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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة

 من يهده ، وسيئات أعمالنا،باهللا من شرور أنفسنا ونعوذ ، ونستعينه ونستغفره، حنمدهاحلمد هللاإن 
 وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن ، ومن يضلل فال هادي له،اهللا فال مضل له

  .حممد عبده ورسوله
﴿م متأَنإِلَّا و نوتملَا تو هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنَآم ينا الَّذها أَيونَيمل١٠٢:آل عمران [﴾س.[  
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجالًا ﴿

إِنَّ اللَّه امحالْأَرو اَءلُونَ بِهسي تالَّذ قُوا اللَّهاتاًء ونِسا ورياكَثيبقر كُملَي١:النساء [﴾ كَانَ ع.[  
يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ) ٧٠(يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا ﴿

  ].٧١-٧٠:األحزاب [﴾ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما

  :أما بعد
 وشر األمور ،صلى اهللا عليه وسلم وخري اهلدي هدي نبينا حممد ،فإن أصدق احلديث كتاب اهللا

  . وكل ضاللة يف النار، وكل بدعة ضاللة، وكل حمدثة بدعة،حمدثاا

  :بعدو
 :، قال تعاىلبعضها على بعض فإن من حكمة اهللا تعاىل يف خلقه أن فضل األزمان والشهور

﴿ارتخياُء وشا يم لُقخي كبرمبزيد حرمة  ومن حكمته تعاىل أن اختص بعضها ،]٦٨:القصص[ ﴾و
فمن ذلك األشهر احلرم فقد حذر اهللا عباده وجعل تعظيم ، وعناية فجعل بعضها أشد حرمة من غريه
 ﴾إِنها من تقْوى الْقُلُوبِذَلك ومن يعظِّم شعائر اللَّه فَ﴿: شعائره تعاىل من تقوى القلوب فقال

ذَلك ومن يعظِّم ﴿: كما قال سبحانه. ، كما جعل تعظيم حرمات اهللا خريا للعباد عند رم]٣٢:احلج[
دنع لَه ريخ وفَه اللَّه اتمرحهب٣٠:احلج[ ﴾ ر.[  

: تعاىلسبحانه وسر للهداية وتسهل عليه طاعة اهللا ورسوله كما قال يوإن من توفيق اهللا للعبد أن ي
  ].٥٤:النور[ ﴾وإِنْ تطيعوه تهتدوا﴿

فَإِما يأْتينكُم مني هدى ﴿: ، فقد قال سبحانهغفمن النجاة االستمساك بكتابه سبحانه وسنة رسوله 
حشره يوم ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ون) ١٢٣(فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى 

قَالَ كَذَلك أَتتك َآياتنا ) ١٢٥(قَالَ رب لم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصريا ) ١٢٤(الْقيامة أَعمى 



 

 

سنت موالْي ككَذَلا وهِسيت١٢٦- ١٢٣:طه[ ﴾ىفَن.[  
صلى اهللا فعلينا أن نغتنم هذه املواسم والنفحات من الرحيم الرمحن جل جالله، فقد قال رسول اهللا 

لربكم يف أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن يصيبكم نفحة منها فال تشقون إن «: عليه وسلم
  .)١(»بعدها أبدا

 عرض موجز لبعض الفضائل )شهر اهللا احملرم فضائل وأحكام(ة بـويف هذه الرسالة املسما
  .واألحكام املتعلقة ذا الشهر املعظم شهر اهللا احملرم وفضل صيام عاشوراء مع أكمل املراتب لصيامه

الذي هداين هلذا العمل وما كنت ألهتدي لوال أن  عز وجل وال يسعين يف اخلتام إال أن أشكر اهللا
أشكر كلَّ من قام مبراجعة هذه الرسالة أو أرشد إىل تعديل أو إضافة، سائلًا اهللا   ك، مثعليّ بذل منّ اهللا

 أن جيعله خالصا صوابا، وأن جيعله مما ينتفع به يف احلياة وبعد املمات، وما كان فيه من حقٍ عز وجل
 عز وجل وحده، وما كان من خطأ أو سهوٍ فمن نفسي والشيطان، واهللا عز وجلوصوابٍ فمن اهللا 

  . منه بريئانصلى اهللا عليه وسلمورسوله 
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  
  وكتبه أبو عبد الرمحن

  سليمان بن جاسر بن عبد الكريم اجلاسر
  .هـ٢٠/١٢/١٤٣٢األربعاء 

)saljaser١@gmail.com(  

mailto:@gmail.com


 

 

  حرمة شهر اهللا احملرم
إِنَّ عدةَ الشهورِ عند اللَّه اثْنا ﴿ : فيهاعز وجلشهر اهللا احملرم هو أحد األشهر احلرم اليت قال اهللا 

ينالد كذَل مرةٌ حعبا أَرهنم ضالْأَرو اتاومالس لَقخ موي ابِ اللَّهتي كا فرهش رشوا عمظْلفَلَا ت مالْقَي 
نيقتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُملُونقَاتا يكَافَّةً كَم نيرِكشلُوا الْمقَاتو كُمفُسأَن يهِن٣٦:التوبة[ ﴾ف.[  

خص اهللا تعاىل األشهر احلرم بالذكر وى عن الظلم «: قال اإلمام القرطيب ـ رمحه اهللا ـ يف تفسريه
ال تظلموا يف األربعة : أيفيها تشريفًا هلا، وإن كان منهيا عنه يف كل الزمان، وعلى هذا أكثر أهل التأويل، 

 االثين يف ﴾فَلَا تظْلموا فيهِن أَنفُسكُم﴿«:  قالرضي اهللا عنهماأشهر احلرم أنفسكم، وروي عن ابن عباس 
  .)٢(هـ.ا» عشر

  :وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهللا يف تفسريه
» ﴿كُمفُسأَن يهِنوا فمظْلا، وأن اهللا تعاىل بني حيتمل ﴾فَلَا تأن الضمري يعود إىل اإلثىن عشر شهر 

ا وتقييضها لصاحل العباد، أنه جعلها مقادير للعباد، وأن ت هنتشكر اهللا تعاىل على معمر بطاعته، وي
وحيتمل أن الضمري يعود إىل األربعة احلُرم، وأن هذا ي هلم عن الظلم . فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها

» فيها، خصوصا مع النهي عن الظلم كل وقت، لزيادة حترميها، وكون الظلم فيها أشد من غريها
  )٣(هـ.ا

وهذه إضافة ) شهر اهللا احملرم: ( فيقالعز وجلويتبني فضل هذا الشهر أيضا بإضافته إىل اهللا 
  .بيت اهللا وناقة اهللا: تشريف وتفضيل، كمثل
 خطب يف صلى اهللا عليه وسلم أن النيب رضي اهللا عنه من حديث أيب بكرة )٤(ويف الصحيحني

 عشر شهرا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السموات واألرض، السنة اثنا«: حجته فقال
منها أربعة حرم، ثالثة متواليات ذو القعدة وذو احلجة واحملرم، ورجب مضر الذي بني مجادى 

  .»وشعبان
فإمنا أضافه إىل مضر ليبني صحة قوهلم يف رجب «: قال احلافظ ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ يف تفسريه

جب احملرم هو الشهر الذي بني شعبان شهر الذي بني مجادى وشعبان، ال كما تظنه ربيعة من أن رنه الإ
 أنه رجب مضر ال رجب ربيعة، وإمنا كانت صلى اهللا عليه وسلموشوال وهو رمضان اليوم، فبيّن 

األشهر احملرمة أربعة ثالثة سرد وواحد فرد، ألجل أداء مناسك احلج والعمرة فحرِّم قبل أشهر احلج 
ذو احلجة ألم يوقعون فيه احلج شهرا وهو ذو القعدة ألم يقعدون فيه عن القتال، وحرِّم شهر 

ويشتغلون بأداء املناسك، وحرِّم بعده شهرا آخر وهو احملرم لريجعوا فيه إىل أقصى بالدهم آمنني، وحرِّم 



 

 

رجب يف وسط احلول ألجل زيارة البيت واالعتماد به ملن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره مث 
  .)٥(هـ.ا» يعود إىل وطنه فيه آمنا

* * *  

  فضل شهر اهللا احملرم
  .شهر اهللا احملرم له فضل عظيم، حىت عدّه بعض السلف أفضل األشهر احلرم

وقد اختلف العلماء يف أي األشهر احلرم أفضل؟ فقال «: قال احلافظ ابن رجب ـ رمحه اهللا ـ
ير عن قرة بن أفضلها شهر اهللا احملرم، ورجحه طائفة من املتأخرين، وروى وهب بن جر: احلسن وغريه

إن اهللا افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام، فليس شهر يف السنة بعد : خالد عن احلسن، قال
  .شهر رمضان أعظم عند اهللا من احملرم، وكان يسمى شهر اهللا األصم من شدة حترميه

خرأي الليل : صلى اهللا عليه وسلمسألت النيب :  قالرضي اهللا عنه النسائي من حديث أيب ذر ج
، )٦(»خري الليلِ جوفُه، وأفضلُ األشهرِ شهر اهللا الذي تدعونه احملرّم«: ل؟ فقالخري وأي األشهر أفض

 » يف هذا احلديث أفضل األشهر، حممول على ما بعد رمضانصلى اهللا عليه وسلموإطالق النيب 
  .)٧(هـ.ا

** *   

  فضل صيام شهر اهللا احملرم
  .ومما يدل على فضله أن صيامه أفضل الصيام بعد رمضان

: صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا :  قالرضي اهللا عنهأيب هريرة فقد جاء يف صحيح مسلم عن 
وهذا . )٨(»أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا احملرم، وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل«

  .احلديث فيه داللة واضحة على فضل صيام شهر اهللا احملرم
يف احلديث إن أفضل الصوم بعد رمضان صوم : فإن قيل«: قال اإلمام النووي ـ رمحه اهللا ـ

لعله مل يعلم فضل احملرم إال يف آخر احلياة : رم، فكيف أكثر الصيام يف شعبان دون احملرم؟ فاجلواباحمل
قبل التمكن من صومه، أو لعله كان يعرض فيه أعذار متنع من إكثار الصوم فيه، كسفر ومرض 

  .)٩(هـ.ا» وغريمها
، )١٠( اهللا احملرم شهرصلى اهللا عليه وسلموقد مسى النيب «: قال احلافظ ابن رجب ـ رمحه اهللا ـ

 تدل على شرفه وفضله، فإن اهللا تعاىل ال يضيف إليه إال خواص خملوقاته، كما عز وجلوإضافته إىل اهللا 



 

 

  .)١١(نسب حممدا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغريهم من األنبياء إىل عبوديته، ونسب إليه بيته وناقته
 بني األعمال مضافًا إىل اهللا وملا كان هذا الشهر خمتصا بإضافته إىل اهللا تعاىل، وكان الصيام من

تعاىل، فإنه له سبحانه من بني األعمال، ناسب أن خيتص هذا الشهر املضاف إىل اهللا، بالعمل املضاف 
، إنه إشارة إىل أن عز وجلإليه املختص به وهو الصيام، وقد قيل يف معىن إضافة هذا الشهر إىل اهللا 

هلية حيلونه وحيرمون مكانه صفرا، فأشار إىل  ليس ألحد تبديله كما كانت اجلاعز وجلحترميه إىل اهللا 
  .أنه شهر اهللا الذي حرمه، فليس ألحد من خلقه تبديل ذلك وتغيريه

  والصوم فيه مضاعف مسنون     شهر احلرام مبارك ميمونُ
لوجه إهله صائمه ونُ   وثوابخمز عند مليكه يف اخلُلد  

  .)١٢(انتهى كالمه رمحه اهللا
ذا الشهر أن فيه يوم عاشوراء الذي حصل فيه نصر مبني ألهل اإلميان وأظهر اهللا فيه ومن فضل ه

 وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فهو يوم له فضيلة ق على الباطل؛ حيث جنّى فيه موسى عليه السالماحل
  .عظيمة

 قدم صلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا رضي اهللا عنهماجاء يف الصحيحني من حديث ابن عباس 
ما هذا اليوم «: صلى اهللا عليه وسلمء، فقال هلم رسول اهللا املدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشورا

هذا يوم عظيم أجنى اهللا فيه موسى وقومه، وغَرّق فرعون وقومه، فصامه :  فقالوا»الذي تصومونه؟
 »فنحن أحق وأوىل مبوسى منكم«: صلى اهللا عليه وسلمموسى شكرا، فنحن نصومه، فقال رسول اهللا 

  .)١٣( وأمر بصيامه، متفق عليهصلى اهللا عليه وسلمفصامه رسول اهللا 
 يتحرى صيام يوم فضله على صلى اهللا عليه وسلمما رأيت النيب «: رضي اهللا عنهما قال ابن عباس

  .)١٤(»غريه إال هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعين شهر رمضان
* * *  

  تاريخ يوم عاشوراء
كان يوم عاشوراء تصومه قريش «:  قالترضي اهللا عنهاجاء يف الصحيحني عن أم املؤمنني عائشة 

لما قدم املدينة صامه، وأمر  يصومه يف اجلاهلية، فصلى اهللا عليه وسلميف اجلاهلية، وكان رسول اهللا 
  .)١٥(»بصيامه، فلما فُرِض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه

فاحلديث دليل على أن أهل اجلاهلية كانوا يعرفون يوم عاشوراء، وأنه يوم مشهور عندهم، وأم 
هلجرة،  يصومه ـ أيضا ـ، واستمر على صيامه قبل اصلى اهللا عليه وسلمكانوا يصومونه، وكان النيب 



 

 

ومل يأمر الناس بصيامه، وهذا يدل على قدسية هذا اليوم وعظيم مرتلته عند العرب يف اجلاهلية قبل بعثة 
رضي ، وهلذا كانوا يسترون فيه الكعبة، كما يف حديث عائشة ـ أيضا ـ صلى اهللا عليه وسلمالنيب 

... كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة«: ، قالتاهللا عنها
  .)١٦(أخرجه البخاري» ديثاحل

يدل على أن صوم هذا اليوم  رضي اهللا عنهاحديث عائشة «: قال اإلمام القرطيب ـ رمحه اهللا ـ
 براهيمإكان عندهم معلوم املشروعية والقدر، ولعلهم كانوا يستندون يف صومه إىل أنه من شريعة 

ون يف كثري من أحكام وإمساعيل ـ صلوات اهللا وسالمه عليهما ـ فإم كانوا ينتسبون إليهما، ويستند
  .)١٧(»...احلج وغريه إليهما

* * *  

  حكم صوم يوم عاشوراء
 إىل املدينة، على صلى اهللا عليه وسلمصوم عاشوراء كان واجبا يف أول األمر بعد هجرة النيب 

 رضي اهللا عنه، لثبوت األمر بصومه، كما يف حديث سلمة بن األكوع )١٨(الصحيح من قويل أهل العلم
أن من كان أكل فليصم بقية : ذن يف الناس رجلًا من أسلم أن أصلى اهللا عليه وسلمأمر النيب «: قال

  .)١٩(متفق عليه» يومه، ومن مل يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء
وملا فرض رمضان يف السنة الثانية من اهلجرة نسخ وجوب صومه، وبقي على االستحباب، ومل 

يث فرض عاشوراء يف يقع األمر بصوم عاشوراء إال يف سنة واحدة، وهي السنة الثانية من اهلجرة ح
 يف آخر عمره ـ يف السنة صلى اهللا عليه وسلمأوهلا، مث فرض رمضان بعد منتصفها، مث عزم النيب 

العاشرة ـ على أال يصومه مفردا بل يصوم قبله اليوم التاسع، كما سيأيت ـ إن شاء اهللا ـ وهي صورة 
  .من صور خمالفة أهل الكتاب يف صفة صيامهم

* * *  

  فضل صوم يوم عاشوراء
  .سنة املاضيةأنه يكفر ال- ١

صلى اهللا عليه  أن رسول اهللا رضي اهللا عنهففي صحيح مسلم من حديث أيب قتادة األنصاري 
، وسئل عن صوم يوم عاشوراء »يكفر السنة املاضية والباقية«:  سئل عن صوم يوم عرفة فقالوسلم
  .)٢٠(»يكفر السنة املاضية«: فقال



 

 

  ؟»صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية«: صلى اهللا عليه وسلملكن ما املراد من قول النيب 
أحاديث تفيد هذا املعىن ومنها حديث ) ٦/٤٣١(مام النووي ـ رمحه اهللا ـ يف اموع وذكر اإل

ما من امرئ مسلم حتضره «:  يقولصلى اهللا عليه وسلممسعت رسول اهللا :  قالرضي اهللا عنهعثمان 
صالة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إال كانت له كفارة ملا قبلها من الذنوب ما مل 

  .)٢١(»تؤت كبرية وذلك الدهر كله
الصلوات الـخمس «:  قالصلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا رضي اهللا عنه أيب هريرة وعن

  .)٢٢(»والـجمعة إىل الـجمعة كفارة لـما بينهن ما لـم تغش الكبائر
وهو األصح املختار أنه يكفر كل ذنوب الصغائر وتقديره يغفر ذنوبه كلها : مث قال اإلمام النووي

ر يف األحاديث من غفران الصغائر دون هذا املذكو«: إال الكبائر، قال القاضي عياض ـ رمحه اهللا ـ
  .)٢٣(هـ.ا» الكبائر هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إمنا تكفرها التوبة أو رمحة اهللا تعاىل

  . كان يطلب فضله على األيامصلى اهللا عليه وسلمأن الرسول - ٢
ما علمت أن رسول اهللا «:  ـ وسئل عن يوم عاشوراء ـ فقالرضي اهللا عنهمافعن ابن عباس 
 يعين أليام إال هذا اليوم، وال شهرا إال هذا الشهر صام يوما يطلب فضله على اصلى اهللا عليه وسلم

  .)٢٤(»رمضان
 وشكر لنعمة  اهللا باجنائه املؤمنني وإهـالك         نه اقتداء بنيب اهللا وكليمه موسى عليه السالم       أ-٣

  .الكافرين
، »ما هذا؟«:  حني قدم املدينة رأى اليهود تصوم عاشوراء، قالصلى اهللا عليه وسلمفرسول اهللا 

صلى اهللا عليه قال .  بين إسرائيل من عدوهم، فصامه موسىهذا يوم صاحل، هذا يوم جنى اهللا: قالوا
  .)٢٥( فصامه وأمر بصيامه»فأنا أحق مبوسى منكم«: وسلم

  . كانوا يصومون فيه صبيامرضي اهللا عنهمأن الصحابة -٤
صلى اهللا أرسل رسول اهللا :  قالترضي اهللا عنهاففي الصحيحني عن الربيع بنت معوذ بن عفراء 

ا فليتم صومه، من كان أصبح صائم« غداة عاشوراء إىل قرى األنصار اليت حول املدينة عليه وسلم
فكنا بعد ذلك نصومه ونصوِّم صبياننا الصغار، ونذهب إىل » ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه

املسجد فنجعل هلم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه حىت يكون عند 
  .)٢٦(متفق عليه. اإلفطار

* * *  



 

 

  احلكمة من صيام يوم عاشوراء
 قدم املدينة فرأى صلى اهللا عليه وسلم أن النيب رضي اهللا عنهماالصحيحني عن ابن عباس ثبت يف 

هذا يوم صاحلٌ، هذا يوم جنى اهللا بين إسرائيل من :  قالوا»ما هذا؟«: اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال
: ويف رواية مسلم. )٢٧(، فصامه وأمر بصيامه»فأنا أحق مبوسى منكم«: عدوهم فصامه موسى، قال

  .)٢٨( احلديث»...ى اهللا فيه موسى وقومه، فصامه موسى شكراهذا يوم عظيم أجن: فقالوا«
 أن نصر عبده ورسوله موسى عليه الصالة عز وجلواحلكمة من صيام يوم عاشوراء شكر اهللا 

  . يف صيامه هلذا اليوم، واهللا أعلمصلى اهللا عليه وسلموالسالم على فرعون وقومه، وتأسيا بنبينا 
* * *  

  استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء
ملا ثبت يف صحيح مسلم ) عاشوراء(مع العاشر ) تاسوعاء( أن يصوم اليوم التاسع يستحب للمرء

 يوم صلى اهللا عليه وسلمحني صام رسول اهللا :  قالرضي اهللا عنهمامن حديث عبد اهللا ابن عباس 
صلى اهللا يا رسول اهللا، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول اهللا : عاشوراء وأمر بصيامه قالوا

فلم يأت العام املقبل حىت : قال. »صمنا اليوم التاسعفإذا كان العام املقبلُ إن شاء اهللا «: عليه وسلم
  .)٢٩(صلى اهللا عليه وسلمتويف رسول اهللا 

يستحب صوم التاسع والعاشر مجيعا؛ ألن النيب : قال الشافعي وأصحابه وأمحد وإسحاق وآخرون
  . صام العاشر، ونوى صيام التاسعصلى اهللا عليه وسلم

: صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا :  قالرضي اهللا عنهماويف صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس 
  .)٣٠(» قابل ألصومن التاسعلئن بقيت إىل«

* * *  

  احلكمة من استحباب صيام تاسوعاء
ذكر العلماء من أصحابنا وغريهم يف حكمة استحباب صوم «: قال اإلمام النووي ـ رمحه اهللا ـ

  :تاسوعاء أوجها
  .)٣١(أن املراد منه خمالفة اليهود يف اقتصارهم على العاشر: أحدها
عاشوراء بصوم، كما ى أن يصام يوم اجلمعة وحده، ذكرمها أن املراد به وصل يوم : الثاين

  .اخلطايب وآخرون



 

 

االحتياط يف صوم العاشر خشية نقص اهلالل ووقوع غلط، فيكون التاسع يف العدد هو العاشر : الثالث
  .)٣٢(هـ. ا»يف نفس األمر

ى : اهللا ـوأقوى هذه األوجه هو خمالفة أهل الكتاب، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه 
لئن عشت إىل «:  عن التشبه بأهل الكتاب يف أحاديث كثرية مثل قوله يف عاشوراءصلى اهللا عليه وسلم
  .)٣٣(»قابل ألصومنّ التاسع

لئن بقيت إىل قابل ألصومنّ «: وقال احلافظ ابن حجر ـ رمحه اهللا ـ يف تعليقه على حديث
ر عليه، بل يضيفه إىل اليوم العاشر؛ إما ما همّ به من صوم التاسع حيتمل معناه أال يقتص: )٣٤(»التاسع

  .)٣٥(واهللا أعلم ـ احتياطًا له، وإما خمالفة لليهود والنصارى وهو األرجح ـ
* * *  

  مراتب صيام عاشوراء وأفضلها
أكملها أن يصام قبله يوم وبعده : مراتب الصوم ثالثة: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف زاد املعاد

يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر األحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده يوم، ويلي ذلك أن 
  .)٣٦(بالصوم

  :وعلى هذا فاملراتب كالتايل
  :صيام التاسع والعاشر واحلادي عشر: املرتبة األوىل

  :وهذه املرتبة أفضل املراتب وأكملها ألمور منها
  .)٣٧(» بعدهصوموا يوما قبله ويوما« أنه قد ورد يف بعض الروايات -١
 أن الذي يصوم األيام الثالثة يكون قد صام عدة أيام من شهر اهللا احملرم، والصيام فيه من -٢

  .أفضل الصيام بعد شهر رمضان
 يف صيام األيام الثالثة اطمئنان للنفس وتأكد من إدراك يوم عاشوراء؛ ألنه قد حيصل -٣

  .لبداية هذا الشهراالختالف يف ظهور هالل شهر حمرم لعدم التحري الكامل 
  .صيام التاسع مع العاشر: املرتبة الثانية
، أي مع العاشر، )٣٨(»لئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع«: صلى اهللا عليه وسلموذلك لقوله 

صوموا التاسع «:  يفعل ذلك ويقولرضي اهللا عنهماملخالفة اليهود يف صيامهم، وكان ابن عباس 
  .وموكذلك لالحتياط وعدم فوات هذا الي. )٣٩(»والعاشر، خالفوا اليهود



 

 

  .وهي إفراد اليوم العاشر بالصيام: املرتبة الثالثة
لعموم األحاديث الواردة يف فضله وفعل رسول اهللا حيث صامه وأمر بصيامه، ولكن كره بعض 

 يف صلى اهللا عليه وسلمأهل العلم إفراد اليوم العاشر ملوافقة اليهود يف صومهم وخمالفة أمر رسول اهللا 
  .خمالفتهم

* * *  

  بدع عاشوراء
 واليت ال أصل هلا يف شرعنا احلنيف يف تشار بعض العادات والبدع التقليدية املوروثةمن املالحظ ان

  .يوم عاشوراء
وأما سائر األمور مثل اختاذ طعام خارج عن العادة، «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ

لك اليوم أو فعل إما حبوب وإما غري حبوب أو جتديد لباس أو توسيع نفقة أو اشتراء حوائج العام ذ
عبادة خمتصة كصالة خمتصة به أو قصد الذبح أو ادخار حلوم األضاحي ليطبخ ا احلبوب أو االكتحال 
أو االختضاب أو االغتسال أو التصافح أو التزاور أو زيارة املساجد واملشاهد وحنو ذلك، فهذا من 

 وال استحبها أحد من  وال خلفاؤه الراشدونصلى اهللا عليه وسلمالبدع املنكرة اليت مل يسنها رسول اهللا 
أئمة املسلمني ال مالك وال الثوري وال الليث بن سعد وال أبو حنيفة وال األوزاعي وال الشافعي وال 

  .)٤٠(هـ.ا» أمحد بن حنبل وال إسحاق بن راهوية وال أمثال هؤالء من أئمة املسلمني وعلماء املسلمني
الل والغي من اختاذ يوم عاشوراء مأمتًا فكان ما زينه الشيطان ألهل الض«: وقال ـ رمحه اهللا ـ

وما يضعون فيه من الندب والنياحة وإنشاد قصائد احلزن ورواية األخبار اليت فيها كذب كثري، والصدق 
فيها ليس فيه إال جتديد احلزن والتعصب وإثارة الشحناء واحلرب وإلقاء الفنت بني أهل اإلسالم والتوسل 

وكثرة الكذب والفنت يف الدنيا ومل تعرف طوائف اإلسالم أكثر كذبا بذلك إىل سب السابقني األولني 
وفتنا ومعاونة للكفار على أهل اإلسالم من هذه الطائفة الضالة الغاوية، فإم شر من اخلوارج املارقني، 

 وهؤالء )٤١(»يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان«: صلى اهللا عليه وسلموأولئك قال فيهم النيب 
  .)٤٢(هـ.ا» صلى اهللا عليه وسلمصارى واملشركني على أهل بيت النيب يعاونون اليهود والن

 حيدث للناس رضي اهللا عنهوصار الشيطان بسبب قتل احلسني «: وقال أيضا ـ رمحه اهللا ـ
بدعتني، بدعة احلزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد املراثي وما 

مع ذوي الذنوب حىت يسب السابقون ذنب له   يفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنهم وإدخال من ال
األولون وتقرأ أخبار مصرعه اليت كثري منها كذب وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بني 



 

 

مستحبا باتفاق املسلمني بل إحداث اجلزع والنياحة للمصائب القدمية  األمة، فإن هذا ليس واجبا وال
  .)٤٣(هـ. ا»من أعظم ما حرمه اهللا ورسوله

 ** *  

  مسائل يف صيام عاشوراء
  :حكم إفراد عاشوراء بالصوم: املسألة األوىل

جيوز إفراده بالصوم واألفضل أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ملا جاء يف سنن الترمذي بسند 
  .)٤٤(»صوموا التاسع والعاشر، خالفوا اليهود«:  قالرضي اهللا عنهماصحيح أن ابن عباس 

 بلغه أن صلى اهللا عليه وسلمكان آخر عمره وملا «:  اهللا ـقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه
 ليخالف اليهود، وال يشاهم يف »لئن عشت إىل قابل ألصومن التاسع«: اليهود يتخذونه عيدا، قال

اختاذه عيدا، وكان من الصحابة والعلماء من ال يصومه وال يستحب صومه بل يكره إفراده بالصوم، 
لعلماء من يستحب صومه والصحيح أنه يستحب ملن كما نقل ذلك عن طائفة من الكوفيني، ومن ا

لئن عشت إىل قابل «:  لقولهصلى اهللا عليه وسلمصامه أن يصوم معه التاسع؛ ألن هذا آخر أمر النيب 
 كما جاء ذلك مفسرا يف بعض طرق احلديث، فهذا الذي سنّه رسول اهللا »ألصومن التاسع مع العاشر

  .)٤٥(هـ.ا» صلى اهللا عليه وسلم
وال يكره إفراده بالصوم، ومقتضى كالم أمحد أنه نة، وصيام يوم عاشوراء كفارة س«: وقال أيضا

 رضي اهللا عنهما، ووجب صومه ونسخ وهو قول ابن عباش يكره وهو قول ابن عباس وأيب حنيفة
  .)٤٦(»ورواية عن أمحد

  :)٤٧(قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عده، وهي السنة جيوز صيام عاشوراء يوما واحدا فقط، لكن األفضل صيام يوم قبله أو يوم ب«

، قال ابن عباس )٤٨(»لئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع«:  بقولهصلى اهللا عليه وسلمالثابتة عن النيب 
  .هـ.ا» يعين مع العاشر«: رضي اهللا عنهما

  :حكم من مل يبيت النية من أجل صيام عاشوراء: املسألة الثانية
ضان مثلًا، ال النية ال بد منها وهي شرط يف األعمال العبادية سواء كانت فرضا أم نفلًا، كصيام رم

بد أن تكون نية الصيام فيه مبيتة سواًء من أول ليلة للشهر كاملًا، أو كل ليلة بنية على خالف بني أهل 
  .العلم يف ذلك، فإذا نوى الصيام الواجب يف النهار فال يصح صومه وعليه قضاؤه

أيام البيض الثالثة أو أما صيام النفل سواًء كان يوم عرفة أو عاشوراء أو يومي اإلثنني واخلميس أو 



 

 

غريها، فال بد فيه من النية، فإن صام تطوعا وأنشأ النية من النهار وقبل زوال الشمس جاز ذلك كما 
 يف شرح مسلم، دليل ذلك ما روته أم املؤمنني عائشة )٤٩(هو مذهب مجهور العلماء حكاه النووي

يا عائشة هل عندكم «:  ذات يومصلى اهللا عليه وسلمقال يل رسول اهللا :  قالترضي اهللا عنها
فإين إذًا «:  ـ ويف رواية»فإين صائم«: ما عندنا شيء، قال! يا رسول اهللا: فقلت: ، قالت»يء؟ش

:  فأُهديت لنا هدية ـ أو جاءنا زور ـ قالتصلى اهللا عليه وسلمفخرج رسول اهللا :  ـ قالت»صائم
أُهديت لنا هديةٌ ـ أو جاءنا زور ـ ! يا رسول اهللا:  قلتصلى اهللا عليه وسلمفلما رجع رسول اهللا 
قد «: ، فجئت به فأكل، مث قال»هاتيه«: ، قال)٥٠(حيس: ، قلت»ما هو؟«: ، قالوقد خبأت لك شيئًا

ذاك مبرتلة :  ذا احلديث فقالقال طلحة ـ أحد الرواة ـ فحدثت مجاهدا» كنت أصبحت صائما
  .)٥١(الرجل خيرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها

:  يف احلديث السابق»إذًا«ه اهللا ـ يف تعليقه على لفظ قال الشيخ العالمة ابن عثيمني ـ رمح
فدل ذلك على جواز إنشاء النية يف النفل يف أثناء  ظرف للزمان احلاضر فأنشأ النية من النهار، »إذًا«

  ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل، أو يثاب من النية؟: مث قال رمحه اهللا. النهار
  :يف هذا قوالن للعلماء

  .نه يثاب من أول النهار؛ ألن الصوم الشرعي ال بد أن يكون من أول النهارأ: القول األول
. أنه ال يثاب إال من وقت النية فقط، فإذا نوى عند الزوال، فأجره أجر نصف يوم: القول الثاين

إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما «: صلى اهللا عليه وسلموهذا القول هو الراجح لقول النيب 
  )٥٣(هـ.ا» نو إال أثناء النهار فيحسب له األجر من حني نيته، وهذا الرجل مل ي)٥٢(»نوى

هل جيوز أن يصام يوم أو يومان تطوعا وعليه قضاء من شهر رمضان؟ وهل إذا               : املسألة الثالثة 
  صام يوم عاشوراء بنية القضاء من شهر رمضان جاز ذلك؟

  :يليأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء على هذا السؤال مبا 
ال يصوم تطوعا وعليه قضاء صيام يوم من رمضان، بل يبدأ بقضاء صيام ما عليه من رمضان مث 

  .يصوم تطوعا
إذا صام اليوم العاشر واحلادي عشر من شهر حمرم بنية قضاء ما عليه من األيام اليت أفطرها : ثانيا

إمنا «: صلى اهللا عليه وسلممن شهر رمضان جاز ذلك، وكان قضاء عن يومني مما عليه لقول النيب 
  )٥٥(هـ.ا. )٥٤(»األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى

* * *  



 

 

  دروس وعرب مأخوذة من هذا اليوم
السنن الربانية يف وقوع األحداث يف  خلقه وتصرفه يف كونه، ليدرك عظمكم اهللا يففإن املتأمل يف ح 

  . القوي العزيزاألماكن واألزمان، ومتيزها عن غريها، وما ذلك إال حلكمة اللطيف اخلبري
  :ر على مرور األزمان على سبيل اإلمجالهومن الدروس والعرب املستفادة مما وقع يف هذا الش

  .»فصامه موسى شكرا هللا«: أمهية الشكر يف حدوث السراء بعد الضراء كما يف قوله عليه السالم -١
  . فرعون وقومهالفرح بنصر اهللا للمؤمنني حيث جنَّى اهللا فيه موسى عليه السالم وقومه من -٢
كل «: عظم عبادة الصوم، وما هلا من مرتلة عظيمة عند اهللا كما يف قوله تعاىل يف احلديث القدسي -٣

  .»عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به
  .أن أيام الظاملني وإن طالت، فإن العاقبة والنصر للمؤمنني، ولكن ال بدّ من التمحيص واالبتالء -٤
، رضي اهللا عنهممقه واحلرص على ترسيخه وتنشئة األجيال عليه يف جمتمع الصحابة قوة اإلميان وع - ٥

  .ويد أبنائهم على الصيام من صغرهم، وإهلائهم باللعب حىت يتموا يومهمعظهر ذلك يف ت
صلى اهللا عليه احلرص على ترسيخ املبدأ الشرعي يف خمالفة أهل الكتاب، وذلك حينما همّ النيب  -٦

  .»ألصومن التاسعلئن بقيت إىل قابل «:  بصيام التاسع بقولهوسلم
 على نفع أمته حيث شرع هلم أعمالًا يسرية بأجور مضاعفة صلى اهللا عليه وسلمحرص النيب  -٧

  .عظيمة، فصيام يوم يكفر اهللا به سنة كاملة
 بالصيام ملن مل يأكل صلى اهللا عليه وسلم ألوامر رسول اهللا رضي اهللا عنهمسرعة استجابة الصحابة  - ٨

  .واإلمساك عن األكل ملن أكل يف يوم عاشوراء
وسوّف وظلم نفسه، فال حيرم نفسه .  فمن فرّط طوال العامفضل اهللا ومنته ال تعد وال حتصر، -٩

  .اغتنام هذه الفرصة واملنحة الربانية
رنا باالقتداء م كما قال مأن خيار اخللق وهم األنبياء عليهم السالم الذين هداهم اهللا، أُ - ١٠

وه من الفضل إمنا هو زوأن ما حا]. ٩٠:األنعام[ ﴾أُولَئك الَّذين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتده﴿: سبحانه
لصدق مع اهللا والصرب على طاعته ومقدوراته وأن من يقتدي م ال بد له من املصابرة وااهدة بسبب ا

 .يف ذات اهللا تعاىل
* * *  



 

 

  اخلامتة
  .نال رمحته سبحانه وتعاىلن لعز وجل مبا يرضي اهللا نعمرها هذه األيام وعلينا أن نغتنموختاما 

ن عبده صدق النية، ووصل إليه  معز وجل، فإذا رأى اهللا ادقةوهذا حيتاج إىل مهة عالية، ونية ص
، أخذ بيده إليه واعتىن به أشد من عناية األب الشفيق بولده، فدبر له األمور، صاحلمن العبد عمل 

ومن أَراد الَْآخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك ﴿: وأصلح له األحوال، قال اهللا سبحانه وتعاىل
  ].١٩:اإلسراء[ ﴾كَانَ سعيهم مشكُورا

على اهلداية التامة كما جاء لنحصل وجماهدا  أنفسنا إصالح أن يعيننا على عز وجلنسأل اهللا 
  ].٦٩:العنكبوت[ ﴾والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحِسنِني﴿: يف وعده تعاىل

 وهو حسبنا ونعم شيء قديركل على أن يرزقنا الصدق واإلخالص يف القول والعمل، إنه و
  .الوكيل

  . اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيىوصل
  

  وكتبه أبو عبد الرمحن
  عبد الكريم اجلاسرسليمان بن جاسر بن 
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 ).١٨٩٠(، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة )٥١٩(، برقم )١٩/٢٣٣(الطرباين ) ١(
 ).٨/١٣٥(دار إحياء التراث العريب .  اجلامع ألحكام القرآن ط)٢(
 ).٢٢٩، ٣/٢٢٨(مركز صاحل بن صاحل الثقايف بعنيزة . ري كالم املنان طتيسري الكرمي الرمحن يف تفس) ٣(
 ).٤٤٧٧(، ومسلم )٧٠٠٩، ٥٢٣٠، ٤٣٨٥، ٤١٤٤، ٣٠٢٥(متفق عليه، البخاري ) ٤(
 .حتقيق سامي بن حممد السالمة) ٤/١٤٨(دار طيبة .تفسري القرآن العظيم ط) ٥(
 . عن أيب هريرة رواه مسلم كما سيأيت، وروي بنحوه)٤٦١٢(رواه النسائي يف السنن الكربى ) ٦(
 .حتقيق عامر بن علي ياسني) ٨٨- ٨٧:ص(دار ابن خزمية .لطائف املعارف، ط) ٧(
 ).٧٤٧(مسلم كتاب الصيام، باب فضل صوم احملرم برقم رواه ) ٨(
 ).٨/٢٩٦-٧(دار املعرفة . صحيح مسلم بشرح النووي، ط) ٩(
 .»شهر اهللا احملرمأفضل الصيام بعد رمضان «: كما يف حديث) ١٠(
أَسرى ﴿: ، وقوله]١:اإلسراء[ ﴾أَسرى بِعبده﴿: ، وقوله]٤٥:ص[  ﴾اذْكُر عبادنا إبراهيم وإِسحاق ويعقُوب﴿: يف قوله تعاىل) ١١(

هدب١٢٥:البقرة[ ﴾بِع[وقوله ، :﴿اقَةُ اللَّهن﴾ ﴿V W﴾ ]١٣:الشمس[. 
 ).٩١-٩٠:ص(لطائف املعارف ) ١٢(
 .واللفظ له) ٢٧١٤(، ومسلم )٣٧٢٧(البخاري ) ١٣(
 ).١٩٠٢(البخاري ) ١٤(
 ).١١٢٥(، ومسلم )٢٠٠٢(البخاري ) ١٥(
 ).١٩٥٢(أخرجه البخاري ) ١٦(
 ).٣/١٩٠(املفهم شرح صحيح مسلم ) ١٧(
 ).٢٥/٣١١(الفتاوى جمموع ) ١٨(



 

 

                                                                                                                                          
) ١١٣٦(، ومسلم )١٩٦٠(، وله شاهد من حديث الربيِّع بنت معوِّذ عند البخاري )١١٣٥(، ومسلم )٢٠٠٧(البخاري ) ١٩(

 .وشواهد أخرى عند أمحد وغريه
 ).٢٨٠٤( عاشوراء، برقم مسلم باب صوم يومرواه ) ٢٠(
 .، باب فضل الوضوء والصالة عقبه)٥٦٥(مسلم ) ٢١(
 .باب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر) ٥٧٢(مسلم ) ٢٢(
 ).٦/٤٣١(اموع شرح املهذب ) ٢٣(
 .، باب صوم يوم عاشوراء تقدم خترجيه)٢٧١٨(مسلم ) ٢٤(
 ).٢٧١٤(، ومسلم بنحوه )٢٠٠٤(البخاري ) ٢٥(
 .واللفظ له) ٢٧٢٥(، ومسلم )١٨٥٩(البخاري ) ٢٦(
 ).٢٧١٤(، ومسلم بنحوه )١٩٠٠(البخاري ) ٢٧(
 ).٢٧١٤(مسلم ) ٢٨(
 ).٢٧٢٢(مسلم ) ٢٩(
 ).٢٧٢٣(مسلم ) ٣٠(
لتاسع والعاشر صوموا ا«: أنه قالن الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما  يستدل على هذا مبا جاء يف سن)٣١(

 .»وخالفوا اليهود
 ).٨/٢٥٤-٧(صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣٢(
 ).سد الذرائع املفضية إىل حمرم(الفتاوى الكربى اجلزء السادس ) ٣٣(
 ).٢٧٢٣(مسلم ) ٣٤(
 ).٤/٣٠٨(دار الكتب العلمية . فتح الباري بشرح صحيح البخاري ط) ٣٥(
 .حتقيق شعيب وعبدالقادر األرناؤوط). ٢/٧٦(الرسالة . زاد املعاد يف هدي خري العباد، ط) ٣٦(
 ).٤٢٩٧(وال يصح مرفوعا والصحيح عنه قوله بلفظ أو، انظر الضعيفة لأللباين برقم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ) ٣٧(
 ).٢٧٢٣(مسلم ) ٣٨(
 .صحيح: ، وقال الشيخ االلباين)٧٥٥(الترمذي ) ٣٩(
 ).١٣/١٦٧(جمموع الفتاوى ) ٤٠(
كالمها عن أيب سعيد ) ١٠٦٤/١٤٣(، ومسلم يف الزكاة )٧٤٣٢(، ويف التوحيد )٣٣٤٤(البخاري يف كتاب األنبياء ) ٤١(

 .اخلدري رضي اهللا عنه
 ).١٦٦-١٣/١٦٥(جمموع الفتاوى ) ٤٢(
 ).٢/٣٢٢(منهاج السنة النبوية ) ٤٣(
 .صحيح: ، قال الشيخ األلباين)٧٥٥(الترمذي ) ٤٤(
 ).١٣/١٦٧(جمموع الفتاوى ) ٤٥(
 .حتقيق حممد حامد الفقي) ١١٠(كر دار الف. االختيارات الفقهية، ط) ٤٦(
 ).١٠/٤٠١(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ) ٤٧(
 ).١١٣٤(رواه مسلم ) ٤٨(



 

 

                                                                                                                                          
 ).٨/٢٧٦(دار املعرفة ـ بريوت .شرح صحيح مسلم للنووي، ط) ٤٩(
)٥٠ (هو التمر مع السمن واألقط: احليس. 
 ).١١٥٤(مسلم ) ٥١(
 ).١٩٠٧(، مسلم )١(البخاري ) ٥٢(
 .دار املنهاج. ، ط)٦/٣٦٠(الشرح املمتع على زاد املستقنع ) ٥٣(
 ).١٩٠٧(، مسلم )١(البخاري ) ٥٤(
 ).١٠/٤٠٢(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ) ٥٥(


