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 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 عاملنا.أيئات باهلل من رشور أنفسنا، ومن س إن احلمُد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ

أشهد أن ك له، و رشيالمن هيده اهلل فال مضل له، ومن ُيضلل هادي له، وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحده 

 حممًدا عبده ورسوله.

ٱ   ٻ   ٻ    ﴿، ]آل عمران[ ﴾   ڦ  ڦ    ڦ   ڤ  ڤ    ڤٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ    ﴿

ڤ      ٹٹ   ٹ   ٹٿ   ٿ      ٿ   ٿٺ   ٺ پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ     ٻ   ٻ   پ   پ   پ

 .]النساء[ ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   

   ۇڭ      ڭڭ   ڭ ۓ     ۓ   ے   ے   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ  ﴿

 .]األحزاب[ ﴾ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   

 أما بعد:

ا، ، ورش األمور حمدثاهت♀اهلدي هدي حممد حممد فإن أصدق احلديث كتاب اهلل، وأحسن 

 وكل حُمدثٍة بدعة، وكل بدعة ضاللة.

ام اهلل يوم ن من أيال وإها عليهم تذكرًة عاًما وعاًما، أكررون، إن هلل يف خلقه أياًما، يُ أهيا املؤمن

ئيل من   ئه.ومل نرعوفعاشوراء، وهو يوم عظيم نجى اهلل فيه موسى عليه الصالة والسالم وبني إرسا

ملا قدم املدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم عن صيامه؟ فقالوا: ♀ فإن النبي 

، فقال  ئيل فصامه موسى ُشكًرا فأنا »♀: هذا يوم صالح، هذا يوم نجا اهلل فيه موسى وبني إرسا

لم وأمر بصيامه، فكان ُمبتدأ األمر بصيام يوم عاشوراء، ما عُ ♀ فصامه « بموسى منكم أحق  

ئيل من فرعون وملموسى وبني إرس من خربه يف الزمن األول: أنه يوٌم صالح، يوٌم نجا اهلل فيه ئه، واليوم ا

د العبد فيه، فاليوم الصالح الذي تتجدد فيه نعمٌة ظاهرة عليك مل  فًقا ملرا الصالح هو اليوم الذي يقع موا

ترقية، هو يوم صالح ُيفارق سائر األيام بام تكن لك قبل من حدوث ولد، أو ربح جتارة، أو نيل شهادة أو 

 ، وقع لك فيه من مالءمة احلال، وحدوث نعمٍة عىل العبد يوجب يف أدب العبودية أن ُُيدث هلا العبد ُشكًرا

، وأقل  ذلك أن ُتمد اهلل  فإذا أحدث اهلل  لك نعمة فإن من أدب عبوديتك هلل أن ُُتدث له ُشكًرا

ئيل من فرعون  اليوم: أن اهلل عليه، وكان من صالح ذلك ▐  نجا فيه موسى وبني إرسا
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ئيل فومل  ؤهآمنوا به واتبعوه، غضب فرعون وملئه، فإن موسى عليه الصالة والسالم ملا دعا بني إرسا

ومجعوا له وحشدوا، وكان فرعون حينئٍذ القوة الُعظمى يف مرص والشام، فلم تكن ُتنافسها قوٌة أخرى، 

ئيل أقلًة ال ُيعدون شيًئا، فأظهر اهلل وكان موسى حينئٍذ  فيه موسى ▐ هو ومن معه من بني إرسا

ئيل عىل فرعون  ، وكانوا يتقون، فكان من خربهم ملا خرج  ، وأنجا اهلل ئهوملوبني إرسا الذين آمنوا

ئيل أن اتبعه فرعون ومل موسى يف ئيل فرعون مع جيشه أحاط هبم اخلوف،بني إرسا  ؤه، فلام رأى بنو إرسا

أي ملحاٌط بنا  ﴾ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ    ﴿وكان من خربهم ما قص اهلل: 

ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ      ڀڀ   ڀ﴿: مغلوبون، فقال النبي املؤمن بربه، العامل بقدر اهلل  مأخوذون

فأظهر اهلل ، ]الشعراء[ ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ      ٹٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ

 آيٍة عظيمة إذ أمره بأن يرضب البحر بعصاه، فانشق البحر، وامتاز املاء بعضه عن بعض حتى صار بينه ب

ئيل، فأنجاهم اهلل  إىل الشاطئ اآلخر، فلام  طريٌق يابس، فمشى فيه فرعون ومن معه من بني إرسا

ة قوته، وأن امللك للخلق أن القو أخذ عزيٍز ُمقتدر، ليظهر اهلل  توسطه فرعون وجيشه أخذهم اهلل 

▐ ضعيفة، وأي قوٍة ُكربى هي عند اهلل  ملكه، وأن األمر أمره، فأي قوٍة ُعظمى هي عند اهلل 

قال  ، ليزداد املؤمنون إيامًنا فيعظم تعلقهم باهلل ؛صغرية، يوم ُُيلد فيه نرص املظلومني، وقصم الظاملني

ۇ   ۇ   ۆ    ﴿َتَعاىَل: ]األنبياء[، وقال  ﴾ھ   ھ   ے   ے    ﴿اهلل َتَعاىَل: 

، وقال يونس[] ﴾ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ               ﴿، وقال َتَعاىَل: ]النمل[ ﴾ۆ   ۈ   ۈ   

 .]النساء[ ﴾ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ    ﴿َتَعاىَل: 

 ، وأمام قوة اهلل ُيظهرهم عىل عدوهم اخللق باإليامن واتقوا رهبم، فإن اهلل قلوب فإذا امتألت 

هلل  ال غالب إنهفرت الُعدة، كثللقوى الظاهرة، فمهام بلغت األعداد، وقوي اإلعداد، و انفإنه ال حسب

لومون ملظايف يوم عاشوراء نرص املظلومني، وقصم الظاملني، إذا تعلق أوئلك  ، فخلد اهلل ▐

ين، وسنة إهلية ومياحلق ويدمغ الباطل آيًة باقيًة إىل  ، وآمنوا به فعندئٍذ ُيظهر اهلل باهلل  زع ال تتزع الدِّ

 يف العاملني.

 .لرحيماأقول ما تسمعون، وأستغفر اهلل العيل العظيم يل ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور 
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احلمد هلل رب العاملني، رب الساموات ورب األرض رب العرش العظيم، وأشهد أن ال إهل إال اهلل 

 وحده ال رشيك له هو القوي املتني.

ٍد، كام آل حمم  وعىلحممًدا عبده ورسوله احلُجة البالغة عىل العاملني، مهللا صل عىل حممدٍ وأشهد أن 

هيم إنك محيٌد جميد، مهللا بارك عىل حممٍد وعىل آ اركت عىل بمد، كام ل حمصليت عىل إبراهيم وعىل آل إبرا

 إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيٌد جميد.

 أما بعد:

ئيل شكر اهلل يأهيا املؤمنون، ملا كان  عىل  وم عاشوراء يوًما صاحلًا ملوسى واملؤمنني من بني إرسا

ئع يف النعمة التي أسدادها بإظهارهم عىل فرعون ومالئه، فصامه موسى ُشكًرا هلل  ، وبقي هذا من الرشا

ئيل، حتى أظهر اهلل  عليه، ملا بلغ من خرب هيود إذا قالوا له: هذا يوٌم ♀ علم النبي  بني إرسا

. فقال  ئيل من فرعون فصامه موسى ُشكًرا ♀: صالح، هذا يوٌم نجا اهلل فيه موسى وبني إرسا

ملوسى ملا ♀  وكانت أحقيته ، وأمر بصيامه♀، فصامه «بموسى منكم فأنا أحق  »

إبراهيم عليه الصالة والسالم،  بينه وبينه من آرصة اإليامن، فإهنا ُمفرتقني يف نسبهام، ال جيمعهم إال أبومها

فمن ذرية إسامعيل بن ♀ فإن موسى كان من ُذرية يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم، وأما حممٌد 

تمعان إال يف آرصٍة بعيدٍة جيأفضل الصالة والتسليم، ومها ال  ♀إبراهيم عليهام وعىل رسولنا 

ک   گ    ﴿قال اهلل َتَعاىَل:  ،نمن النسب، وكان بينهام ما هو أقوى من ذلك، وهي آرصة اإليام

بام أنا وإياه  يأ «وسى منكمفأنا أحق بم»: ♀فحينٍذ قال النبي  ،[71]التوبة: ﴾   ڳگ   گ   گ

، وأمر بصيامه، وكان أول صيام عاشوراء فرًضا عىل ♀عليه من اإليامن والنبوة، فصامه 

ليهم صيام شهر رمضان صار صيام يوم ع املسلمني، فكان واجًبا عليهم أن يصوموه، ثم ملا فرض اهلل 

وجوبه عنا، وكان من فضله ما أخرب عنه النبي ▐ عاشوراء صياًما ُمستحبًّا، ونسخ اهلل 

نة التي قبله»بقوله: ♀  فضل صيام فمن  ،«صيام يوم عاشوراء أحتسب عىل اهلل أن ُيكفر السُّ

♀ ذكور الذي أخرب عنه النبي يوم عاشوراء، أن من صامه إيامًنا واحتساًبا ُيرجى له الفضل امل

عاشوراء، ومل يزل النبي ♀ نة املتقدمة، وصام النبي به يف الساهلل عنه ما سلف من ذنوبأن ُيكفر 

 بأنه من شعائر اليهود والنصارى عىل إرادة الطلب♀ يصومه، وملا ُأخرب ♀ 
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صيام  فصار ،«ِعشت إىل قابل ألصومن التاسعلئن »♀:  ومفارقتهم والتميز عنهم، قال

 عىل ثالثة أنحاء: عاشوراء

  املحرم.: أن ُيصام يوم عاشوراء، وهو عارشأوهلا

 ♀.نه للخرب املتقدم ع ؛وثانيها: أن ُيصام يوم عاشوراء مع يوم تاسوًعا، وهذا أفضلها

 وًعا.م تاسألنه يقع بدالً عن صيام يو ؛اليوم الذي يليهلثها: أن ُيصام يوم عاشوراء، ووثا

م ام يوبصي▐ كم اهلل ُفسحة أعاملكم، وصحة أبدانكم بالتقرب إىل اهلل فاغتنموا رمح

بًقا ملا ط ،لتاسعايوم نة يوافق يوم السبت غًدا، وكان يوم اجلمعة اليوم هو العاشوراء، وهو يف هذه الس  

نة كانت يف يوم اخل كون هذه ، فتاملنرصم ميسُأعلن عنه من املحكمة العليا أن ُغرة شهر املحرم يف هذه السُّ

ذا اليوم هىل صيام  عفاحرصوا رمحكم اهلل ،اجلمعة هي يوم تاسوًعا، ويكون غًدا بإذن اهلل هو يوم عاشوراء

 من فضله.♀ ورجاء أن يكون لنا حظ  مما أخرب عنه  العظيم، ُشكًرا هلل 

 .سيئاتالوعايص مهللا وفقنا لفعل الطاعات، وبارك لنا يف إتيان احلسنات، وباعد بيننا وبني امل

عبادك  علنا من، واجمهللا حبب إلينا اإليامن وزينه يف قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان

 الراشدين.

رش  ذ بك منن نعومهللا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خري من زكاها، أنت وليها وموالها، مهللا إ

ر، ر، األرشا  وندرأ بك يف ورهم،رش إنا نعوذ بك من وكيد الُفجارن مهللا مهللا إن نعوذ بك من رش األرشا

 ، مهللااملنينحورهم، مهللا انرص للمظلومني، واخسف الظاملني، مهللا انرص املظلومني واخسف الظ

ىل خري ع امهللا أحيين انرص املظلومني واخسف الظاملني، مهللا أحينا حياًة سعيدًة، وتوفنا وفاًة محيدة،

 بنا مجيًعا إىل خري مآل.حال، وأمتنا عىل خري حال، واقل

ين عن املدينني، و رضانا اشف ممهللا فرج ُكرب املكروبني، ونفس مهوم املهمومني، واقض الدِّ

 ومرىض املسلمني، وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر.
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