنار جترى من فوقه.  العمل جنس من اجلزاء ليكون فوقه
 إِّل   إَِّلهَ  َل  أَن هُ  آَمْنتُ  قَالَ  اْلَغَرقُ  أَْدرََكهُ  إَِّذا َحّت   َوَعْدًوا بَ ْغًيا َوُجُنوُدهُ  فِّْرَعْونُ  فَأَتْ بَ َعُهمْ  اْلَبْحرَ  إِّْسَرائِّيلَ  بَِّبينِّ  َوَجاَوْزّنَ } 

دِّينَ  مِّنَ  وَُكْنتَ  قَ ْبلُ  َعَصْيتَ  َوَقدْ  آْْلنَ  * اْلُمْسلِّمِّيَ  مِّنَ  َوَأّنَ  إِّْسَرائِّيلَ  بَ ُنو بِّهِّ  آَمَنتْ  ال ذِّي يكَ  فَاْليَ ْومَ  * اْلُمْفسِّ  نُ َنج ِّ
 (.92 – 90) {َلَغافُِّلونَ  آاَيتَِّنا َعنْ  الن اسِّ  مِّنَ  َكثِّريًا  َوإِّن   آيَةً  َفكَ َخلْ  لَِّمنْ  لَِّتُكونَ  بَِّبَدنِّكَ 

   مقارنة بني معيَّتني ألمتني ونبيني
يف اهلجرة الت  مقارنة هلا أُهيتها ودللتها اإلميانية بي معية هللا للنيب حممدن صل ى هللا عليه وسل م وصاحبه هناو 

من خالل يوم  وبي معية هللا ملوسى وقومه ؛ كما جاءت يف القرآن الكرمي ،نعيش ذكراها يف هذه األايم
 .عاشوراء

بِّهِّ َل ََتَْزْن إِّن  اّلل َ   قال هللا يف النيب حممدن صل ى هللا عليه وسل م وصاحبه :} إِّْذ ُُهَا يفِّ اْلَغارِّ إِّْذ يَ ُقوُل لَِّصاحِّ
:}فَ َلم ا تَ َراَءى اجْلَْمَعانِّ قَاَل َأْصَحاُب مطاردة فرعون لهعند  [ ؛ وقال يف موسى وقومه40َمَعَنا { ]التوبة: 

 .( 62؛  61ُموَسى إِّّن  َلُمْدرَُكوَن ؛ قَاَل َكال  إِّن  َمعَِّي َريب ِّ َسيَ ْهدِّينِّ{ ) الشعراء: 
 َمَعَنا { ابجلمع، وقال على لسان موسى ملا قال له قومه: البحر أمامنا فاهلل قال يف حق أىب بكر }إِّن  اّلل َ 

والعدو خلفنا ؟! } قَاَل َكال  إِّن  َمعَِّي َريب ِّ َسيَ ْهدِّينِّ{ ابإلفراد مع أن معه بين إسرائيل، فاهلل أفرد يف حالة اجلمع 
سرائيل ليس هلم عهد ، وموسى ل ومجع يف حالة اإلفراد ليدل على أن إميان أيب بكر يعدل أمة، وأن بين إ

يضمن إل نفسه، ول يضمن إمياهنم وعهودهم، فلو أهنم وجدوا خمرجا أو سبياًل للهروب لسلكوه واعتذروا 
(، أما 24ملوسى وتركوه يغرق وحده، كما قالوا: } اْذَهْب أَْنَت َورَب َك فَ َقاتِّاَل إِّّن  َهاُهَنا قَاعُِّدون{ ) املائدة: 

حممدن صل ى هللا عليه وسل م فكما قال املقداد بن عمرو: اي رسول هللا امض ملا أراك هللا، فنحن  أصحاب النيب
معك، وهللا ل نقول لك كما قال بنو إسرائيل ملوسى: اذهب أنت وربك فقاتال إّن ها هنا قاعدون، ولكن 

ىل برك الغماد جلالدّن معك اذهب أنت وربك فقاتال إّن معكما مقاتلون، فو الذى بعثك ابحلق لو سرت بنا إ
 من دونه حّت تبلغه.

 فكلما بلغ اإلنسان درجة عليا من اإلميان واإلحسان والطاعة، كلما ظفر مبعية هللا تعاىل ونصره وأتييده.
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 صيام عاشوراء عرب العصور والقرون:
يوم  – وسل م يهعل هللا صل ى - صيامه سبب كان  جنى هللا موسى ومن معه ؛ وأغرق فرعون وجنوده ؛ وهذا 

 هللا جن ى الذي اليوم هو اليوم هذا وأن   ، أيضاً  يصومه كان  والس الم الص الة عليه موسى سي دّن أن  عاشوراء؛ و 
 صل ى - الن يب قدم: " قال - عنهما هللا رضي - عباس ابن روى فقد فرعون، من وقومه موسى فيه وجل   عز  
 وبين موسى فيه هللا جن ى صاحل يوم: قالوا هذا؟ ما: فقال عاشوراء، متصو  اليهود فرأى املدينة - وسل م عليه هللا

 وأمر فصامه منكم، مبوسى أحق   أّن - وسل م عليه هللا صل ى - الن يب فقال موسى، فصامه عدوهم، من إسرائيل
 .(عليه متفق". )بصيامه
 َعنْ ف .معهم يصومه النيب وكان جاهليتها، يف تصومه قريشٌ  فكانت ،ابلصيام الكتاب أهل من اجلاهلية وتلقته
يَ  َعائَِّشةَ  َها اّلل ُ  َرضِّ لِّي ةِّ  يفِّ  َعاُشورَاءَ  يَ ْومَ  َتُصومُ  َكاَنتْ   قُ َرْيًشا َأن  :"  َعن ْ  َعَلْيهِّ  اّلل ُ  َصل ى اّلل ِّ  َرُسولُ  أََمرَ  ُث   اجْلَاهِّ
َيامِّهِّ  َوَسل مَ  ". أَْفَطرَ  َشاءَ  َوَمنْ  فَ ْلَيُصْمهُ  َشاءَ  َمنْ  :َوَسل مَ  َعَلْيهِّ  اّلل ُ  َصل ى ّلل ِّ ا َرُسولُ  َوقَالَ  ؛ َرَمَضانُ  فُرِّضَ  َحّت   ؛ بِّصِّ

 )البخاري(.
 السالف. الشرع من ورثوه مما فلعله هذا، صيامهم سر وأما

 صدورهم، يف فعظم اجلاهلية يف ذنبا قريش أذنبت" : فقال ذلك عن سئل أنه عكرمة عن الباغندي روى وقد 
 ." ذلك يكفر عاشوراء مواصو : فقيل

 هللا صلى قال املسلم؛ أخي الفرصة تفوت فال كاملة  سنة ذنوب تكفري يف العظيم الفضل له عاشور يوم وصيام
َيامُ :" وسلم عليه بُ  َعاُشورَاءَ  يَ ْومِّ  صِّ َلهُ  ال تِّ  الس َنةَ  ُيَكفِّ رَ  َأنْ  اّلل ِّ  َعَلى َأْحَتسِّ  .(مسلم.")قَ ب ْ

يَ  َعب اسن  اْبنِّ  َعنْ يه وسلم يتحرى صيامه كل عام؛ فلذلك كان صلى هللا عل ُهَما اّلل ُ  َرضِّ  الن يبِّ   رَأَْيتُ  َما:" قَالَ  َعن ْ
َيامَ  يَ َتَحر ى َوَسل مَ  َعَلْيهِّ  اّلل ُ  َصل ى  َشْهرَ  ْعينِّ ي َ  الش ْهرَ  َوَهَذا؛  َعاُشورَاءَ  يَ ْومَ  اْليَ ْومَ  َهَذا إِّل  ؛  َغرْيِّهِّ  َعَلى َفض َلهُ  يَ ْومن  صِّ

 ". )البخاري(.َرَمَضانَ 
: قال عنه هللا رضي هريرة أيب عنف: صيامه يسن الذي احملرم هللا شهر يف اليوم هذا قوعومن فضائل عاشوراء و 

: وقال لرتمذيا] . "احملرم هللا شهر رمضان صيام بعد الصيام أفضل" : وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال
 . الفضل على هلم تعويداً  صبياهنم فيه يصومون عنهم هللا رضي حابةالص كان  وقد [.حسن حديث

 أصبح من" : األنصار قرى إىل عاشوراء غداة وسلم عليه هللا صلى النيب أرسل قالت معوذ بنت الربيع فعن
 من اللعبة هلم وجنعل صبياننا ونصوم بعد نصومه فكنا: قالت "فليصم صائماً  أصبح ومن يومه، بقية فليتم مفطراً 

 [.البخاري] ".اإلفطار عند يكون حّت ذاك أعطيناه الطعام على أحدهم بكى فإذا العهن،
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 وكان والزهري، السبيعي إسحاق وأبو عباس ابن ومنهم السفر، يف عاشوراء يوم يصومون السلف بعض وكان 
. السفر يف اءعاشور  يصام أنه على أمحد ونص يفوت، وعاشوراء أخر، أايم من عدة له رمضان: يقول الزهري

 [.املعارف لطائف]
 عنهما هللا رضي - عباس ابن عن احلديث يف ورد ملا وذلك ؛ لليهود خمالفة العاشر مع التاسع صيام ويستحب

 والن صارى، اليهود تعظمه يوم إن ه هللا، رسول اي: قالوا بصيامه، وأمر عاشوراء، يوم هللا رسول صام مل ا: " قال -
 صل ى هللا رسول تويف   حّت   املقبل العام َيت فلم: قال التاسع، اليوم صمنا هللا شاء إن قبلامل عام كان  إذا: فقال

 .(مسلم".) وسل م عليه هللا
 وبعده يوم قبله يصام أن: أكملها: ثالثة صومه مراتب ": القي م ابن قال كما  ثالثة عاشوراء يوم صيام ومراتب

 وأم ا. ابلص وم وحده العاشر إفراد ذلك ويلي األحاديث، أكثر ليهوع والعاشر، الت اسع يصام أن ذلك ويلي يوم،
 املعاد زاد. )" والش رع اللغة من بعيد وهو وطرقها، ألفاظها تتبع وعدم اْلاثر، فهم نقص فمن التاسع، إفراد
 .( القيم لبن
 الشيعة عند عاشوراء يوم

 الذين السنة مسلمي بعكس والعزاء للحزن ليوما هذا خص صوا فقد؛  الشيعة مسلمي عند عاشوراء يوم خيتلف 
 ويرجع ،-صلى هللا عليه وسلم– هللا رسول يفعل كان  كما  السالم عليه موسى لنجاة فرحاً  اليوم هبذا حيتفلون

 كربالء،  معركة يف هللا رسول حفيد علي بن احلسي فيه قتل الذي هو اليوم هذا أن مصادفة إىل ذلك سبب
 الشموع وإضاءة احلسي قرب كزايرة  الشعائر، من ابلعديد به ويقومون هلم عطلة يوم هو اليوم هذا فيعتربون

 إبسالة ويقومون الواقعة، ومتثيل النار، وإضرام املياه توزيع إىل ابإلضافة ، واللطم والبكاء مقتله قصة وتذكر
 .والسالسل السكاكي خالل من دمائهم

فعلينا أن نقتدي وهنتدي بنبينا صلى هللا عليه وسلم وأن حني  هذا يوم عاشوراء عند املسلمي وعند الشيعة؛
 هذا اليوم ابلصوم والعبادة والتقرب إىل هللا تعاىل ؛ فإنه يكفر ذنوب سنة كاملة .
 أسال هللا أن يشملنا حبفظه وأتييده ورعايته ومعيته، إنه وىل ذلك والقادر عليه.

 ؛؛؛؛ خبري وأنتم عام وكل؛  ومنكم منا هللا تقبل
 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية
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