المقدمة:
اإلنسانُمنذُأنُيبدأُُفيهُالشعورُُبمنُحولُهُوهوُيفُسنُُالطفولةُتثور يف نفسه تلك األسئلة
ُ
نُ
نُأي ُ
نُأسير ُ؟ُم ُ
ىُأي ُ
أتيت؟ُوإل ُ
نُ ُ
أسئلةُمثل ُُ:منُأي ُ
العميقة ،وتلح عليه ،فل يجد مفرا منهاُ ُ،
جد ُ
ي ُيجب ُأ ُن ُأحقُقها؟ ُلماذا ُ ُو ُ
جاء ُهذا ُالوجو ُد ُالعظيم؟ ُلماذُا ُأنا ُموجود؟ ُما ُالغاية ُالت ُ
بُعنهاُبحقُُويقينُُ
يُالُيجي ُ
نُالتساؤالتُُالكثيرةُُ،والت ُ
الناسُعلىُهذهُاألرض؟ُوغيرهاُم ُ
إالُالعقيد ُةُالسليمة ُُ.
فالعقيدة الصحيحة هي التي تكشف لإلنسان سبب وجوده ،والغاية التي يسير إليهاُ،
ن ُهذ ُهُ
ى ُهي ُأكمل ُم ُ
كل ُهذا ُالوجودُ ،وهل ُهي ُحياة ُواحدةُ ُأ ُم ُهناك ُحيا ُة ُأخر ُ
ولماذا ُ ُ
كلهاُأسئلةُُتجيبُعنهاُالعقيدةُبُوضوح ُُُ.
الحياة ُ؟ُ ُ
قُأيُُاهتما ُمُ،فعقيد ُةُالتوحي ُدُ
ومنُهن ُاُكا ُنُاهتما ُمُالشارعُالحكي ُمُبالعقيدةُالسُلي ُمةُفو ُ
ت ُا ْلجنُُ
ق ُاهلل ُالخلقُ ُُ ،قال ُتعالى ُ{ُ :وما ُخل ْق ُ
ن ُأجله ُا ُخلُ ُ
ي ُم ُ
هيُ ُأساسُ ُاإلسالمُ ،وهي ُالت ُ
لُالكتب ُُ،يقولُ
الُلي ْعبدونُ}ُ[الذارياتُ،]56ُ:وهيُالتيُهباُأرسلُاهللُالرسلُوأنز ُ
و ْاإلنْسُُإ ُ
الُإل ُهُإالُُأن ُاُفا ْعبدونُ}ُ ُ[األنبياءُ:
يُإل ْي ُهُأن ُهُ ُ
الُنوح ُ
نُرسولُُإ ُ
كُم ُْ
نُق ْبل ُ
تعالى{ُ:وم ُاُأ ْرس ْلن ُاُم ُْ

اجتنبوُا ُالطاغوتُ}ُ
ي ُكلُ ُأم ُة ُرس ً ُ
ُ ،ُ ]25ويقول ُتعالى ُ{ُ :ولقدُْ ُبع ْثن ُا ُف ُ
وال ُأ ُن ُا ْعبدوُا ُاهللُ ُو ْ

نُإل ُهُغ ْيرهُ} ُُ.
اهللُم ُاُلك ُْمُم ُْ
لُرسولُُيقولُلقومه{ُ:ا ْعبدواُ ُ
[النحلُ،]36ُ:وكا ُنُك ُ
يُاهللُ
نُعمرُرض ُ
انُاإلسال ُمُ،كماُيفُحديثُاب ُ
لُأرك ُ
هللُسبحان ُهُوتعالىُه ُوُأوُ ُ
وتوحي ُدُا ُ
عنهما«ُ :بني اإلسلم على خمس :شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل ،وإقام
النبي ُصلى ُاهلل ُعلي ُه ُوسلم ُيفُ
الصلة ،وإيتاء الزكاة ،والحج ،وصوم رمضان» ُ(ُ ،)1وقد ُبقي ُ ُ
ت ُالعباداتُُ
ى ُالتوحيد ُويقرُرهُ ،فلما ُهاج ُر ُإلىُالمدين ُة ُ ُفرض ُ
مكة ُثالث ُة ُعشر ُعا ًُم ُا ُيدعو ُإل ُ

األخرى ُُ،فالعقيدة الصحيحة هو رأس مال اإلنسان ،وتوحيد اهلل تعالى هو أول ما يجب عليه
النبيُُصلىُاهللُعليهُوسلمُمعا ًذاُإلىُاليمنُقالُله«ُ:إنك تأتي قوما
ثُ ُ
تحقيقه؛ُولذلكُلماُبع ُ
من أهل الكتاب ،فادعهم إلى شهادة أن ال إله إال اهلل وأني رسول اهلل ،فإن هم أطاعوا لذلك
فأعلمهم أن اهلل افترض عليهم خمس صلوات يف كل يوم وليلة»(ُ .)2والعقيدة السليمة هي

إيمانُ
ال ُ ُ
مقبول ُعن ُد ُاهلل ُب ُ
ُ
حُ
ال ُعمل ُصال ُ
األساس التي تبنى عليها كل األعمال األخرىُ ،ف ُ
نُفلن ْحيينهُُحيا ًُةُطيب ًُةُ
نُذكرُُأ ُْوُأنْثىُوهوُُم ْؤم ُ
لُصال ًح ُاُم ُْ
نُعم ُ
هللُتعالى ُ{ُ:م ُْ
صحيح ُُ،يقولُا ُ
(ُ)1أخرجهُالبخاريُ(ُ.)8
(ُ)2أخرجهُمسلمُ(ُ.)19

ولن ْجزينه ُْم ُأ ْجره ُْم ُبأ ْحسنُ ُما ُكانوا ُي ْعملونُ} ُ[النحلُ ،]97ُ :قال ُابن ُتيمية ُرحمه ُاهللُ:

لُالفسادُ:الشركُوالكفر" ُ(ُ،)1ويقولُابنُأبيُالعزُ
الصالحُ:التُوحيدُواإليما ُنُ،وأص ُ
"فأصلُُ ُ
ل ُالدين ُأشرفُ ُالعلوم ُ؛ ُإ ُذ ُشرف ُالعلم ُبشرف ُالمعلو ُمُ ،وهو ُالفقهُ
رحمه ُاهلل ُ"ُ :علم ُأصو ُ
ىُماُقالهُوجمع ُهُ
هللُتعال ُ
ىُفق ُهُالفروع ُ؛ُولهذاُسمىُاإلما ُمُأبوُحنيف ُةُرحمهُا ُ
بالنسبةُإل ُ
بُ ُ
األك ُ

قُكلُحاجةُ،وضرورهتمُإلي ُهُ
بُ،وحاج ُةُالعبا ُدُإليهُفو ُ
نُ:الفقهُاألك ُ
لُالدي ُ
يفُأوراقُُمنُأصو ُ
الُحيا ُةُللقلوبُ،والُنعي ُمُوالُطمأنينةُ،إالُبأ ُنُتعرفُربُه ُاُومعبودهاُ
فوقُُكلُُضرورة ُ؛ُألنُ ُهُ ُ
سعيهاُ
مماُسواهُ،ويكو ُنُ ُ
وفاطرهاُبأسمائهُوصفات ُهُوأفعالهُ،ويكونُمعُذلكُكل ُهُأحبُُإليهاُ ُ
فيماُيقرهباُإليهُدو ُنُغيرهُمنُسائ ُرُخلق ُه"(ُ.ُ )2
صُعليه ُُ،ومنه ُاُينبغيُلإلنسا ُنُ
بُعلىُاإلنسا ُنُالعنايةُبهُوالحر ُ
فالعقيدةُهيُأهمُُم ُاُيجُ ُ
نُجعل العقيدة نصب
يفُتصوراتهُكلُه ُاُعنُالحيا ُةُوالمجتمعُوالكونُوالنفسُ،فم ُ
أنُينطلقُ ُ
عينيه وانطلق منها يف فهم األحكام الشرعية والسنن الكونية استطاع أن يحقق الغاية التي من
أجلها خلق ،والهدف الذي من أجله وجد ُُ.
تمهيد:
لُعندُالمسلمينُ،
يومُعظيمُفضي ُ
يو ُمُعاشورا ُءُهوُاليو ُمُالعاشرُمنُشه ُرُالمحر ُم ُُ،وهوُ ُ
وصامه ُُ،وصام ُهُالصُحابةُالكرا ُمُمعهُ،وتتابعوُاُعلىُ
ُ
هللُعليهُوسلمُبصيام ُهُ
النبيُُصلىُا ُ
أمرُ ُ
ذلكُ،وهذا اليوم العظيم يوم شاهد على التوحيد ،يتزين بحلل من التوحيد ،ويتسربل بدثار
من التوحيد ،وينطق إذ ينطق بالتوحيد ،فتجد قصة هذا اليوم مليئة بالتوحيد ،وتفاصيل صيامه
متعلقة بالتوحيدُ.
مهمةُللغاية ُ؛ُألهمي ُةُ
يُتحيطُهبذُاُاليو ُمُ ُ
لُالعقديُ ُةُالت ُ
ومعرفُ ُةُالغاياتُوالمقاصدُُوالمسائ ُ
العقيدةُيفُحياةُاإلنسان ُُ،وبمعرفةُهذهُالمسائلُوالغاياتُيزيدُاستشعارُاإلنسانُُألهمُيُةُهذاُ
ويعمق ُيف ُنفسه ُمعاين ُربماُال ُتطرأ ُعلى ُالبال ُما ُل ُم ُهنتمُ ُبالجانب ُالعقديُُ ،كما ُأنُُ
اليومُ ُ ،
المسلمُأكث ُرُتحقي ًُقاُلمقاص ُدُالشريعةُ،
ُ
لُ
االهتما ُمُبالمسائلُالعقدي ُةُالمتعلُقةُهبذُاُاليو ُمُيجع ُ
سُيفُنفوسن ُاُعد ًداُمنُمسائلُ
بيانُلعالقةُالتوحيدُهبذاُاليومُ،وكيفُأنهُيغر ُ
ويفُهذهُالورقةُ ُ
العقيدةُالمهمُةُُ.
يوم عاشوراء يف نصوص الشريعة:
(ُ)1مجموعُالفتاوىُ(ُ.)163ُ/18
(ُ)2شرحُالطحاويةُ(صُ.)17ُ:

يفُهذاُاليومُ،منهاُماُهيُعامُةُ،ومنه ُاُم ُاُهيُخاصُة ُ.
وردتُنصوصُُعديد ُةُ ُ
هللُ
ى ُا ُ
ل ُاهلل ُصل ُ
ي ُاهلل ُعن ُه ُقالُ :قال ُرسو ُ
فمن النصوص العامة ُُ :حديث ُأبي ُهريرة ُرض ُ
علي ُهُوسلم ُ«ُ:أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهلل المحرم ،وأفضل الصلة بعد الفريضة صلة
الليل» ُ(ُُ.)1
وأما النصوص الخاصة فمنها:
يفُالجاهلية ُُ،
ُ-ُ 1حديثُعائشةُرضيُاهللُعنهاُقالتُ:كانُيو ُمُعاشوراءُتصومُهُُقريشُُ ُ
فلم ُا ُقد ُم ُالمدينةُ ُصامه ُوأم ُر ُبصيامهُ ،فلماُ
يصومه ُُ ُ ،
ُ
هلل ُعليه ُوسل ُم ُ
ل ُاهلل ُصلى ُا ُ
وكان ُرسو ُ
نُشاءُصامهُ،ومنُشا ُءُتركه ُ(ُ.ُ )2
يومُعاشوراءُ،فم ُ
ضُرمضانُتركُ ُ
فُر ُ
ىُاهللُعليهُوسلمُالمدينةُفرأىُ
يُصل ُ
سُرضيُاهللُعنهم ُاُقالُ:قد ُمُالنب ُ
حديثُابنُعبُا ُ
ُ
ُ-ُ 2
يومُنجُىُاهللُبنيُ
يومُصالحُ،هذُاُ ُ
اليهو ُدُتصو ُمُيو ُمُعاشوراءُ،فقال«ُ:ما هذا؟»ُ،قالواُ:هذاُ ُ
نُعدوهمُ،فصام ُهُموسىُ،قال«ُ:فأنا أحق بموسى منكم» ُُ،فصام ُهُوأم ُرُبصيامه ُ(ُ.)3
لُم ُ
إسرائي ُ
ى ُاهلل ُعليه ُوسلم ُ«ُ :وصيام يوم
هلل ُعنه ُُ ُ :يقولُ ُالنبي ُصل ُ
ُ -ُ 3حديث ُأبي ُقتادة ُرضي ُا ُ
عاشوراء أحتسب على اهلل أن يكفر السنة التي قبله»(ُ.ُ )4
هلل ُعلي ُه ُوسل ُمُ
ل ُاهلل ُصلى ُا ُ
ي ُاهلل ُعن ُه ُقال ُُ :بعث ُرسو ُ
ن ُاألكو ُع ُرض ُ
ث ُسلمة ُب ُ
ُ -ُ 4حدي ُ
رجالُمنُأسلمُيو ُمُعاشوراءُ،فأمر ُهُأ ُنُيؤذنُيفُالناس«ُ:من كان لم يصم فليصم ،ومن كان
ًُ
أكل فليتم صيامه إلى الليل» ُ(ُُ.)5
ي ُاهلل ُعنه ُا ُقالتُ :أرسل ُالنبي ُصلى ُاهلل ُعليه ُوسلمُ
بنت ُ ُمعُوُ ُذ ُرض ُ
ُ -5حديث ُالرُبُيُع ُ ُ
غداةُ ُعاشوراء ُإلى ُقرى ُاألنصار«ُ :من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ،ومن أصبح صائما
منُالعُهنُ،فإذاُبكىُ
فكناُنصومُ ُهُبعدُ ُُ،ونصوُ ُمُصبيانُناُ،ونجعلُلهمُاللعبةُُ ُ
فليصم»ُ،قالتُ ُ:
ىُيكونُعن ُدُاإلفطار ُ(ُ.)6
ذاكُحت ُ
ىُالطُعا ُمُأعطيناهُ ُ
أحدُهمُعل ُ

(ُ)1أخرجهُمسلمُ(ُ.ُ )1163
(ُ)2أخرجهُالبخاريُ(ُ.ُ )2002
(ُ)3أخرجهُالبخاريُ(ُ.ُ )2004
(ُ)4أخرجهُمسلمُ(ُ.ُ )1162
(ُ)5أخرجهُمسلمُ(ُ.ُ )1136
(ُ)6أخرجهُالبخاريُ(ُ،)1960ومسلمُ(ُ.)1136

ُ-6حديثُابنُعباسُرضيُاهللُعنهماُقالُ:ماُرأ ْيتُالنبيُصلىُاهللُعليهُوسلمُيتحرىُ

إال هذا اليوم ،يومُعاشوراءُ،وهذاُالش ْهرُي ْعنيُش ْهرُرمضانُ ُ(ُ.ُ )1
صيامُيومُفضلهُعلىُغيرهُ ُ

يوم ُعاشوراء ُُ،
ب ُيصومو ُن ُ ُ
ي ُاهلل ُعنهُ ،قال ُُ :كا ُن ُأهل ُخي ُ
ى ُرض ُ
ث ُأبي ُموس ُ
ُ -ُ 7حدي ُ
هللُصلىُاهللُعليهُوسلمُ:
حلُيُهمُوشارهتمُ،فقالُرسولُا ُ
يتُخذونهُعيدًُاُ،ويُلبُسونُنساءُهمُفيهُ ُ
«فصوموه أنتم»(ُُ.)2
هللُعليهُوسلم ُُ:
هللُصلىُا ُ
نُعباسُرضيُاهللُعنهماُقال ُُ:قالُرسولُا ُ
هللُب ُ
ثُعبدُا ُ
ُ-ُ 8حدي ُ
ن ُصا ُم ُرسول ُاهلل ُصلى ُاهلل ُعليهُ
«لئن بقيت إلى قابل ألصومن التاسع»(ُ .)3وعن ُه ُقال ُُ :حي ُ
اليهودُوالنصارى!ُفقالُ
ُ
هلل ُُ ُ،إن ُهُيو ُمُتعظُمهُ
وأمرُبصيامهُقالوا ُُ:ي ُاُرسولُا ُ
يومُعاشورا ُءُ ُ
وسل ُمُ ُ
هللُصلىُاهللُعليهُوسلم ُ«ُ:فإذا كان العام المقبل -إن شاء اهلل -صمنا اليوم التاسع»ُ،
رسولُا ُ
ىُاهللُعليهُوسلم ُ(ُ.ُ )4
لُاهللُصل ُ
يفُرسو ُ
قال ُُ:فل ُمُيأتُالعا ُمُالمقبلُحتىُتو ُ
ريش ُتصومُهُ،
بيان ُأنُ ُهذا ُاليو ُم ُكانت ُق ُ
وهناك ُنصوصُ ُأخرى ُلم ُنذكرها؛ ُإ ُذ ُالغرض ُ ُ
وكانُاليهودُيصومونهُ،وقدُأمرُالنبيُصلىُاهللُعليهُوسلمُأمُ ُتهُبصيامهُ،فكا ُنُواج ًُباُعليهمُ،
هللُ
ى ُا ُ
أمرُ ُالنبي ُصل ُ
نفال ُُ ،ويف ُآخر ُاألمر ُ ُ
ثم ُحين ُفُرض ُصيا ُم ُرمضا ُن ُصا ُر ُصيا ُم ُعاشوراء ُ ً ُ
النصوصُتحكيُقصُةُعاشورا ُءُباختصار ُُ.
علي ُهُوسلمُبمخالفةُاليهو ُدُيفُصيامه ُُ،فهذهُ ُ
قصة عاشوراء شاهدة على التوحيد:
مليئةُباإلشاراتُالعقدية ُُ،بل تفيد بأن المقصد األعظم
قصةُ ُف ُرضُصيا ُمُيو ُمُعاشورا ُءُ ُ
ىُ
يُصل ُ
النب ُ
هللُعنهماُأنُ ُ
عباسُرضيُا ُ
ثُُابنُ ُ
من صيام هذا اليوم هو مقصد عقديُ،ففيُحدي ُ
ىُاليهو ُدُتصو ُمُيو ُمُعاشوراءُ،فقال ُ«ُ:ما هذا؟»ُفقالواُ:
هللُعلي ُهُوسلمُحينُقد ُمُالمدين ُةُرأ ُ
ا ُ
ل ُاهللُ
ن ُعدوُهم ُفصامه ُموسى ُُ ،قال ُرسو ُ
ل ُم ُ
ي ُإسرائي ُ
هلل ُبن ُ
يوم ُنجُى ُا ُ
يوم ُصالحُ ،هذُا ُ ُ
هذا ُ ُ
صلىُاهللُعليه ُوسلم«ُ :فأنا أحق بموسى منكم»ُ ،فصامه ُوأمر ُبصيامه ُ(ُ،)5ويف ُروايةُ ُأخرى ُُ:
يومُنجُىُاهللُفيهُموسىُ،وأغرقُآلُفرعونُ،فصا ُمُموسىُ
يومُعظيمُ،وهوُ ُ
قالُاليهودُ:هذاُ ُ
هلل ُ(ُ.)6
شكراُ ُ
ًُ
(ُ)1أخرجهُالبخاريُ( ُ،)2006ومسلمُ(ُ.)1132
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فقصُةُصيا ُمُعاشوراءُتعو ُدُبناُإلىُماضُُعتيقُُحيثُموسىُعليهُالسال ُم ُُ،وحيثُنجىُ
خُوهوُفرعون ُُ،
طاغيةُعرفهُالتاري ُ
ُ
بُ
نُأهلُالتوحي ُدُمنُأك ُ
اهللُموسىُعليهُالسال ُمُومنُمع ُهُم ُ
تُرايتهُ
لُمهم ُاُارتفُعُشأنُ ُهُوعلُ ُ
وأنُالباط ُ
هللُينص ُرُأولياء ُهُويخذلُأعداءهُ ُ،
و ُتذكُرن ُاُكيفُأنُُا ُ
يومُيضمحُلُفيهُكماُحصلُمعُفرعونُوجنوده ُُ.
تُ ُ
سيأ ُ
ستضعف ُبني ُإسرائيلُ ،يقتُل ُأبناءُهم ُويستحيي ُنساءُهمُ ،ولم ُيكتفُ
ُ
لقد ُكان ُفرعون ُيُ
ىُطغيان ُهُوجبوتهُ،فه ُوُالقائل{ُ:ي ُاُأيه ُاُ
نُمد ُ
كُالمقوالتُالعجيب ُةُالتيُتبيُ ُ
لُقالُتل ُ
ك ُب ُ
بذل ُ
ى}ُ
صُ ،]38ُ :والقائل{ُ :أنا ُربكمُ ُ ْاأل ْعل ُ
ي} ُ[القص ُ
ن ُإل ُه ُغ ْير ُ
ا ْلملُ ُما ُعل ْمتُ ُلك ُْم ُم ُْ

خالقهُ ،وكا ُن ُمُنُُ
ويتجب ُر ُوينسى ُ ُ
ُ
ي ُيطغى ُ
مثاال ُلإلنسان ُالذ ُ
[النازعات ُُ ،ُ ]24ُ :فكا ُن ُ ً ُ
نُقدرةُاهللُتعالىُ
كرُخو ًفاُعلىُعرش ُهُومُلكه ُُ،لك ُ
مولودُ ُذ ُ
ُ
كلُ
لُ ُ
لُ ُأنهُيقتُ ُ
استضعاف ُهُبنيُإسرائي ُ
ونُ
طفالُيدخلُقصر ُه{ُ،فا ْلتقطهُُآلُُف ْرع ْو ُنُليك ُ
فوقُكلُشيءُ،فشاءُسبحانهُأ ُنُيرسلُُإليهُ ً ُ
خرجهُمنُملكهُ
سي ُ
له ُْمُعد ًّواُوحزنًا}ُ[القصصُ،]8ُ:ومنُحكمةُاهللُأنُهذاُالمولو ُدُالذيُ ُ

تُع ْينُُليُولكُُ
وجبوتهُيرتبىُيفُقصرهُ،والُيستطيعُفرعونُقتلهُ،فقدُقالتُامرأته{ُ:قر ُ
يجندُفرعونُ
الُُت ْقتلوهُُعسىُأ ُْنُينْفعن ُاُأ ُْوُنتخذهُُولدً ُاُوه ُْمُالُُي ْشعرونُ}ُ ُ[القصصُ،]9ُ:ث ُمُ ُ
ي ُتقرُ ُع ْينهاُ
أمه ُلرتضعه ُ؛ ُ{ك ْ ُ
ال ُ ُ
ن ُمرضعةُُ ،فال ُيجدون ُإ ُ
قوُته ُوخدم ُهُليبحثوا ُلهذا ُالطُفل ُع ُ

نُقو ُمُ
رجالُم ُ
لُ ً ُ
اهللُحقُ}ُ[القصص ُُ،ُ ]13ُ:ويكبُ ُرُهذُاُالطفلُُويقت ُ
والُُت ْحز ُنُولت ْعل ُمُأ ُنُو ْعدُُ ُ
الُأحدُينصره ُُ،والُ
ثُالُأح ُدُيؤويه ُُ،و ُ
كُ ُ-حي ُ
وجالُ،وهنا ُ
فرعون ُُ،ثمُيهربُإلىُمدينُخائ ًُف ُاُ ً
ن ُخ ْي ُر ُفقيرُ} ُ[القصص ُُ،]24ُ :
ت ُإليُ ُم ُْ
أح ُد ُيعرف ُه ُُ -يرف ُع ُيدي ُه ُليقول{ُ :ربُ ُإني ُلم ُا ُأنْز ْل ُ
اء}ُ
است ْحي ُ
ت ُاإلجاب ُة ُالفوري ُة ُمن ُا ُ
وكان ُ
هلل ُسبحانه ُوتعالى ُ{ُ :فجاء ْتهُ ُإ ْحداهما ُت ْمشي ُعلى ُ ْ

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

آيات بينات واضحات ،عرض على فرعون توحيد اهلل سبحانه وتعالى ،وحاججه بما عنده
وادعىُ
تكب ًُرُاُوعنا ًُداُ ُ،
ازدادُ ُ
نُفرعو ُنُإالُأ ُنُ ُ
جُم ُاُكانُمُ ُ
من اآليات ُُ ُ،فلمُ ُاُغلبهُموسىُبالحج ُ

اسُ
ومُ(ُ)38وقيلُُللن ُ
أنُم ُاُجاءُب ُهُموسىُم ُاُهوُإالُسحرُ،فجمعُسحرتهُ{لميقاتُُي ْو ُمُم ْعل ُ
ل ُأنْت ُْم ُم ْجتمعونُ ُ ُ(ُ )ُ 39لعلنا ُنتبعُ ُالسحرةُ ُإ ُْن ُكانوا ُهمُ ُا ْلغالبينُ} ُ[الشعراءُ،]ُ 40-ُ 38ُ :
ه ُْ
ين}ُ
ك ُوانْقلبوُا ُصاغرينُ ُ ُ(ُ )ُ 119وأ ْلقيُ ُالسحر ُة ُساجد ُ
ت ُالنتيجة{ُ :فغلبوا ُهنال ُ
وكان ُ

ى ُاهلل ُإلى ُموسىُ
ال ُأن ُهدُ ُد ُوتوعُدُ ،فأوح ُ
[األعرافُ ،]120ُ ،119ُ :فما ُكان ُمن ُفرعو ُن ُإ ُ
جُموسىُعلي ُهُالسال ُمُومنُمع ُهُ
فراراُمنُهذُاُالجبارُ،فخر ُ
جُبالمؤمنينُ ًُ
علي ُهُالسال ُمُأنُيخر ُ

لُموسىُعلي ُهُالسال ُمُ
ىُوص ُ
الجرارُحت ُ
نُ،وخرجُخلفهُفرعونُبجبوتهُوجيش ُهُ ُ
منُالمؤمني ُ
البحر ُُ ،هنا كان االبتلء األعظم ،وهنا بلغت الروح الحلقوم ،واضطرب المسلمون حتى

ى ُاهلل ُواليقين ُب ُه ُوبوعده ُكا ُن ُيملُ
ن ُالتوكل ُعل ُ
قالوا{ُ :إنا ُلمدْ ركونُ} ُ[الشعراء ُ]61ُ :؛ ُلك ُ
قلبُموسىُعليهُالسال ُم ُُ،فكانُجوابه ُ{ُ:كالُُإنُُمعيُُربيُسي ْهدينُ}ُ[الشعراءُ،ُ ]62ُ:وكانُ
ُ
قُكالط ْو ُدُ
لُف ْر ُ
يفُالبحر ُ{ُ،ك ُ
لُطر ًُق ُاُ ُ
يُإسرائي ُ
قُلبن ُ
نُالكون ُُ،ففل ُ
قُاهللُقواني ُ
كم ُاُقالُ،حيثُخر ُ
ط ُهذُا ُالبح ُر ُالهائجُ
ي ُإسرائيل ُوس ُ
ى ُفرعو ُن ُدخول ُبن ُ
ا ْلعظيمُ} ُ ُ[الشعراء ُُ ،]ُ 63ُ :فلم ُا ُرأ ُ
ك ُاللحظات ُالعظيمة ُُ ،ومصوُ ًُرُا ُلهذُا ُالمشه ُدُ
هلل ُعن ُتل ُ
لحقهم ُبجبوته ُوعناده ُُ ،يقول ُا ُ
يلُا ْلب ْحرُُفأ ْتبعه ُْمُف ْرع ْونُُوجنود ُهُب ْغ ًي ُاُوعدْ ًواُحتىُإذُاُأ ْدركهُُ
المذهل{ُ:وجاو ْزن ُاُببنيُإ ْسرائ ُ
تُبهُُبنوُإ ْسرائيلُُوأناُمنُُا ْلم ْسلمينُ}ُ ُ[يونس]90ُ:؛ُ
ا ْلغرقُُقالُُآمنْتُُأنهُُالُُإلهُُإالُُالذيُآمن ْ ُ
نُا ْلم ْفسدينُ}ُ ُ[يونس ُُ،ُ ]91ُ:وكا ُنُهذُاُاليومُ
لُوكنْتُُم ُ
تُق ْب ُ
هللْ {ُ:آْل ُنُوقدُُْعص ْي ُ
ولكنُقالُا ُ

هوُاليو ُمُالعاشرُمنُالمحر ُم.
ىُاهللُ،واليقينُبهُ،وبنصرُ
ومن تأمل هذه القصة وجد أنها مليئة بالتوحيدُ،وبالتوكلُعل ُ
يفُيو ُمُعاشورا ُء؛ُليكونُشاهدً ُاُإلىُ
هللُألوليائهُ،وكا ُنُختا ُمُهذهُالقص ُةُالعظيمةُم ُعُفرعونُ ُ
ا ُ
هللُسبحانهُوتعالىُ،ونصرةُاهللُألوليائهُالموحدينُ،وإهالكهُألعدائهُ
يو ُمُالقيامةُعلىُتوحي ُدُا ُ
ل ُاهلل ُسحر ُالسحرةُ ،وأيقنواُ
المشركين ُُ ،فهذا ُاليو ُم ُإذن ُيوم شاهد على التوحيد ُحين ُأبط ُ
ن ُبن ُوُ
هلل ُسُجُدًُاُ ،وهو شاهد على التوحيد ُحين ُآم ُ
بمعجز ُة ُموسى ُعلي ُه ُالسال ُمُ ،فخروا ُ ُ
نُتوكُلُ
فُوالقتل ُُ،وخرجوُاُمعُموسىُ،وهو شاهد على التوحيدُحي ُ
هللُرغ ُمُالخو ُ
لُبا ُ
إسرائي ُ
هلل ُأهلُ
ن ُأنجى ُا ُ
ل ُقلب ُه ُيقي ُنً ُا ُب ُه ُوبوعده ُُ ،وهو شاهد على التوحيد ُحي ُ
هلل ُوم ُ
ى ُا ُ
موسى ُعل ُ
التوحيدُوأغرقُأهلُالشرك ُُ.
يوم عاشوراء يربط المسلم بالرسل كلهم:
نُقبله ُُ،وخاصُ ًُةُموسىُعلي ُهُالسالمُ،ويذكُ ُرُ
طُالمسلمُُباألنبياءُم ُ
لُيرب ُ
اليومُالفضي ُ
هذاُ ُ
هللُالموحدينُ
نُبا ُ
نُالمؤمني ُ
كلُمنُسبقهُم ُ
نُ ُ
طُبين ُهُوبي ُ
يُترب ُ
اإلنسا ُنُالمسلمُبتلكُالرابطةُالت ُ
يفُقص ُةُصيا ُمُيو ُمُعاشوراءُ،
الُوهي ُُ:رابط ُةُالتوحيدُوالعقيد ُةُالواحدة ُُ،وهذُاُيظه ُرُجل ًُّي ُاُ ُ
له ُُ،أ ُ
يومُنجُىُاهللُفيهُموسىُومنُمعه ُُ.
هللُعلي ُهُوسل ُمُق ُدُأمرُبصيامه؛ُألنُ ُهُ ُ
فإنُُالنبيُصلىُا ُ
هللُموسىُعليهُالسال ُمُفيأتُالمسلمُبعدهُبقرونُويفرحُُلنجاتهُ،ويصو ُمُهذاُاليو ُمُ
ينجُيُا ُ
ىُعليهُالسالم ُُ،ويظهرُهذاُ
ألنهُنجُاهُوقومهُ،فهذاُاليو ُمُرابطُُبينناُوبينُنبيُاهللُموس ُ
شكراُهللُ ُ
ًُ

ي ُصلى ُاهلل ُعليه ُوسلم ُ«ُ :فأنا أحق بموسى منكم» ُ(ُ ،)1ومنطلق ُذلك ُأنُ ُاألنبياءُ
يف ُقول ُالنب ُ

رب ُواحدُ ،وكلهم ُيدينو ُن ُبدينُ ُواحد ُوهوُ
ىُ ُ
كلهم ُيحملون ُعقيد ًُة ُواحدة ُُ ،ويدعون ُإل ُ
(ُ)1أخرجهُالبخاريُ(ُ.ُ )2004

هلل ُدي ُنًاُ
ال ُيقبل ُا ُ
يُ ُ
اإلسالمُ ،يقول ُابن ُتيمية ُرحمه ُاهلل ُ"ُ :وهذا ُالدين ُهو ُدين ُاإلسالمُ ،الذ ُ
لُرحمهُ
ىُدينُاإلسال ُم" ُ(ُ،)1وقا ُ
فإنُجمي ُعُاألنبياءُعل ُ
الُمنُاْلخرين ُُ ُ،
نُاألولينُو ُ
الُم ُ
غيره ُُ ُ،
يُهوُدينُاإلسال ُمُواحداُ-وإنماُتنوُعتُالشرائعُُ-قالُالنبيُ
اهلل"ُ:ولُمُ ُاُكانُأصلُالدينُالذ ُ
يف ُالحديث ُالصحيح«ُ :إنا معاشر األنبياء ديننا واحد ُُ ،األنبياء إخوة
ى ُاهلل ُعليه ُوسل ُم ُ ُ
صل ُ
لعلت ُُ،وأنا أولى الناس بابن مريم ،فإنه ليس بيني وبينه نبي»ُ.فدينهمُواحدُُوهوُعبادةُاهللُ
الُشريكُلهُ،وهوُ ُيعبُدُيفُكلُوقتُُبماُأمُرُبهُيفُذلكُالوقتُ،وذلكُهوُدينُاإلسالمُ
وحدهُ ُ
يفُذلكُالوقت" ُ(ُ.)2
والمسلم وحده دون غيره من أصحاب الديانات هو الذي يحقق اإليمان الكامل بكل
هللُعليهُ
ىُا ُ
ىُعلي ُهُالسُال ُمُوالُبمحمُ ُدُصل ُ
الُيؤمنو ُنُبعيس ُ
الرسل وبكل ما جاؤوا به ُُ،فاليهو ُدُ ُ
ى ُنسبتهم ُم ُا ُيُستقبحُ
هلل ُعليه ُوسلم ُُ ،إضاف ًُة ُإل ُ
ال ُيؤمنون ُبمحمُ ُد ُصلى ُا ُ
والنصارى ُ ُ
وسلم ُُ ُ ،
لُمنُقبلهمُ،وهوُ
هللُعلي ُهُوسل ُمُفإنُهمُيؤمنو ُنُبكلُُالرس ُ
ىُا ُ
ذكرهُللنبياءُ،أماُأمُ ُةُمحمدُصل ُ
هللُبهُإ ُذُقال{ُ:قولواُآمن ُاُباهللُُوماُأنْزلُُإل ْين ُاُوماُأنْزلُُإلىُ
منُصميمُعقيدةُالمسل ُمُ،فقدُأمرُا ُ
اطُوماُأوتيُُموسىُوعيسىُوماُأوتيُُالنبيونُُ
يمُوإ ْسماعيلُُوإ ْسحاقُُوي ْعقوبُُو ْاأل ْسب ُ
إ ْبراه ُ
ن ُبنبيُُ
ن ُل ُم ُيؤم ُ
ن ُأحدُ ُمنْه ُْم ُون ْحنُ ُلهُ ُم ْسلمونُ} ُ[البقرة ُُ ،ُ ]136ُ :فم ُ
ق ُب ْي ُ
ال ُنفر ُ
ن ُربه ُْم ُ ُ
م ُْ

صُمنُ
ىُاهللُعلي ُهُوسلمُ،والتنقُ ُ
لُاألنبيا ُءُوعلىُرأسه ُمُمحمدُُصل ُ
نُبك ُ
واح ُدُفكأنُم ُاُلمُيؤمُ ُ
ال ُيمكنُ
ى ُرأسهم ُمحمُ ُد ُصلى ُاهلل ُعلي ُه ُوسلم ُُ ،ف ُ
واحد ُمنهم ُهو ُتنقُصُ ُمن ُجميعه ُم ُوعل ُ
ُ
هللُورسولهُث ُمُيتنقُصُواحدًُاُمنُاألنبياء ُُ،يقولُالقاضيُ
للمسل ُمُأنُيدُعيُُأنهُمسلمُُمؤمنُبا ُ
كذهب ُمُفيم ُاُ ُأتواُ
سبُسائ ُرُأنبياءُاهللُتعالىُومالئكت ُهُواستخفُُهبم ُُ،أ ُوُ ُ
عياض ُ"ُ:وحكمُمنُ ُ
مساقُم ُاُقدمناه" ُ(ُُ.)3
ُ
ىُ
ىُاهللُعليهُوسل ُمُعل ُ
به ُُ،أوُأنكرهمُوجحدهمُ..حك ُمُنبيُن ُاُصل ُ
ل ُالرسل ُمدحه ُم ُاهلل ُفقال ُ{ُ :والذينُ ُآمنوُاُ
ك ُوآمُنوا ُبك ُ
لذل ُ
ولما ُاستجاب ُالمسلمون ُ ُ
يم ُا}ُ
باهللُُورسلهُُول ُْمُيفرقوُاُب ْي ُ
وراُرح ً
نُأحدُُمنْه ُْمُأولئكُُس ْوفُُي ْؤتيه ُْمُأجوره ُْمُوكانُُاهللُُغف ً
قُبينُالرسل ُُ،ويعتقُدُاعتقا ًُدُاُجازم ُاُأ ُنُمنُكف ُرُبواحدُ
الُيفر ُ
نُإ ًُذُاُ ُ
[النساءُ،]152ُ:فالمؤم ُ
ون ُأ ُْنُ
ين ُي ْكفرونُ ُباهللُ ُورسلهُ ُويريد ُ
هلل ُتعالى{ُ:إنُ ُالذ ُ
منهم ُفقد ُكفر ُبجميعهم ُكما ُيقول ُا ُ
كُ
ن ُذل ُ
ون ُأ ُْن ُيتخذوُا ُب ْي ُ
ض ُويريد ُ
ض ُون ْكفرُ ُبب ْع ُ
ن ُبب ْع ُ
ون ُن ْؤم ُ
ن ُاهللُ ُورسل ُه ُويقول ُ
يفرقوُا ُب ْي ُ

يال}ُ[النساءُ،]150ُ:وجاء صيام يوم عاشوراء تأكيدا لهذا المعنى ،فقد بين النبي صلى
سب ً ُ
(ُ)1العقيدةُالتدمريةُ(صُ.)168ُ:
(ُ)2اقتضاءُالصراطُالمستقيمُلمخالفةُأصحابُالجحيمُ(ُ.ُ )378ُ/2
(ُ)3الشفاُبتعريفُحقوقُالمصطفىُ(ُ.)641ُ/2

نُ
اهلل عليه وسلم أنه وأمته أحق بموسى من اليهود؛ فنحنُأحقُُبهُألنُناُصدقناهُولمُنُ ُرهُ،ونح ُ
ألنه ُدعا ُإلى ُالتوحيد ُالخالص ُكما ُجا ُء ُبه ُنبينا ُصلى ُاهلل ُعلي ُه ُوسلمُ ،بينما ُحرفُ
أحقُ ُبه ُ ُ
يفُذلك ُ{ُ:ياُأيهاُالذينُُ
لُغيرنا ُُ،وأنزلُاهللُ ُ
نؤذهُكم ُاُفع ُ
نُأحقُُبهُألنناُلمُ ُ
اليهو ُدُديانتهمُ،ونح ُ
بُ:
يه ُا} ُ[األحزا ُ
ين ُآذ ْوا ُموسى ُفبرأ ُه ُاهللُ ُمما ُقالوُا ُوكانُ ُعنْدُ ُ ُ
ال ُتكونوا ُكالذ ُ
آمنوا ُ ُ
اهلل ُوج ً
ُ .]69فالمسلم ُحين ُيصو ُم ُعاشورا ُء ُفإن ُه ُينطلق ُمن ُمنطلق ُالعقيدة ُالواحدةُ ،ويتذك ُر ُماُ
ىُذلك ُُ.
هللُعل ُ
يُمنُأنبياءُاهللُمنُالنصر ُةُوالتمكينُ،فيشكرُا ُ
لُلنب ُ
حص ُ
يوم عاشوراء ومخالفة أهل الكتاب:
أكلُذبائحهمُونكاحُنسائه ُمُ
لُالكتاب ُُ،بلُأباحتُ ُ
تُالشُريع ُةُاإلسالميةُمعامل ُةُأه ُ
أجاز ُ
وإجراء ُالمعامالت ُالتجارية ُمعهم ُبما ُيتوافُق ُمع ُشريعتناُ ،بل ُوفوق ُذلك ُأمرت ُبالبُ
ن ُُ.
والقسطُواإلحسا ُنُإليه ُمُماُدامواُغي ُرُمحاربي ُ
أمُاُالعالقةُالدينيةُفقدُجاءت الشريعة اإلسلمية بتحريم التشبه بالكفار عموما ،وبأهل
نُ
الكتاب خصوصا ،يف جميع األمور التي يختصون بها ولم ترد يف شريعتناُ ،فما ُكان ُم ُ
ص ُالشرعيةُ
ت ُالنصو ُ
فإنه ُال ُيجوز ُللمسلم ُأن ُيتشبُه ُهبم ُفيهاُ ،وقد ُجاء ُ
الخاصة ُ ُ
ُ
عباداهت ُم ُ
ىُاألقلُُ
الكثيرةُتؤكُ ُدُهذاُاألم ُرُوتقرُر ُهُ،وأول هذه األدلةُم ُاُنكرُرهُكلُيو ُمُسبعُُعشرةُمرةُعل ُ
اط ُالذينُُ
اط ُا ْلم ْستقيمُ ُ(ُ )ُ 6صر ُ
ن ُنقر ُأ ُسور ُة ُالفاتحة ُُ ،وه ُو ُقوله ُتعالىْ {ُ :اهدنا ُالصر ُ
حي ُ

ط ُالذين ُأنعمُ
أنْع ْمتُ ُعل ْيه ُْم ُغ ْيرُ ُا ْلم ْغضوبُ ُعل ْيه ُْم ُوالُ ُالضالينُ} ُ[الفاتح ُةُ ُ ،]7ُ ،6ُ :فصرا ُ
ب ُعليهم ُفهوُ
ط ُالمغضو ُ
والصديقين ُوالصالحينُ ،أمُ ُا ُصرا ُ
ط ُاألنبياء ُ ُ
هلل ُعليه ُم ُهوُ :صرا ُ
ا ُ

هللُأ ُنُيجنبناُالصراطين ُُ،
نُندعوُا ُ
طُالنصارىُ،ونح ُ
نُه ُوُصرا ُ
طُالضُالي ُ
طُاليهودُ،وصرا ُ
صرا ُ
نُبصددُ
ىُماُنح ُ
بُالمصحف ُُ-قدُدلُتُعل ُ
فهذهُالسور ُةُالكريم ُةُ-وهيُأولُسور ُةُيفُترتي ُ
الحديث ُعن ُهُ ،وهو ُمخالفة ُأهل ُالكتاب ُيف ُكلُ ُم ُا ُهو ُمن ُخصائص ُديان ُتهم ُوعباداهتمُ
شعاراُلهمُوحدهم ُُ.
وعاداهت ُمُالتيُأصبحتُ ًُ
لُإنُُ
ىُتتبعُُملته ُْمُق ْ ُ
ىُحت ُ
ودُوالُُالنصار ُ
ْكُا ْليه ُ
ىُعن ُ
نُت ْرض ُ
ومنُاألدل ُةُقول ُهُتعالى ُ{ُ:ول ُْ
نُوليُُ
اهللُم ُْ
يُجاءكُُمنُُا ْلع ْلمُُماُلكُُمنُُ ُ
اهللُهوُُا ْلهدىُولئنُُاتب ْعتُُأ ْهواءه ُْمُب ْعدُُالذ ُ
هدى ُ ُ
والُُنصيرُ}ُ[البقرةُ،]ُ 120ُ:قالُابنُكثيرُيفُتفسيرُهذهُاْلية"ُ:فيهُهتديدُُووعيدُُشديدُللمةُ
هللُمنُذلك ُُ،فإنُ
نُالقرآ ُنُوالسنةُعيا ًُذُاُبا ُ
اتباعُطرائقُاليهو ُدُوالنصارى ُُ،بعدماُعلموُاُم ُ
عنُ ُ
الخطابُم ُعُالرسولُ،واألمرُألمته" ُ(ُ.)ُ 1
(ُ)1تفسيرُابنُكثيرُ(ُ.)ُ 403ُ/1

ل ُمنُ ُا ْلحقُُ
اهلل ُوما ُنز ُ
ين ُآمنوُا ُأ ُْن ُت ْخشعُ ُقلوبه ُْم ُلذك ُْر ُ ُ
ومنه ُا ُقول ُه ُتعالى ُ{ُ :أل ُْم ُي ْأنُ ُللذ ُ
ت ُقلوبه ُْم ُوكثيرُ ُمنْه ُْمُ
ل ُفطالُ ُعل ْيهمُ ُ ْاألم ُد ُفقس ْ ُ
ن ُق ْب ُ
ين ُأوتوُا ُا ْلكتابُ ُم ُْ
والُ ُيكونوا ُكالذ ُ

يفُتفسيرُهذهُاْلية ُ"ُ:نهى اهلل المؤمنين أن
نُكثيرُرحم ُهُاهللُ ُ
فاسقونُ}ُ[الحديدُ،ُ ]16ُ:قالُاب ُ

يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارىُ ،لما ُتطاول ُعليه ُم ُاألم ُد ُبدُلوُاُ
هللُ
كتاب ُاهلل ُالذي ُبأيديه ُم ُواشرتوُا ُب ُه ُثم ُنً ُا ُقليال ُونبذوه ُورا ُء ُظهورهمُ .ُ ..ولهذُا ُهنى ُا ُ
ن ُتيمي ُة ُرحم ُهُ
ل ُاب ُ
ن ُأن ُيتشبُهوُا ُهبم ُيف ُشيءُ ُمن ُاألمو ُر ُاألصلي ُة ُوالفرعي ُة"(ُ ،)1وقا ُ
المؤمني ُ
اهلل ُ"ُ:فقولهُ:والُيكونواُمثلهمُهنيُُمطلقُعنُمشاهبتهم" ُ(ُ.)2
نُ
التشبه ُعام ًُة ُفقال ُ«ُ :من تشبه بقوم فهو منهم» ُ(ُ ،)3وهنى ُع ُ
النبي ُصلى ُاهلل ُعن ُ ُ
وقد ُهنى ُ ُ
ب ُخاص ُة ُفقال ُ«ُ :ليس منا من تشبه بغيرنا ،ال تشبهوا باليهود وال
ل ُالكتا ُ
التُشب ُه ُبأه ُ
بالنصارى» ُ(ُ.)4
أيضا ُ«ُ:خالفوا اليهود؛ فإنهم ال يصلون يف نعالهم ،وال خفافهم» ُ(ُ.)5
وقا ُ
لُيفُمخالفتهمُ ً
هلل ُعليه ُوسل ُمُ
هلل ُصلى ُا ُ
ل ُا ُ
ص ُأن ُرسو ُ
ن ُالعا ُ
ن ُعمر ُو ُب ُ
ك ُم ُا ُأخرج ُه ُمسلم ُع ُ
ومن ُذل ُ
قال ُ«ُ:فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» ُ(ُ،)6قالُالنووي ُ"ُ:معناه ُُ:الفارقُ
يستحبُلناُالسحور"(ُ.ُ )7
ُ
الُيتسحُرونُونحنُ
نُصيامناُوصيامهمُالسحو ُرُ،فإهنمُ ُ
والمميزُبي ُ
ُ
يُصلىُاهللُعليهُ
لُالنب ُ
يفُالفطور ُُ،فق ُدُقا ُ
ىُ ُ
طُوإنم ُاُحت ُ
يفُالسحورُفق ُ
والُتقتص ُرُالمخالفةُ ُ
وسلم ُ«ُ:ال يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر؛ ألن اليهود والنصارى يؤخرون» ُ(ُ،)8قالُ
ن ُالحاصل ُبتعجيل ُالفطر ُألجل ُمخالف ُةُ
الدي ُ
ابن ُتيمية ُرحمه ُاهلل"ُ :وهذا ُنصُ ُيف ُأ ُن ُظهور ُ ُ

(ُ)1تفسيرُابنُكثيرُ(ُ.ُ )20ُ/8
(ُ)2اقتضاءُالصراطُالمستقيمُلمخالفةُأصحابُالجحيمُ(ُ.ُ )290ُ/1
(ُ )3أخرجه ُأبو ُداود ُ(ُ )4031من ُحديث ُابن ُعمر ُرضي ُاهلل ُعنهماُ ،وصححه ُابن ُحبان ُ(ُ،)437
والعراقيُيفُتخريجُاإلحياءُ(ُ.)359ُ/1
(ُ)4أخرجهُالرتمذيُ(ُ)2695منُطريقُابنُلهيعةُعنُعمروُبنُشعيبُعنُأبيهُعنُجدهُ،وقال"ُ:هذاُ
حديثُإسنادهُضعيف"ُُ.
(ُ)5أخرجهُأبوُداودُ(ُ،)652وصححه ُابنُحبان ُ(ُ،)2186ولفظهُعنده«ُ:خالفوا اليهود والنصارى؛
فإنهم ال يصلون يف خفافهم ،وال يف نعالهم»ُ.
(ُ)6أخرجهُمسلمُ(ُ.ُ )1096
(ُ)7شرحُالنوويُعلىُصحيحُمسلمُ(ُ.ُ )207ُ/7
(ُ )8أخرجه ُأبو ُداود ُ(ُ )2353من ُحديث ُأبي ُهريرة ُرضي ُاهلل ُعنهُ ،وصححه ُابن ُحبان ُ(ُ،)3503
والنوويُيفُالمجموعُ(ُ.)359ُ/6

لُأنُ
اليهو ُدُوالنصارى ُُ،وإذاُكانُمخالفته ُمُسب ًُباُلظهورُالدينُفإنُماُالمقصو ُدُبإرسالُالرس ُ
بُمقاص ُدُالبعثة" ُ(ُ.)1
يظهرُدينُاهللُعلىُالدينُكلهُ،فيكونُنفسُمخالفتهمُمنُأك ُ
يفُحياته ُُ،فعنُأبيُعميرُابنُأنسُ،عنُعمومةُ
هللُعلي ُهُوسل ُمُذلكُ ُ
وقدُطبُقُالنبيُصلىُا ُ
لُ
له ُمنُاألنصار ُقالُ :اهت ُمُالنبي ُصلى ُاهلل ُعليه ُوسلم ُللصالة ُكيف ُيجمع ُالناس ُلها ُ؟ُفقي ُ
بعضا ُُ ،فل ُم ُيعجبه ُذلكُ،قال ُُ:
الصالة ُُ ،فإذا ُرأوه ُا ُآذ ُن ُبعضه ُم ُ ً ُ
ب ُراي ًُة ُعن ُد ُحضور ُ ُ
له ُُ :انص ُ
لُزيادُ:شبورُاليهو ُدُ-فلمُيعجبهُذلكُ،وقال«ُ:هو من أمر
فذُكرُل ُهُالقن ُعُ ُ-يعنيُالشبورُ،وقا ُ
اليهود»ُ،قالُ:فذُك ُرُلهُالناقوسُ،فقال ُ«ُ:هو من أمر النصارى»(ُ.ُ )2
فانظر كيف رد الشبور والناقوس ،وعلل ذلك بأنهما من أمر اليهود والنصارى.
والنصارى ُيف ُالعباداتُ ،ويو ُمُ
ن ُهذا ُك ُله ُأنُنا ُمأمورون ُبمخالفة ُاليهو ُد ُ ُ
والشُاهد ُم ُ
عاشوراءُواحدُُمنُالشواهدُعلىُذلك ُُ.
فإن قيل :كيف يكون عاشوراء شاهدا على مخالفة أهل الكتاب وقد صامه النبي صلى
اهلل عليه وسلم موافقة لهم؟!ُ
يقال :على ذلك جوابان:
يفُ
األولُ :ور ُد ُعن ُعائشة ُرضي ُاهلل ُعنها ُقالتُ :كا ُن ُيو ُم ُعاشوراء ُتصومهُ ُقريش ُ ُ
هلل ُعلي ُه ُوسل ُم ُيصومهُ ،فلما ُقد ُم ُالمدينة ُصامه ُوأمرُ
الجاهليةُ ،وكان ُرسول ُاهلل ُصلى ُا ُ
نُشاءُصامهُ،ومنُشا ُءُتركه ُ(ُ.ُ )3
بصيامه ُُ،فلم ُاُفرضُرمضانُتركُيو ُمُعاشوراءُ،فم ُ
ىُاهللُعليهُوسلمُيصومهُقبلُأنُيقد ُمُ
فكانُهذاُاليو ُمُمعرو ًفاُعندُقريشُ،وكانُالنبيُصل ُ
نصُالروايةُ،وبناءُعليهُفإن ُهُالُيكونُيفُهذاُالصيا ُمُمتُبُ ًع ُاُألهلُالكتاب ُُ.
المدينةُكماُهوُ ُ
هللُعلي ُهُوسل ُمُأمرُالناسُبصيام ُهُحينُقد ُمُالمدين ُةُورأىُ
الثاينُ:حتىُ ُإنُقلناُ:إن ُهُصلىُا ُ
يفُأولُاألمرُ،وق ُدُكا ُنُعلي ُهُالصال ُةُوالسال ُمُيحبُُموافقةُأهلُالكتابُ
اليهو ُدُفإنُهذاُكانُ ُ
هللُعنهماُأنُُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُكانُيسدلُ
يفُأوُلُاألم ُرُ،فعنُابنُعباسُرضيُا ُ
ب ُيسدلون ُر ُؤوسهمُ ،وكانُ
شعرهُ ،وكا ُن ُالمشركون ُيفرقون ُرؤوسهمُ ،فكان ُأهل ُالكتا ُ
يؤمرُفيهُبشيءُ،ثمُفرقُ
رسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُيحبُُموافقةُأهلُُالكتابُفيماُلمُ ُ
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كُأنُُ
يفُذل ُ
وكأنُالسرُ ُ
نُحجرُرحم ُهُاهللُ "ُ:
هللُعلي ُهُوسل ُمُرأسه ُ(ُ.)1يقولُاب ُ
لُاهللُصلىُا ُ
رسو ُ
يفُ
ن ُاإليما ُن ُمن ُأهل ُالكتابُ ،وألنُ ُأهل ُالكتاب ُيتمسُكون ُبشريع ُة ُ ُ
أهلُ ُاألوثا ُن ُأبعدُ ُع ُ
أدت ُموافقته ُم ُإلى ُمخالف ُة ُأهل ُاألوثان ُُ ،فلمُ ُاُ
يحب ُموافقتهم ُليتألُفهم ُولو ُ ُ
الجملة ُُ ،فكان ُ ُ
ى ُكفرهم ُتمحُضتُ
ل ُالكتاب ُعل ُ
ل ُاألوثا ُن ُالذين ُمع ُه ُوالذين ُحول ُه ُواستمرُ ُأه ُ
أسل ُم ُأه ُ
المخالف ُةُألهلُالكتاب" ُ(.)ُ 2
وهذ يظهر جليا يف قصة عاشوراء؛ ُفإنُ ُالنبيُ ُصلى ُاهلل ُعليه ُوسلم ُحين ُقدُ ُم ُالمدين ُةُ
ورآهم ُيصومون ُصامهُ ،ثم لما كان آخر عمره أمر بمخالفتهمُ ،فعن ُابن ُعباس ُرضي ُاهللُ
يومُعاشورا ُءُوأم ُرُبصيام ُهُقالوا ُُ:ياُ
هللُعلي ُهُوسل ُمُ ُ
هللُصلىُا ُ
نُصا ُمُرسولُا ُ
عنهما ُُ،قال ُُ:حي ُ
هلل ُعليه ُوسلم«ُ :فإذا
هلل ُصلى ُا ُ
رسول ُاهللُ ُ ،إنه ُيو ُم ُتعظم ُه ُاليهو ُد ُوالنصارى! ُفقال ُرسول ُا ُ
يفُ
كان العام المقبل -إن شاء اهلل -صمنا اليوم التاسع»ُ،قالُ:فلمُيأتُالعا ُمُالمقبلُحتىُتو ُ
يومُ
هللُعلي ُهُوسلم ُ(ُ.ُ )3يقولُابنُتيميةُرحم ُهُاهلل ُ"ُ:فتدب ُرُهذا ُُ،يو ُمُعاشوراءُ ُ
لُاهللُصلىُا ُ
رسو ُ
يكفرُسنةُماضي ًُةُ،صامهُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُ،وأمرُبصيام ُهُ،ورغُبُفيهُ،
فاضلُ ُ،
ُ
يومُآخرُإليهُ،
بضمُ ُ
يومُتعظم ُهُاليهو ُدُوالنصارىُأم ُرُبمخالفتهمُ ُ
لُوفاتهُ ُ:إن ُهُ ُ
لُل ُهُقبي ُ
ث ُمُلم ُاُقي ُ
ل ُالكتاب ُمقرُر ُة ُعند ُالصحابة؛ُ
أن ُمخالفة ُأه ُ
شاهد ُعلى ُ ُ
ثُ ُ
ى ُذلك" ُ(ُ ُ .)4والحدي ُ
وعز ُم ُعل ُ
أيضاُعلىُمخالفتهمُ
لذلكُسألوهُوقالواُبأنُهُيو ُمُتعظمهُاليهو ُدُوالنصارىُ.والح ُديثُشاهدُُ ً
يصومُالتاسعُمعُالعاشر ُُ.
ُ
هللُعلي ُهُوسلمُأنُ
حيثُأرا ُدُالنبيُصلىُا ُ
متضمنةُللتوحيدُ،شاهدةُُبهُ،
ُ
وأخيرا :يقولُابنُالقيمُرحمهُاهلل"ُ:كلُُآيةُُيفُالقرآنُفهيُ
إما ُخب ُعن ُاهلل ُوأسمائ ُه ُوصفات ُه ُوأفعاله ُُ ،فه ُو ُالتوحيد ُالعلميُ
داعية ُإُليه ُُ ،فإن ُالقرآن ُ ُ
نُدونهُ،فه ُوُالتوحيدُ
كُله ُُ،وخل ُعُكلُُم ُاُيعب ُدُم ُ
دعوةُإلىُعبادتهُوحد ُهُالُشري ُ
الخبي ُُ،وإماُ ُ
ي ُحقوق ُالتوحيدُ
يف ُهني ُه ُوأمره ُُ ،فه ُ
وإلزام ُبطاعت ُه ُ ُ
ُ
أمر ُوهنيُ ،
اإلرادي ُالطلبي ُُ ،وإم ُا ُ ُ
يفُالدنياُ،وم ُاُيكرمهمُ
هللُألهلُتوحيدهُوطاعته ُُ،وم ُاُفعلُهبمُ ُ
نُكرامةُا ُ
خبُع ُ
ومكمالته ُُ،وإماُ ُ
نُأهلُالشركُوماُفعلُهب ُمُيفُالدنياُمنُالنكالُ،
بهُيفُاْلخرة ُُ،فهوُجزاءُتوحيدهُ،وإماُخبُع ُ
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نُحكمُالتوحيد ُُ،فالقرآ ُنُكل ُهُيفُ
جُع ُ
نُخر ُ
لُهب ُمُيفُالعقبىُمنُالعذاب ُُ،فهوُخبُعم ُ
وماُيح ُ
التوحيدُوحقوق ُهُوجزائه ُُ،ويفُشأ ُنُالشركُوأهل ُهُوجزائهم" ُ(ُُ.)1
هلل ُمن ُالواجباتُ
فالشريع ُة ُكلها ُقائم ُة ُعلى ُتوحي ُد ُاهلل ُسبحانه ُوتعالىُ ،وم ُا ُشرعه ُا ُ
ت ُعلىُ
ل ُفضُلت ُه ُالشريعة ُُ ،وحث ُ
يوم ُفضي ُ
ل ُكلها ُتحقُق ُهذُاُالتوحيد ُُ ،ويو ُم ُعاشوراء ُ ُ
والنواف ُ
يومُشاهدُعلىُالتُوحيدُ،دالُعليهُ،والمسلمُإ ُذُيصو ُمُهذاُاليو ُمُيستذكرُهذهُ
صيامهُ،وهوُ ُ
ك ُأ ُن ُكلُ ُم ُا ُأم ُر ُب ُه ُالشر ُع ُيخد ُمُ
القضيُة ُُ ،فيجعل ُالعقيد ُة ُالصحيح ُة ُأولى ُاهتماماته ُُ ،ويدر ُ
أيضاُماُحصلُلموسىُعليهُالسال ُمُوكيفُ
العقيدةُويؤصُلهاُ ُ
يفُنفوسُالمسلمينُ،ويستذك ُرُ ً
لُالتوحيدُوخذلُأهلُالشركُوالكفر ُُ.
نص ُرُاهللُأه ُ
ن ُُ.
ىُنبيناُمحمد ُُ،وعلىُآلهُوصحبهُأجمعي ُ
ىُاهللُوسل ُمُعل ُ
وصل ُ
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