
 مقدمة محاضرة عن عاشوراء

الحمد هلل نستعين به ونستغفره ونستعيذ به من شرور أنفسنا، وندعوه بصالح األعمال، ونشهد أن ال إله إال هللاُ وحده ال 

:وم عاشوراءشريك له وأن محمدًا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، نبدأ المحاضرة عن ي  

األيام ذكرى يوم عاشوراء، وهي من الذكريات العظيمة في معانيها وعظاتها، نحن اآلن األمة اإلسالمية نعيش في تلك 

ُ عليه َوَسلََّم قَِدَم الَمِدينَةَ   فََوَجدَ حيث إنه ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله: "أنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

ُ عليه َوَسلََّم: ما هذا اليَْوُم الذي تَُصوُمونَهُ؟ فَقالوا: هذا يَْوٌم َعِظيٌم، اليَُهودَ ِصيَاًما، يَوَم َعاُشوَراَء، فَقاَل لهْم  َرُسوُل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

َق فِْرَعْوَن َوقَْوَمهُ، فََصاَمهُ ُموَسى ُشْكًرا، فَنَْحُن نَُصوُمهُ، فَقاَل  ُ فيه ُموَسى َوقَْوَمهُ، َوَغرَّ ُ أَْنَجى َّللاَّ  عليه َرُسوُل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

ُ عليه َوَسلََّم، َوأََمَر بِصيَامِ  ِه، لذلك يعتبر عاشوراء، من َوَسلََّم: فَنَْحُن أََحقُّ َوأَْولَى بُموَسى ِمنُكم فََصاَمهُ َرُسوُل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

و يوم يشكر فيه العباد رب األيام التي تدل على العزة والتمكين، كما أنه يوم يُغفر فيه للمسلم ذنوبه، ويفوز بثواب عظيم، وه

.العالمين هللا سبحانه وتعالى  
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الصالة والسالم على رسول هللا األمين الذي بلغ رسالة اإلسالم ونصح بها األمة جميعًا، فجزاهُ هللاُ تعالى أفضل ما جزى به 

:أنبيائه، وتاليًا نتحدث عن يوم عاشوراء  

ر من شهر الهجري محرم، المعروف باسم )يوم عاشوراء(، كتب هللا عز وجل على نبيه موسى حيث إنه في اليوم العاش

عليه السالم النجاة هو ومن صحبه من األتباع المؤمنين من ضمن بني إسرائيل، باإلضافة إلى أنه سبحانه وتعالى أهلك 

 يوم، فجعلوه من أيام األفراح لديهم، وكذلكفرعون ومن تبعه من الكافرين الظالمين، لذلك أصبح اليهود يحتفلون بهذا ال

بهدف التعبير عن السعادة بخالصهم من بطش فرعون، ونجاتهم من الفساد الذي نشره بين البشر، فكم من  قاموا بصيامه

دروس وعظات وِعبر في هذا الحدث الذي يتقوى إيمان المسلمين نتيجته، إلى جانب ترسيخ اليقين في قلوبهم بأنه تعالى 

وُم اأْلَْشَهادُ، وأيًضا وعدَه الذي ذكره من قبل، إذ قال عز وجل: }إِنَّا لَنَنُصُر ُرُسلَنَا َوالَِّذيَن آَمنُوا فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َويَْوَم يَقُ  حقق

ِلَك َحقًّا َعلَْينَا نُنجِ 
ي ُرُسلَنَا َوالَِّذيَن آَمنُوا ۚ َكذََٰ .اْلُمْؤِمِنيَن{ قال هللا سبحانه وتعالى: }ثُمَّ نُنَج ِ  

فضاًل عن أن عاشوراء هو من أيام المغفرة والثواب الكبير، فإن هللا تعالى سهل على عباده طرق الخير، وفتح لهم سبل 

الرحمة، بجانب إنعامه عليهم بالعديد من مناسبات البر والفوز باألجر والثواب، إضافةً إلى ترتيب الثواب على العمل 

جل ومنَّة على األمة اإلسالمية، حتى يستطيعون استدراك جميع ما فاتهم والتكفير عن ذنوبهم، الصالح تكرًما منه عز و

وكذلك، ليقوموا باالستغفار والتوبة والسعي إليها، والهدف من هذا إرضاًء له سبحانه وتعالى وطاعة، لذلك، يعتبر يوم 

إذ ذكر مسلم عن أبي قتادةَ رضي هللا عنه، أن نبي هللا  عاشوراء، من المواسم الدالة على المغفرة والخير والثواب العظيم،

".صلى هللا عليه وسلم قال: "ِصياُم يوِم عاُشوراَء، إِن ِي أْحتَِسُب على هللاِ أْن يَُكف َِر السنَةَ التِي قَْبلَهُ   
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