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 ::((((  عفا هللا عنهعفا هللا عنه  )) ))   مقدمة المصنفمقدمة المصنف                                              
الذي خلق  ،، الكرمي اجلوادالرمحن الرحيم، مالك يوم الدين ،املنيب العاحلمد هلل ر 

يؤنس  وجعل له السمع والبصر والفؤاد، يسمع دعاء اخلالئق وجييب، ،اإلنسان من نطفة

   .، ويهدي الضال الشريد، ويذهب الوحشة عن الغريب الوحيد

ميهل اة، و العص اسرتمحه، ويصلح بفضله املعيب، يسرت يغفر ملن استغفره ويرحم من

عن الذنوب، وميهل العاصي ليتوب،  م قُِبَل وأثيب، يصفح ويعفو البغاة، ومن اتب منه

ويكشف الكروب، وجيزي عن العمل القليل ابجلزيل، حنمده محد الراغبني  ،سرت العيوبي

    املنيبني املنكسرين . 

النيب  ه، ورسولال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده

،  دعوته شفاعة ألمته  زلوبلغ رسالته، واخت ، الذى أدى أمانته ،والرسول األمني ،الكرمي

 ،وحذران من طريق الظلمات والغواية، صلوات ريب وسالمه عليه  ،أرشدان لطريق اهلداية

 أما بعد : 

 ذهومن هة تكرمة هللا هلذه األمة، ياايت إهله األمة نفحات رابنية، وعط وهب هذهللافإن 

 .  وما فيها من أايم مباركات طيبات ،األشهر احلرم : العطااي
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 قال تعاىل:  

 ِإنَّ ِعدََّة الشُُّهوِر ِعنَد اَّللَِّ اثْ َنا َعَشَر َشْهًرا ِف ِكَتاِب اَّللَِّ يَ ْوَم َخَلَق السََّماَواِت  )) 

َها أَْربَ َعٌة حُ  يُن اْلَقيِ ُم  ُرمٌ َواأْلَْرَض ِمن ْ ِلَك الدِ  نُفَسُكْم  َوَقاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي  ِلُموا ِفيِهنَّ أَ  َتظْ َفاَل  ذََٰ

   [36التوبة:  ] ((  َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َمَع اْلُمتَِّقنيَ  َما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكافَّةً َكافًَّة كَ 

 احلجة (( واألشهر احلُرم هي: )) احملرم ، رجب ، ذو القعدة ، ذو

فهو مبدأ العام، ومنصرف   ؛ال سيما شهر هللا احملرمو  ،كاموهذه األشهر تتعلق هبا أح

  .وهو يوم من أايم هللا، الناس من حجهم، ويستحب فيه الصيام، وفيه يوم عاشوراء

مجعت مجلة منها ِف هذا   وقدعظيم يتعلق به الكثري من األحكام، وهذا الشهر ال

أدعي أنه جامع لكل   الو  ،((امع احملرر ألحكام عاشوراء واحملرم مسيته )) اجلالكتاب، و 

وإمنا فيه مجلة من األحكام على وفق ضعف بضاعيت وقلة حيليت، وقد قسمته  ؛األحكام

 على أربعة فصول، على ما يلي: 

   مسائل تتعلق بشهر هللا احملرم (())  :الفصل األول

 وفيه مسائل:

 . األشهر احلُُرم اخلالف يف أفضل املسألة األوىل :
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 . صيام يف شهر احملرمال حكم :املسألة الثانية 

 . اخلالف يف أفضل الشهور للصيام بعد رمضان املسألة الثالثة :

  اخلالف يف حكم التطوع ابلصوم يف شهر احملرم قبل قضاء رمضان :املسألة الرابعة

 الفصل الثاين: )) مسائل تتعلق بيوم عاشوراء ((  

 وفيه مسائل:

 راء . عاشو   تعيني يوماخلالف يف املسألة األوىل:

 ؟   هناك من قال بوجوب صوم عاشوراءهل  املسألة الثانية:

 .راء واجًبا قبل رمضان أم ال اخلالف يف كون عاشو  املسألة الثالثة:

 . حكم صيام يوم عاشوراء  املسألة الرابعة:

 .حكم صوم التاسع مع العاشر  املسألة اخلامسة:

 ؟بت لليوم العاشرضل اثن الفما احلكمة من صوم التاسع مع أ سادسة:املسألة ال

 .دون صوم التاسع ُحكم من أفرد عاشوراء ابلصيام  املسألة السابعة:

 ؟ يوم عاشوراء أم عرفة  : أيهما أفضل املسألة الثامنة:
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عرفة يكفر صوم و  ،فائدة ولطيفة يف كون صوم عاشوراء يكفر سنة املسألة التاسعة:
 . سنتني

 ؟ الكبائر والصغائر أ  :  ملراد هباراء اعاشو  بصوم  هل تكفري الذنوب املسألة العاشرة:

إذا كان صوم يوم عرفة يكفر سنتني، فما الذي سيكفره صوم   املسألة احلادية عشر:
 ؟ عاشوراء 

    . حكم إفراد يوم عاشوراء ابلصوم إذا وافق يوم السبت   املسألة الثانية عشر:

 .  واختذه عيًدا  ،وراء ن احتفل بعاشاجلواب علي شبهات م  :عشر املسألة الثالثة

َي  رابعة عشر:املسألة ال  ؟   هبذا االسم ( عاشوراء) ملاذا ُسمِّ

 ؟ ملاذا كانت العرب تصوم عاشوراء قبل البعثة :عشرة املسألة اخلامس

 ؟  ما حكم التوسعة على العيال واألهل يف عاشوراء :رعشة املسألة السادس

 .  ءطوائف ضلت يف يوم عاشورا :رعشة السابعاملسألة 

 )) أخطاؤان يف احملرم وعاشوراء (( : الثالثفصل لا

 :هذا الفصل فيه مسائل

 وهي : ،يف هذا الفصل نذكر أشهر وأهم األخطاء املتعلقة ابحملرم وعاشوراء
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 . االعتقاد أن اهلجرة كانت يف أول احملرم اخلطأ األول:

 . بدون ألف والم ( رمشهر حم)  قول  اخلطأ الثاين:

 .  واختاذها عيًدا ،برأس السنة اهلجريةال حتفالا اخلطأ الثالث:

 .  اختاذ يوم عاشوراء عيًدا اخلطأ الرابع:

 .  ترك صيام عاشوراء  اخلطأ اخلامس:

 .  إفراد عاشوراء ابلصوم اخلطأ السادس:

 ري!!واالعتقاد أن هذا فتحة خ ،استقبال احملرم بعمل الفطري أ السابع:اخلط

ألجل ختم السنة   ؛وبدء احملرم ابلصوم ،لصومإهناء ذي احلجة اب اخلطأ الثامن:

 .  ابلصيام  وافتتاحها

 . فعل عبادات وردت هبا أحاديث موضوعة وضعيفة جًدا :التاسعاخلطأ 

 . إمهال تذكري الناس بفضل يوم عاشوراء املبارك  :العاشراخلطأ 

 لقة ابحملرم وعاشوراء (()) مجلة من األمور املتعالفصل الرابع : 

 :ئله مساهذا الفصل في

 . فضل شهر احملرم املسألة األوىل:
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 ؟ كيف نستقبل شهر احملرم  املسألة الثانية:

 . أعمال شهر احملرم املسألة الثالثة:

 . أعمال تتعلق بيوم عاشوراء املسألة الرابعة:

 وعاشوراء ((  الفصل اخلامس:)) مجلة من الفتاوى املختصرة املتعلقة ابحملرم

 . ملختصرةى اتاو لفا هذا الفصل فيه مجلة من

 !!  وأخريًا : علمين عاشوراء

 ، وهللا ورسوله إن َيُكْن خطًأ فمين ومن الشيطان، و )) فإن يُك صوااًب فمن هللا

   ،(2) )) الدين النصيحة (( ؛ إذ ورحم هللا من بصرين بعييب، (1) بريئان ((

 .  (3) )) واملؤمن مرآة املؤمن ((

، وأن عز وجلل إىل مراده بده املسكني ابلوصو على عِعم وأسأل هللا أْن يوفقين، ويُ نْ  ،اهذ

إنه جواد كرمي، وهو  به واملسلمني ؛جيعل هذا البحث خالًصا لوجهه الكرمي، وأن ينفعين 

 .  ابإلجابة كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل
 

 .) رضي هللا عنه ( ورد نحوه عن الصديق و (،  2116رواه أبو داود )  :ي هللا عنه ( : وهو من كالم ابن مسعود ) رض صحيحــ  )1(

 .( وغيرهما  4944(، وأبو داود )  55ــ رواه مسلم  )  )2(

 . (  238ألدب المفرد ( ) ي فى ) ا : رواه البخار حسنــ  )3(
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 . معينأج ، وعلى آله وصحبه وصِل اللهم وسلم وبارك على محمد

 دري دري وكتبه : أبو عبد هللا السكنوكتبه : أبو عبد هللا السكن    

   محمد أنور محمد مرسالمحمد أنور محمد مرسال              

 (  هـ 1441) من ذي الحجة   الثامن األربعاء :  

 م 2020/  يوليو /29 :  الموافق  
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 )) مسائل تتعلق بشهر احملرم (( :                  

 )) الـمـسـألـة األوىل (( :                             

 أفضل األشهر احلُُرم يف ف الاخل( ــ 1)                     

 ( على أقوال : أفضل األشهر احلُُرم اختلف العلماء ِف )

 :  )) القول األول ((

 أفضل األشهر احلرم هو: شهر هللا احملرم  

  (2)بعض الشافعية وبه قال ،(1)وهذا مذهب احلسن 

 واستدلوا على ذلك : 

 ُسِئَل: ()صلى هللا عليه وسلم أن النيب  عنهة رضي هللاعن أيب هرير 

ْكُتوبَِة؟ بَ ْعدَ  أَْفَضلُ  ةِ اَل الصَّ  َأيُّ 
َ
  :َشْهِر َرَمَضاَن؟ َفقالَ  بَ ْعدَ  أَْفَضلُ  َوَأيُّ الصِ َيامِ  امل

ْكُتوبَةِ  الصَّاَلةِ  بَ ْعدَ  الصَّاَلةِ  أَْفَضلُ  ))
َ
  بَ ْعدَ  َوأَْفَضُل الصِ َيامِ  اللَّْيِل، َجْوفِ  ِف الصَّاَلةُ  امل

حَ  َياُم َشْهِر هللاِ ِر َرَمَضاَن صِ َشهْ 
ُ
 (1)(( رَّمِ امل

 
 ( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة . 152ـ لطائف المعارف ) صــ ـ )1(

 لصفا ( القاهرة .ا( طـ ) مكتبة  152ـ لطائف المعارف ) صــ ـ )2(
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  عد رمضان.بأبفضلية الصوم أن النيب صلى هللا عليه وسلم خصه  وجه االستدالل:

 )) القول الثاين ((: 

 شهر رجب  :أفضل األشهر احلُُرم هو 

 (2)وهبذا قال بعض الشافعية 

 )) القول الثالث ((:  

 .ذي احلجة شهر  : أفضل األشهر احلُُرم هو

 . (4) ، وقال به بعض احلنابلة (3)  وغريه جبريبن سعيد  لا قاوهبذ

 واستدلوا على ذلك: 

 عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

مِ  أحَرمَ  إنَّ  أاَل ))   (5) ....((هذا َشهرُكم الشُّهورِ  أحَرمَ  وإنَّ  هذا، يَوُمكم األايَّ

 
 ( 1163ــ رواه مسلم )  )1(

 (  183/  5الحنبلي ) بن رجب ( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة، فتح الباري ال 152ــ لطائف المعارف ) صــ  )2(

 الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان . دار طـ )

 ( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة 215ــ لطائف المعارف ) صــ  )3(

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان . 183/  5ح الباري البن رجب الحنبلي ) تــ ف )4(

 ( 3931 ن ماجه )(، واب 11762ــ صحيح : رواه أحمد )  )5(
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 : ((  الرتجيح ))  

  كان  وإن هللا، فمن صواابً  كان   إن وأعلم، أعلى  وتعاىل اركبت وهللا - نظرى ىف حجالرا

 :  - بريئان ورسوله وهللا الشيطان، ومن فمىن خطأً 

 . ذي احلجةشهر  هو :أفضلها  أنَّ 

 )) برهان ذلك ((:

 ، (2) غريها  والعمُل الصاحلُ فيها أفضُل من ،(1)  ا أقسم هللا هبأنَّ فيه األايم العشر اليت 

 مال احلج ومناسكه.ر، وأعالنح ويوم : يوم عرفة، يهوف

                 

 

 

 
إلى أن الشاهد: يوم ه التفسير في قوله : ) وشاهد ومشهود ( ذهب جماعة من أهل التفسير وجو ــ على وجه من )1(

، وورد عن ابن عباس  (رضي هللا عنه)ب عرفة . صح هذا عن أبي هريرة وعلي بن أبي طال الجمعة والمشهود: يوم 

 (،  36942) رقم (  482ــ  481/  11طبري ) الحسن . انظر: تفسير البسند ضعيف، وثبت عن قتادة وعن ابن زيد، و

 ( طـ  ) دار الحديث ( القاهرة . 69483)  (، 36946)  (، 36944) (،  36943) 

  )) ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى هللا من هذه األيام العشر ..... ((ــ كما في الحديث:  )2(
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        )) مسائل تتعلق بشهر احملرم (( :

 )) الـمـسـألـة الثانية (( :                               

 ( ــ حكم الصيام يف شهر احملرم 2)                       

  ،(1)علماء احلنفية ك ح بذل كما صر   احملرم الصيام ِف شهر لى استحباباتفق العلماء ع

 . (4)، واحلنابلة (3)والشافعية  ،(2) واملالكية

 واستدلوا على ذلك أبدلة، ومنها: 

 : ((الدليل األول )) 

ُسِئَل:  )صلى هللا عليه وسلم(أن النيب  رضي هللا عنهعن أيب هريرة 

ْكُتوبَِة؟ بَ ْعدَ  أَْفَضلُ  الصَّاَلةِ  َأيُّ 
َ
 َضاَن؟ َفقاَل:مَ رَ  رِ َشهْ  بَ ْعدَ  أَْفَضلُ  صِ َيامِ  الَوَأيُّ  امل

 
 يث ( القاهرة .( طـ ) دار الحد 685/  2بدائع الصنائع ) ــ  )1(

العلمية (  طـ ) دار الكتب ( 319/  3مواهب الجليل ) ( طـ ) دار الحديث ( القاهرة،  94ين الفقهية ) صـ قوانــ  ال )2(

 بيروت ـ لبنان .

 (  120/  2( طـ ) دار إحياء التراث العربي ( ت المطيعي، مغني المحتاج )   438/  6ــ المجموع )  )3(

 فيقية ( القاهرة .   طـ ) المكتبة التو

 دولية (،ل( طـ ) بيت األفكار ا 546/  1اإلنصاف )  ( طـ ) دار الكتاب العربي ( بيروت، 67/  2لفروع ) ــ ا )4(

 (  411/  2( طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنان، كشاف القناع )  459/  1شرح منتهى اإلرادات ) 

 .ار إحياء التراث العربي ( العربي ( بيروت طـ ) د طـ ) دار إحياء التراث
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ْكُتوبَِة الصَّاَلةُ  الصَّاَلةِ  بَ ْعدَ  الصَّاَلةِ  أَْفَضلُ  )) 
َ
َوأَْفَضُل  اللَّْيِل، َجْوفِ  ِف امل

َحرَِّم (( بَ ْعدَ  الصِ َيامِ 
ُ
 (1)َشْهِر َرَمَضاَن ِصَياُم َشْهِر هللِا امل

 وجه االستدالل :

 . احملرم ىف شهر يامالص : بعد رمضانفضل الصيام أن ث أباحلديالتصريح ِف 

 : (( ثاينالدليل ال)) 

 عن أبيها أو عمها:    يبة الباهليةمُِ عن 

وقد تَ َغريََّْت حالُُه   -فأاته بعَد سنٍة  ،مث انطلق ،)صلى هللا عليه وسلم(أنه أََتى رسوَل هللِا 

ئَ ُتُه    ((وَمن أنت؟)) : قال، يِن ؟ تَ ْعرِفُ أََما  ،فقال : اي رسوَل هللاِ  –وَهي ْ

ُتَك عاَم اأَلوَّلِ جِ  الذي  ِليُّ : أان الباهِ قال  : قال ،ئ ْ

ََك وقد كنتَ ))   ((َحَسَن اهليئِة  فما َغريَّ

 : )صلى هللا عليه وسلم( فقال ،ما َأَكْلُت طعاًما منُذ فاَرقْ ُتَك إال بَِلْيلٍ  :قال 

  ((َعذَّْبَت نفَسَك ! )) 

  (( ْهرٍ كلِ  شَ  من ويَ ْوًما َشْهَر الصَّْْبِ، ُصمْ )  ) :مث قال

 
 ( 1163ــ رواه مسلم )  )1(
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 :قالًة، وَّ ق ُ  يب فإن  ؛: زِْدين قال

   ((ثالثَة أايٍم  ُصمْ ))  :قال : زِْدين، قال((  يَ ْوَمنْيِ  ُصمْ )) 

 :   قال : زِْدين، قال

 ((  واتركْ   احلُُرمِ  نم ُصمْ  ،واتركْ  احلُُرمِ  من ُصمْ  ،واتركْ  احلُُرمِ  من ُصمْ  ((

 .(1)  ْرَسَلهامث أَ ،فَضمَّها  ،ةوقال أبصابِعِه الثالثِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 2428اود ) : رواه أبو د ضعيفــ  )1(
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 )) مسائل تتعلق بشهر احملرم (( :                 

 )) الـمـسـألـة الثالثة (( :                               

 ( ــ اخلالف يف أفضل الشهور للصيام بعد رمضان 3)            
 

 :لى أقوالع  ،شهر يُ   ت  َ طوع فيه ابلصيامىف أفضل  ()رمحهم هللااختلف العلماء 

 )) القول األول ((:

 .( شهر هللا احملرم    )الصيام بعد رمضان : الصيام يف أفضل

 : مذهب مجهور العلماءوهذا 

، وهو مذهب (1)به قال احلنفية    ىف اجلملة    حيث قالوا : ُيستحب صيام األشهر احلرم 

 .( 4)، واحلنابلة (3)عية  والشاف ،(2) املالكية 

 
 ( طـ ) دار الحديث ( القاهرة . 685/  2ــ بدائع الصنائع )  )1(

 المواهب ( مع  319/  3إلكليل ) ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان، التاج وا 319/  3مواهب الجليل )  ــ  )2(

 ية ( بيروت ـ لبنان .لعلمطـ ) دار الكتب ا

 (  201/  2عي، مغني المحتاج ) يطـ ) دار إحياء التراث العربي ( ت المط (  438/  6ــ المجموع )  )3(

 طـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة .   

 (، ولية( طـ ) بيت األفكار الد 465/  1بيروت، اإلنصاف ) ( طـ ) دار الكتاب العربي (  67/  2ــ الفروع )  )4(

 (  114/  2ر ( بيروت ـ لبنان، كشاف القناع ) ( طـ ) دار الفك 459/  1شرح منتهى اإلرادات ) 

 طـ ) دار إحياء التراث العربي ( بيروت .طـ ) دار إحياء التراث العربي ( .
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 واستدلوا على ذلك: 

  ُسِئَل: )صلى هللا عليه وسلم(نيب أن ال رضي هللا عنه(ة )عن أيب هرير 

ْكُتوبَِة؟ بَ ْعدَ  أَْفَضلُ  الصَّاَلةِ  َأيُّ 
َ
  :َشْهِر َرَمَضاَن؟ َفقالَ  بَ ْعدَ  أَْفَضلُ  َوَأيُّ الصِ َيامِ  امل

ْكُتو  ةِ الصَّاَل  بَ ْعدَ  الصَّاَلةِ  أَْفَضلُ  ))
َ
  بَ ْعدَ  لصِ َيامِ َوأَْفَضُل ا اللَّْيِل، َجْوفِ  ِف الصَّاَلةُ  بَةِ امل

َحرَّمِ  ِصَيامُ  َضانَ َرمَ َشْهِر 
ُ
 . (1) (( َشْهِر هللِا امل

 وجه االستدالل :

 . احملرم الصيام ىف شهر : فضل الصيام بعد رمضانأن التصريح ِف احلديث أب

 : () الــقــول الثاىن () 

 وهلم تفصيل ( شهر شعبان ) الصيام ىف :صيام بعد رمضانشهور للأفضل ال

 : منيقس إيل مينقسأن صيام التطوع  هو :صيل والتف

 :  : التطوع املطلق ( ) أحدمها

 احملرم .شهر تطوع ابلصيام ىف ال وهذا أفضله :

 
 ( . 1163ــ رواه مسلم )  )1(
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 : ا للفريضة (ما كان صيامه تبعً  : ) الثاين

  الرواتب:فهو أشبه بسنن 

لق، من شوال فهذا ليس من التطوع املط ةوصيام الست ،رمضان ش ع بان قبل كالص يام ف ي

علي  لة الرواتب، وم  ع  ل  وٌم أن السنن الرواتب مقدمةل منز وينز  ،بل هو اتبع للفريضة

 .  التطوع املطلق

 (2)بعض احلنابلة ) ابن رجب (  (1)بعض الشافعية  وهذا قول

َحرَّ  َشْهِر َرَمَضانَ  بَ ْعدَ  صِ َيامِ َوأَْفَضُل ال)) ...  :احلديث  واومحل
ُ
 (3)((  مِ ِصَياُم َشْهِر هللِا امل

 .(4)على التطوع املطلق 

 :ةواستدلوا على ذلك أبدل

 : ((الدليل األول )) 

 :   قالت  (ارضي هللا عنه)عائشة عن  ما ورد ِف الصحيحني 

 
 طـ ) دار الحديث ( ( 509/  4ون المعبود ) انظر: ع ــ )1(

  ( 546/  1الصفا ( القاهرة، اإلنصاف ) ( طـ ) مكتبة   177ــ  176ــ  39 ئف المعارف ) صـ لطا ــ )2(

 ـ ) بيت األفكار الدولية ( .ط

 .(  1163ــ رواه مسلم )  )3(

 .بيت األفكار الدولية ( ( طـ )  546/  1نصاف ) اإل ،طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة  ( 39ــ لطائف المعارف ) صـ  )4(
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فِطُر، ويُفِطُر حىت نقوَل: يُ نقوَل: ال  َيصوُم حىت )صلى هللا عليه وسلم(َرسوُل هللِا كان   ))

ٍر َقطُّ إالَّ  َشه استكَمَل ِصيامَ   )صلى هللا عليه وسلم( َرسوَل هللاِ  رأيتُ  وما ،يصومُ  ال

 . (1)  (( َشعبانَ  ِف صياًما منه أكثَ رَ  َشهرٍ  ِف هرأيتُ  وما، َرمضانَ 

 وجه االستدالل : 

 وأكثر من ، لَ األفض م()صلى هللا عليه وسلالنيب لو كان صيام احملرم أفضل ملا ترك 

 ) املفضول (. شعبانالصيام ِف 

 :  (( الدليل الثاىن )) 

 : رضي هللا عنه()أنس عن 

  ؟  الصوِم أفضُل بعَد رمضانَ أيُّ : )صلى هللا عليه وسلم(ُسِئَل النيبُّ  

 «   رمضانَ  لتعظيمِ   ؛شعبانُ  »  : قال

 . (2)  « الصدقُة ِف رمضانَ  » :قال ؟ فأيُّ الصدقِة أفضلُ  : قال

 
(،  768 (، والترمذي ) 2434(، وأبو داود )  1156(، مسلم )  1969(، والبخاري ) 25195ـ رواه أحمد ) ـ )1(

 وهذا لفظ أحمد . (، 1710(، وابن ماجه ) 2351ائي ) والنس

 (، وآفته:  8780(، والبيهقي )  9068وهذا لفظه، والبزار)  ( 663ــ ضعيف : رواه الترمذي )  )2(

 المغيرة ـ وهو ضعيف؛ ضعفه ابن معين والنسائي . أبو صدقة بن موسى ـ
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 وجه االستدالل : 
 شعبان. الصيام ىف شهر : فضل الصيام بعد رمضانأن التصريح ِف احلديث أب

 )) القول الرابع (( 

 (رجب شهر  ) الصيام ىف : نأفضل الشهور للصيام بعد رمضا

 (1)عض الشافعية ل بقو  ذاوه

   : (( الرتجيح  )) 

 كان   وإن هللا، فمن صواابً  كان   نإ وأعلم، أعلى  وتعاىل تبارك وهللا - نظرى ىف حجالرا

  كان  وإن هللا، فمن صواابً  كان   إن وأعلم، أعلى  وتعاىل تبارك وهللا - نظرى ىف حجالرا

 :  - بريئان ورسوله وهللا الشيطان، ومن فمىن خطأً 

 : الصيام ىف شهر هللا احملرم .أبن أفضل الصيام بعد رمضان هوراجلم هو : قول

 : (ان ذلـك (ـ) بــرهــ)

  : )صلى هللا عليه وسلم( النيب ُسِئلَ  :ريح الصيث داحل

 
 ابن حزم ( بيروت ـ لبنان،  ( طـ ) دار 346روضة الطالبين ) صـ ــ  )1(

 ( طـ ) دار إحياء التراث العربي ( ت المطيعي . 348/  6المجموع ) 
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ْكُتوبَِة؟ بَ ْعدَ  أَْفَضلُ  لصَّاَلةِ ا َأيُّ 
َ
  امل

 :لَ َشْهِر َرَمَضاَن؟ َفقا بَ ْعدَ  أَْفَضلُ  الصِ َيامِ  َوَأيُّ 

ْكُتوبَةِ  الصَّاَلةِ  ْعدَ ب َ  الصَّاَلةِ  أَْفَضلُ  ))
َ
   الصِ َيامِ  لُ َوأَْفضَ  اللَّْيِل، َجْوفِ  ِف الصَّاَلةُ  امل

َحرَّمِ  بَ ْعدَ 
ُ
 (1) (( َشْهِر َرَمَضاَن ِصَياُم َشْهِر هللِا امل

 وجه االستدالل : 

 ، (2)  وز ان ع ن وق ت ال ح اج ة ال ي جهذا وق  ُت ب ي  اٍن ل ألف  ض  ل  ي  ة ، وت  أخ ي  ُر ال ب ي   

 ئل والسامع .  ا سف ب ي ن األفضل لل ،سي ما أن ه ُسئ ل ف ي ح ض رة ال ص ح ابة الو 

 .وهللاُ أعلم 

 اإلشكال:  ى) فإن قيل (: يبق

 شعبان دون احملرم ؟  يف  الصيام  من هللا عليه وسلم()صلى النىب ملاذا أكثر 

   : () الـجـواب ()

   :  (( ـوابنيعن ذلك جبوغريه ــ  النوويبعض العلماء ــ كأجاب )) 

 
 . ( 1163ــ رواه مسلم )  )1(

 حصول لعلمية ( بيروت  ـ لبنان، نفائس األصول في شرح المتب افقه للشيرازي طـ ) دار الكــ اللمع في أصول ال )2(

 ى الباز ( ف( طـ ) مكتبة نزار مصط 2565/  6) 
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 :   () األول ()
 .(1) التمكن من صومه قبلياة احل آخرله إال ِف مل يعرف فضصلى هللا عليه وسلم  لعله

 :  (ي (ـانـثـال ))
 . ( 2)أو لعله تعرض له فيه أعذار متنع من إكثار صومه فيه 

من الصيام   رثِ كْ مل يُ  )صلى هللا عليه وسلم(النيب  وأما قولكم أنَّ  : ولنا أن نقول : تُ لق

 : كشعبان  احملرمِف 

 :   ) فـنـقول (

  ما حديٍث أنه بنيَّ ِف غري )صلى هللا عليه وسلم(  النيبألنَّ  ؛ فيه  جة لكمال حُ هذا  أ   

فيه، وما علينا بعد  أفضل الصوم بعد رمضان، وهذا حضٌّ منه علي اإلكثار من الصيام

 الصيام ِف احملرم كما أكثر  من )صلى هللا عليه وسلم(هل أكثر النيُب  :ذلك أن ننتظر

 !؟ِف شعبان 

 
ربي ( ) دار إحياء التراث الع( طـ  439/  6( طـ ) دارالفاروق الحديثة ( القاهرة، المجموع )  271/  7ــ التمهيد )  )1(

فكار الدولية ( طـ ) بيت األ(  546/  1( بيروت، واإلنصاف ) العربي تاب طـ ) دار الك(  66/  2ع ) ت المطيعي، الفرو

 ( طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنان . 459 / 1شرح منهى اإلرادات ) 

 (  66/  2، الفروع ) ) دار إحياء التراث العربي ( ت المطيعي( طـ  439/  6المجموع ) ــ  )2(

 طـ ) بيت األفكار الدولية (،(  546/  1) صاف ( بيروت، واإلن تاب العربيطـ ) دار الك

 ( بيروت ـ لبنان . ( طـ ) دا ر الفكر 459/  1ى اإلرادات ) شرح منته
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وخشيَة أن ، ألمةن يرتك بعض العمل رمحًة ابا ك  عليه وسلم(هللا )صلى وكذلك النيب  ب  

   :ة )رضي هللا عنها(يُفرض عليهم كما قالت أمنا عائش

وهو ُيُِبُّ َأْن يَ ْعَمَل به َخْشَيَة  الَعَملَ  لََيدَعُ  )صلى هللا عليه وسلم(اَّللَِّ  إْن كاَن َرسوُل )) 

 .( 1)((  َأْن يَ ْعَمَل به النَّاُس، فيُ ْفَرَض عليهم

مث بني   ،الرابعةلة اللي م ِفوعدم خروجه هل  ،الناس ِف رمضانقيام مع تركه ال وكذلك ِف

 هلم )صلوات ريب وسالمه عليه، أبيب هو وأمي( :

صالُة   عليكم تُفَرضَ  أنْ  خشيتُ  ولكينِ   ،إنَّه مل خْيَف عَليَّ شأُنكم اللَّيلةَ  ،أمَّا بعدُ )) 

 .( 2) (( فتعِجزوا عنها ؛اللَّيلِ 

 خرى ((:األأدلة األقوال )) اجلواب عن 

 احملرم أفضل التطوع املطلق ابلصوم :  لصوم يف وع ابالتط قال ابلتفصيل، وأن من 

 استدالهلم: 

 . احملرم من الصيام يف شعبان دون  )صلى هللا عليه وسلم( إبكثار النيب

 
 .(  1128ــ رواه البخاري )  )1(

 . (2544: رواه ابن حبان )  صحيحــ  )2(
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 : )) اجلواب ((

 .( 1)  قريًبا جًدا سبق وذكران اجلواب عن ذلك

   : ي هللا عنه(ضر )حبديث أنس هلم: استدال

 : لَن قاأيُّ الصوِم أفضُل بعَد رمضا :)صلى هللا عليه وسلم( ُسِئَل النيبُّ 

 . ((... لتعظيِم رمضانَ   ؛ شعبانُ )) 

 )) اجلواب ((:

 (،   8780(، والبيهقي ) 6890والبزار ) ،( 663ا احلديث رواه الرتمذي )هذ

 .(2)عيف املغرية، وهو ض بوأ ،فيه  صدقة بن موسى ؛وإسناده ضعيف

 :  (( )) تنبيه 

 احلديث : ذاه  ر ك ِ يُ عَ عليه ل ك ن   ؛ ت ج هٌ ق  وٌي م)قوي متجه( ق  وٌل الهذا 

  :)صلى هللا عليه وسلم( النيب  ُسِئلَ 

ْكُتوبَِة؟ بَ ْعدَ  أَْفَضلُ  الصَّاَلةِ  َأيُّ 
َ
 َشْهِر َرَمَضاَن؟  بَ ْعدَ  أَْفَضلُ  َوَأيُّ الصِ َيامِ  امل

 
 ( 22ــ انظر: ) صـ  )1(

 طـ ) دار إحياء التراث العربي ( بيروت ـ لبنان. ( 9533( رقم الترجمة )  549/  2نظر: تهذيب التهذيب ) ــ ا )2(
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ْكُتوبَةِ  الصَّاَلةِ  بَ ْعدَ  الصَّاَلةِ  لُ أَْفضَ  )) :َفقالَ 
َ
َوأَْفَضُل  ِل،اللَّيْ  َجْوفِ  ِف الصَّاَلةُ  :امل

َحرَّمِ  :َشْهِر َرَمَضانَ  دَ عْ ب َ  الصِ َيامِ 
ُ
 .( 1) (( ِصَياُم َشْهِر هللِا امل

، عليه وسلم()صلى هللا النيب  شعبان ينزل منزلة الراتبة للفريضة لقدمهولو كان صيام _ 

 .ن للسائل والسامعوقت بيا وأن هذا يماال سو 

 م بعد رمضان: هو قول اجلمهور أبن أفضل الصيا   ِف نظري    ولذلك فاألقرب 

 م .احملر هللا الصيام ىف شهر 

  وهللاُ أعلم ..

 وفيق ... وابهلل الت

 

 

 

 

 

 
 ( 1163ــ رواه مسلم )  )1(
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 )) مسائل تتعلق بشهر احملرم ((                     

 )) الـمـسـألـة الرابعة (( :                                

 رمضان ( ــ اخلالف يف حكم التطوع ابلصوم يف شهر احملرم قبل قضاء4)  

ِف شهر  يصوم    أن حائض أو  كمريض  بعذر    رمضان من قضاء أايم عليه ملن جيوز هل

 ؟   عليه ما قضاء احملرم قبل

 :  أصل، وهو على فرع املسألة هذه

   (( ؟ رمضان قضاء قبل التطوع صيام زجيو  هل ))

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :

 (( :  القول األول)) 

 . ع قبل قضاء أايم رمضان جيوز التطو 
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وهو رواية   ،(2) وهو ظاهر صنيع مجاعة من متأخري الشافعية  ،(1)ة احلنفي ب مذه وهذا

  .( 3) ة وصوهبا بعض احلنابل، ىف مذهب أمحد

 أبدلة :  على ذلك واستدلوا

 الدليل األول : 

  :قالت  (ارضي هللا عنه)حديث عائشة 
 . ( 4)  (( انَ  ِف َشْعبَ  إالَّ ْقِضيَ َفما أْسَتِطيُع أْن أ ،َضانَ )) كاَن َيكوُن َعليَّ الصُّْوُم ِمن َرمَ 

 
 ( طـ  120/  4البناية في شرح الهداية ) طـ ) دار الحديث ( القاهرة، (،  658/  2صنائع ) لــ بدائع ا)1(

 ( . 423/  2ابن عابدين ) شية (، حا 239/  6نزالدقائق ) البحر الرائق شرح كان، ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبن

 ( طـ ) المكتبة التوفيقية ( 197/  2،  مغني المحتاج ) ن( طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنا 503/  3ــ تحفة المحتاج )  )2(

في معرض  في ) التحفة ( ميفقد قال الهيت ؛أعلم ـ تصريح ـ فيما كثير وقلنا : ) ظاهر صنيع ( ألن هذه المسألة ليس فيها 

إال فيمن تعدى  ك، وهو كذللمتن ندبها حتى لمن أفطر رمضانا )) وقضيةم على صوم الستة من شوال قبل القضاء : الكال

((   ألنه يلزمه القضاء فوًرا، بل قال جمع متقدمون يكره لمن عليه قضاء رمضان أي من غير تعد تطوع بصوم  بفطره

  . انلبن طـ ) دار الفكر ( بيروت(  503/  3تحفة المحتاج ) 

 ، كمن أفطر لمرض الد، سواء أصام رمضان أم باب صومها لكل أح)) قضية إطالق المصنف استح قال الشربيني :و 

 (  197/  2مغني المحتاج )  ، وهو الظاهر كما جرى عليه بعض المتأخرين (( .، أوغير ذلكأو صبًا أو كفر

ن يًحا، منهم الدميري في النجم الوهاج : )) ويكره لمتصر فنقلها جماعة عن الجرجاني ،ا يصرح بعضهم بالكراهةبينم

( طـ )دار الكتب العلمية( بيروت ـ لبنان  2/529لجرجاني (( النجم الوهاج )اعليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم، قاله 

( مع  432 / 2يه فرض ( تحفة الطالب ) ... ) والتطوع بصوم وعل: )) } والمكروه { ومنه زكريا األنصاريقال الشيخ و

 .بيروت ـ لبنان  ، طـ ) دار الكتب العلمية ( حاشية الشرقاوي

 (  548/  1، واإلنصاف ) طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان ( 401/  3المغني ) ــ  )3(

 .طـ ) بيت األفكار الدولية(

 ( . 1149(، ومسلم )  9184ــ رواه البخاري )  )4(



ملر ألحكام َعاُشوراء واالَجاِمع الُمَحر    ُمَحر 

 28 

 : وجه االستدالل

اعة هللا  ومن أحرصهن على ط، من خرية نساء العاملني (ارضي هللا عنه)أمنا عائشة  أنَّ 

كانت ال تصوم   (ارضي هللا عنه) تصور أن عائشةفهل ميكن أن يُ ، د فيهااواالجته

ن أهنا ال تتطوع ِف ظَ يُ  وهل ،؟! هذا بعيد عرفة وعاشوراء وموال يتطوًعا طوال العام، 

 !؟غريها من األايم املسنونة ِف وال ، صيامل هذه األايم الفاضلة اب

   ((:اجلواب  ))

 .تطوع كانت ت ك ،بال ش

 اىن : الدليل الث

 .  (1)، واألمر ابلقضاء مطلق فال مينع من التطوع، عواجب موس قضاء رمضان  نَّ أ

 :قال تعاىل

ٍم ُأَخَر َعَلى َسَفٍر  أَوْ  يضاً َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِ  ))   ((فَ عِ دٌَّة مِ  ْن َأايَّ

   {184: البقرة}
 . ن قضاء رمضان واجب موسعأوقد أمجع العلماء على 

 
 .( طـ ) دار الحديث ( القاهرة  865 / 2ــ بدائع الصنائع )  )1(
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  :(شرح البخاري)يف قال ابن بطمال 

دٍ  أنه مؤ ، شعبان بعده ى ما عليه من رمضان ِفضَ وأمجع أهل العلم على أن من قَ  ))
 .  (1)  ( (غري مفر ط ، لفرضه

 .  ( (  الواجب املوس ع جيوز االشتغال ابلتطوع من جنسه قبل االشتغال به  )) عدةقاالو 

 :  (( القول الثاىن )) 

   . قضاء أايم رمضانكره التطوع قبل يُ 

 .  (4)، وبعض متأخريهم (3) ة الشافعيبعض متقدمي و   ،(2) ة وهذا قول املالكي

 ة :واستدلوا على ذلك أبدل

 الدليل األول : 
 .  (5)م مقد والواجب  ،أتخري الواجب لك من ذ أبنه يلزم

 
 الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان. ر( طـ ) دا 79/  4ال على صحيح البخاري ) شرح ابن بطــ  )1(

 نان،ب العلمية ( بيروت ـ لب، وانظر بحاشيته : )التاج واألكليل( طـ ) دار الكت( 334ــ  333/  3ــ مواهب الجليل )  )2(

 . طـ ) دار الفضيلة (  (2/129مسالك )ب الالشرح الصغير على أقر

 طـ ) دار الفكر (  ( 239/  3، نهاية المحتاج  ) يروت لبنانبطـ ) دار الفكر (  ( 503/  3المحتاج )  ــ  تحفة )3(

 .لمية ( بيروت ـ لبنانطـ ) دار الكتب الع(  532ــ  324/  2) حاشية الشرقاوي على تحفة الطالب ، بيروت ـ لبنان

 لبنان،  ـطـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت  ،رقاوي( مع حاشية الش 324/  2شرح تحرير تنقيح اللباب )  ــ  )4(

 ( طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنان  503/  3وانظر: حاشيتا الشرواني، وابن القاسم على تحفة المحتاج ) 

 دار الفضيلة (طـ )  ( 129/  2الشرح الصغير على أقرب المسالك )  ــ  )5(
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 الدليل الثاىن :  

ء لتطوع قبل أداكره االنشغال ابولذلك يُ  ؛إن أداء الفرض مقدم وهو أهم من التطوع 
 .  لفرضا

 : ((  لثالقول الثا)) 

  . حيرم التطوع قبل قضاء رمضان

 .  (1) ب عند احلنابلة ، وهى املذهوهذه رواية ىف مذهب أمحد

 لك أبدلة :ذ ا علىواستدلو 

 الدليل األول : 

  :قال  هللا عليه وسلم()صلى أن النيب  رضي هللا عنه()عن أيب هريرة 

ومن صاَم   ،ل منه حَّت  يصوَمهُ تقب  يُ  ل ، يقضهِّ  ل  شيء   رمضانَ  من هِّ ليوع  رمضانَ  أدركَ  من)) 

 .  (2) (( ه حَّت  يصوَمهُ من تقب لُ يُ ه، فإن ه يقض ل شيء   رمضانَ  من وعليهِّ  تطوًُّعا 

 
طـ ) بيت األفكار الدولية (  ( 548 / 1اإلنصاف ) ،  علمية ( بيروت ـ لبنانطـ ) دار الكتب ال(  104/  3ــ المغنى )  )1(

طـ ) إحياء التراث  ( 406/  2( طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنان، كشاف القناع )  456/  1شرح منتهى اإلرادات ) 

 ربي ( بيروت ـ لبنان .الع

 ( . 148ــ  146/  2ن أبي حاتم ) (، انظر:  ) العلل ( الب 8606: رواه أحمد )  ضعيف ــ  )2(

 .طـ ) مكتبة المعارف ( الرياض (  838( رقم )  235/  2(، وانظر : السلسلة الضعيفة )  768 رقم )
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 : اللتدساال وجه

 ؛ ألنه لو جاز ملا ُمِنَع الَقُبول . عدم املقبولية تدل على احلرمة

 :   لثالدليل الثا 

 : قال ي هللا عنه( ضر ) بن عباس بد هللاعن ع

َنةَ  أنَّ   ، فقاَلْت:  )صلى هللا عليه وسلم(جاَءْت إىل النيبِ   اْمَرأًَة ِمن ُجَهي ْ

  : قالَ  ؟ ُحجُّ َعْنهاأفَأَ  َتْت،فَ َلْم َتُجَّ حىتَّ ما، جَّ نَّ أُمِ ي َنَذَرْت أْن تَُ إ

اْقُضوا هللا؛ فاهلل   ؟ قاِضَيةً  ْنتِ كُ أ  َدْينٌ ى أُمِ كِ كاَن علَ أرَأَْيِت لو  ؛  ُحجِ ي َعْنها ،نَ َعمْ )) 

 .(1)  ((أَحقُّ ابلَوَفاِء 

  : وجه االستدالل

 .  رم خمالفتهتو ، هذا أمر يقتضى الوجوب

 :   بعراالدليل ال 

 : ت قال (ارضي هللا عنه) عن عائشة

 .  (1)  (( انَ إالَّ ِف َشْعبَ  يَ َفما أْسَتِطيُع أْن أْقضِ  ،الصُّْوُم ِمن َرَمَضانَ )) كاَن َيكوُن َعلي  

 
 ( . 1852ــ رواه البخاري )  )1(
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 : وجه االستدالل

، يُ ْرَوى قبل قضاء رمضان عدم جواز التطوع(   مصنف عبد الرزاق )أنه قد ورد عنها ىف 

 .  (2) ؤدي احلق ((، بل حىت ت)) العنها : 

السيما ومعه و ها مقدم على فهم غريها، وفهمُ ، تتطوع ابلصوم   تكنهنا مل وهذا يدل أ

 . هللا عليه وسلم( لى)صإقرار النىب 

 :  امسالدليل اخل

  :وعن عثمان بن موهب قال

  :وسأله رجل، فقال ،رضي هللا عنه() مسعت أاب هريرة

    :قال ،وأان أريد أن أتطوع ِف العشر، رمضان إن عليَّ 

 . (3)  (( ما شئتَ  بعدُ تطوع ، مث  بل ابدأ حبق هللا فاقضه ،ال ))

 : وجه االستدالل

 ، ولو كان جيوز ملا هناه .قبلهتطوع عن ال، وهناه أواًل أنه أمره حبق هللا 

 
 ( . 1149، ومسلم )  ( 9184)  ــ رواه البخاري )1(

 .(  546/  4تح الباري ) ( وانظر : ف7717: رواه عبد الرزاق ) إسناده ضعيف  ــ )2(

 ( . 3895( ، والبيهقي في ) الكبرى ( ) 7715: رواه عبد الرزاق ) صحيح إسنادهــ  )3(
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 :   سادسالدليل ال

 . (1) كاحلج   :  بل أداء فرضهاقفلم يصح التطوع ، إن الصوم عبادة يدخل ىف جْباهنا املال

قضاء أايم رمضان هو   ملة    قبل اجل   ىف فالقول جبواز التطوع : ذكرانهفعلى ما  لُت :قـ

،  خال رواية عند احلنابلة، اجلواز والكراهةعلى خالف بينهم ىف قول املذاهب األربعة، 

  . وهى املذهب 

 : (( الرتجيح )) 

  نكا  وإن هللا، فمن صواابً  كان   إن وأعلم، أعلى  وتعاىل تبارك وهللا نظرى ىف جح _الرا

 :   _ بريئان لهسو ور  وهللا الشيطان، ومن فمىن خطأً 

 . ضاء رمضانوز التطوع قبل ق أبنه : جيقول اجلمهور  هو

 :ذلك (( انبره)) 

 :ويؤيده ، ما سبق ذكره من األدلة

 :  (( واًل )) أ

 :هللا عز وجل ؛ فقد قال)صلى هللا عليه وسلم(ا لبينه النىب شرطً لو كان هذا 

 
 .فكر ( بيروت ـ لبنان طـ ) دار ال(  47/  3ــ الشرح الكبير على المقنع )  )1(
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يًّا ))   [  64 مرمي: ] ((َوَما َكاَن رَبَُّك َنسِّ

السيما مع وجود و  ،ة )رضي هللا عنهم(وانتشر بني الصحاب، لشاع ا لو كان هذا شرطً و 

 .معرفة ذلك  وشدة احلاجة ،وانتفاء املانع ،يقتضامل

   :(( اثنًيا)) 

  :كما ِف  النافلة القول ابجلواز هو املوافق ملقاصد الشريعة من التيسري ِف

   :صالة النافلة  -1

   .م ا مع قدرته على القياها قاعدً وز أن يصليجيأ   

   .على الدابة  سفرال يصليها لغري القبلة ِف نْ أ وجيوزب   

  : وكذلك صوم التطوع -2

ل ىف الشريعة التخفيف ىف فاألص (1)  - مذهب اجلمهوركما هو   -  ة من النهارجيوز بنيَّ 

 مع مسألتنا . ىف الباب ويتماشى يتناسب  الذيوهذا ، النافلة

   :(( ااثلثً )) 

 : )رضي هللا عنها( ة عائشمث يؤيد ذلك قول أمنا 

 
 .شافعية، والحنابلة وال الحنفية، :ــ هذا مذهب )1(
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 .  (1)  (( َفما أْسَتِطيُع أْن أْقِضَي إالَّ ِف َشْعَبانَ  ،َمَضانَ رَ  الصُّْوُم ِمن )) كاَن َيكوُن َعليَّ  

خر آما ورد ِف ك  )صلى هللا عليه وسلم(لنىب هى ما كانت تتطوع لشغلها اب: فإن قيل

 . احلديث 

)صلى هللا عليه  نىب يواظب الود ابألايم الىت كان لكنه مرد، كالم جيد   هذا : فاجلواب

فما الذى مينع أمنا   ؛املرادة هنا فانتفت العلة،  ويوم عرفة اءكعاشور   : صيامها ىلع وسلم(

)صلى هللا عليه  النىب واتباع  ،احلريصة على التقرب إىل هللا رضي هللا عنها()عائشة 

 . وابهلل التوفيق...  وهذا ظاهر ملن أتمله !من التطوع ؟ -وغريهالصيام  ِف وسلم(

   :((  ا)) رابعً 

 . دائها أتطوع ِف وق تها قبل كالصالة يُ   :ع فيه قبل فرضهو طز التف جا ع،ب موسهذا واج

  :(( )) خامًسا

ِف صيام الستة   ال سيما مع النساءو - ويؤيده أن هذا املوافق لروح الشريعة من التيسري

وم ف ُتطالب بص ل،ومثلها ِف شوا، فقد تيض عشرة أايم ِف رمضان -من شوال مثاًل 

   . فيشق ذلك عليها  ؛يلةضفلادرك عشرين لت منا ستة عشر يومً 

 
 ( . 1149، ومسلم )  ( 1849)  ــ رواه البخاري )1(
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ال  تسامح فيها ماحيث يُ ؛  ال سيما ِف النافلةف، و وهذا خيالف روح الشريعة ِف التخفي

 .  -كما سبق وبيناه- تسامح ِف الفريضةيُ 

 : ((أدلة املخالفني  عناجلواب )) 

 أدلة من قال ابلكراهة :  عناجلواب  

 . الواجب أنه يلزم منه أتخري : استدالهلم

 :التأخري أنواع : ((  ابو )) اجل

 .وأتخري مشروع      ( 2)            .أتخري مذموم ممنوع       (  1)

   : التأخري املمنوع املذموم

 .خررمضان اآل ا حىتوأتخري قضاء رمضان عمدً ، ا حىت خيرج وقتهاكتأخري الصالة عمدً 

    : التأخري املشروع

   . فهذا ال شيء فيه ، بالبا كما ِف هذا  اأذون فيه شرعً املأخري الت

 ، من التأخري املأذون فيه .وتقدمي التطوع وأتخري القضاء ِف الباب

  :استدالهلم

   .مقدم  الواجبأبن 
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 :)) اجلواب (( 
وعند عدم اإلذن  ، وضيق الوقت الذى ال يسع غريهض، التعار  :الواجب مقدم عند م،نع

موجود، والواجب واز  اجل ىدل علذى يلشرعى الاإلذن ا مسألتنا وهاهنا ِف .الشرعى 

 . فال حمل هلذه املعارضة ؛وقته موسع

 : اجلواب عن أدلة من قال ابلتحرمي

  :قال  )صلى هللا عليه وسلم(النيب أن ة أيب هرير   حبديث : استدالهلم 

 صامَ  ومن ،ل منه حَّت  يصوَمهُ تقب  يُ  ل ، يقضهِّ  ل  شيء   رمضانَ  من وعليهِّ  رمضانَ  أدركَ  من)) 

 .  (1) (( منه حَّت  يصوَمهُ  تقب لُ يُ ه، فإن ه يقض ل ء  يش انَ رمض  من وعليهِّ  تطوًُّعا 

 :)) اجلواب ((  

 وآفته ابن هليعة، وهو سيئ احلفظ، واحلديث فيه اضطراب   ،هذا احلديث ال يصحأ ـ 

   .( 2)  كما قال ابن أيب حامتِف سنده  

  « يف األحكام الضعيف ليس حبجةيث احلد  »:والقاعدة إسناده ضعيف،فاحلديث 
 

 (،  768( رقم )  148ــ  146/  2(، انظر : ) العلل ( البن أبي حاتم )  8606أحمد )  ه : روا ضعيفــ  )1(

 ( . 838( رقم )  235/  2وانظر السلسلة الضعيفة ) 

 يفة (، وانظر : السلسلة الضع 768(، رقم )  148ــ  146 / 2 ) العلل ( البن أبي حاتم )ــ انظر :  )2(

 ( . 838( رقم )  235/  2) 
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ولو صح    تنزاًل    فال حجة فيه ؛ ألنه ُُيمل على من تطوع وعليه رمضان قبل   ب ـ

 .  (1) املاضي    كما هو ظاهر سياقه     

 حبديث : : استدالهلم 

َ  اْقُضوا)) .....  ُ  ؛ ّللا   . (2)  (( بالَوفاءِ  أَحق   فاّلل 

 :)) اجلواب (( 

 .ع موس واجب  نهإظر حيث لنواب ،حبديث عائشةوص هذا عام خمص

  :قالت  رضي هللا عنها()عن عائشة : حبديث :استدالهلم

 .  (3)  (( أْسَتِطيُع أْن أْقِضَي إالَّ ِف َشْعَبانَ  َفما ،َعلي  الصُّْوُم ِمن َرَمَضانَ )) كاَن َيكوُن  

 :وجه االستدالل 

 ،  ء رمضانالتطوع قبل قضا وازعدم ج ق (مصنف عبد الرزا  )أنه قد ورد عنها ِف

 
وقد يُعارض هذا الجواب : بعموم الحديث ) وعليه من رمضان شيء .... (، وهذا يشمل ) رمضان ( الماضي،  ــ )1(

 ويُغني . يكفيعضيدًا، وإال فضعف الحديث فقد ذكرنا هذا الجواب ت :وقبل الماضي . وعلى كٍل 

  ( . 1852ــ رواه البخاري )  )2(

 ( . 1149، ومسلم ) ( 1849)  رواه البخاري ــ )3(
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السيما ومعه و ها مقدم على فهم غريها، وفهمُ ، تتطوع ابلصوما مل تكن  أهندل ي ذاوه

 .)صلى هللا عليه وسلم(النىب  إقرار

 :)) اجلواب (( 

  : مث انقش، ثبت العرش 

فاألثر  ؛فقد روته عجوز مبهمة ؛ اال يصح سندً  ( مصنف عبد الرزاق) ما ورد عنها ىف 

 . يُفرح به  ال

 :  حبديث : هلم استدال

 :وسأله رجل، فقال  ؛رضي هللا عنه()مسعت أاب هريرة   :قالوعن عثمان بن موهب 

  :قال ؟وأان أريد أن أتطوع ِف العشر  ،رمضان إن عليَّ 

 . ( 1)   َت ((ما شئ بل ابدأ حبق هللا فاقضه ، مث تطوع بعدُ  ، )) ال

 :)) اجلواب (( 

وف عل عائشة  ،  )صلى هللا عليه وسلم( ىب  إقرار النخالفه  قدو   ،يبحاهذا قول صأ    

 .  ها(رضي هللا عن)

 
 .(  3895( )  الكبرى (، والبيهقي في )7715: رواه عبد الرزاق ) إسناده صحيحــ  )1(
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 كما ال خيفى .   الوجوب،  قبل التطوع   مث ال يلزم من أمره له ابلقضاء أواًل ب 

  :استدالهلم

 كاحلج  :فرضه داءأجرباهنا املال، فلم يصح التطوع قبل  يف أبن الصوم عبادة يدخل

 . ( حلجعلى ا) قاسوا الصيام 

 :((  )) اجلواب 

، وهذا القياس   عنه(هللا رضي ) ةوهو حمجوج بفعل عائش ف،ضعي لاالستدالهذا أ    

 . هللا عليه وسلم()صلى مصادم إلقرار النىب 

  اأم  ة،وهى فريض، ألن الصوم عبادة تتكرر كل عام؛  مث هذا قياس مع الفارق ب  

   ؛يهالقضاء ف والتوسعة ِف تخفيفلافيه  الصوم فكان ،ف فرضه ِف العمر مرة :احلج

 .  لتكراره

 خالصة الكالم :

   . القضاء قبللستة  األايم ا صيام ِف ابلشروع أبس ال

   :قال  به :العلماء  عامة مذهب  وهذا

 .  ((  رواية ــ يفــ   واحلنابلة  ،  ة والشافعي ،  ة واملالكي ،  ة احلنفي ))
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 .  والكراهة اجلواز ِف بينهم خالف على

 . عندهم املشهورة الرواية ِف احلنابلة  إال  فالخي  ومل   

 :   انهى ما ذكر فعل   

 .وغريه قبل قضاء ما عليه من رمضانم احملر م ِف أن يتطوع املسلال حرج 

 وهللا أعلم ...

 ...وابهلل التوفيق 
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 )) الفصل الثاين (( :                            

 شوراء ((تتعلق بعا)) مسائل                          

 وفيه مسائل:

 . تعيني يوم عاشوراء اخلالف يف  املسألة األوىل:

 ؟   هناك من قال بوجوب صوم عاشوراءهل  ية:الثاناملسألة 

 . كان واجًبا قبل رمضان أم ال راء  اخلالف يف كون عاشو  املسألة الثالثة:

 . يوم عاشوراء حكم صيام   املسألة الرابعة:

 .اشر مع العم التاسع صو  حكم املسألة اخلامسة:

 ؟لعاشريوم ام التاسع مع أن الفضل اثبت للما احلكمة من صو  املسألة السادسة:

 .دون صوم التاسع ُحكم من أفرد عاشوراء ابلصيام  املسألة السابعة:

 ؟ يوم عاشوراء أم عرفة  : أفضلأيهما  املسألة الثامنة:

رفة يكفر نة وصوم عاء يكفر سصوم عاشور فائدة ولطيفة يف كون املسألة التاسعة:
 .سنتني 

 صغائر أو الكبائر؟له : ا راد بعاشوراء املكفري الذنوب بصوم هل ت املسألة العاشرة:
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إذا كان صوم يوم عرفة يكفر سنتني، فما الذي سيكفره صوم   املسألة احلادية عشر:
 ؟ عاشوراء 

    . لسبت يوم اوافق  حكم إفراد يوم عاشوراء ابلصوم إذا   املسألة الثانية عشر:

 ؟ واختذه عيًدا  ،بعاشوراء حتفل ن ااجلواب علي شبهات م  :الثالثة عشرألة املس

َي عاشوراء هبذا االسم رابعة عشر:الألة املس  ؟  ملاذا ُسمِّ

 ؟ملاذا كانت العرب تصوم عاشوراء قبل البعثة :عشرة املسألة اخلامس

 ل يف عاشوراء؟ما حكم التوسعة على العيال واأله :رعشة املسألة السادس

 .  راءطوائف ضلت يف يوم عاشو  :رعشة السابعألة املس
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 )) مسائل تتعلق بعاشوراء ((                         

 )) الـمـسـألـة األوىل (( :                             

 ( ــ اخلالف يف تعيني يوم عاشوراء  1)                   

 :ستحب صيامهراء املتعيني يوم عاشو  ىف )رمحهم هللا(اختلف العلماء 

 ال:؟ على أقو  أو غري ذلك  التاسع هل هو اليوم العاشر أو

 ) الــقــول األول ((: )

 . اليوم العاشر أن يوم عاشوراء املستحب صيامه هو 

 قالوا:   ؛وهذا مذهب عامة العلماء

 هو اليوم العاشر.أنَّ عاشوراء 

 قال به مجاعة من السلف منهم: 

 .( 1) عكرمة، وغريهم سيب، واحلسن، و امل ابن

 
 رة، لقاه) دار الفاروق الحديثة ( ا( طـ 9475(، )9474(، ) 9473ــ انظر: مصنف ابن أبي شيبة )  )1(

 ة، ت قلعجي،  رق ـ بيروت، ) دار الوعي ( حلب ـ القاه( طـ ) دار قتيبة ( دمش 137/  10االستذكار ) 

 ( طـ ) دار الفاروق الحديثة ( القاهرة . 273/  7التمهيد ) 
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 .( 4)بلة حلنا، وا(3) ، والشافعية (2) واملالكية  ،(1)وبه قال احلنفية 

 :ةواستدلوا على ذلك أبدل

 : ((الدليل األول )) 

 :  )صلى هللا عليه وسلم(قول النيب 

 . (5) ((  التَّاِسعَ  أَلَُصوَمنَّ  َقاِبلٍ  إىل بَِقيتُ  ِئنْ ....ل ))

 : ستدالل وجه اال

مل يكن يصوم اليوم التاسع، ومعلوم أن  )صلى هللا عليه وسلم(النيب لي أنَّ دل ذلك ع

 .  هو اليوم العاشر  شوراءأن عا كان يصوم عاشوراء، فَ ُعِلَم   )صلى هللا عليه وسلم(النيب 

 
 مية ( بيروت ـ لبنان .( طـ ) دار الكتب العل 336/  3ــ رد المحتار )  )1(

 الصغير على أقرب المسالك  ، الشرحطـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان(  314 / 3ــ مواهب الجليل )  )2(

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان . 447/  1بلغة السالك )  ،طـ ) دار الفضيلة ( القاهرة ( 125/  2) 

 (  501/  3محتاج ) ة الالعربي ( ت المطيعي،  تحف طـ ) دار إحياء التراث ( 433/  6ــ المجموع )  )3(

 (196/  2، مغني المحتاج ) الفكر ( بيروت ـ لبنان طـ ) دار( 238/ 3ن،  نهاية المحتاج ) طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنا

 طـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة .

 ) بيت االفكار الدولية (، طـ  ( 547/  1، اإلنصاف ) بنانتب العلمية ( بيروت ـ لطـ ) دار الك ( 124/  3ــ المغني )  )4(

 (  412/  2ان، كشاف القناع ) نلب( طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ  459/  1شرح منتهى اإلرادات ) 

 .طـ ) دار إحياء التراث العربي ( بيروت ـ لبنان 

 ا لفظ مسلم .(، وهذ 1736ابن ماجه ) (، و 1134(، ومسلم )  1971ــ رواه أحمد )  )5(
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 )) الـدليل الـثـانـى ((: 

 :   قال رضي هللا عنه()ابن عباس  عن 

 .(1) (( عاشرٍ  يومُ  :عاشوراءَ  ومِ صب  عليه وسلم(هللا )صلى هللاِ  رسولُ  أمر)) 

 وجه االستدالل :

 رضي هللا عنه( ) . عاشوراء هو اليوم العاشر نَّ أبالتصريح 

 ـل الـثـالـث ((: )) الـدلـي 
 

 .  (2) )) يوم عاشوراء : العاشر (( :أنه قال ي هللا عنه(ضر )  اسعن ابن عب

 :  )) الـدلـيـل الــرابــع (( 

 .(3)  تقاق والتسميةهذا هو مقتضى االش إنَّ 

 : )) الـقــول الـثـانـي ((  
 

 هو اليوم التاسع من شهر احملرم . إن عاشوراء 
 

 ه. رمن ابن عباس كما قال ابن المديني وغي ( والحديث منقطع ؛ الحسن لم يسمع 775اه الترمذي ) : رو ضعيفــ  )1(

 ؛ فيه : مسعود بن فالن، وهو ال يُعرف .( 8741: رواه عبد الرزاق )  إسناده ضعيفــ  )2(

 البن حجر  الباري(فتح )لعلمية ( بيروت ـ لبنان، ( طـ ) دار الكتب ا 166ــ  165/  11ــ عمدة القاري )  )3(

 لقاهرة .( طـ ) دار الحديث ( ا 297/ 4) 
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، وحكاه بعض (3)لكية املا وهو قول عند ،(2)، والضحاك (1) وهذا مرويٌّ عن ابن عباس 
 . (5) وبه قال ابن حزم  ،(4)املالكية عن الشافعي 

 :ةواستدلوا على ذلك أبدل

 : ((الدليل األول )) 

أخْبين َعن ، فُقلُت : ِف َزمزمَ َوهَو ُمتوسِ ٌد رداَءُه  انتَ َهيُت إىل ابِن عبَّاسٍ : عن األعرج قال

مَن   أصَبحَ  مثَّ  ،فاعُددْ  احملرَّمِ  هاللَ  رَأيتَ  إذا))  : أيُّ يوٍم هو أصوُمُه ؟ قالَ  ،يوِم عاشوراءَ 

 ؟  )صلى هللا عليه وسلم(ُه حممٌَّد يصومُ  َأَهكذا كانَ قاَل: قلُت: ،  ))صائًما التَّاسعِ  يومِ 

 .(6)  (( نَعم)) قاَل : 

 :وجه االستدالل

 
 (  137/  10االستذكار ) ( طـ ) دار الفاروق الحديثة ( القاهرة، 9476بة )يــ انظر: مصنف ابن أبي ش )1(

 (  273/  7هيد ) التم القاهرة، ت قلعجي طـ ) دار قتيبة ( دمشق ـ بيروت، ) دار الوعي ( حلب ـ

 .اروق الحديثة ( القاهرة الف طـ ) دار

.يثة ( القاهرة د( طـ ) دار الفاروق الح9472بي شيبة ) ــ انظر: مصنف ابن أ )2(
 

لمية ( ( طـ ) دار الكتب الع 314/  3( طـ ) دار الحديث ( القاهرة، مواهب الجليل )  94ــ القوانين الفقهية ) صـ  )3(

 بيروت ـ لبنان .

 المكتبة التوفيقية ( القاهرة، ( طـ )  149/  3في المفهم ) : القرطبي عن الشافعي كية ــ ممن حكاه من المال )4(

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان . 314/  3في : مواهب الجليل )  بوالحطا

 .كر د شااث ( القاهرة ، ت أحمد محم( طـ ) مكتبة دار التر 793( مسألة رقم )  17/  7ــ المحلى باآلثار )  )5(

 وهذا لفظه . (، 754(، والترمذي )  2446أبو داود ) (، و1133(، ومسلم )  2214ــ رواه أحمد )  )6(
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 بصوم التاسع .  فأمره ،عاشوراءُسئل ابن عباس عن يوم 

 : (( اينلثالدليل ا)) 

 :  عن يوم عاشوراء (ه عنرضي هللا) قال ابن عباس

 . (1) )) هو يوم التاسع (( 

 : ( ( ) الـقــول الـثـالث)

 وم احلادي عشر من شهر احملرم .اليهو إن عاشوراء 

ابن بزيزة ِف األحكام، والليث السمرقندي ِف تفسريه، واحملب  ذكر هذا القول

 .(2)الطْبي

 : (( الرتجيح )) 

  كان  وإن هللا، فمن صواابً  كان   إن وأعلم، لىأع ىلوتعا تبارك وهللا،  ينظر  ىف - جحالرا

 :   _ بريئان ورسوله وهللا الشيطان، ومن ينفم خطأً 

 احلق هو أن يوم عاشوراء هو: يوم العاشر.

 
 (، وإسناده ال بأس به . 9476: رواه ابن أبي شيبة )  إسناده جيدــ  )1(

  بيروت ـ لبنان . ) دار الكتب العلمية ( ( طـ 166/  11ــ انظر: عمدة القاري )  )2(
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 )) برهان ذلك ((: 

 ما سبق ذكره من أدلة، ويؤيده :
 ورد ِف بعض األحاديث املرفوعة: أ  ما 

 .( 1) ء يوم العاشر (()) عاشورا

 هو مقتضي االشتقاق والتسمية . ا ذه إنَّ ب   

 ((: خر)) اجلواب عن أدلة القول اآل

  اس:هلم أبثر ابن عب دالاست

 . ))صائًما التَّاسعِ  مَن يومِ  أصَبحَ  مثَّ  ،فاعُدد احملرَّمِ  هاللَ  رَأيتَ  إذا)) 

 :  )) اجلواب ((

 ر.عاشلك الويتبع ذ ، مه أن يصوم التاسعفقد يكون علَّ  ؛ أثر ابن عباس هذا حمتمل

   فإن قيل:

 عليه وسلم(هللا )صلى ، والنيُب لم()صلى هللا عليه وسإىل النيب ابن عباس َنَسَب ذلك أنَّ 

 يُصم التاسع.  مل

 
 ( . 3968رقم : )  (، وصححه األلباني في صحيح الجامع 4251الديلمي )  رواه ــ  )1(
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  فاجلواب:

 ملا عزم علي صيامه كان ُسنًة عنه. 

مث إننا لو قلنا أنه ال احتمال فيه فهو اجتهاد من ابن عباس خالف الثابت عن النيب     

 . )صلى هللا عليه وسلم(قول النيب   ، وال حجة ألحد مع)صلى هللا عليه وسلم(

  ...وهللا أعلم

 ...  التوفيق هللواب
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 )) مسائل تتعلق بعاشوراء ((                    

 :  (( )) الـمـسـألـة الثانية                             

 ؟هناك من قال بوجوب صوم عاشوراء  هل ( ــ  2)               

نها  َهم ميُ فْ  ك بعض النصوص واآلاثر اليت قدهذه املسألة فيها خالف قدمي شاذ، وهنا

 سنذكر هذا القول لبيان شذوذه .ك وب؛ ولذلالوج

 اختلفوا ِف صيام عاشوراء : هل هو واجب أو مستحب ؟

 ((:   )) القول األول

 أن صوم عاشوراء واجب، ووجوبه ابٍق ومل يُنسخ.

 وقد نقل هذا القول القاضي عياض عن بعض السلف . 

 :   اض يف ) إكمال املعلم (قال القاضي عي

مل يُنسخ، وانقرض القائلون هبذا، وحصل ابقًيا  يزل فرضه عض السلف: ملب الوق ))

 . (1) ((  اإلمجاع علي خالفه 

 
( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان، وانظر: شرح الزرقاني على موطأ  69/  4بفوائد مسلم )  م ــ إكمال المعل )1(

 الحديث ( القاهرة .( طـ ) دار  671رقم )  ( تحت الحديث 235/  2مالك ) 
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( مما ُروي عن علي  كما ِف )مصنف ابن أيب شيبة ؛ وقد يُفهم من ذلك الوجوب قلُت:

 . (1) ن كان أكل فليُصم ((وم ،)) فمن كان بدأ فليُتم   :أنه قال عن يوم عاشوراء

 :  لى ذلكا عدلو ستوا

 الوجوب، منها:من األحاديث ظاهرها لة جبم

 قال:    رضي هللا عنه()أ    حديث أيب موسي 

صلى هللا : َن يَ ْوُم َعاُشورَاَء يَ ْوًما تُ َعظِ ُمُه اليَ ُهوُد، َوتَ تَِّخُذُه ِعيًدا، َفقاَل َرسوُل هللاِ كا  ) )

  .( 2) ( (  أَنْ ُتمْ  ُصوُموهُ  عليه وسلم

ِديَنةَ  هللا عليه وسلم()صلى هللِا وُل َقِدَم َرس  : الق  نه(رضي هللا ع)عباس عن ابن ب    
َ
، امل

ُ  ،فَ َوَجَد اليَ ُهوَد َيُصوُموَن يَوَم َعاُشورَاءَ  َفُسِئُلوا عن ذلَك؟ َفقالوا: هذا اليَ ْوُم الذي َأْظَهَر اَّللَّ

هللا   لىص ِظيًما له، َفقاَل النيبُّ ُه تَ عْ فيه ُموَسى َوَبيِن إْسَرائِيَل عَلى ِفْرَعْوَن، فَ َنْحُن َنُصومُ 

 ((  ِمنُكم مبُوَسى أَْوىَل  حَنْنُ ) ) : عليه وسلم

 .( 3) فأَمَر بَصْوِمهِ 

 
 ( . 9464(، )  9452(، وانظر: )  9451ه ابن أبي شيبة ) روا ــ )1(

 ( . 1131سلم ) م(، و 2005ــ رواه البخاري )  )2(

 .(  1130(، ومسلم )  2004ــ رواه البخاري )  )3(
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 قال:    رضي هللا عنه()عن ابن عباس  ج   

 . (1) (( عاشرٍ  يومُ  ،عاشوراءَ  بصومِ  )صلى هللا عليه وسلم( هللاِ  رسولُ  أمر)) 

  :يثمن هذه األحاد وجه االستدالل

 األمر املطلق يقتضي الوجوب.

ِف األمر بصيام   رضي هللا عنه()ي  موسي وأيبأيًضا مبا ورد من آاثر عن عل تدل هلمسويُ 

 . (3) كما سبق وذكرانه( 2)هذا اليوم، كما ورد ِف مصنف ابن أيب شيبة 

 )) القول الثاين ((:  

 وال جيب.  ،ُيستحب صيام يوم عاشوراء

 .(4) من السلف واخللفوهذا قول كافة العلماء 

 ة:ذلك أبدلواستدلوا على 

 
 قال ابن المديني وغيره.يسمع من ابن عباس كما  ( والحديث منقطع؛ الحسن لم  775ــ ضعيف : رواه الترمذي )  )1(

 ( . 9464(، )  9452(، )  9451مصنف ابن أبي شيبة ) انظر :  ــ )2(

 (  51 ــ انظر : ) صــ  )3(

( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان، صحيح مسلم بشرح النووي )  69/  4ــ انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم )  )4(

 (  167/  11) اري مدة القاري بشرح صحيح البخطـ ) مؤسسة قرطبة (، وع(  6/  8

  ( طـ ) دار الحديث ( القاهرة . 298/  4)بنان، ) فتح الباري ( للحافظ ابن حجر طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ ل
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  )) الدليل األول ((:  

 :  )رضي هللا عنه( مرع ابنعن 

 )صلى هللا عليه وسلم(َوأنَّ َرسوَل هللِا  َعاُشورَاَء، يَومَ  َيُصوُمونَ  َكانُوا  أنَّ َأْهَل اجلَاِهِليَّةِ 

 قاَل َرسوُل هللِا   اُن، فَ َلمَّا اْفرُتَِض َرَمَضاُن، َصاَمُه، َواْلُمْسِلُموَن قَ ْبَل َأْن يُ ْفرَتََض َرَمضَ 

 :   )صلى هللا عليه وسلم(

 . (1)  (( َشاَء ت َرََكهُ  َوَمن ،فَمن َشاَء َصاَمهُ  :ِم هللاِ َأايَّ ِمن  يَ ْومٌ  َعاُشورَاءَ  إنَّ )) 

   ((:  )) الدليل الثاين

  :عن محيد بن عبد الرمحن

، َعاَم َحجَّ عَلى املِْنَْبِ  ورَاءَ اشُ عَ  يَومَ  )رضي هللا عنه( نَ ُسْفَيا بَن أيب ُمَعاِويََة  أنَُّه مسَِعَ 

ِديَنةِ اي :يقولُ 
َ
  يقوُل: ،)صلى هللا عليه وسلم( اَّللَِّ  َرسولَ  مسَِْعتُ  ُكْم؟اُؤ َلمَ أْيَن عُ  ، أْهَل امل

  ،َشاَء فَ ْلَيُصمْ  فَمن ائٌِم،عَلْيُكم ِصَياَمُه، وَأاَن صَ  اَّللَُّ  وملَْ َيْكُتبِ  ،َعاُشورَاءَ  يَ ْومُ  هذا)) 

 . (2) (( فَ ْليُ ْفِطرْ  َشاءَ  وَمن

 
 ( . 1126ــ رواه مسلم )  )1(

 ( . 1129( ومسلم )  2003ــ رواه البخاري )  )2(
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  ((:  )) الدليل الثالث

 قالت:  (اهللا عنه )رضيعن عائشة 

 )صلى هللا عليه وسلم(َنْت َتُصوُم َعاُشورَاَء ِف اجلَاِهِليَِّة، مُثَّ أََمَر َرسوُل هللِا َكا  ْيًشاأنَّ قُ رَ 

  : سلم( عليه و )صلى هللااُن، َفقاَل َرسوُل هللِا بِصَياِمِه حىتَّ فُِرَض َرَمضَ 

 .(1)((  فَ ْليُ ْفِطْرهُ  َشاءَ  َوَمن فَ ْلَيُصْمُه، َشاءَ  َمن)) 

  ديث:وجه االستدالل من هذه األحا

 وب.الوج أن التخيري يدل علي عدم

 : (( الرتجيح )) 

 احلق هو قول كافة العلماء، وما عداه فهو شاذ.

 خالف ابلوجوب:الرد علي أدلة قول امل

 لوجوب. وامر، واألمر يقتضي ااستدلوا بنصوص فيها أ

  )) اجلواب ((:

 فيها التخيري .  ملا ورد من أحاديث  ؛هذه األوامر مصروفة من الوجوب إيل االستحباب 
 

 .(  1125ومسلم ) (  1893رواه البخاري ) ــ  )1(
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 يف األمر ابلصيام. رضي هللا عنه( )ورد عن علي وأيب موسي ا م مباستدالهلوأما 

 )) اجلواب ((: 

 ، أو جهالة بعض الرواة.فهي دائرة بني االنقطاع ؛مل تصح ،فةهذه اآلاثر ضعي

 ألنه ُُيمل علي أمر اإلرشاد ال الوجوب. ؛ولو صحت فال حجة فيها -

   :رمحه هللا(قال ابن عبد الرب ) 

 .( 1)ليس بفرض عاشوراء م أن يو  الناسال خيتلف 

 وهللا أعلم ،،

 وابهلل التوفيق ...
 

 

 

 

 

 
 ة .( طـ ) دار الفاروق الحديثة ( القاهر 269/  7يد ) لتمهــ ا )1(
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 مسائل تتعلق بعاشوراء (( ))                    

   :( ( )) الـمـسـألـة الثالثة                             

 أم ال راء واجًبا قبل رمضان اخلالف يف كون عاشو ( ــ 3)        

  ؟ أو أنه مل يزل مستحًبامث ُنسخ بعد ذلك   ،قبل رمضان جًباكان صوم عاشوراء واهل  

 قبل فرض رمضان وبعده ؟

 ولني :  هذه املسألة على قِف  )رمحهم هللا( ءاختلف العلما

   : )) القول األول ((

 مث ُنسخ. ،أن عاشوراء كان صومه فرًضا قبل فرض رمضان

وجه عند وهو   ،(3) اجيه الب ، وجزم ب(2)  هو مذهب املالكيةو  ،(1) وهبذا قال احلنفية

 . (5)، ورواية عند احلنابلة : قال هبا بعضهم (4) الشافعية 

 
 طـ ) دار الحديث ( القاهرة . ( 654/  2ــ بدائع الصنائع )  )1(

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان . 314/  3ــ مواهب الجليل )  )2(

 .بيروت ـ لبنان   العلمية (( طـ ) دار الكتب  53 / 3ــ المنتقى )  )3(

 (  6/  8نووي ) للعربي ( ت المطيعي ، صحيح مسلم بشرح ا( طـ ) دار إحياء التراث ا 434/  6ــ المجموع )  )4(

 طـ ) مؤسسة قرطبة ( .

 .بيت األفكار الدولية ( ( طـ ) 547/   1( طـ ) دار الكتاب العربي ( بيروت، واإلنصاف )  67/  2ــ الفروع )  )5(
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 دلة:على ذلك أبواستدلوا 

  :  )) الدليل األول ((

  )صلى هللا عليه وسلم(ْرَسَل َرسوُل هللِا أ قالت:  رضي هللا عنها()عن الربيع بنت معوذ 

ِدي الَّيت َحْولَ  َصارِ اُشورَاَء إىل قُ َرى األنْ َغَداَة عَ 
َ
  :َنةِ امل

 .)) يَوِمهِ  ةَ ِقيَّ بَ  فَ ْليُِتمَّ  ُمْفِطًرا َبحَ صْ أَ  كانَ  َوَمن َصْوَمُه، فَ ْليُِتمَّ  َصاِئًما َأْصَبحَ  كانَ  َمن ))

ُ، َوَنْذَهُب إ َفُكنَّا َيانَ َنا الصِ َغاَر منهْم إْن َشاَء اَّللَّ ىل بَ ْعَد ذلَك َنُصوُمُه، َوُنَصوِ ُم ِصب ْ

ْسِجِد، فَ َنْجَعُل هل
َ
ُه  الِعْهِن، َفِإَذا َبَكى َأَحُدُهْم عَلى الطََّعاِم أَ  ِمنَ  َبةَ لُّعْ ُم الامل َناَها إايَّ  ْعطَي ْ

 . (1)  طَارِ ِعْنَد اإلفْ 

 وجه االستدالل: 

 .(2) واألصل ِف األمر أنه يقتضي الوجوب ،هذا أمر « فليتم صومه » أ    

 ا أمر املفطر ا ملن فرضً فطًرا أن يتم صومه، ولو مل يكب    وأنه أََمَر من أصبح م
 .  (3) ابإلمساك

 
 ( . 1136(، ومسلم )  9601 ــ رواه البخاري ) )1(

 . نبيروت ـ لبنا  ) دار الكتب العلمية ( ( طـ 53/  3ــ المنتقى )  )2(

 (  191/   11بيروت ـ لبنان، نخبة األفكار )   ( طـ ) دار الكتب العلمية ( 53/  3ــ المنتقى )  )3(

 ة ـ السعودية، ) دار اليسر ( المدينطـ ) دار المنهاج ( جدة
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 :   ((  )) الدليل الثاين

 :يب داود رواية أورد ِف ما 

    :قال  ،قالوا: ال؟  هذا يوَمكم ُصمُتم

 (1) (( واْقضوه يوِمكم بقيَّةَ  فَأمتُّوا)) 

 وجه االستدالل:

 (2)ال يكون إال ِف الواجبات  هذا صريح ِف داللته على الفرضية؛ ألن القضاء

 ل الثالث ((: لدلي)) ا

ِليَِّة، مُثَّ أََمَر اَء ِف اجلَاهِ ْت َتُصوُم َعاُشورَ أنَّ قُ َرْيًشا َكانَ  قالت  رضي هللا عنها()عن عائشة 

 حىتَّ فُِرَض َرَمَضاُن، َفقاَل َرسوُل هللِا  بِصَياِمهِ  )صلى هللا عليه وسلم(َرسوُل هللِا 

 :هللا عليه وسلم()صلى 

 . (3) (( فَ ْليُ ْفِطْرهُ  َشاءَ  َوَمن فَ ْلَيُصْمُه، َشاءَ  َمن)) 

  وجه االستدالل:

 
 ( 2447ود ) ه دون لفظة ) واقضوه ( في زيادة منكرة، رواه أبودالغيرــ صحيح  )1(

 ( طـ ) دار المنهاج ( جدة، ) دار اليسر ( المدينة ـ السعودية 191  / 11األفكار )  ــ نخب )2(

 ( . 1125( ومسلم )  1893ــ رواه البخاري )  )3(
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 ألمُر املطلُق يقتضي الوجوب .، واصيامهر بأم )صلى هللا عليه وسلم(ل هللا رسو  أنَّ أ    

وهذا يدل   ،ِف صيام عاشوراء بعد فرض رمضان )صلى هللا عليه وسلم(ب    ختيري النيب 

 .على وجوبه قبل ذلك؛ وإال فال فائدة من التخيري 

   :  (( القول الثاين)) 

 مستحًبا.ن كاا  إمن ،ء ل يكن فرًضا قبل رمضانصوم عاشورا

أخذ هبا   : ، ورواية عن أمحد(1)  وهو الصحيح عند الشافعية ،فعي وهذا مذهب الشا

 .  (2)عند احلنابلة  وهى املذهب  ،أكثر أصحابه

 واستدلوا على ذلك أبدلة:

  :  )) الدليل األول ((

َعاَم  َعاُشورَاءَ  يَومَ  عنه(  هللارضي ) بَن أيب ُسْفَيانَ ُمَعاِويََة  أنَُّه مسَِعَ عن محيد بن عبد الرمحن 

    :يقولُ  عَلى املِْنَْبِ  ،َحجَّ 

 
 (  6/  8المطيعي ، صحيح مسلم بشرح النووي ) ( ت دار إحياء التراث العربي  ( طـ ) 434/  6مجموع ) ــ ال )1(

 مؤسسة قرطبة ( .طـ ) 

 (  412/  2( طـ ) بيت األفكار الدولية ( ، كشاف القناع )  547/  1( واإلنصاف )  76/  2ــ الفروع )  )2(

 .نان طـ ) دار إحياء التراث العربي ( بيروت ـ لب
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ِديَنةِ 
َ
 يقوُل: )صلى هللا عليه وسلم(اَّللَِّ  َرسولَ  مسَِْعتُ  ؟ أْيَن ُعَلَماؤُُكمْ  ،اي أْهَل امل

 ، فَ ْلَيُصمْ  َشاءَ  فَمن عَلْيُكم ِصَياَمُه، وَأاَن َصائٌِم، اَّللَُّ  وملَْ َيْكُتبِ ،  َعاُشورَاءَ  يَ ْومُ  هذا)) 

 . (1) (( رْ طِ يُ فْ فَ لْ  َشاءَ  وَمن

  وجه االستدالل:

   )مل يكتب هللا عليكم صيامه(

 تدل علي عدم وجوبه، وأن هللا مل يكتب وجوبه، و}مل{ لنفي املاضي.

 ((:  )) الدليل الثاين

 . (2)  أيمر من أكل ابلقضاء مل )صلى هللا عليه وسلم( أن النيب 

 : ((  الرتجيح ))  

  كان  وإن هللا، فمن صواابً  كان   نإ وأعلم، أعلى  وتعاىل تبارك وهللا - نظرى ىف حجالرا

 :  - بريئان ورسوله وهللا الشيطان، ومن فمىن خطأً 

 . قبل فرض صوم رمضان صوم عاشوراء كان واجًبا

 
 ( . 1129( ومسلم )  2003اري ) ــ رواه البخ )1(

)دار إحياء التراث العربي (  ( طـ 412/  2( بيروت، كشاف القناع )  ( طـ ) دار الكتاب العربي 67/  2ــ الفروع )  )2(

 .بيروت ـ لبنان 
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   : )) برهان ذلك ((

  لوجوب.ألصل ِف األمر أنه يقتضي اوا، األحاديث اليت فيها األوامر بصوم عاشوراءأ   

  . مهن أفطر أن يتم بقية يو مَ  وسلم()صلى هللا عليه  ره وأمب    

 . وتعليم الصحابة لصبياهنم الصومَ ج    

 الرد علي القول اآلخر: 

 ....(( عَلْيُكم ِصَياَمهُ  اَّللَُّ  وملَْ َيْكُتبِ ، َعاُشورَاءَ  يَ ْومُ  هذا : ))استدالهلم حبديث معاوية

ا ابلكلية؛ وإمنا  وال يلزم من نفي الفرضية عدمه ،ة فيهال حجاحلديث : )) اجلواب ((

 .   عليكم صيامه بعد فرض رمضانهللا يكتب  ملاملقصود: 

 .(1)ا فُرضت الصلوات اخلمس أصبح نفاًل فلم  ،كان فريضة  : قيام الليل :ونظريه

 وهللا أعلم ،،

 وابهلل التوفيق ...

 
 ( من  حديث عائشة قالت : 746ــ روى مسلم في صحيحه )  )1(

((   َ ِل َهذِ اْفتََرَض قِيَاَم ال  عز وجإِنَّ َّللاَّ ِ   ،لسُّوَرةِ ِه اللَّْيِل فِي أَوَّ ُ   ، َحابُهُ َحْولً َوأَصْ عز وجل  فَقَاَم نَبِيُّ َّللاَّ َوأَْمَسَك َّللاَّ

ُ فِي آِخِر َهِذِه السُّوَرةِ التَّْخِفيفَ خَ  ًعا بَْعَد  ْيِل  اَر قِيَاُم اللَّ فَصَ  ،اتَِمتََها اثْنَْي َعَشَر َشْهًرا فِي السََّماِء َحتَّى أَْنَزَل َّللاَّ تََطوُّ

 .  (( ةفَِريضَ 
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 )) مسائل تتعلق بعاشوراء ((                    

 :  (( لـة الرابعةأـ)) الـمـس                           

 (1) حكم صيام يوم عاشوراء  ( ــ 4)                     

 اتفق العلماء _ كما سبق _ على عدم وجوب صوم عاشوراء.

 ولكن ماحكمه من جهة االستحباب واجلواز ؟  

 ب األربعة : وهذا قول املذاه  اتفق العلماء على استحباب صوم يوم عاشوراء .

 . (6)، وهو قول الظاهرية (5)بلة ، واحلنا(4) ، والشافعية (3) ة، واملالكي(2)احلنفية 

 
به، وهي تختلف عن واشوراء بعدما أجمع العلماء على عدم وجــ المقصود من هذه المسألة: بيان حكم صوم ع )1(

ة المسألة الثانية: ) هل هناك من قال بوجوب صوم عاشوراء ؟(؛ ألن الغرض منها هو بيان شذوذ القول بالوجوب؛ لكثر

 يشتبه عليك األمر ! ى المر بصوم عاشوراء؛ فتنبه حتالنصوص التي فيها األ

 الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان . طـ ) دار(  308/  2فتح القدير ) (  905/  2ــ بدائع الصنائع )  )2(

(  طـ ) دار الكتب العلمية(  313/  3( طـ ) المكتبة التوفيقية ( مصر، مواهب الجليل )  549/  1ــ بداية المجتهد )  )3(

 (  447/  1(، بلغة السالك ) ( طـ ) دار الفضيلة  125/  2ر على أقرب المسالك ) لصغيبيروت ـ لبنان، الشرح ا

 الكتب العلمية ( طـ األولى )بيروت ـ لبنان( . طـ ) دار

ـ لبنان، ( طـ )دارالفكر( بيروت 501/  3( طـ )دار إحياء التراث العربي(، تحفة المحتاج )433/  6ــ المجموع ) )4(

 ة ر( طـ )المكتبة التوفيقية( القاه196/  2( طـ )دارالفكر( بيروت ـ لبنان، مغني المحتاج )382/  3نهاية المحتاج )

طـ ) دار الفكر (  ( 459/ 1( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان، شرح منتهى اإلرادات ) 124/  3ــ المغني )  )5(

 .تراث العربي ( بيروت ـ لبنان ء الطـ ) دار إحيا ( 412/  2) ، كشاف القناع ـ لبنان بيروت

 ار التراث ( القاهرة، ت أحمد محمد شاكر .  د( طـ ) مكتبة  793( مسألة رقم )  17 / 7ــ المحلى )  )6(
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 )) برهان ذلك ((:

 أنه قال :  )صلى هللا عليه وسلم(عن النيب   رضي هللا عنه()أ    عن أيب قتادة 

ُه،  السَنَة اليت بَعدَ و  هُ َة اليت قَبلَ َكفِ َر السنَ يُ  أنْ  هللاِ  على أْحَتِسبُ  ِإين ِ  : َعَرَفةَ  يومِ  ِصيامُ )) 

َلهُ  أنْ  هللاِ  على أْحَتِسبُ  ِإين ِ   : اُشوراءَ ع يومِ  ِصيامُ و   . ( 1) (( ُيَكفِ َر السَنَة اليِت قَ ب ْ

 قال :   رضي هللا عنه()ب    عن ابن عباس 

 الَيومَ  هذا إالَّ  غريِهِ  ىعلَ  َفضََّلهُ  يَومٍ  ِصَيامَ  َتَرَّى َ )صلى هللا عليه وسلم(  النيبَّ  رَأَْيتُ  ما ))

  .(2)  (( -َشْهَر َرَمَضان : يَ ْعيِن -شَّْهَر وهذا ال -َعاُشورَاءَ  يَومَ  -

 :  تنبيه (( ))

 ولكنه قول مهجور. ،وقصده ابلصوم يوم عاشوراءصوم  قول بكراهةهناك 

كراهة قصده ابلصيام، وعن   رضي هللا عنه()بن عمر عبد هللا نقل بعض العلماء عن 

 ة من الكوفيني .طائف

 
 و التاسع . )) تنبيه ((: استحب اإلمام ابن حزم صيام عاشوراء على وفق مذهبه، وهو أن عاشوراء ه

 ( . 3632ن حبان ) (، واب 1730(، وابن ماجه ) 752(، والترمذي )  2425د ) (، وأبو داو 1162ه مسلم ) ــ روا )1(

 ( . 2006)  يــ رواه البخار )2(
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 : رمحه هللا (  ) قال اإلمام النووي

 .( 1) (( كراهة قصد صومه وتعينه ابلصوم)) وُرِوَي عن ابن عمر  

 :ة ) رمحه هللا ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمي

صومه، بل يكره إفراده  ال َيستحب و  ،ال يصومه العلماء من الصحابة منكان )).... و 

 .  (2)ن الكوفيني ..... (( ابلصوم كما نُقل ذلك عن طائفة م

   :) رمحه هللا ( ظ ابن حجرقال احلاف

 . (3)عمر يكره قصده ابلصوم ((   )) كان ابن

 :ذلكعن أجاب العلماء د وق

 : ) رمحه هللا (قال اإلمام النووي 

 . (4) ه والعلماء ممعون على استحبابه وتعين

 
 (، 298/  4( طـ ) مؤسسة قرطبة (، فتح الباري البن حجر) 8ـ  7/  8ــ صحيح مسلم بشرح النووي )  )1(

 بيروت .ي ( ( طـ ) دار الكتاب العرب 66/  2وع ( البن مفلح ) وانظر : ) الفر

 ار القلم ( بيروت ـ لبنان .( طـ ) د 237/  1الكبرى ) ــ الفتاوى  )2(

 ( طـ ) دار الحديث ( القاهرة . 2000( تحت الحديث رقم )  298/  4الباري )  حــ فت )3(

 ث طـ ) مؤسسة قرطبة ( .( تحت الحدي 8/  8ــ صحيح مسلم بشرح النووي )  )4(
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 : ) رمحه هللا (قال احلافظ ابن حجر 

 . (1)وانقرض القول بذلك 

 ان ال يصومه .ونقل ابن عبد الْب عن طاوس أنه ك 

 : ه هللا () رمحقال ابن عبد الرب 

 . (2)مل يبلغه ما جاء فيه من الفضل  - أعلموهللا- ألنه ؛كان طاوس ال يصومه
 

 وابهلل التوفيق ..
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ة .( طـ ) دار الحديث ( القاهر2000( تحت الحديث رقم ) 298/  4ــ فتح الباري )  )1(

 ار الفاروق الحديثة ( القاهرة .د( طـ )  271/  7ــ التمهيد )  )2(
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 )) مسائل تتعلق بعاشوراء ((                    

 ( :( سـألـة اخلامسةلـمـ)) ا                          

 عاشر حكم صوم التاسع مع ال ( ــ5)                     

 ى استحباب صوم التاسع  عل عاشوراء اليوم العاشر _ الوا:ذين قالاتفق العلماء _ 

 .مع العاشر 

 وهذا قول املذاهب األربعة

 . (4)، واحلنابلة (3)، والشافعية (2) ، واملالكية (1)مذهب احلنفية فهو 

 واستدلوا على ذلك أبدلة:

 
 طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان .(  308/  2ــ فتح القدير )  )1(

 ـ لبنان، الشرح الصعير على أقرب المسالك روت ) دار الكتب العلمية ( بي ( طـ 317، 314/   3ل ) ــ مواهب الجلي )2(

 ( طـ )دار الكتب العلمية( بيروت ـ لبنان . 447/  1لبنان، بلغة السالك )  ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ 512/  2) 

 الفكر (دار ( طـ )  502/  3المحتاج ) عربي( ت المطيعي، تحفة ( طـ )دار إحياء التراث ال 433/  6ــ المجموع )  )3(

( طـ ) المكتبة التوفيقية (  197 / 2( طـ ) دار الفكر (، مغني المحتاج ) 238/  3بيروت ـ لبنان،  نهاية المحتاج ) 

 . ( طـ )دار الكتب العلمية( بيروت ـ لبنان 319/  2القاهرة، حاشية الشرقاوي على تحفة الطالب ) 

 الف اإلنصاف في معرفة الراجح من الخ( بيروت ـ لبنان،  لمية( طـ ) دار الكتب الع 124 / 3ــ المغني )  )4(

 ( طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنان،  459/   1دولية (، شرح منتهى اإلرادات ) ل( طـ ) بيت األفكار ا 547/   1) 

 . العربي ( بيروت ـ لبنان( طـ ) دار إحياء التراث  412/  2كشاف القناع ) 

 



ملر ألحكام َعاُشوراء واالَجاِمع الُمَحر    ُمَحر 

 68 

  :  األول (()) الدليل 

 ،َعاُشورَاءَ  مَ يَو )صلى هللا عليه وسلم( هللاِ  َصاَم َرسولُ : قال نه(رضي هللا ع)عن ابن عباس  

 هللاِ  قاَل َرسولُ فَ  ،تُ َعظِ ُمُه اليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى يَ ْومٌ  إنَّههللِا، اي َرسولَ قالوا:  ،َوأََمَر بِصَياِمهِ 

ْقِبلُ  َعامُ لا  كانَ  فَِإَذا))  : عليه وسلم(هللا )صلى 
ُ
   (( التَّاِسعَ  اليومَ  ُصْمَنا اَّللَُّ  َشاءَ  إنْ  امل

قْ  الَعامُ  أَيْتِ  فَ َلمْ  قاَل:
ُ
َ َرسولُ  ِبلُ امل  . (1) )صلى هللا عليه وسلم( هللاِ  حىتَّ تُ ُوِف ِ

 : وجه االستدالل

 . (2) ونوى وعزم على صوم التاسع  ، صام العاشر )صلى هللا عليه وسلم(أنَّ النيب 

  :   ((  ل الثاينلدلي)) ا

 . (3) وخالفوا اليهود (( ،)) صوموا التاسع والعاشر :رضي هللا عنه()قول ابن عباس 

  :   ((  لثالث)) الدليل ا

راء: هل هو التاسع أو العاشر، ومن أراد أن يتحرى عاشو   يومفوا ِفأن العلماء اختل

 لتوفيق .وابهلل ا   . (1) صامها 

 
 . ( 3411ــ رواه مسلم )  )1(

مؤسسة قرطبة ( .( طـ )  16/  8ــ صحيح مسلم بشرح النووي )  )2(
 

 ( .  8404(، والبيهقي في الكبرى )  7839رواه عبد الرزاق )  :إسناده صحيح ــ  )3(
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 بعاشوراء (( ل تتعلق)) مسائ                    

 (: ( )) الـمـسـألـة السادسة                         

  ؟ع أن الفضل اثبت لليوم العاشروما احلكمة من صوم التاسع م ( ــ6)   

 :، أشهرهاْوُجًهاوكانت هلم أَ  ، عن هذا السؤال ء )رمحهم هللا(العلما ابأج

 : ول (()) الوجه األ

 . (2)  وهو مروي عن ابن عباس ،تصارهم على العاشرد ِف اقة اليهو ن املراد منه خمالفأ

 :  (( الثاين)) الوجه 

 . (3) وحده عةاجلم صام يومى أن يُ كما هنُ   ،بصوم به وصل يوم عاشوراء َأنَّ اْلُمَرادَ 

 ((: الثالث)) الوجه 

 فيكون التاسع ِف العدد هو  ،غلطووقوع  ط ِف صوم العاشر خشية نقص اهلاللاالحتيا
 

 ـ لبنان .( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت  318/  3ــ مواهب الجليل )  )1(

 (  19، 18/  8)  صحيح مسلم بشرح النوويالتراث العربي ( ت المطيعي، ياء ( طـ ) دار إح433/  6وع ) ــ المجم )2(

 (  238/  3( طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنان، نهاية المحتاج )  502/  3حفة المحتاج ) ت،طـ ) مؤسسة قرطبة (

 العلمية (.  لكتب( طـ ) دار ا 319/  2الب )الشرقاوي على تحفة الط طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنان، حاشية

 م النووي في ) المجموع ( . )) تنبيه ((: األوجه المنقولة نص كال

 (  238/  3( طـ ) دار إحياء التراث العربي ( ت المطيعي، نهاية المحتاج )  433/   6جموع ) مــ ال )3(

 الفكر ( بيروت ـ لبنان . دار ( طـ ) 502/  3المحتاج )  اشية الشرواني على تحفةطـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنان، ح
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   . (1)  نفس األمرشر ِفالعا

 الشيطان،  ومن فمىن خطأً  كان  وإن هللا، فمن صواابً   كان  إن -وعندي وجه رابع  قلت:

 وهو:  –  بريئان سولهور  وهللا

 : قد ر ذلك لبيان فضل أمة اإلسالم، ووجه ذلك وجل زعأن هللا 

ا أحق مبوسى مجع هللا لنا يومهم ؛ ألنن - اليهود -أنه حىت ِف اليوم الذي اخُتصوا به 

ل هللا على أمة اإلسالم بصوم التاسع خمالفة هلم وزايدة ِف األجر ؛ منهم، مث زاد فض

 األمة .  تكرمة من هللا هلذه

 وهللا أعلم .

 :     (( رتجيح)) ال

 :  كما رجحه مجاعة من أهل العلم  خمالفة أهل الكتاب : ه هو جُ وْ وأقوى هذه األَ 

 . (هم هللا محر )كالنووي، وابن تيمية، وابن حجر   

 
 (  433/   6القاهرة، المجموع )  (( طـ ) دار الفاروق الحديثة  274ــ  327/  7ــ التمهيد )  )1(

 ، طبة ((،طـ ) مؤسسة قر 19/  8صحيح مسلم بشرح النووي ) طـ ) دار إحياء التراث العربي ( ت المطيعي، 

 (  319/  2بيروت ـ لبنان، حاشية الشرقاوي على تحفة الطالب )ر ( ( طـ ) دار الفك 238/  3) نهاية المحتاج 

( طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ  502/  3روت ـ لبنان، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ) يطـ ) دار الكتب العلمية ( ب

 لبنان .
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 : ) رمحه هللا (قال اإلمام النووي 

وِف احلديث  ،لعاشرتشبه ابليهود ِف إفراد اال نتاسع مع العاشر أولعل السبب ِف صوم ال

 .  (1)واألول أوىل   ؛تصيل عاشوراء لالحتياط ِف  وقيل:هذا، إشارة إىل  

 :رمحه هللا (  ) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  ا،وبلغه أن اليهود يتخذونه عيدً ، )صلى هللا عليه وسلم(ه وملا كان آخر عمر .))..

 ذه  اختا ليخالف اليهود، وال يشاهبهم ِف  ؛لئن عشت إىل قابل ألصومن التاسع  :قال

 (2)  (( اعيدً 

 : ) رمحه هللا (ر حج ابنظ احلافقال 

 :عاشربل ُيضيفه إىل اليوم ال ،قتصر عليهي اله من صوم التاسع ُُيتمل معناه أ ما هم  ب)) 

شعر بعض رواايت تُ به و  ،وهو األرجح ؛وإما خمالفًة لليهود والنصارى  ،له ا إما احتياطً 

 . (3) ((مسلم 

 وابهلل التوفيق ...

 
 رطبة ( .( طـ ) مؤسسة ق 19/  8 ــ صحيح مسلم بشرح النووي ) )1(

 ( طـ ) دار القلم ( بيروت ـ لبنان . 237/  1ى ) لكبراالفتاوى ــ  )2(

 م عاشوراء ( طـ ) دارالحديث ( القاهرة .ا( ) باب صي297/  4ــ فتح الباري )  )3(
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 (( شوراءق بعا)) مسائل تتعل                     

                                         ( :( )) الـمـسـألـة السابعة                            

 دون صوم التاسع ُحكم من أفرد عاشوراء ابلصيام  ( ــ7)           

 ا اإلفراد ؟عاشوراء؛ فما حكم هذ  وأفرد صيام ، من ترك صيام التاسع مسألة:

 :اختلفوا ِف حكم ،وم التاسع مع العاشرحباب صى استاء عل بعدما اتفق العلم

 :على قولنيتاسع  لصيام دون صوم الإفراد عاشوراء اب

 :  القول األول (()) 

 . كره إفراد يوم عاشوراء ابلصيام ال يُ 

 . (2) ، وهو الصحيح عندهم، وهو املذهب واحلنابلة ،(1) وهذا مذهب الشافعية 

 
كالصريح  ، قال فيها : )) كالمهم ( طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنان 500/  3ــ حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج )  )1(

لى عفكر ( بيروت ـ لبنان، حاشية الشرقاوي ( طـ ) دار ال 238/  3((، وانظر: نهاية المحتاج ) اده في عدم كراهة إفر

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان.  320/  2تحفة الطالب ) 

 ،ية (( طـ ) بيت األفكار الدول 547/  1روت، اإلنصاف ) ( طـ ) دار الكتاب العربي ( بي 67/  2ــ الفروع )  )2(

 العربي ( بيروت ـ لبنان .( طـ ) دار إحياء التراث  412/  2كشاف القناع ) 
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 :  واستدلوا على ذلك

 . (1) اضلة، فال ُيكره إفراده الف ألايمأبنه من ا

 :  )) القول الثاين ((

 ابلصوم وحده دون التاسع .  د عاشوراء ُيكره إفرا

 .(3)وهو مقتضى كالم أمحد كما قال بعض احلنابلة  (2) ذهب احلنفيةوهذا م

  :  واستدلوا على ذلك

 (4)أبنه تشبه ابليهود 

 :  ((الرتجيح  )) 

  كان  وإن هللا، فمن صواابً  كان   إن وأعلم، أعلى  عاىلتو  كار تب وهللا - نظرى ىف حجالرا

 :  - بريئان ورسوله وهللا الشيطان، ومن فمىن خطأً 

 . ُيكره اإلفراده أن

 
 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان 11/166القارئ )  ــ عمدة  )1(

 يروت ـ لبنان .( طـ ) دار الكتب العلمية ( ب 337ــ  336/  3ــ رد المحتار )  )2(

 ت األفكار الدولية (( طـ ) بي 547/  1كتاب العربي ( بيروت، اإلنصاف ) ر ال( طـ ) دا 67/  2الفروع )  ــ )3(

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان . 337ــ  336/  3)  ررد المحتاــ  )4(
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 )) برهان ذلك ((:

وهي علة صوم   -  عموًما -أ    ألنه ابإلفراد ترك خمالفة أهل الكتاب احملثوث عليها 

 . (1)  -  ى الراجح كما بيناهعل -التاسع  

 .الفة اليهود ، فُيكره له تركه، وال سيما مع مسألة خمنه ترك ما يُثاب علي فعلهألو     ب

 :  ه (( ـيـبـنـ)) ت

 .هو ُمثاٌب مأجوٌر د صيام عاشوراء دون التاسع، أفر من 

 : )) برهان ذلك ((

 :   فقال  ،ُسئل عن صوم يوم عاشوراء )صلى هللا عليه وسلم(النيب أنَّ 

َلهُ ُيَكفِ َر السَنَة اليِت ق َ  أنْ  هللاِ  على ِسبُ أْحتَ  ِإين ِ  :عاُشوراءَ  يومِ  يامُ صِ و ))......   . (2)  (( ب ْ

 د وغريه.رِ فْ فالثواب فيه للمُ  ؛ل اجلميع مش في وهذا على عمومه

 .، فهذا أجره أعظم خمالفة أهل الكتاب بصوم التاسع معه  واألفضل بال شك:

 وابهلل التوفيق ...

 
 ( . 70ــ انظر : ) صــ  )1(

 ( . 3632وابن حبان )  (، 0173(، وابن ماجه ) 752ي ) (، والترمذ 2425داود ) (، وأبو  1162ــ رواه مسلم )  )2(
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 (()) مسائل تتعلق بعاشوراء                      

                                         ( :( منة)) الـمـسـألـة الثا                             

   ؟عرفة يوم أيهما أفضل يوم عاشوراء أم  ( ــ8)                 

 عرفة أم عاشوراء : اختلف العلماء ِف أي اليومني أفضل: 

 :  )) القول األول ((

 . (1) م ول أكثر أهل العلهذا قاء، و يوم عرفة أفضل من يوم عاشور 

 لك أبدلة:واستدلوا على ذ

  :  )) الدليل األول ((

 أنه قال :  )صلى هللا عليه وسلم(عن النيب  رضي هللا عنه() دة قتاعن أيب

 يت  السَنَة الَكفِ َر السَنَة اليت قَبَلُه، و يُ  أنْ  هللاِ  على أْحَتِسبُ  ِإين ِ  :َعَرَفةَ  يومِ  ِصيامُ )) 

َلهُ ُيَكفِ َر السَنَة اليِت ق َ  أنْ  هللاِ  على أْحَتِسبُ  ِإين ِ  :ءَ وراشُ عا يومِ  ِصيامُ و  ؛بَعَدهُ   . ( 2)  (( ب ْ

 : وجه االستدالل
 

 (  430/  6ـ لبنان، المجموع )  ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت 314/  3ــ مواهب الجليل )  )1(

 ـ لبنان . ( طـ ) دار الفكر ( بيروت 237/  3طـ ) دار إحياء التراث العربي ( ت المطيعي، نهاية المحتاج ) 

 ( . 3632حبان )  (، وابن 1730(، وابن ماجه ) 752(، والترمذي )  4252)  (، وأبو داود 1162مسلم )  ــ رواه  )2(
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وهذا  ؛، وعاشوراء سبب ِف تكفري سنة واحدة(1)أن صيام عرفة سبب ِف تكفري سنتني 

 يدل على أفضلية يوم عرفة؛ ألن التكفري منوط ابألفضلية .

  : ((  الثاين) الدليل )

 .   من عشر احملرمأفضل وهي  ،ِف عشر ذي احلجة ةفوم عر أنَّ ي

 :  ((  ثالثال)) الدليل 

   بينما عاشوراء ملوسى ، )صلى هللا عليه وسلم(عرفة خيتص ابلنيب حممد يوم  أنَّ 

أفضل من موسى )صلوات ريب وسالمه عليهم أمجعني(،  ، وحممد)صلى هللا عليه وسلم(

 .لفكان يومه الذي اْخُتَص به واختصت به أمته أفض

 :  ((  عالراب)) الدليل 

 . (2)ء فيه أفضل من غريه عالدن اوأل

 ((:  الثاين)) القول  

   يوم عاشوراء أفضل من يوم عرفة

 
 ( طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنان . 237/  3)  جــ نهاية المحتا )1(

 ــ المصدر السابق )2(
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 . (1)وهبذا قال بعض املالكية 

 : على ذلكواستدلوا 

 . (2) مث ُنِسخَ  ،أبنه كان واجًبا

 : (( الرتجيح  )) 

  ناك  وإن ،هللا فمن صواابً  كان   نإ وأعلم، أعلى  وتعاىل تبارك وهللا - نظرى ىف حجالرا

 :  - بريئان ورسوله هللاو الشيطان، ومن فمىن أً خط

 أن عاشوراء أفضل سابًقا، وعرفة أفضل حالًيا . 

 واملقصود: 

من  لوالفرض مقدم وأفض . (3)  بيناهما على ن واجًبا  أن عاشوراء قبل فرض رمضان كا

فعاشوراء  ؛خمتلف ِف وجوبه صوم عاشوراءعلى أقل األحوال  أو ،املندوب ابالتفاق

 ة احلالية .رفة أفضل من اجلهجلهة املاضية، وعاهذه  ضل منأف

 وهللا أعلم ..
 

 ة ( بيروت ـ لبنان .( طـ ) دار الكتب العلمي 314/  3ــ مواهب الجليل )  )1(

 ــ المصدر السابق . )2(

  ( المسألة 56) صـ نظر: ــ ا )3(
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 : برهان ذلك (()) 

 ومنها:  ليست لعاشوراء، أهنما استواي ِف احلكم ) مندوب (، ولكن متيز عرفة مبيزات

 )) أواًل ((:

 أنه سبب ِف تكفري سنتني، خبالف عاشوراء: سبب ِف تكفري سنة .

 :  (( اثنًيا)) 

 .  - احلجةول من ذي العشر األُ  - لدنيايوم عرفة أييت ِف أعظم أايم اأن 

 )) اثلثًا ((:  
 وفيه ركن احلج األعظم .

 )) رابًعا ((:

 وألنه يوم عتق من النار، ويدنو فيه ربنا، ويباهي أبهل املوقف . 

 :)صلى هللا عليه وسلم(قال رسول هللا قالت:  (ارضي هللا عنه)عن عائشة 

 مُثَّ  وإنَّه لََيْدنُو، َعَرَفَة، ومِ يَ  نمِ  ،النَّارِ  ِمنَ  َعْبًدا فيه اَّللَُّ  يُ ْعِتقَ  َأنْ  ِمن َأْكثَ رَ  يَومٍ  ِمن ما ))

اَلِئَكَة، فَيقولُ 
َ
 . (1)((  أَرَاَد َهُؤاَلِء؟ ما :يُ َباِهي هِبِم امل

 
 ( . 4301(، وابن ماجه ) 3003(، والنسائي )  1348ــ رواه مسلم )  )1(
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 ..... إخل . (2) وأفضل الدعاء فيه  ،(1) ه      وهو يوم إكمال الدين، وأقسم هللا به 

 . فكان يوم عرفة أفضل لذلك 

  أعلم .وهللا 

 وابهلل التوفيق ...

 

 

 

 

 

 

 
ــ على وجه من وجوه التفسير في قوله : ) وشاهد ومشهود ( ذهب جماعة من أهل التفسير إلى أن الشاهد يوم الجمعة  )1(

، وورد عن ابن عباس بسند رضي هللا عنه(لب )أبي هريرة وعلي بن أبي طا ا عند يوم عرفة ، صح هذوالمشهو

 (،  36942( رقم )  482ــ  481/  11تفسير الطبري )  عن قتادة وعن ابن زيد، والحسن . انظر:ضعيف، وثبت 

 .( طـ  ) دار الحديث ( القاهرة  36948)  (، 36946)  (، 36944) (،  36943) 

الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أناخير ) ) :حديث، قال رسول هللا ــ كما ورد في ال )2(
 

من قبلي : ال إله والنبيّون 

 .(  3585رواه الترمذي ) : حسن  (له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير ( كإال هللا وحده ال شري
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 )) مسائل تتعلق بعاشوراء ((                      

           :                                                                             (( )) الـمـسـألـة التاسعة                            

 ؟سنتني وصوم عرفة يكفر ،راء يكفر سنةفائدة ولطيفة يف كون صوم عاشو  ( ــ9)

 ؟ وعاشوراء يكفر سنة ،ملاذا كان صوم عرفة يكفر سنتني

 وهلم فيه توجيهات، ومنها :  ،أجاب العلماء عن هذا السؤال

 )) الـتـوجـيــه األول ((:

 ) قـيـل ( :  

وراء يوم وعاش،  عليه وسلم()صلى هللاحممد به أمة اختصت  ،يوم حممدي  ألن يوم عرفة

 )صلى هللا عليه وسلم(وملا كان نبينا ، ه وسلم()صلى هللا عليموسي كان ألمة   ،موسوي

كان ما  -وملا كانت أمته أفضل األمم  ،)صلى هللا عليه وسلم(سي مو  من ضلأف

 .  (1)اختصت به أفضل 

 اخلريين . مة اإلسالمأل )عز وجل(ومع األفضلية فقد مجع هللا  قلت :
 

 (   238 / 3 ـ لبنان، نهاية المحتاج ) الكتب العلمية ( بيروت ( طـ ) دار 314/  3ــ مواهب الجليل )  )1(

ية ( القاهرة، حاشية الشرقاوي على ق( طـ ) المكتبة التوفي 197/  2محتاج ) طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنان، مغني ال

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان . 320/  2تحفة الطالب ) 
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 : )) الـتـوجـيــه الـثـانـى (( 

 . (1)وسنة بعده له ة قبَر سن، َك فَّ شهر حرام بني حرامنيىف كان عرفة ملا   ) وقـيـل ( :

 )) الـتـوجـيــه الـثـالـث ((:

 . (2) فكان أفضل  ،نبينا أُعطيهلكون 

 : ((  ـيــه الـرابع )) الـتـوج

   ) وقـيـل ( :

وضعف أجر أهل  جرينأبعرفة    وقد ُوِع َدت ىف العمل  مة    يعين:هلذه األ إمنا كان

 . (3) اركناهم فيه ما ش  ضعف -  وهو عرفة -ثواب ما خصصنا به ان الكتاب، فك 

 وهللاُ أعلم ..
 وابهلل التوفيق ...

 
 

 (  546/  1إلنصاف ) ن، ادار الفكر ( بيروت ـ لبنا ( طـ ) 502ــ  501/  3 ــ تحفة المحتاج ) )1(

 طـ ) بيت األفكار الدولية ( .

 ار إحياء التراث العربي ( بيروت ـ لبنان .د( طـ )  413/  1ــ كشاف القناع )  )2(

 ( طـ ) بيت األفكار الدولية ( . 546/  1ــ اإلنصاف )  )3(
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  )) مسائل تتعلق بعاشوراء ((                    

                            :                                                             (( مـسـألـة العاشرة)) الـ                           

 ؟ املراد هبا الصغائر أو الكبائر : كفري الذنوب بصوم عاشوراءت هل ــ( 10)

 -كصوم عرفة وعاشوراء والوضوء ....إخل   -لف العلماء ِف نصوص تكفري الذنوباخت
 لصغائر أو الكبائر ؟  تكفر اهل هي 

 :  )) القول األول ((

 .  بائرالكصيام يوم عاشوراء يكفر الصغائر دون 

 .  (1)علم وهذا قول عامة أهل ال 

 واستدلوا على ذلك أبدلة:

 األول ((:  )) الـدليل 

  :)صلى هللا عليه وسلم(قال: قال رسول هللا  رضي هللا عنه()عن أيب هريرة 

 ُمَكفِ راٌت ملا بينُهنَّ -اجلُمعُة إىل اجلُمعِة، و َرمضاُن إىل رمضاَن  ، و لصلواُت اخلْمسُ )) ا

 
 وت ـ لبنان، فتح الباري البن رجب بير طـ ) دار الكتب العلمية ( ( 351/  2ع المالكية ) الذخيرة في فروــ  )1(

( طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنان،  237/  3اية المحتاج ) هدار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان، ن ( طـ ) 20/  3) 

( طـ ) دار الكتاب العربي ( بيروت .  66/  2الفروع ) 
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 .  (1) )) الكبائِرُ  بتِ تُنِ اجْ  إذا 

 : وجه االستدالل
 ، وهذا يدل على عدم تكفريها . ب الكبائرناابجت التقييد

 ((:  )) الـدليل الثاين

 .  (2) بد هلا من توبة أن الكبائر ال

 [11احلجرات: ] (( فَُأْولََِٰئَك ُهُم ٱلظََِّٰلُمونَ   يَ ُتبْ َوَمن ملَّْ )) قال تعاىل: 

 ((:  الثاين)) القول 

 .   الكبائرلصغائر و يوم عاشوراء يكفر اام يص

؛  ، ونسبه بعض العلماء البن املنذر(3)كابن حزم الظاهري العلم:   أهلبعض  وهذا قول
 . (4) لظاهر كالمه 

 
 ( . 233مسلم )  ــ رواه  )1(

(،  290المصرية صــ ( طـ ) مكتبة الرشد ( الرياض، ) مختصرالفتاوى  155/  2شرح البخاري البن بطال )  ــ )2(

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان . 224نوار البهية ) صـ السفاريني لوامع األ

 ة .ـ ) دار ابن حزم ( السعودي( ط 18( حديث رقم )  444/  1ــ صرح بذلك ابن رجب في )جامع العلوم والحكم( )  )3(

( طـ ) دار  237/  3) محتاج لنهاية ا لكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان،( طـ ) دار ا 20/  3ــ فتح الباري البن رجب )  )4(

االجتماع واالختالف( اإلشراف على مذاهب أهل العلم في  الفكر ( بيروت ـ لبنان، وقد يُفهم من كالم ابن المنذر كما في )

قوٌل عامٌّ يُرجى  ا تقدم من ذنبه ((وقوله: )) ُغفر له م ( بيروت ـ لبنان، حيث قال: » لمية( طـ ) دارالكتب الع 2/271) 

 . «ومعلوم أن قيام ليلة القدر مندوب .صغيرها وكبيرها :أن يُغفر له جميع ذنوبه ،قامها إيمانًا واحتسابًا نلم

 ـ لبنان . يروتـ ) دار الكتب العلمية ( ب( ط 225نوار البهية صـ وانظر: ) لوامع األ
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 . (1)ومال إليه بعض الشافعية 

 :العامة دلةألعلى ذلك ابواستدلوا 

 األول ((:  )) الـدليل 

يِ َئاِت  ِت يُْذِهْْبَ السَّ َسَنا احلَْ َلًفا ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ زُ َرِفَِ الن ََّهاِر وَ َوأَِقِم الصَّاَلَة طَ  (( ال تعاىل:ق

 [114:  هود]  ))َذِلَك ِذْكَرى لِلذَّاِكرِينَ 

 وجه االستدالل:

 لَّى أبل االستغراقية يفيد العموم، فيدخل فيه الكبائر . حمَُ اسم )السيئات( :  عموم اآلية

 ((:  )) الـدليل الثاين

   ل تعاىل:اق

 [ 9التغابن: ]  ))َئاتِهِ َكفِ ْر َعْنُه َسي ِ ا يُ احلًِ ْؤِمن اِبَّللَِّ َويَ ْعَمْل صَ َوَمن ي ُ )) 

 وجه االستدالل:

 بائر.مجع مضاف يفيد العموم، فيدخل فيه الك  )سيئاته( : عموم اآلية

 
صود : ) صاحب الذخائر: أبو المعالي ق( طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنان، الم 237/  3ــ انظر: نهاية المحتاج )  )1(

 مجلي بن ُجميع بن نجا الشافعي ( كما هو ظاهر كالمه. 
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  ((:  )) الـدليل الثالث

 : عليه وسلم(هللا )صلى قال: قال رسول هللا  رضي هللا عنه()عن أيب هريرة 

 (1) (( ِبهنذ من ُغفر له ما تقدمَ  واحتساابً  إمياانً  رمضانَ  قام من)) 

 وجه االستدالل:

 مفرد مضاف يفيد العموم، فيدخل فيه الكبائر . )ذنبه(احلديث: عموم 

 صوص اليت فيها العموم .ريها من الن واستدلوا بغ

 ((: )) الـدليل الرابع

 لكبرية .فيشمل الصغرية وا ،(2)محة، وفضل هللا واسع أن املغفرة فضل من هللا ور 

 : ((  الرتجيح ))  

صوم عاشوراء يكفر الصغائر دون  :أنهو قول عامة أهل العلم  - نظرى ىف - حجراال

 . الكبائر

 
 ( وغيرهما . 759 (، ومسلم ) 37ــ رواه البخاري )  )1(

 ـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنان .( ط 237/  3نهاية المحتاج ) ـ ـ )2(
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 )) برهان ذلك ((:

 يؤيده:ذكره، و ما سبق 

 : )صلى هللا عليه وسلم(أ    قول النيب 

ُمَكفِ راٌت ملا  -َرمضاُن إىل رمضاَن ِة، و ُة إىل اجلُمعُس، و اجلُمعلصلواُت اخلمْ )) ا

 .  (1) )) الكبائِرُ  اْجتُِنبتِ  إذا بينُهنَّ 

فمن ابب أوىل صوم عاشوراء  ،ال يكفر الكبائر -  وهو الفرض -فإذا كان صوم رمضان 

 .  -هو انفلة و  -

خل به النار بعد ب    وألننا لو قلنا أنَّ هذه األعمال تكفر الكبائر مل يبق ألحد ذنب يد

  . (2) وهو ابطل ،وهذا يشبه قول املرجئة ،أداء الفرائض
 

 :) رمحه هللا (  ةتيمي شيخ اإلسالم ابن قال

، وصيام يوم صيام يوم عرفة يكفر سنتني»أنه قال:  )صلى هللا عليه وسلم(صح عنه  ((

ر بال  كبائر ال، ال يوجب أن يكف ِ لكن إطالق القول أبنه يكفِ ر ، «ةفر سنعاشوراء يك

 
 ( . 233)  ــ رواه مسلم  )1(

 ( طـ ) دار ابن حزم ( السعودية . 18( حديث رقم )  441/  1 )ــ جامع العلوم والحكم  )2(



ملر ألحكام َعاُشوراء واالَجاِمع الُمَحر    ُمَحر 

 87 

      قال ِف اجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان :  )صلى هللا عليه وسلم(؛ فإنه توبة

 .  (( ينهن إذا اجتنبت الكبائركفارة ملا ب   ))

، وال  ام رمضان أعظم من صيام يوم عرفةالصالة هي أفضل من الصيام، وصي أن لوممعو  

؛ فكيف   )صلى هللا عليه وسلم(لنيب ر السيئات إال ابجتناب الكبائر كما قيده ايكف ِ 

والسرقة وشرب اخلمر وامليسر والسحر  ا يكفر الزىنظن أن صوم يوم أو يومني تطوعً يُ 

 (1) (( !وحنوه ؟

 أدلة القول اآلخر : عنواب اجل

 :واإلطالقات يف النصوص ابلعموماتهلم تدالسا

 )) اجلواب ((:

 . تناب الكبائراإلطالقات مقيدة ابج ههذه العمومات مشروطة، وهذ

  .واحلكم إذا ُعلِ َق بشرط فال يوجد إال بوجود الشرط، وإذا انعدم الشرط انعدم املشروط 

 وهللا أعلم ..

 ..وابهلل التوفيق 

 
 ة ( بيروت ـ لبنان .( طـ ) دار الكتب العلمي 290ى المصرية ) صــ وــ مختصر الفتا )1(
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  ((لق بعاشوراء ل تتعمسائ ))                    

                                                                   :                     (( ة)) الـمـسـألـة احلادية عشر                          

 ؟ م عاشوراء إذا كان صوم يوم عرفة يكفر سنتني، فما الذي سيكفره صو  ( ــ11)

السنة املاضية واآلتية، فإذا صام عاشوراء  هللا عنهوكفَّر  ،م عرفةيو م سلإذا صام امل سؤال:

 ُكفرت السنة املاضية مع اآلتية بصوم عرفة ؟!فما الذي سيكفره صوم عاشوراء وقد  

 أجاب العلماء عن هذا االستشكال أبجوبة، ومنها:

 . (1)ات ه درجورُِفَع ب ،ب له بصيامه حسناتإن مل يكن هناك ذنوب ُتَكفَّر ُكتأ    

 . (2) ف من الكبائرف ِ ختُ أن إن مل تكن هناك صغائر ُتَكفَّر رجوان  من قال:هم ومنب    

إذا يعطيه من الرمحة والثواب قدرًا يكون ككفارة السنة املاضية والسنة القابلة  يل:قو ج    
 . (3) واتفقت له ذنوب ،جاءت

 . (4) بأن ُيفظه هللا تعاىل من الذنو معناه  وقيل:ه     

 
 دار إحياء التراث العربي ( ت المطيعي . طـ )(  432/  6ــ المجموع )  )1(

 مصدر السابق .ــ ال )2(

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان . 312/  4جامع الترمذي )  حــ تحفة األحوذي بشر )3(

 . األحوذي بشرح جامع الترمذيربي ( ت المطيعي، تحفة ( طـ ) دار إحياء التراث الع 431/  6ــ المجموع )  )4(

 ن .( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنا 312/  4 )
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 : ) رمحه هللا (ووي اإلمام النقال 

ريها مما ِف  ووقع ِف الصحيح غ ،قد وقع ِف هذا احلديث هذه األلفاظ :فان قيل)) 

فماذا تكفره  ت الصلواتوإذا كفر ه الصالة؟ فماذا تكفر  ر الوضوءفإذا كفَّ  ،امعناه

  -ةة سنكفار - ويوم عاشوراء -رة سنتنيكفا- م عرفةيو  ا صوموكذ ت ورمضاناجلمعا

 ؟ه غفر له ما تقدم من ذنب ه أتمني املالئكةوإذا وافق أتمين

ن  إه املذكورات صاحل للتكفري فد من هذكل واح  :نأ)فاجلواب( ما أجاب به العلماء 

 ، تبت به حسناتوإن مل يصادف صغرية وال كبرية كُ  ،جد ما يكفره من الصغائر كفرهوُ 

امهم ووضوئهم والصبيان وصيحلني والصاوذلك كصلوات األنبياء  ؛درجاتفعت له به ورُ 

أن  رجوان ،وإن صادف كبرية أو كبائر ومل يصادف صغائر ،وغري ذلك من عباداهتم

 .  (1)....((  فف من الكبائرخت

 

 

 

 
 ر إحياء التراث العربي ( ت المطيعي .ا( طـ ) د 432/  6ــ المجموع )  )1(
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  )) مسائل تتعلق بعاشوراء ((                    

                                                                                :             (( ةلثانية عشر )) الـمـسـألـة ا                         

    ؟لصوم إذا وافق يوم السبت وم عاشوراء ابحكم إفراد ي ( ــ12)      
 

 أحيااًن أييت عاشوراء يوم السبت، وقد ورد النهي عن إفراد يوم السبت ابلصيام

 . (1) ....((  عليُكم ضَ افرتُ  فيما إالَّ  بتِ سَّ ال يومَ  تصوموا ال احلديث )) كما ورد ِف

 )) أواًل (( حترير حمل النزاع:

كقضاء رمضان    :ان فرًضا اد يوم السبت ابلصيام لو كاتفق العلماء على جواز إفر _ 

  (2)ونذر

  (3) عه غريه أو صام م،واتفقوا على جواز إفراد يوم السبت ابلصيام لو وافق صيام عادة_ 

 
 ــ سيأتي الكالم على تخريجه بالتفصيل إن شاء هللا في هذه المسألة . )1(

 (  453/  6: المجموع ) نظر ن له عادة فالفرض أولى، واجاز الصوم في النفل لم ــ ألنه إن )2(

 ربي ( ت المطيعي .طـ ) دار إحياء التراث الع

 (  240/  3( طـ ) دار إحياء التراث العربي ( ت المطيعي،  نهاية المحتاج )  482 / 6ــ المجموع )  )3(

 لبنان، ت ـ دار الكتب العلمية ( بيرو ( طـ ) 325/  2رقاوي ) طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنان، وحاشية الش

 التراث العربي ( بيروت ـ لبنان . يروت ـ لبنان، كشاف القناع ) دار إحياء( طـ )دار الكتب العلمية( ب118/ 3المغني )
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كيوم   :ًما من األايم احملثوث على صومهاق يو واف لو السبت فراد واز إ_ واتفقوا على ج

  ،(1) عرفة أو عاشور 

 . املطلق  يف التطوع اد يوم السبت ابلصومواختلفوا يف حكم إفر 

 )) القول األول ((:  

 . املطلق  كراهية إفراد يوم السبت ابلصيام يف التطوع

هو رواية و  ،(4) فعيةوالشا (3) الكية ملوا ،(2) فبه قال: احلنفية ؛العلماءذهب مجهور وهذا م

 .(5)وهي املذهب  احلنابلةعند 

 :على ذلك أبدلة واستدلوا
 

 ء التراث العربي ( ( طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنان، كشاف القناع ) دار إحيا 240/  3ــ نهاية المحتاج )  )1(

 (  5) ( ) باب صوم التطوع ( مسألة رقم  425/  1الصحاح ) اني وت ـ لبنان، اإلفصاح عن معبير

 السعودية . طـ ) مركز فجر للطباعة والنشر (

 ( طـ ) دار الحديث ( القاهرة، رد المحتار على الد ر المختار شرح تنوير األبصار  590/  2ــ بدائع الصنائع )  )2(

 . بنانالكتب العلمية ( بيروت ـ ل( طـ ) دار  337/  3) 

  (ح 1/521في شرح التلقين )  حديث ( القاهرة، ويُنظر: روضة المستبين( طـ ) دار ال 94ــ القوانين الفقهية ) صـ  )3(

 (  505/  3، تحفة المحتاج ) طـ ) دار إحياء التراث العربي ( ت المطيعي(  481/  6ــ المجموع )  )4(

 الشرقاوي ( طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنان، حاشية  240/  3ج ) روت ـ لبنان، نهاية المحتاطـ ) دار الفكر ( بي

 .لعلمية ( بيروت ـ لبنان اطـ ) دار الكتب (  325/  2) 

 روت ـ لبنان.طـ )دار الفكر( بي( 387/ 2( طـ )بيت األفكار الدولية(، شرح منتهى اإلرادات )1/547ــ اإلنصاف ) )5(
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   ((:ل األول )) الدلي

 . (1)ألنه تشبه هبم ِف تعظيمه كره فيُ  ،أن هذا اليوم تُ َعظمه اليهود

 )) الدليل الثاين ((: 

  نأ  (ارضي هللا عنه) ازينالصماء بنت بسر امل ر عن أختهعبد هللا بن بس عنما ُروي 

 :  قال هللا عليه وسلم()صلى النيب 

ْد أحدُكمكمعلي افرُتِضَ  فيما إال السبتِ  يومَ  تصوموا ال))  حِلَاَء عنبٍة أو   إال ، فإن مل جيَِ

 . (2) (( عوَد شجرٍة فْلَيْمُضْغهُ 

 .  ومحلوا هذا النهي علي الكراهة 

 سؤال ((:  ))

 رمي ؟نهي أنه يقتضي التحِف الل ألص احلديث علي الكراهة مع أن اوملاذا محلوا النهي ِف

 
ار إحياء التراث العربي ( ( طـ ) د 482/  6دار الحديث ( القاهرة، المجموع ) ـ ) ( ط 590/  2ائع الصنائع ) ــ بد )1(

طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنان طـ ) دار الفكر ( بيروت ـ لبنان، حاشية (  240/  3اية المحتاج ) هت المطيعي، ن

 .روت ـ لبنان دار الكتب العلمية ( بيطـ ) (  325/  2الشرقاوي ) 

سيأتي و(  1726(، وابن ماجه ) 2762الكبرى ( ) (، والنسائي في )  744(، والترمذي )  2421داود )  أبو ــ رواه  )2(

 الكالم على من صححه وضعفه بالتفصيل إن شاء هللا .
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  )) اجلواب ((:

 .  أو لدخوله تت العموم ،إما ابلنص :لسبت لألدلة الكثرية املبيحة للصيام يوم ا

 :، ومنها ما يدخله ابلعموم ومن هذه األدلة

 : )صلى هللا عليه وسلم(قال: قال رسول هللا  رضي هللا عنه()عن أيب هريرة أ      

 ،ِبهِ  وَأان أجزي ،هَو يل:   الصِ يامَ  َم َلُه إالَّ ِن آدِل اب: كلُّ َعموجل ز ع َل اَّللَُّ ا)) ق

 .  (1)  (( ُجنَّةٌ  امُ يالص ِ  

 )صلى هللا عليه وسلم(مسعت النيب  :قال  رضي هللا عنه()ب    عن أيب سعيد اخلدري 

ُ وْجَهُه َعِن ا َم يَ ْوًما ِف َسبيِل اَّللَِّ َمن صا))  يقول :  . (2) ((  َسْبِعنَي َخرِيًفالنَّارِ بَ عََّد اَّللَّ

 :)صلى هللا عليه وسلم(ل هللا قال رسو : قال  رضي هللا عنه()ابن مسعود عن  ج   

 َوَأْحَصنُ  لِْلَبَصِر، َأَغضُّ  فإنَّه فَ ْليَ تَ َزوَّْج، الَباَءةَ  ِمْنُكمُ  اْسَتطَاعَ  َمنِ  الشََّباِب، َمْعَشرَ  ايَ  ))

 .  (3)  (( ِوَجاءٌ  له فإنَّه ؛ابلصَّْومِ  َفعليه عْ َتطِ َيسْ  ملَْ  َوَمن ؛لِْلَفرْجِ  

 
 ( واللفظ له . 1151(، ومسلم )  5927ــ رواه البخاري )  )1(

 (، وابن ماجه  2244(، والنسائي )  1622ي ) ترمذ(، وال 2840(، والبخاري )  7990رواه أحمد ) : حيحصــ  )2(

 (1718 . ) 

 ( واللفظ له . 1400لم )س(، وم 5065رواه البخاري ) ــ  )3(
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  قال:  ي هللا عنه(ضر ) أمامة الباهلي عن أيبد    

  : ، قال( اي رسوَل هللِا، ُدلَّين على عملٍ ) قلُت : 

 . (1)  (( له ِعْدلَ  ال فإنه ؛ابلصومِ  عليكَ )) 

ة من شوال،  تسالوحديث احلث علي صوم عاشوراء، وكذلك يوم عرفة، وصيام  ه     

 .  وصوم شعبان، وغريها أايم البيض، و 

 ان يوم السبت .م، ولو كعلي الصو مة فيها احلث عااديث فهذه أح

 :دخله ابلتصريح، ومنها ما ي ومن هذه األدلة

  :)صلى هللا عليه وسلم(قال رسول هللا  قال: رضي هللا عنه()د هللا بن عمرو عن عبأ    

  ويُفِطرُ  يوًما َيصومُ  كانَ  :)صلى هللا عليه وسلم( داود صيامُ   اَّللَِّ  إىل الصِ يامِ  أحبُّ )) 

   يَنامُ  كانَ   :)صلى هللا عليه وسلم( داودَ  صالةُ  عز وجل  اَّللَِّ  ىلإ الةِ صَّ ال وأحبُّ  ،يوًما

 . (2) ((  ُسُدَسهُ  ويَنامُ  ،ثُلَثهُ  ويقومُ  ،اللَّيلِ  نصفَ 

 .ًعاوصيام يوم وإفطار يوم سيدخل فيه يوم السبت قط

 
 ( وهذا لفظه . 1893(، وابن خزيمة )  2220(، والنسائي )  22149: رواه أحمد )  إسناده ضعيفــ  )1(

 ( وهذا لفظه . 2344) سائي(، والن 1159(، ومسلم )  3234ــ رواه البخاري )  )2(
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 ()صلى هللا عليه وسلم  هللاِ  رسولِ  أصحابِ  من ابَن عباٍس وانًسا أن عن كريب  ب   

 هللا عليه وسلم()صلى   هللاِ  رسولُ  نكا  مَ األايعن أي   سلمَة  أسأهُلاإىل أُم ِ بعثوين 

  ((واألحد السبتِ  يومُ )): قالت  هلا صياًما، َأْكثَ رَ 

 بَ َعْثنا  وا أبمَجِعِهم إليها، فقالوا : إانوا ذلك، فقامكأهنم أنَكرُ ف ،فأخْبهُتم ،فرجعُت إليهم

 كذا وكذا، فقالت :    قلتِ  أنكِ  وذكر ،إليك هذا ِف كذا وكذا 

 . (1)  ((صدق))

 قالت: (ا عنهرضي هللا)وعن أم سلمة 

  السبتِ  يومُ  األايمِ  من يصومُ  كان ما أكثرَ  )صلى هللا عليه وسلم(  هللاِ  رسولَ  نَّ )) أ 

 (2) (( أخالَِفهم أن وأان أريدُ  ،يقوُل : إهنما يَ ْوَما عيٍد للمشركنيَ  كان واألحدِ 

 فرتاق إبفراد السبت .الجتماع واالوهذا يشمل ا

  أو قال بثبوته  ديث،احل ن صححجعلت اجلمهور ومَ  - وغريها -فهذه األحاديث 

 . ُيمل النهي علي الكراهة دون التحرمي 

 
 . ( 2776(، والنسائي في )الكبرى( )  67502:  رواه أحمد ) ضعيفــ  )1(

( . 616( والطبراني في )الكبير( )  3616(، وابن حبان )  2167: رواه ابن خزيمة ) ضعيفــ  )2(
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  ولنا أن نقول أن:

 فقال:  ،هللا بن ُبسر ُسئل عن صيام يوم السبت  عبد :راوي احلديث 

 . (1) وال عليك (( ،)) ال لك

 .  ألنه لو كان ُيرم لكان عليه إمث ؛إلمثعلي رفع ا وهذا يدل 

ألن هذا   ؛وبينه ان ُيرم صومه لذكرهولو كروي، ي احلديث، والراوي أعلُم مبا وهو راو 

 . وقت بيان

 ؟ ِف األصل ُمثاب  صائموال  )ال لك(ولكن ُيشكل قوله:  فإن قيل:

 .  هذا اليوم بعينه لعله أراد أن ينبه السائل أنه مل يرد شيء ِف فضل صوم فاجلواب:

 :  )) القول الثاين ((

 .  يوم السبت ابلصيامال ُيكره إفراد 

 .  (2)رجحها بعض احلنابلة  ،احلنابلةد عنية روا وهذا

  : على ذلك واستدلوا

 
 ( . 2772ن الكبرى( ) ــ رواه النسائي في )السن )1(

 ) بيت األفكار الدولية ( . ( طـ 547/   1ــ اإلنصاف )  )2(
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وم عاشوراء، حديث صك     : لصيام مما سبق ذكرهابألحاديث العامة اليت حتث علي ا

وكذلك ما ، لزواجباب غري القادر علي اأايم البيض، وصوم الشوصوم ست من شوال، و 

 .  وص عليه ِف صوم يوم السبت سبق ذكره مما هو منص

 بضعف حديث النهي .  :عضهمال بقو 

  :  )) القول الثالث ((

 .  حيرم إفراد يوم السبت ابلصيام

 . من السلف قال ابحلرمة وال نعلم أحًدا ، )رمحه هللا(األلباين وهذا رجحه

  :يث على ذلك ابحلد واستدل

  أن  (ارضي هللا عنه) ر املازينالصماء بنت بس عبد هللا بن بسر عن أخته عنمبا ُروي 

 :  قال )صلى هللا عليه وسلم( النيب

حِلَاَء عنبٍة أو   إال كمْد أحدُ ، فإن مل جيَِ عليكم افرُتِضَ  فيما إال السبتِ  يومَ  تصوموا ال)) 

 . (1) (( عوَد شجرٍة فْلَيْمُضْغهُ 

 
(، وسيأتي  1726(، وابن ماجه ) 2762)الكبرى( )  ي(،والنسائي ف 744(، والترمذي )  2421) ــ رواه أبو داود  )1(

 الكالم على من صححه وضعفه بالتفصيل إن شاء هللا .
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  :من وجوه وجه االستدالل

 . حرميواألصل ِف النهي أنه يقتضي الت ،) ال تصوموا (النهي  الوجه األول:

 . فرتض عليكم (يما اإال ف) احلصر  الوجه الثاين:

وهذا ال   ؛ولو من حلاء شجرة الشدة ِف النهي، وذلك ابألمر ابألكل الوجه الثالث:

 رطوبة فيه. 

 :سبب اخلالف يف هذه املسألة

 صلى هللا عليه وسلم ي عنه أنه وِ اختالفهم ِف تصحيح ما رُ  ام فيهلسبب ِف اختالفها

 . (1) ((  ال فيما افرتض عليكمال تصوموا يوم السبت إ))   : قال

 : (( رتجيح  لا)) 

  كان  وإن هللا، فمن صواابً  كان   إن وأعلم، لى أع وتعاىل تبارك وهللا - نظرى ىف حجالرا

 :  - بريئان ورسوله وهللا الشيطان، ومن فمىن خطأً 

 ؛ ألنه ال قائل به من السلف، أضعف األقوال هو القول ابلتحرميأن  اعلم أقول:

 
 لتوفيقية ( مصر .( طـ ) المكتبة ا 554 / 1ــ بداية المجتهد )  )1(
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 .هوضعف حة حديث النهيعلي صارها ئرة بني الكراهة واجلواز، ومدواملسألة دا

 أنه منسوخ.من قال  ومنهمه، غري واحد من األئمة وأعل واعلم أن هذا احلديث ضعفه

 وإليك بيان ذلك: 

 .(1) ( ذاك حديث محصي ) قال الزهري: -1

 .(2)  عََّفه(وض ،قال بهُُ ي هري فقال: )مل يعده الزهري حديثًاوقد فسر الطحاوي قول الز 

 .(3) ( هرحيت رأيُتُه قد اشتُ  زلت له كامتًاا م )  :قال األوزاعي -2

 .(4)( كما نقل ذلك عنه أبو داود  هذا احلديث كذب  ) مالك:ل قا -3

 .(5)  أمحده اإلماَم أن ُيدث ب فأىب وأما حييي بن سعيد القطان -4

 .(6) ( هذا حديث منسوخ ) قال أبو داود: -5

 
 نة ـ السعودية . ي) دار المنهاج ( و ) دار اليسر ( المد ( طـ 254/  11األفكار شرح معاني اآلثار( للعيني )  نخبــ ) )1(

 

 ــ المصدر السابق . )2(

 ( طـ ) مكتبة نزار مصطفى الباز ( السعودية . 823/  2ــ تلخيص الحبير  )  )3(

 لسعودية،( طـ ) دار المهاج ( و ) دار اليسر ( المدينة ـ ا 254 / 11اني اآلثار( للعيني ) األفكار شرح مع نخبــ ) )4(

 ) مكتبة نزار مصطفى الباز ( السعودية .   ( طـ 823/  2تلخيص الحبير )  

 ي ( بيروت طـ ) دار الكتاب العرب ( 67/  2( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان، الفروع ) 3/118ــ المغني ) )5(

 ف الرياض ( .( طـ ) مكتبة المعار 2421( حديث رقم )  368د ) صـ داو ــ سنن أبي )6(
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 .(1) )حديث مضطرب( ي:قال النسائ -6

 .(2)  ( شاذ )  ي:و االطحقال  -7

 .(3) ( احلديث  )ال يصح قال ابن العريب: -8

 .(4)  ( شاذ أو منسوخ )  قال ابن تيمية: -9

 .(5) سوخ(أو من)شاذ قالت طائفة: هذا حديث منسوخ  قال ابن القيم:  -10

 .(6) مضطرب( لكنهرجاله ثقات ) قال احلافظ ابن حجر: -11

 . (7) (مضطرب و ف ضعي )  ل ابن ابز:قا -12

 
 (  823/  2طـ ) دار الكتاب العربي ( بيروت،  تلخيص الحبير  )  ( 67/  2ــ الفروع )  )1(

 طـ ) مكتبة نزار مصطفى الباز ( السعودية .

 لبنان .ت ـ دار الكتب العلمية ( بيرو ( طـ ) 138/  2آلثار ) شرح معاني اــ  )2(

 بنان .لدار الكتب العلمية ( بيروت ـ ( طـ )  919/  3ــ المسالك في شرح موطأ مالك )  )3(

 ( طـ ) دار الكتاب العربي ( بيروت . 67/  2الفروع ) ــ  )4(

 رياض .( طـ ) مكتبة المعارف ( ال 1188/  3تهذيب السنن )ــ  )5(

 ة .( طـ ) مكتبة ابن تيمية ( القاهر 649( حديث رقم )  305رام من أدلة األحكام ) صـ ــ بلوغ الم )6(

 ع الشيخ ، والفتوى صوتية ومقروئة، وهذا جزء منها فيه موضع الشاهد:قــ فتاوى نور على الدرب، من مو )7(

 أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعنه  شاذ مضطرب وهو ما يروى الحديث في السبت في النهي عن صيام يوم السبت حديث ضعيف)) 

 ث يلحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه هذا الحدكم يوم السبت إال فيما افترض عليه فإن لم يجد إال أحد ال يصومن

مع الجمعة، أو مع األحد أو مفرداً  بت، فالحديث غير صحيح فال بأس بصوم يوم السضعيف ومضطرب نبه عليه الحفاظ

 ..... (( الصحيحهذا هو الصواب وهذا هو ال حرج في ذلك 
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 هان إبعالل هؤالء الفحول للحديث . ُيستالو 

  ء من صححه أو حسنه :من العلماواعلم أن 

  ،اهلادي وابن عبد ،والنووي، وابن السكن، وصححه احلاكم  ،فقد حسنه الرتمذي

 .(رحم هللاُ اجلميع)واأللباين  ،وابن امللقن ،والعراقي ،والذهيب

 .  فرادة اإلنا بصحته فال يدل علي عدم حرمولو قل قلُت:

   : برهان ذلك (( ))

 قال: )صلى هللا عليه وسلم(أن النيب  رضي هللا عنه()رو أ     عن عبد هللا بن عم 

 . (1)...((الصِ َيامِ  أْفَضلُ  وهو ، دَداوُ  َيامُ صِ  َفذلكَ  ؛يَ ْوًما وأَْفِطرْ  يَ ْوًما َفُصمْ ...))

إذ  ؛)صلى هللا عليه وسلم(صومه لبني النيب ، ولو كان ُيرم  ويوم السبت داخل فيه قطًعا

 . ت احلاجةالبيان عن وقخري وز أتال جي

 ملا سألتها معاذة العدوية:  (ارضي هللا عنه)وكذلك حديث أمنا عائشة  ب    

َا َسأََلتْ    :)صلى هللا عليه وسلم( َج النيب ِ  َعاِئَشَة َزوْ أهنَّ

ٍم؟ َشْهرٍ  ُكل ِ  ِمن َيُصومُ  )صلى هللا عليه وسلم( َرسوُل هللاِ  َأكانَ ))    َثاَلثََة َأايَّ

 
 ( . 1159(، ومسلم )  1976لبخاري ) اه اــ رو )1(
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مِ  ي ِ أَ  ِمن :هَلَا لتُ فَ قُ  نَ َعْم، :قاَلتْ  مَلْ َيُكْن  :قاَلتْ  َيُصوُم؟ كانَ  الشَّْهرِ  َأايَّ

 . (1) (( َيُصومُ  الشَّْهرِ  مِ َأايَّ  َأي ِ  ِمن يُ َبايل 

أال تنبهها   (ارضي هللا عنه) لفقيهة أمنا عائشةوالسبُت يدخل ِف احلديث، وما كان ل

  وم.كانت تسرد للص  (اهرضي هللا عن)علي حرمة صوم يوم السبت، ومعلوم أهنا 

 : (ارضي هللا عنه) سلمة نا أموكذلك حديث أم ج    

بعثوين  )صلى هللا عليه وسلم( هللاِ  رسولِ  أصحابِ  من ابَن عباٍس وانًسا أنعن كريب 

 هلا صياًما،  َأْكثَ رَ  هللا عليه وسلم()صلى  هللاِ  رسولُ  كان األايمَ  أي :أسأهُلا إىل أُمِ  سلمةَ 

فقاموا ذلك، ُروا فأخْبهُتم وكأهنم أنكَ  ،إليهمفرجعُت  ، ))واألحدِ  السبتِ  يومُ )) : قالت 

  ، بَ َعْثنا إليك هذا ِف كذا وكذا وذكر أنِك قلِت كذا، وكذاِعِهم إليها، فقالوا : إانأبمجَ 

 . (2)  ((  صدق)) فقالت: 

غم أن احلديث يشمل حابة رضوان هللا عليهم أمجعني، ر ومل يُنكر عليها أحد من الص

 . اليومني اجلمع واإلفراد بني

 
 ( . 1160لم ) ــ رواه مس )1(

 ( . 2776(، والنسائي في )الكبرى( )  26750)  د:  رواه أحم ضعيفــ  )2(
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 سر ُسئل عن صيام يوم السبت فقال: بُ  بن عبدهللا : راوي احلديث د    

 .(1) وال عليك (( ،لك)) ال 

ولو كان صومه ُيرم لكان   ،تدل علي عدم اإلمث، وهو أعلم مبا روي:  ) وال عليك (

 .  عليه إمث

قال   ًداابلكراهة، وال نعلم أح الوابل ق ،الذين صححوا احلديث مل يقولوا ابلتحرمي ه    

 أنه ُيكره قصد إفراده .  ديث  احلِففغايُة ما  ابلتحرمي.

  نظري ((:)) الراجح يف 

 :عموًما أن صوم السبت علي هذه األحوال اآلتية

 : )) احلال األويل ((

 )) فهذا ال أبس به ((.كرمضان أو كفارة أو قضاء   :يصومه عن الفرض أن

 :  (( )) احلال الثانية

 )) فال أبس به أيًضا ((.معة أن يصوم قبله يوم اجل

 :  (ارضي هللا عنه)رية يجو  حلديث 

 
 ( . 2772ــ رواه النسائي في )الكبرى( )  )1(
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َها يَوَم اجلُُمَعِة وهي َصاِئَمٌة، َفقاَل:   )صلى هللا عليه وسلم( النيبَّ  أنَّ  ))   َدَخَل َعَلي ْ

   :، قاَلْت: اَل، قالَ (( أُصْمِت أْمِس؟ ))

 .  (1)  (( فأْفِطرِي))  قاَل:قاَلْت: اَل،  (( َغًدا؟ َتُصوِمي أنْ  تُرِيِدينَ  ))

 :  احلال الثالثة (( ))

 وست  ،عرفة وعاشوراءكيوم   وعة مستحبة:ت لصيام أايم مشر لسبيوم اأن يصوم 

 . )) فهذا ال أبس به أيًضا (( لمن شوا

 : )) احلال الرابعة ((

ويفطر  يصوم يوًما أو م السبت عادة: كعادة من يصوم يوًما ويفطر يوًما،أن يصادف يو 

 (.)) فهذا ال أبس به أيًضا (يومني 

   قال: عنه( رضي هللا)أيب هريرة  حلديث 

 :)صلى هللا عليه وسلم( قال رسول هللا

 .  (2)((  ال تَ َقدَُّموا َرَمَضاَن ِبَصْوِم يَ ْوٍم َوال يَ ْوَمنْيِ ِإال َرُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْوًما فَ ْلَيُصْمهُ   ))

 
 يره .(، وغ 1986ــ رواه البخاري )  )1(

 .(  2108(، ومسلم )  1914اري ) ــ رواه البخ )2(
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 : ة (()) احلال اخلامس

 (( .وهذا هو حمل النهي ، فيفرده ابلصوم )) أن خيصه بصوم تطوع

 . ديثهو علي الكراهة إن صح احلكمه: ح

 )) توجيهات للنهي ((:

 العلماء هلم توجيهات ِف النهي، ومنها:

 : ) رمحه هللا (قال الرتمذي 

تعظم يوم  ؛ ألن اليهودخَيُصَّ الرجُل يوم السبت بصيام ِف هذا: أن ومعىن كراهته)) 

 .(1) سبت (( ال

 : ) رمحه هللا (قال بدر الدين العيين 

اكه عن الطعام  ًدا به تعظيمه إبمسه قاصيصوم ا النهي على أنه حممول على أنمحلو )) 

 .(2)والشراب واجلماع كما فعله اليهود (( 

 وابهلل التوفيق ...  وهللا أعلم ،،

 
  طـ ) مكتبة المعارف ( السعودية . ( 744( حديث رقم )  184ــ سنن الترمذي ) صـ  )1(

  ( طـ ) دار المنهاج ( و ) دار اليسر ( المدينة ـ السعودية .  254/  11األفكار شرح معاني اآلثار( للعيني )  نخبــ ) )2(
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 :نها (( واب عواجل ،)) إشكاالت علي هذه املسألة              

 ت، ومن أمهها:هناك إشكاالت على القول بعدم حرمة إفراد يوم السب    

 إن شاء هللا _ ار _صختابعنها وسيكون اجلواب 

 )) اإلشكال األول ((: 

 قد يُقال: هل جيوز صوم يوم العيد ؟
 قلنا: ال. 

 قيل: ملاذا ؟
 د. عن صيام يومي العي )صلى هللا عليه وسلم(قلنا: لنهي النيب 

 ( ( ال تصوموا يوم السبت إال فيما افرتض عليكم  ))كذلك: و قيل لنا: 

 م بني متماثلني.وقد فرقت ،هذا هني

  :)) اجلواب ((

 منها:و ألمور،  ؛صح التسوية بني يوم العيد ويوم السبت ي ال

 )) أواًل ((:

ك  صام يوم السبت كما ِف حديث أم سلمة، وكذل )صلى هللا عليه وسلم(ورد أن النيب 

 . ، وفيه يوم السبت قطًعا)صلى هللا عليه وسلم(صيام داود   الصيام بنيَّ أن أفضل
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 )) اثنًيا ((: 

د، الصحابة أهنم صاموا يوم العي وال عن أحد من )صلى هللا عليه وسلم(النيب  مل يرد عن

بصيامه ملن صام يوم اجلمعة، بل  )صلى هللا عليه وسلم(فقد أمر النيب  : السبت  ا يومأم

ن املفضلة سيجد الكثري منهم كان يصوم صوم تتبع سري الصحابة والتابعني والقرو من 

م من كان ُيسرد الصوم، وهذه من الفوارق بني صوم منه، و )صلى هللا عليه وسلم(داود 

 العيد والسبت .

   )) اثلثًا ((:

 .   ( 1) هترميصيام يومي العيد ُممٌع علي 

 ففيه خالف. : أما صيام يوم السبت 

  ((:رابًعا  ))

فهو أييت كل أسبوع، فكيف تتم التسوية بني  : يوم العيد أييت ِف العام مرة، أما السبت 

 ؟ هذا وذاك

 وهللا أعلم ،، 

 وابهلل التوفيق ...
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 ((: اإلشكال الثاين)) 

ي ذكر اإلمام الطحاو  ، وقدالسبت أحٌد من السلف حبرمة صوم يوم تزعمون أنه مل يقل 

 :( اآلاثرمعاينشرح )اخلالف فقال ِف 

)) فذهب قوٌم إيل احلديث فكرهوا يوم السبت تطوًعا، وخالفهم ِف ذلك آخرون فلم 

  (1) ًسا ((يروا بصومه أب

 والكراهة عند احلنفية حممولة علي كراهة التحرمي.

  )) اجلواب ((:

ور ويغفل عن قول اجلمه ،أن يذكر قولني )رمحه هللا( حاويأنَّ ي لإلمام الط أواًل ((: ))

ونقل القول اآلخر  ،أيُعقل أن يُقال أن اإلمام ترك قول اجلمهور املشهور القائل ابلكراهة، 

 ؟! - فيما نعلم -ه أحد من السلف الذي مل يقل ب

  املذهبنيالف ِف املسألة بنياخل - كغريه من أهل العلم   -فاحلق أن اإلمام نقل  

عند ذكر اخلالف ِف هل العلم غريه من أكما فعل   ( الكراهة: ) اإلابحة و هوريناملش

 املسألة . 

 
 ( بيروت ـ لبنان . لميةدار الكتب الع( طـ )  138 / 2شرح معاني اآلثار ) ــ  )1(
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   ((: نًيااث)) 

 لذي قال ابلتحرمي ؟ قصد هبا كراهة التحرمي، فمن ا :وقلنا ، ولو تنزلنا

 على من ادَّعى .  وأين نصوص األئمة الصرُية ِف التحرمي ؟! فالبينةُ  ! أخْبوان

   (:( لثًااث)) 

 تموه.نُقل اإلمجاع علي خالف ما ادعي دق

 تب اإلمجاع (: م يف ) مراقال ابن حز 

  ومل يكن يوم الشك، وال اليوم الذي بعد ،وأمجعوا أن من تطوع بصيام يوم واحد ))

  فإنه-أايم التشريق الثالثة بعد يوم النحر النصف من شعبان، وال يوم اجلمعة، وال 

 . (1)((  جحاشا املرأة ذات الزو  ،مأجور

 فهو مأجور.وأفرده، يوم السبت يدل أن هذا اليوم لو كان نقل لإلمجاع وهذا 

   فإن قيل:

 لعل هذا اإلمجاع منخرم، أو فيه تساهل . 

 
( طـ ) دار ابن حزم (  73اإلسالم ) صـ  خحزم، ويليه ) نقد مراتب اإلجماع ( لشي ــ ) مراتب اإلجماع ( البن )1(

 ( . 1998ــ  1419طـ األولى )  -بيروت ـ لبنان 
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 )) اجلواب ((: 

فانتقده ِف   (، ابن حزم )كتاَب ابن تيمية ) احملرر املدقق ( اإلسالم شيخُ  تعقب  قد

وإال فهل يُعقل أن خيفى اخلالف على  ؛هانمهذا ليس ِف اإلمجاعات املنقولة، و مواضع 

، وابن ) ابن حزم ن أعلم الناس ابخلالفن فحول أهل العلم وأذكياء العامل، ومِ إمامني م

 ؟!رمحهما هللا تيمية ( 
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 ((: اإلشكال الثالث)) 

 !! (( وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا ))يقول املخالف: 

 )) اجلواب ((: 

  : فأخْبوان إذن عن اخلالف ((: )) أواًل 

 .  اإال فاملقالة ال حمل هل من قال به ومن ذكره، و 

صره  ِف ع قاهلا ، د ) رمحه هللا(اإلمام أمحإلمام أهل السنة قولة املهذه   ((: نًيااث)) 

يس كوِقِعَها ِف زمن وأما اآلن: فَ َوقْ ُعَها ل ، ) رمحه هللا(زمن اإلمام وزمانه، وهي مقبولة 

حيث ُدونت   ضخمة؛، واليت كانت فيها مهودات العلماء ال هذه القرون كلد  عباإلمام 

   واخلالف واملذاهب ....إخل . كتُب احلديث والفقه،

، ويغفل علماء األمة جياًل بعد جياًل والصواب فهل يُتصور أن القول ابحلرمة هو احلق

  عن تدوينه ؟!

من ينصره  -احلق بزعمكم  -ُل القو  وال جيد هذاابحلرمة هو احلق، هل يُتصور أن القول  

 !طوال هذه القرون ؟

 ؟! ليس ابحلق قطًعا أليس خفاء هذا القول عن األمة طوال هذه القرون يدل أنه
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 الذي قال:  ) رمحه هللا(اإلمام أمحد  لمن يستشهد بقو  ((: لثًااث)) 

   :() رمحه هللااإلمام ذكر مقالة ليف((،  وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا)) 

   قال امليموين: قال يل أمحد :

 .  (1) يف مسألة ليس لك فيها إمام ((إايك أن تتكلم اي أاب احلسن،  ))

 نعلم إماًما قال به .    والقول حبرمة إفراد صوم يوم السبت ابلتطوع املطلق ال

 يتكرر كل أسبوع، فهل ميكن أن عبادة عظيمة، وِف يومتتعلق بهذه املسألة  ((: رابًعا)) 

  ؟!هاء والُعبادالتابعني واحملدثني والفقالقول عن الصحابة و هذا  يغيب 

 الطويل على مدار  خفي فيها احلق هذا اخلفاء قد فهل ميكن أن توجد مسألة 

 ؟!األقوال املرجوحة فيها  تظهر قد و هذه القرون 

 ه .يدلك قطًعا علي ضعف هذا القول وشذوذ حممد وربهذا 

 )) تنبيه مهم ((: 

 إلسالم، وهو: هو إمام من أئمة ا -حبرمة إفراد يوم السبت  -ول قذا القائل ه

    )رمحه هللا(حممد انصر الدين األلباين / اإلمام  فضيلة الشيخشيخ شيوخ مشاخينا:  

 
 ية  ( بيروت ـ لبنان .( طـ ) دار الكتب العلم 174/   8ــ سير أعالم النبالء )  )1(
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  -إن شاء هللا   -ىف اإلسالم ظيم على طلبة العلم، وله قدم صدق له فضل عوهو رجل 

 . )رمحه هللا( هوهللا حسيب

وسابقته ِف العلم   واجتهاده، يُ ْعَرف له فضله ومكانته، وقدرها له هذمع قو وِف التعامل 

 . -إن شاء هللا  -وهو مأجور على اجتهاده  ،ل هلل عز وجل والعم

 :) رمحه هللا ( يمية قال شيخ اإلسالم ابن ت

 اإلسالم من وهو ،ةحسن وآاثر صاحلة قدم اإلسالم ِف له الذى اجلليل الرجل إن)) 

   جيوز ال -جورأم معذور فيها وهو- والزلة اهلفوة منه تكون  قد ، ياعل نةمبكا وأهله

 .( 1)((  املؤمنني قلوب  ِف ومنزلته مكانته بقاء  مع ، فيها يُتبع أن

اللهم  ن اإلسالم خري اجلزاء، ومجعنا به ِف الفردوس األعلىه عنا وعيخ، وجزارحم هللا الش

 آمني !!

 اأحد قال هبذا القول وإن  بيه (( :)) تن
ُ
فهذا  _ كما هو حال البعض _ تَ َع الِ ِم ني مل

 . ويُنصح، ونبني للناس أنه ليس من أهل العلم  ،لَّ مهل يُ عجا

 وابهلل التوفيق...

 
 ( بيروت ـ لبنان . ( طـ ) دار الكتب العلمية 93/  6الفتاوى الكبرى ) ــ  )1(



ملر ألحكام َعاُشوراء واالَجاِمع الُمَحر    ُمَحر 

 114 

 تتعلق بعاشوراء ((  سائل)) م                    

                                                                                                   :(( )) الـمـسـألـة الثالثة عشرة                          

 ؟  ن احتفل بعاشوراء، واختذه عيًدااجلواب علي شبهات م ( ــ13)    

 أقسام:   وراء ينقسمون إيلالناس ِف يوم عاش

 أ    فهناك طائفة أظهرت فيه احلزن . 

 ا . عيدً  ت فيه الفرح والسرور، واختذتهب    وطائفة أظهر 

 . (1)فصامته  وسلم( )صلى هللا عليهج    وطائفة استنت بسنة النيب 

والكالم هنا عن الطائفة اليت اختذت عاشوراء عيًدا؛ فكثري من الناس ُيتفلون مبطلع 

 لعام اهلجري، ويتخذونه عيًدا، وكذلك ُيتفلون بيوم عاشوراء، ويتخذونه عيًدا ؛ا

 وهذا ال جيوز . 

 ن ذلك ((: )) برها

 :  قال  عنه( هللارضي )عن أيب موسى أ    

 صلى هللا   َفقاَل َرسوُل هللاِ  ِعيًدا، َوتَ تَِّخُذهُ  اليَ ُهوُد، تُ َعظِ ُمهُ  يَ ْوًما َعاُشورَاءَ  يَ ْومُ  كانَ 
 

 ( .150م عن هذه الطوائف إن شاء هللا، انظر: ) صــ  ــ وسيأتي الكال )1(
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 . (1) ((  ُصوُموُه أَنْ ُتمْ ))  :م وسل عليه

  وجه االستدالل:

 صلى هللا عليه وسلم النيب  هذا تصريح أبن اختاذ عاشوراء عيًدا من سنة اليهود، وقد أمران

  م ((ه أنتصومو  ))فقال:  ،مبخالفتهم

   صوموه أنتم، وال تتخذونه عيًدا واملقصود:

 . (2)  هود وال النصارى (()) ال تشبَّهوا ابلي :)صلى هللا عليه وسلم(قال رسول هللا وقد 

 . ذلك السالم يب عليه ا لو كان فيه قربة من هللا لبني لنا النختاذ عاشوراء عيدً وألن ا

 : دةزيــان ال يــجــوز فـيــهــا الــن األعـيـاد مــن الــديــوألب    

 :ت ش  ري  ع األع  ي  اد ح  ق ل ل ه ق  ال ت ع اىل ف

 [ 21الشورى :  ] ((ما مل أيذن به هللا أم ل ه م شركاء شرعوا هلم من الدين  ))

ا ع ي دً  املا وجدهم ات خ ذوا ي وم ً أنكر على الصحابة  )صلى هللا عليه وسلم(وألن النىب ج    

   : قال رضي هللا عنه()س بن مالك عن أن ف  ، شرعه هللال م ي

 
 ( . 1131(، ومسلم )  2005ــ رواه البخاري )  )1(

 ( . 2695رمذي ) : رواه الت حسنــ  )2(



ملر ألحكام َعاُشوراء واالَجاِمع الُمَحر    ُمَحر 

 116 

   : لفقا ،فيهما يلعبون يومانِ  وهلم املدينةَ  )صلى هللا عليه وسلم(رسوُل هللِا  مقدِ 

 ((   ؟  ما هذاِن اليومانِ )) 

  : )صلى هللا عليه وسلم(فقال رسوُل هللِا  ،اجلاهليَّةِ  ِف فيهما نلعبُ  كنا :قالوا

 . (1)  (( األضحى ويوَم الفطرِ  يومَ :  هِبِما خريًا ِمنهما  بدلكمهللَا قد أإنَّ )) 

 :من وجوه  وجه االستدالل

   :(( األول  لوجه)) ا

ذا صريح ِف ، وهأبدهلم هو هللاِف احلديث أن الذي  م(عليه وسل  )صلى هللاصرح النيب 

 . ه و من يُ َش ر ِع األعيادفاهلل ال َملِ ك ؛ أن تشريع األعياد هلل عز وجل 

 : (( الثاين)) الوجه 

 .ل   دوال  م  ب  دل ال  بإذ ال يُ  ج م   ع  ؛م  ن  ه ي  ق  ت  ض  ى ت  رك ال  م  ب  دل  ءاإلب دال م ن ال ش ي

أن للقوم شبهات يستدلون هبا على جواز االحتفال بيوم   - رمحنا هللا وإايك -واعلم 

اب وبسط، ومن هذه عاشوراء واختاذه عيًدا، وسنختصر الرد عليها دون إسه

 الشبهات اليت يستدلون هبا :

 
 ( .1556( واللفظ له ، والنسائي ) 1134داود )  وأبو(،  12006: رواه أحمد )  حصحيــ  )1(
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  ((: الشبهة األوىل ))

 تعايل:   قال قالوا:

ِم اَّلل ِ  َأنْ  تَِناِِبايَ   وَسىَنا مُ َوَلَقْد أَْرَسلْ )) ْرُهْم أِبايَّ  ((َأْخرِْج قَ ْوَمَك ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر َوذَكِ 

   {5}إبراهيم:

 ن أايم هللا بنص كالم النيب  أبايم هللا، وعاشوراء يوم مفهذا أمر من هللا ابلتذكري 

 حيث قال: ؛ )صلى هللا عليه وسلم(

مِ  ِمن يَ ْومٌ  ُشورَاءَ َعا إنَّ ) )  . (1) ((  َوَمن َشاَء ت َرََكهُ  ،فَمن َشاَء َصاَمهُ  :هللاِ  َأايَّ

 هذه الشبهة من وجوه ((: عن)) اجلواب 

   )) الوجه األول ((:
وخمالف لفهم خري القرون من  ،هلذه اآلية )صلى هللا عليه وسلم(نيب هذا خمالف لفهم ال

  الصحابة والتابعني

  فنسألكم:

 !كم ؟ هذا احلكم من اآلية علي فهماستباطُ  م()صلى هللا عليه وسل كيف فات النيبَّ 

 
 ( . 1126ــ رواه مسلم )  )1(
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 وكيف فات ذلك علي الصحابة والتابعني ؟! 

 ية ؟ هبذه اآل   ُيتفلوا بيوم عاشوراء استدالاًل ملاذا مل

 !! أنكم مفتتحو ابب ضاللةأو  فإما أن تكونوا أفهم من هؤالء،

   ((: الثاين)) الوجه 

 قالوا:   فإن عامة املفسرين  ؛هذا خمالف لتفسري اآلية

 . هللا معنِ  :يعين (وذكرهم أبايم هللا)

  (2)وقتادة ، (1)وصح هذا عن ماهد  

 وغريهم.  ،(6) كثري  وابن ،(5)والقرطيب  ،(4)والبغوي ، (3)ورجحه الطْبي 

   ((: الثالث)) الوجه 

 وذلك أن غاية   ؛لكم فيها فال حجة ،ما زعمتم ، وقلنا أن املقصود من اآليةولو تنزلنا  

 
 ( طـ ) دار الحديث ( القاهرة . 20576( : )  20568( رقم )  871/  6سير الطبري ) فــ ت )1(

 الحديث ( القاهرة . ( طـ ) دار 20578( : )  57720( رقم : )  872/  6ــ تفسير الطبري )  )2(

 مصدر السابق .الـ ـ )3(

 طـ ) دار ابن حزم ( بيروت ـ لبنان . ( 681ــ تفسير البغوي ) صـ  )4(

  ( طـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة . 278ــ  277/  9ــ تفسير القرطبي )  )5(

 قلم للتراث ( طـ القاهرة .( طـ ) دار ال 626/  2ــ تفسير ابن كثير )  )6(
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ًدا؛ فالدليل أخص من ذه عيواختا دون االحتفال واالجتماع ،كرية التذ اآلي ما ِف

 . الدعوى

  وابهلل التوفيق ...

 ((:  الشبهة الثانية ))

: هللا عليه وسلم()صلى هللا  رسول قال  قالوا:

ُقصَ  َأنْ  غريِّ  مِّن ُه، بـَْعدَ  هبَا   َعمِّلَ  َمن َوَأْجرُ  َأْجُرَها،  فـََلهُ  َحَسَنةً  ُسن ةً  اإلْساَلمِّ  يف َسن   َمن))  يـَنـْ

  مِّنْ  هبَا لَ َعمِّ  َمن َووِّْزرُ  ، كاَن عليه وِّْزرَُها  َسيمَِّئةً  ُسن ةً  اإلْساَلمِّ  يف َسن   َوَمن  ؛ شيء   ُأُجورِّهِّمْ  مِّن

ُقصَ  نْ أَ  غريِّ  مِّن بـَْعدِّهِّ،   . (1)((  ء  َأْوزَارِّهِّْم شي مِّن يـَنـْ

 .  واالحتفال بيوم عاشوراء سنٌة حسنةٌ 

 هذه الشبهة من وجوه ((: نع)) اجلواب 

   وجه األول ((:)) ال

 قال:  )صلى هللا عليه وسلم(وذلك ألن النيب  ؛ال لكم ،كمعلية حجاحلديث هذا 

 ة...ومن سن ِف اإلسالم سًنة سيًئة...(( سالم سًنة حسنً )) من سن ِف اإل

 
 ( . 17 10ــ رواه مسلم )  )1(
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 سيئة ؟ وسنة حسنة أواختاذه عيًدا، هل االحتفال بيوم عاشوراء  نسألكم:

 . سنة حسنة  لتم:فإن ق

  ، ومل)صلى هللا عليه وسلم(ة مل يعلمها النيب وهل أنتم سبقتم لسنة حسن قلنا لكم:

  دركتم أنتم هذه السنة وفاتتهم ؟!أفأ – ارضوان هللا عليهم مجيعً  -أصحابه  لمهايع

 فلم يبق لكم إال اجلواب الثاين !! 

   ((: الثاين)) الوجه 

 ِف احلديث: إحياء سنة.  ( سنة حسنة )  د بفاملرا ؛معين احلديث فهمتموه خطأ

 :() رمحه هللا قال الشاطيب 

االخرتاع ِف به  فليس املراد «  حسنة من سنة سنة »:  صلى هللا عليه وسلمقوله فإن   ))

 (1) ألبتَّة (( الدين

 :  أيًضا وقال 

 (2) )) فليس معناه: من اخرتع سنة وابتدعها ومل تكن اثبتة (( 

 
 يد (( طـ ) مكتبة التوح 303/  2االعتصام ) ــ  )1(

 مكتبة التوحيد ( ( طـ ) 306/  2ــ االعتصام )  )2(
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 : () رمحه هللا وقال

من  » ، و«من سنة سنة حسنة  »  :فتأملوا أين قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم))  

در عليه، حىت أبلغ ما يق لىع ذكورضى امل، جتدوا ذلك فيمن عمل مبقت« ةسن سنة سيئ

ر بذلك رسول هللا صلى سُ فَ  بتلك الصرة، فانفتح بسببه ابب الصدقة على الوجه األبلغ،

احلديث، فدل على أن   « .....من سنة سنة حسنة » » :الهللا عليه وسلم حىت ق

 حلديث وأن ا لعمل مبا ثبت كونه سنة،السنة هاهنا مثل ما فعل ذلك الصحايب، وهو ا

احلديث  « من أحيا سنة من سنيت قد أميتت بعدي » : احلديث اآلخرلقوله ِفمطابق 

االبتداع، فظهر أن ، فجعل مقابل تلك السنة « ومن ابتدع بدعة ضاللة  »: إىل قوله

 (1) .... ((  احلسنة ليست مببتدعة السنة

 ويوضح ذلك أن: 

 ،األنصارمن  رجل دراباس ث علي الصدقة، وملا أبطأ الن احلديث جاء ِف سياق احل

 : )صلى هللا عليه وسلم(فقال النيب  ،وتتابع الناُس بعده ،فتصدق

 (. ( من سن ِف اإلسالم سنًة حسنةُ ) )

 
 ( طـ ) مكتبة التوحيد ( 306ــ  305/  2ــ االعتصام )  )1(
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 ،(1)((وسبيل ملعرفة اجملمالت واحملتمالت، من املقيدات واملفسرات  ياقالس) )ومعلوم أن 

 ؟!ة  خمرتعمشروعة غري وفعل عبادة أنه تصدق وفهل الصحايب اخرتع عبادة ِف الدين أ

 ظاهر .واألمر 

   ((: الثالث)) الوجه 

 احلديث فإهنم مل يستدلوا هبذا ؛ (مرضي هللا عنه) فهمكم هذا خمالف لفهم الصحابة

 ؛ فهم أعلم األمة ، وفهمهم مقدم علي فهم غريهمواختاذه عيًدا ،االحتفال بعاشوراءي عل

 . (منه ع رضي هللا ) وأفهمها لنصوص القرآن والسنة  ،وأحرصها علي اخلري

 ((:  الشبهة الثانية ))

ومجع الناس لصالة القيام ِف  ،االحتفال بيوم عاشوراء بدعة حسنة كما فعل عمر قالوا:

   وقال: ،رمضان

  (2) ((  هِذه الِبْدَعةُ  نِْعمَ )) 

 
 بنان، ـ ل دار الكتب العلمية ( بيروت( طـ )  135/   2السبكي )  ــ )األشباه والنظائر( لتاج الدين عبد الوهاب )1(

يروت ـ لبنان، إرشاد الفحول إلى ب( طـ ) دار الكتب العلمية (  398/  1) )تشنيف المسامع بجمع الجوامع( للزركشي 

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان . 531/  1تحقيق علم األصول ) 

 ( . 2010ي ) ــ رواه البخار )2(
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 .   فهذا دليل علي أن هناك بدعة حسنة

 (:هذه الشبهة من وجوه ( عن)) اجلواب 

   )) الوجه األول ((:

ليس بسديد    ِف نظري    وإن قال به كثري  تقسيٌم   ( حسنة و سيئة)عة إيل البد تقسيم

،  صلى هللا عليه وسلم()خمالٌف لقول النيب  من العلماء؛ لكنه ليس بسديد، وهو

 .  أهل العلممجاعات وخمالف ألقوال   ،وخمالف ألقوال التابعني ،وخمالف ألقوال الصحابة

 ك:وإليك بيان شٍئ من ذل

 :  )صلى هللا عليه وسلم(لقول الرسول الفته أما خم

 : )صلى هللا عليه وسلم(رسول هللا  قد قاللف

  ، (1)  (( ... ضاللةٌ  عةٍ بد وَكلَّ  ،حمداثهُتا األمورِ  وشرَّ ... )) 

 :  صلوات ريب وسالمه عليه وقال

كم) )  . (2)  (( ضاللةٌ  بدعةٍ  كلَّ  فإنَّ  ؛موراأل وحُمداثتِ  وإايَّ

 
 ( . 867سلم ) ــ رواه م )1(

 ( . 42(، وابن ماجه )  2676رمذي ) (، والت 4607(، وأبو داود )  17144واه أحمد ) : ر صحيحــ  )2(
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  :وهو ،يقسم البدعة إيل قسم واحد صلى هللا عليه وسلم()فها هو النيب 

  )) كل بدعة : ضاللة ((

 .   (1) عليه دعي أن هناك بدعة حسنة فهذا احلديث حجةافمن 

  : أما خمالفته ألقوال الصحابة

صلى  ساروا على نفس التقسيم الذى تعلموه من النىب (مرضي هللا عنه) فإن الصحابة 

 كل بدعة ضاللة (   ) وهو ،هللا عليه وسلم

 :وإليك بعض أقواهلم

 قال:   عنه(رضي هللا)عمر بن اخلطاب 

 . (2) ( ( وكل حمدثة ضاللة  ،هتاحمداث )) وشر األمور 

  قال:  رضي هللا عنه()بن مسعود   هللاعبد 

 . (3) ((  ولو رآها الناُس حسنةً  كل بدعة ضاللة)  ) 

 
ــ وهذا ليس طعنًا في األئمة والعلماء الذين قالوا بتقسيم البدعة إلى قسمين أو أقسام، بل المجتهد من أهل العلم مأجور  )1(

 ، وقرة عيوننا، وبهم نفتخر .وسنام هللا جميعًا؛ فهم تاج رؤلى اجتهاده ولو أخطأ، فرحمهمثاب ع

 ( . 100) أصول االعتقاد ( )  ي(، والاللكائي ف 75وزي في ) السنة ( ) ــ رواه المر )2(

  ( . 205(، وابن بطة )  126)  ( أصول االعتقاد) رواه الاللكائي في :  صحيحــ  )3(
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  قال: رضي هللا عنه()معاذ بن جبل 

 .  (1)  فإن ما ابُتدع ضاللة....(( ؛ابُتدع  ))...فإايكم وما

 ن هذه اآلاثر: وجه االستدالل م

وهذا   ،ما( و)كل(لعموم )ا صيغ او وذكر  ،دثة وبدعة أهنا ضاللةحمكل   على أهنم حكموا

 .  وأن البدعة كلها ضاللة  ،أن ال بدعة حسنة يالعموم يقتض

 : رضي هللا عنه()ومما يوضح ذلك فعل ابن مسعود 

قال  ف ،يهللون ويكْبون ويسبحون مع بعضهم البعض مجاعة ااملسجد قومً ملا وجد ىف 

مفتتحو ابب  إنكم على ملة أهدى من ملة حممد أو ،يدهوالذي نفسي ب.. ))..هلم: 

                         فقال:   عبد الرمحن، ما أردان إال اخلري،فقالوا: اي أاب ،ضاللة ((

 .  (2)   ()) كم من مريد للخري لن يصيبه ...(

 وجه االستدالل:

 : قالا إمن ،ةأن ما فعلوه بدعة حسن  عنه(رضي هللا)مل يقل هلم عبد هللا بن مسعود 

 
(1)

 .  ه( وغير2216رواه أبو داود ) : صحيح -

(2)
 . (204)رمى : رواه الدا صحيح -
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   ( .( ابب ضاللة )) أو مفتتحو

 :  فجعل القسمة ثنائية

 .  ((إما ملة أهدى ..... أو مفتتحو ابب ضاللة  ))

 . ةولو كان هناك بدعة حسنة ما حصرها ىف القسمة الثنائية املذكور 

 : رضي هللا عنه()وقال 

 .  (1)  فيتم ((فقد كُ   ؛دعوا)) اتبعوا وال تبت

 : ي هللا عنه(ضر ) الوق

حمدثة،  ستحدثون، وُيدث لكم، فإذا رأيتم إنكم أصبحتم على الفطرة، وإنكم  ))

 .(2)(( فعليكم ابهلدي األول 

 قال:    (مارضي هللا عنه)ابن عمر 

 .   (3)  سنة ((ها الناس حكل بدعة ضاللة ولو رآ))  

 اللة  وهي ضاحد، يصرح أبن البدعة قسم و   عنه( رضي هللا)وأتمل ِف أثر ابن عمر 

 
 . (2216) (الُشعب )( والبيهقى فى 205رواه الدارمى ) -(1)
 (  80(، والمروزي )  169)  ــ رواه الدارمي )2(

 . (191) ( المدخل للسنن) ( والبيهقى فى 205) ( اإلبانة) ( وابن بطة فى 126: رواه الاللكائى ) صحيح -(3)
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 رأى الناس أهنا حسنة .   حىت لو

 قال:     رضي هللا عنه()س ابن عبا

 .  (1)  )) إن أبغض األمور إىل هللا البدع (( 

 .  (2)   وإايكم والبدع (( ،ثرعليكم ابالستقامة واأل)) وقال : 

 :قوال التابعنيلفته ألأما خما

ها، وإليك بعض ما ع كلبد الذم ىف  رضي هللا عنه() ج الصحابةفإهنم ساروا على نفس هن

  :ورد عنهم ىف ذلك

 قال :  (رمحه هللا)ب ين املس سعيد ب

يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتني، فنهاه  ملسبب أنه رأى رجاًل قد صح عن ابن ا

 فقال الرجل:   ،سعيد

  :فقال سعيد بن املسبب  ، ؟ يعذبين هللا على الصالة ،داي أاب حمم

 .  (3)  ((  ولكن يعذبك على خالف السنة ،)) ال

 
 (  84) السنة للمروزي  -(1)

 (  712للهروي ) له، ذم الكالم وأه -(2)
 . (436مى ): رواه الدارإسناده صحيح -(3)



ملر ألحكام َعاُشوراء واالَجاِمع الُمَحر    ُمَحر 

 128 

   : قال )رمحه هللا( حسان بن عطية

 .  (1) )) ما ابتدع قوم بدعة ىف دينهم إال نزع هللا من سنتهم مثلها ...((

 من صيغ العموم، تشمل كل بدعة ِف الدين . (ما)

 قال:  ()رمحه هللاجماهد 
َذا ِصرَ )) ىف قوله تعاىل:  ِبيِلِه   َعن سَ َق ِبُكْم َفرَّ  فَ ت َ َواَل تَ تَِّبُعوا السُُّبلَ  اِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوهُ َوَأنَّ هََٰ

ِلُكْم َوصَّاُكم بِِه َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ    [153: األنعام ] (( ذََٰ

 .  (2)  )) البدع والشبهات ((قال: 

  الباب . وهذا غيض من فيض ىف

 : أما خمالفة هذا ألئمة أهل العلم املتبوعني

 فإليك بعض ما ورد عنهم :

 قال:   )رمحه هللا( اإلمام أبو حنيفة

 .( 3)وطريق السلف، وإايك وكل حمدثة؛ فإهنا بدعة ((  رثابأل عليك ))

 
 . (98رمى ) ا: رواه الد إسناده صحيح -(1)

  . (14163رواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره ) : إسناده حسن -(2)

 ( .   1006( )  ذم الكالم وأهله ــ رواه االهروي في : ) )3(
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 قال:   )رمحه هللا( اإلمام َمالك

  قد صلى هللا عليه وسلمحممًدا   )) من ابتدع ىف اإلسالم بدعة يراها حسنة فقد زعم أن

يُت  َوَرضِ   نِْعَميِت  َعَلْيُكمْ اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمتُ ))  ألن هللا يقول :  خان الرسالة؛

ْساَلَم ِديَلُكمُ   .  (1) فال يكون اليوم ديًنا ومئٍذ ديًنافما مل يكن ي   { 3}املائدة: (( ًنا اإْلِ

 :  (ه هللا)رمحوورد عن َمالك 

 ؟  من أين ُأْحرِم ،فقال له: اي أاب عبد هللا ،أاته أن رجاًل 

  عليه وسلم(هللا )صلى  من ذي احلليفة، من حيث َأْحَرم النيب: فقال َمالك

   من عند القْب :سجدمن املقال الرجل: إين أريد أن أحرم ف

 ل أزيدها؟  وأي فتنة هذه ِف أميافقال الرجل:  ؟ أخشى عليك الفتنة:  فقال مالك

وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إىل فضيلة قصر عنها رسول هللا : فقال مالك

  :وليق إين مسعت هللا !! صلى هللا عليه وسلم

َنٌة َأوْ ِصيب َ ن تُ خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه أَ فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن ))   .  [63النور:] (( ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  ُهْم ِفت ْ

  قال: )رمحه هللا(ام أمحد ماإل

 
 .طـ ) دار التوحيد ( (62 \ 1االعتصام )  -(1)
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 ،صلى هللا عليه وسلمالتمسك مبا كان عليه أصحاب رسول هللا   :)) أصول السنة عندان

 .  (1)  (( وكل بدعة ضاللة ، لبدعوترك ا ،واالقتداء

 :  (اللة دعة ضويه ِف شرح هذا احلديث ) كل بِف فتا قال اإلمام الشاطيب

ة، وليس فيها ما هو  لبتَّ أ ستثىن منه شئ وال يُ  ،هذا حممول عند العلماء على عمومه)) 

 (2)  حسن أصاًل ((

 :  )رمحه هللا(الشقريي حممد عبد السالم خضر  /قال الشيخ

 ت صغرية كان - من حمققي العلماء إىل أن كل بدعة ِف الدين  ب كثريقد ذه ))

ِف ذم البدع بصيغ   ألحاديث اليت جاءتذلك ابلوا لفهي حمرمة، واستد -أو كبرية

   «كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة    » العموم: كحديث 

 (( «من أحدث ِف أمران ما ليس منه فهو رد  » وحديث 

 وظنخطأ عض متأخري الفقهاء البدعَة إىل مخسة أقسام يم بوتقس » : )رمحه هللا( مث قال

ًئا ْغيِن ِمَن احلَْق ِ ي ُ اَل  نَّ َوِإنَّ الظَّ  ))  ة للرسول شاقة وحمادهو منهم م  بل {،28}النجم:((   َشي ْ

 
 ن يه للشيخ/ عبد هللا بن عبد الرحمن الجبر( مع شرح 37ــ أصول السنة لإلمام أحمد ) صـ  )1(

 ) مكتبة دار المسير ( الرياض .

 ( طـ ) مكتبة العبيكان ( 234ــ فتاوى الشاطبي )صــ  )2(
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فلهم نصيب من الوعيد املذكور ) كل بدعة ضاللة (؛   الذي قال: صلى هللا عليه وسلم

َ َلُه اهْلَُدىَٰ َويَ تَّ لرَُّسوَل ِمن بَ عْ َوَمن ُيَشاِقِق ا))  ِف آية َول ِِه  ن ُ ِمِننيَ ِبْع َغرْيَ َسِبيِل اْلُمؤْ ِد َما تَ َبنيَّ

 . (1)  « َوَساَءْت َمِصريًا (( مَ  َوُنْصِلِه َجَهنَّ َما تَ َوىلََّٰ 

، صلى هللا عليه وسلمقوهلم أن هناك بدعة حسنة خمالف لقول الرسول  فتأمل أخي

وخالفهم ِف  ، وحمققي العلماء ، والتابعني )رمحهم هللا( ،(م عنههللا رضي)ة وقول الصحاب

 ؟! م أتخذهأي ِ بِ فَ  ،)ولو كثروا( العلماءعة من مجاذلك 

 .[7احلشر:] (( َوَما آاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْنُه فَانتَ ُهوا ))وقد قال تعاىل:

   ((: الثاين)) الوجه 

 ؛ إذ التقسيم نوعان:وز فيه الزايدة وال النقصان، ال جترعي توقيفييم شتقس تقسيم البدعة

  تقسيم شرعي: األول ((:)) 

: أصغر وأكْب، وتقسيم الذنوب  رك إىلمثل: تقسيم الش ،اء به دليل شرعيلذي جوهو ا

لورود  ؛ ال جتوز فيه الزايدة وال النقصان ،صغائر وكبائر، فهذا تقسيم شرعي توقيفي إىل:

 .  به الدليل

 
 لعربية ( القاهرة .( طـ ) مكتبة جمهورية مصر ا 23ــ السنن والمبتدعات ) صـ  )1(
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  تقسيم اصطالحي : :(( )) الثاين

 . ..إخلحديث  ، ومصطلحوأصول فقه ،وتفسري ،هوفق ،عقيدة كتقسيم علوم الدين إىل:

 ن، وشروط، وسنن ..إخل . وتقسيم الصالة إىل: أركا

أو يؤدي إيل   ،ما مل خيالف الشرع ،وال مشاح ِف االصطالح ،فهذا تقسيم اصطالحي

  ن أي نوع ؟لبدعة متقسيم ا:  فننظر هنامفسدة؛ 

 ؛وز فيه الزايدة وال النقصانهي من أنواع التقسيم الشرعي الذي ال جت :(( اجلواب)) 

 أن يُقال: هناك بدعة حسنة . يصح فال 

  :  (( الثالث) الوجه )

 ( نص   كل)  وذلك ألن  ؛خيالف القاعد العلميةقولكم أن هناك بدعة حسنة 

  :(1) أقوي صيغ العموم ِف العموم، وهي

 ضاللة،  فكل بدعة  ؛علي عمومه ىواألصُل ِف العام أن يبق  (، بدعٍة ضاللةٌ  ) كلَّ 

 صلى هللا عليه وسلم القوي الذي خيصص كالم النيب  لدليليه ابومن أراد التخصيص فعل

 
 وقاف والشؤن اإلسالمية ( الكويت، ( طـ )وزارة األ 64/  3بحر المحيط( للزركشي ) )ال ــ )1(

 ( طـ ) دار السالم ( مصر . 320/  1ب الساطع نظم جمع الجوامع، للسيوطي ) كالكو
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 . رضي هللا عنه()وفهم أصحابه 

   ((: الرابع)) الوجه 

وال   ،وال قول صاحب  ،سنةوال  ،قرآن :من  ال دليل عليه قولكم أن هناك بدعة حسنة 

 .  ويكفي هذا ِف بطالن القول ؛قياس صحيح

 ؟   البدعة هذه (( ْعمَ نِّ : )رضي هللا عنه(قول عمر  يه ) توج)وهو:  ويبقى إشكال،

 توجيهات، ومنها: )) نِْعَم البدعة هذه ((: رضي هللا عنه()ملقالة عمر 

  ((:  األوله يوجت)) ال

 الدين، البدعة الشرعية وهي البدعة ِف   إما: عنه( رضي هللا)املقصود هنا من قول عمر 

 .  هلماأو البدعة اللغوية، احتماالن ال اثلث 

 . شكبال  لغويةأراد البدعة ال فنقول:

 األصل ِف السنن واآلاثر محل اللفظ علي املعين الشرعي. :فإن قيل

 .  علي خالفه نعم، إال ما دل الدليل املعتْبقلنا: 

 صلى هللا عليه وسلمألن النيب   ؛فما فعله سنةٌ : رضي هللا عنه()فننظر فيما فعله عمر 

 وقال:  ،ليوم الرابعومل خيرج ِف ا -كما ِف الصحيح-صلي أبصحابه 
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، بل أحيا  ِف الدين  ُُيِدْث شيًئامل  رضي هللا عنه()فُعَمُر  َض عليكم ((فر أن تُ  )) خشيتُ 

 وعدم فرضيتها علي األمة  وسلم( )صلى هللا عليهموت النيب  :وهي السنة؛ النتفاء العلة

 : ) رمحه هللا (قال ابن عبد الرب 

 لم()صلى هللا عليه وسمن ذلك إال ما سنه الرسول  رضي هللا عنه()ر  يسن عم))مل

ًفا وكان ابملؤمنني رءو  ، ن تفرض على أمتهخشية أإال  واظبةومل مينع من امل ،ُيبه ويرضاهو 

أن   )صلى هللا عليه وسلم(ذلك من رسول هللا  ه( رضي هللا عن)ر فلما َعِلم عم رحيًما؛

   ؛وأمر هبا ،أقامها للناس وأحياها نقص منها بعد موته،زاد فيها وال يُ الفرائض ال يُ 

 .  (1)((  ربع عشرة من اهلجرةأوذلك سنة 

 :هللا (  محه) ر ة شيخ اإلسالم ابن تيميقال 

تسمية لغوية، ال تسمية  أكثر ما ِف هذا تسمية عمر تلك: بدعة، مع حسنها، وهذه)) 

 .البدعة ِف اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غري مثال سابق شرعية، وذلك أن

  صلى هللارسول هللاشرعي، فإذا كان نص  فمامل يدل عليه دليل :وأما البدعة الشرعية

 بعد موته أو دل عليه مطلقا، ومل   اب فعل أو إجيابهاستحبعلى  عليه وسلم قد دل

 
 ة ( القاهرة .( طـ ) دار الفاروق الحديث 94/  4ــ التمهيد )  )1(
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 فإذا  -رضي هللا عنه- ككتاب الصدقة، الذي أخرجه أبو بكربعد موته،   يعمل به إال

ن  كما أ ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة ِف اللغة؛ ألنه عمل مبتدأ عمل

 ِف ى حمداثً ويسم  بدعة لنيب صلى هللا عليه وسلم يسمىالدين الذي جاء به ا نفس

سلم صلى هللا عليه و عن أصحاب النيب  اللغة، كما قالت رسل قريش للنجاشي

إن هؤالء خرجوا من دين آابئهم، ومل يدخلوا ِف دين امللك،   « :املهاجرين إىل احلبشة

  » .وجاءوا بدين حمدث ال يعرف

 ة ي بدعوإن مسيعة، ليس بدعة ِف الشر  :تاب والسنةمل الذي يدل عليه الكك العمث ذل

وقد علم أن قول النيب  .الشريعةِف اللغة، فلفظ البدعة ِف اللغة أعم من لفظ البدعة ِف 

دين اإلسالم،  عمل مبتدأ، فإن  مل يرد به كل »كل بدعة ضاللة « :صلى هللا عليه وسلم

  ما ابتدئ من األعمال اليت مل :وإمنا أراد هو عمل مبتدأ،بل كل دين جاءت به الرسل ف

 (1) (( لمصلى هللا عليه وس ها هويشرع

  ((:  الثاينه يوج ت)) ال 

 ألن ؛فال حجة لكم فيه قصد البدعة الشرعية رضي هللا عنه()أن عمر نا وقلنا ولو تنزل 

 
 ( طـ ) مكتبة اإليمان ( المنصورة ـ مصر . 220 ــ 921ء الصراط المستقيم ) صـ ــ اقتضا )1(
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 _ (1) _ وهو حجة عند أكثر أهل العلم ،سنة متبعة رضي هللا عنه()فعل عمر 

 : صلى هللا عليه وسلمول هللا  رس قال؛ ، أو خيالفه أحد من الصحابةعَ ما مل خيالف املرفو 

ْهِدينْيَ ِمْن بَ ْعِدي الرَّاِشِدينَ  ءِ اخلَُلَفا وُسنَّةِ  بسنيت عليكم)) 
َ
وَعضُّوا عليها  مَتَسَُّكوا هبا، ،امل

  .(2)( ( ابلن ََّواِجذِ 

 :صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا و 

  (3) (( وُعمرُ  بْكرٍ  أيب :بَعدي من ابللََّذْينِ  اقَتدوا)) 

  ((: الثالثه يوجت)) ال

 ؛افال حجة لكم أيضً  وال حجة،،ليس بسنة  رضي هللا عنه()ضنا أن فعل عمر افرت  ولو 

 ومل يُنكر علي عمر  ،أمجعوا علي ذلك (مرضي هللا عنه) وذلك ألن الصحابة 

   .اًعا  صار منهم إمجأحٌد منهم؛ ف (مرضي هللا عنه)

 ((: الشبهة الرابعة ))

 . حسنوهواست عاشوراء ورد عن بعض العلماء، االحتفال بيوم

 
 ( طـ ) مكتبة الرشيد ( السعودية . 164البعلي ) صـ  ــ تلخيص روضة الناظر، ألبي الفتح )1(

  . ( 42(، وابن ماجه )  2676(، والترمذي )  17145: رواه أحمد )  صحيحــ  )2(

(، وغيرهم . 97، وابن ماجه ) ( 6236(، والترمذي )  23293)  : رواه أحمدصحيح ــ )3(
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 : جوه ((هذه الشبهة من و  عن)) اجلواب 

   : )) الوجه األول ((

وخمالفة هلدي  )صلى هللا عليه وسلم(خمالفة هلدي النيب  )رمحهم هللا(أقوال هؤالء العلماء 

 أم بفهم النيب  )رمحهم هللا(والتابعني، فبمن أنخذ ؟! بفهمهم  (معنهرضي هللا  ) الصحابة

 قرون؟ وخري ال هللا عليه وسلمصلى 

 .((  الرَُّسوُل َفُخُذوهُ  مُ اَتكُ َوَما آ)) : قال تعاىل

   ((: )) الوجه الثاين

 تموه.دعيفسقط ما ا ؛  ل عليهاعلماء ال ُيستدل هبا، بل حنن تتاج للتدليأقوال ال 

   ((: لثالثوجه ا)) ال

وهذا يدل  ؛قول صاحب من وال  ،سنةمن وال  ،ال من كتاب :هذا القول ال دليل عليه 

 .  علي بطالنه بال شك

  ..لم .وهللا أع

 وابهلل التوفيق ...
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   )) مسائل تتعلق بعاشوراء ((                     

                                                                                                  : (( ةعشر  )) الـمـسـألـة الرابعة                        

 ؟هبذا االسم  (عاشوراء)َي ُسمِّ  ملاذا ( ــ14)                 

أغلبها ال دليل   ،قيل ِف ذلك أقاويل ،(1)اسم إسالمي ال يُ ْعَرف ِف اجلاهلية  (عاشوراء) 

 عليه، ومنها:

 : ول (()) األ

 .  وهذا ظاهر ،(2)  رماحمل عاشرألنه 

 )) الثاين ((: 

 . (3)اء بكرامات أكرم فيه عشرة من األنبيألن هللا 

 
 األفكار في شرح معاني اآلثار ( للعيني  ر الدولية (، ) نخبفكاأل( طـ ) بيت ا 604ة ( البن األثير ) صـ ــ ) النهاي )1(

 السعودية .( طـ ) دار المنهاج ( و ) دار اليسر ( المدينة ـ  186/  11) 

 دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان .ـ ) ( ط 167ــ  166/  11اري ) ــ عمدة الق )2(

العلمية ( بيروت ـ لبنان، نخبة األفكار في ) شرح معاني اآلثار (  ب( طـ ) دار الكت 167/  11مدة القاري ) ــ ع )3(

 (  314/  3الجليل ) المدينة ـ السعودية، مواهب ( طـ ) دار المنهاج ( و ) دار اليسر (  188/  11للعيني  ) 

 الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان .دار طـ ) 
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   (:)) الثالث (

 .(1)ألنه عاشر كرامة أكرم هللا تعاىل هبا هذه األمة  :ليق

 )) الرتجيح ((:

 هو القول األول :  الظاهر

 . ألنه عاشر احملرم  ( عاشوراء) مُسِ َي أنه 

 )) برهان ذلك ((:

 . أن هذه مقتضى االشتقاق والتسميةأ    

 .  ايهعلرهان ل عليها، وإمنا هي أقوال ال بب    وألن األقوال األخرى ال دلي

  ...وهللا أعلم 

 وابهلل التوفيق ... 

 

 

 
( طـ ) دار المنهاج ( و ) دار اليسر ( المدينة ـ  188/  11)  األفكار في شرح معاني اآلثار ( للعيني ــ ) نخب )1(

 السعودية .
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    )) مسائل تتعلق بعاشوراء ((                    

                                                                                                      : (( ةامسة عشر )) الـمـسـألـة اخل                       

 ؟ ملاذا كانت العرب تصوم عاشوراء قبل البعثة ( ــ15)            
 

 ءِف الصحيح( أن قريًشا كانت تصوم عاشورا )  ارضي هللا عنه نا عائشةورد ِف حديث أُم ِ 

  قالت:  (ارضي هللا عنه)عن عائشة 

 ِف اجلاهليَِّة،  )صلى هللا عليه وسلم(يَوًما َيصوُمه َرسوُل هللِا  عاشوراءَ  كان يَومُ ))  

دينَة صاَمُه  )صلى هللا عليه وسلم( النَّيبُّ  ِف اجلاهليَِّة، فلمَّا َقِدمَ  ُمهُ صو تَ  شٌ قُ َري وكانت 
َ
امل

   .(1)  (( عاشوراء وتَركَ  ،الَفريضةَ كان َرَمضاُن هو   ضانُ بصياِمه، فلمَّا نَزَل َرمَ  وأَمرَ 

 وها هنا سؤال:

 ليوم ؟ ا اوما عالقتهم هبذ  ؟  وملاذا كانت قريش تصوم يوم عاشوراء

   .ن هذا السؤال احلافظ ابن حجر وممن أجاب عؤال، ا السقد أجاب العلماء عن هذ

 
 وهذا(  753(، والترمذي )  2442(، وأبو داود )  1125سلم ) وم(،  2002(، والبخاري )  25294ــ رواه أحمد )  )1(

 لفظ اإلمام أحمد .
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 : ) رمحه هللا (قال احلافظ ابن حجر 

وهلذا كانوا يعظمونه  ؛هم تلقوه من الشرع السالفلعاشوراء فلعل وأما صيام قريش)) 

( لباغندي الكبري ا) مث رأيت ِف اجمللس الثالث من مالس  ،بكسوة الكعبة فيه وغري ذلك

فعظم ِف  ،ا ِف اجلاهليةأذنبت قريش ذنبً  :فقال ،ن ذلكع  ئلسُ  عن عكرمة أنه 

  (1) ((  - أو معناه -صوموا عاشوراء يكفر ذلك هذا  :فقيل هلم ،صدورهم

 .(2) ((  اشكرً فصاموه  ،فع عنهممث رُ  ،أهنم كانوا أصاهبم قحطوقيل : )) 

 وهللا أعلم ..

 وابهلل التوفيق ... 

 

 

 

 

 
 ( طـ ) دار الحديث ( القاهرة . 0002( تحت الحديث رقم )  298/  4ابن حجر ) ــ فتح الباري للحافظ  )1(

 ( القاهرة .( طـ ) دار الحديث  3831( تحت الحديث رقم )  183/  7ــ فتح الباري للحافظ ابن حجر )  )2(
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 لق بعاشوراء ((  عئل تت)) مسا                     

                                                                                                       :(( ةعشر  ة)) الـمـسـألـة السادس                          

 عيالال حكم التوسعة على ( ــ16)                        
 

 قولني :  ة علىملسألاختلف العلماء ِف هذه ا

 )) القول األول ((:

  العلماء وهبذا قال كثري من ،يستحب التوسعة على األهل والعيال ِف يوم عاشوراء

، (2) املالكية و ،  (1)احلنفية مذهب  فقد ورد ِف :ِف املذاهب األربعةتأخرين امل

 .(4)واحلنابلة ،  (3) الشافعيةو 

 
 ار اليسر ( ( طـ ) دار المنهاج ( و ) د 187/  11للعيني ) ر ( ألفكار في شرح معاني اآلثاا ــ ) نخب )1(

 (  399ــ  398/   3حتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار ) مالمدينة ـ السعودية، رد ال

 طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان.

 (  125/  2لشرح الصغير ) ن، اتب العلمية ( بيروت ـ لبنا( طـ ) دار الك 314/  3ل ) ــ مواهب الجلي )2(

 ( م .1995ب العلمية ( بيروت ـ لبنان الطبعة األولى ) ت( طـ ) دار الك 447/  1بلغة السالك )  طـ ) دار الفضيلة (،

الجمل على  اض ( المنصورة ـ مصر، حاشية( طـ ) مكتبة في 507ــ ) الصواعق المحرقة ( للهيتمي الشافعي ) صـ  )3(

 وحواشي الشرواني على تحفة المحتاج  ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان، 654/  3شرح المنهج ) 

 ( طـ ) دار الفكر ( بيروت ــ لبنان  501/  3) 

( ( طـ ) دار الفكر  459/  1 ( طـ ) دار الكتاب العربي ( بيروت، شرح منتهى اإلرادات ) 68/  2ــ الفروع )  )4(

 يروت ـ لبنان .( طـ ) دار إحياء التراث العربي ( ب 413/  2) ناع بيروت ـ لبنان، كشاف الق
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 .(1)سنت هبا ال بد من فعلها يُ سنة   ذلكوأن ال يصري ،عدم الَتَكلُّفم ضهعب واشرتط

 : واستدلوا على ذلك

  :قال  )صلى هللا عليه وسلم( أن رسول هللا رضي هللا عنه()عن أيب هريرة  يَ وِ رُ 

 .(2)  (( ع هللا عليه سائر سنته ع على أهله يوم عاشوراء وسَّ من وسَّ )) 

 . (3) ((  ا فما رأينا إال خريً  ،تني سنة أو سذ مخسنيناه منقد جرب))  : قال ابن عيينة

 )) سؤال ((: 

 وما احلكمة من التوسعة يف يوم عاشوراء خاصة ؟

 )) اجلواب ((: 

 : ) رمحه هللا (ناوي قال امل

  .وهم ِف نفقته ) من وسع على عياله ) 

 
 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان . 314/  3ــ مواهب الجليل )  )1(

سعود ي ) الكبير ( من حديث ابن م(، وعند الطبراني ف 3795: رواه البيهقي في ) الشعب ( ) حديث ضعيفــ  )2(

ة من الصحابة، ولم يصح منها طريق، لشداخ ، وهو ضعيف الحديث؛ والحديث ورد عن جماعبن ا( وفيه الهيثم 10007)

 كم عليه بعض العلماء بالوضع . حوقد 

إحياء التراث العربي(  ( طـ ) دار 413/  2( طـ ) دار الكتاب العربي ( بيروت، كشاف القناع )  68/  2ــ الفروع )  )3(

 ت ـ لبنان .بيرو
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  ( . ِف) وِف رواية إبسقاط  ،عاشر احملرم  ( ِف يوم عاشوراء) 

الدنيا   غرق انه أ سبحوذلك ألن هللا ،دعاء أو خْب ( عليه ِف سنته كلها هللاوسع ) 

   .عاشوراءفرد عليهم دنياهم يوم   ،فلم يبق إال سفينة نوح مبن فيها ،ابلطوفان

بسالم وبركات عليهم وعلى من ِف  ،مروا ابهلبوط للتأهب للعيال ِف أمر معاشهموأُ 

فيسن زايدة ، املعاش وظائف وسعة والزايدة ِففكان ذلك يوم الت ،أصالهبم من املوحدين

  . ( وذلك مرب للْبكة والتوسعة ،ذكره احلكيم)  .ل عامذلك ِف ك

   :قال جابر الصحايب

   ((، ادانه صحيحً جربناه فوج)) 

 وقال ابن عيينة:  

 .(1) ((  جربناه مخسني أو ستني سنة)) 

ومن   )صلى هللا عليه وسلم(ح ألن إغراق الدنيا وجناة نو  ؛وهذا التعليل فيه نظر قلت:

دليل وبرهان، وال برهان اثبت ىل تاج إيب ُيني ِف يوم عاشوراء هذا أمر غي عه من املؤمنم

   .على هذا التأريخ

 
 .( هـ  2003( م )  1938ر ( طـ األولى ) مص ( طـ ) مكتبة 9075( حديث رقم )  312/  6)  قديرــ فيض ال )1(
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 اين (( ول الث)) الق 

 .(2)  احلنابلة ومجاعة من ،(1) وهبذا قال بعض احلنفية  ال تشرع التوسعة ؛
 واستدلوا على ذلك: 

 . صلى هللا عليه وسلميث عن النيب ة على األهل والعيال حدأبنه مل يثبت ِف التوسع

 :(  هللا ) رمحه ابن تيميةشيخ اإلسالم  قال

أعلى ما فيها حديث إبراهيم بن حممد  ،معروفة وي ِف التوسعة على العيال آاثروقد رُ  (( 

 بن املنتشر عن أبيه قال: 

  (( وسع هللا عليه سائر سنته  ع على أهله يوم عاشوراءمن وسَّ )) 

 .........  عرف قائلهنقطع ال يُ وهذا بالغ م

  :  مث قال 

 .(3)  (( احملدثةلبدع من ا وتوسيع النفقات فيه هو))    

 
 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان .  398/  3( ح، رد المحتار ) 930/ 2ــ مشكالت التنبيه على الهداية )  )1(

ان ( ( طـ )مكتبة اإليم238اء الصراط المستقيم ) صـ اقتضر الكتاب العربي ( بيروت، ) دا ( طـ 68/  2الفروع )  ــ )2(

 ( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة . 67ــ66ـصالمنصورة ـ مصر، لطائف المعارف ) 

 ( طـ )مكتبة اإليمان ( المنصورة ـ مصر238ــ اقتضاء الصراط المستقيم ) صـ  )3(
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 : (( الرتجيح  )) 

  كان  وإن هللا، فمن صواابً  كان   إن وأعلم، أعلى  وتعاىل تبارك وهللا - نظرى ىف حجالرا

 :  - بريئان ورسوله وهللا الشيطان، ومن فمىن خطأً 

 حديث: لى ثبوت أن املسألة مدارها ع

 (1)  (( ه شوراء وسع هللا عليه سائر سنتمن وسع على أهله يوم عا)) 

ومل يرد  ،ةعشرع التوسيثبته قال أبنه ال ت ن مل، ومفمن قال بثبوته قال ابستحباب التوسعة

 فيها شيء. 

 :فقد ضعفه مجاهري احملدثني   ؛أن احلديث ل يثبت : واألقرب ِف نظري

 اية : ) ال أصل له ( ، وِف رو  فقال : ،ذا احلديثئل اإلمام أمحد عن هسُ 

 .(2) (  ا) فلم يره شيئً 

  أبو زرعة الرازيفه وضع

 
لطبراني في ) الكبير ( من حديث ابن مسعود ند ا(، وع 3795في ) الشعب ( ) : رواه البيهقي حديث ضعيفـ ـ )1(

لحديث؛ والحديث ورد عن جماعة من الصحابة، ولم يصح منها طريق، ا( وفيه الهيثم بن الشداخ ، وهو ضعيف 07100)

 وقد حكم عليه بعض العلماء بالوضع . 

 لقاهرة .( طـ ) مكتبة الصفا ( ا 67 ــ لطائف المعارف ) صـ )2(
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  ،(1)منكر  وقال الدارقطين:

شيء إال شيء    صلى هللا عليه وسلم) وال يثبت ِف هذا عن النيب ):  وقال العقيلي

 (2)  (( به براهيم بن حممد بن املنتشر مرساًل روى عن إيُ 

 ( .  وعاتاملوض) ِف  وأورده ابن اجلوزي

   :  وقال ابن تيمية

 ذوا  ء اختهؤالفإن   ؛رافضة وال اصبة  النرت العصبية بنيضع ملا ظههذا وُ ) واألشبه أن  )

، وكالمها  افيه واختاذه عيدً  ةتقتضي التوسع اا، فوضع أولئك فيه آاثرً يوم عاشوراء مأمتً 

 .(3) (( ابطل

 :  قال ابن رجب

 .(4) ( (ال يصح منها شيء  ،ددة، وقد روي من وجوه متع) فإنه ال يصح إسناده)

 م :  قال ابن القي

 
 ( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة . 67) صـ  عارفــ لطائف الم )1(

 ــ المصدر السابق . )2(

 ( طـ )مكتبة اإليمان ( المنصورة ـ مصر.238ط المستقيم ) صـ اــ اقتضاء الصر )3(

 ( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة . 67ــ لطائف المعارف ) صـ  )4(
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 .(1)ث احلديهذا  قال اإلمام أمحد: ال يصح

 .(2) ( الفوائد اجملموعة) وأورده الشوكاين ِف  ،ذهيبوضعفه ال

 حيث قال:  ؛ومن املعاصرين األلباين

 . (3) ((وهكذا سائر طرق احلديث مدارها على مرتوكني أو مهولني ...)) 

 :  اعضها بعضً إن طرقه يقوي ب : على من قال اردً املعلمي اليماين  قال 

 .(4)  (( اضً ها بع) بل يوهن بعض)

 :قواهمن العلماء من و 

 قال البيهقي بعدما ذكر احلديث :

وهللا  ،فهي إذا ُضم بعضها إىل بعض أخذت قوة ،هذه األسانيد وإن كانت ضعيفة

 .(5)أعلم

 
 .دية ( طـ ) دارالعاصمة ( السعو 89ــ المنار المنيف ) صـ )1(

 (  37( باب الصيام رقم )  99ــ  98ــ ) الفوائد المجموعة ( للشوكاني ) صـ  )2(

 دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان.  )طـ 

 ( طـ ) دار الراية ( الرياض . 413ــ تمام المنة في التعليق على فقه السنة ) صـ  )3(

 وائد المجموعة ( .ــ في تحقيقه لكتاب ) الف )4(

 ار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان .( طـ ) د 3795( حديث رقم )  366/  3اإليمان ) شعب ــ  )5(
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 قال العراقي:  

 .(1) (( صحح بعضها ابن انصر احلافظ ....  : ة طرقحلديث أيب هرير )) 

 هللا أعلم ..و

 ،وهي مسألة اجتهادية، واألقرب عدم ثبوت احلديث  ،ءلعلمابني افيها واملسألة خمتلف 

  .)صلى هللا عليه وسلم(وخري اهلدي هدي حممد 

 وابهلل التوفيق ...

                     

 

 

 

 

 
 

 ( طـ ) دارالكتاب العربي ( بيروت . 1193( حديث رقم )  504ــ المقاصد الحسنة ) صـ  )1(
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 علق بعاشوراء (()) مسائل تت                    

 :(( ة)) الـمـسـألـة السابعة عشر                        

   لت يف يوم عاشوراءطوائف ض ( ــ17)                     
 

 :أن الناس ِف يوم عاشوراء على ثالث طوائف -رمحين هللا وإايك -اعلم 

 .  برْ فجعلوه يوم حزن وكَ  ،و ىف هذا اليومفُ أ    طائفة عندهم جُ   

يه الفرح ا فو ر وأظه ،فاختذوا يوم عاشوراء عيًدا، واحتفلوا به ،طائفة عندهم غلوب    و 

وهي من وضع  ،أبمور ما أنزل هللا هبا من سلطان عز وجل هلل وتعبدوا ،والسرور

 الكذابني .

 . ِف هذا اليوم  صلى هللا عليه وسلمسلكوا هدي النيب  ،ج    وطائفة وسط خيار عدول

  )) الطائفة األوىل ((:

الذين جيعلون يوم  ( قبحهم هللا)  الشيعة :من هذه الطوائف اليت ضلت ِف يوم عاشوراء

للحزن علي مقتل احلسني  زَن والنوح واللطم إظهارًاه احلفيفُيظهرون  ،متًاشوراء مأعا

 .نه ُُيسُن صنًعاوُيسُب أ ، وهذا عمُل من ضلَّ سعُيهُ  ،رضي هللا عنه()
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 :رمحه هللا ( ) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 :  كان مقصد من سنَّ ذلك  )) 

بل  ،املسلمني تفاقاب ا وال مستحًبا ليس واجبً فإن هذا  ؛رقة بني األمةفتح ابب الفتنة والف

 .(1) ( ( إحداث احلزن والنياحة للمصائب القدمية من أعظم ما حرمه هللاُ ورسولُهُ 

 :) رمحه هللا ( قال ابن رجب

 ، فكيف مبن ايم مصائب األنبياء وموهتم مأمتًاابختاذ أ ومل أيمر هللاُ وال رسوله) )

 .(2)( (؟! دوهنم 

 : ثانية (()) الطائفة ال

أبمور ، وتعبدت هلل فيه واختذته عيًداأظهرت الفرح والسرور  ،ضلت  هناك طائفة أخري

   . ةصوفاملت كثري من  وهم ، وهي من وضع الكذابني،ما أنزل هللا هبا من سلطان

ل واالختضاب االكتحال واالغتسافظنوا أن   ،  ذلك بعض أهل السنةوقد وقع معهم ِف

  من هللا .  ةوقرب فضل هفي  والتزين ....... إخل 

 
 يروت ـ لبنان .طـ ) دار الكتب العلمية ( ب(  357/  2ــ منهاج السنة النبوية )  )1(

 .  ( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة  67لمعارف ) صــ ئف اــ لطا )2(
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  : اهب دوا هللعبوت ، ضع الكذابنين و  رها مث صح، ب ل وأك تب أحادي  ث وِبث ار ملذوا  أخف

ذوا ي وم ب ل واخت ؛، وصالة عاشوراءدعاء ع اشوراء، و التط يب و ، اديث االكتحالحكأ

 . روال س  رو  رحفرون الظهوي ،نيجتمعو ف : ل س ن ةون ب ه كتفلا ُي دً عي اش  وراء  ع

 : ( هللا) رمحه ابن القيم قال 

وغري ذلك  ،والصالة ، والتوسعة ،والتزين ،يوم عاشوراءو  ،أحاديث االكتحال : انهوم ))

 صلى هللا عليه وسلمال ل ه   ن رس ول ي ث ب  ت عومل  ،واحد ء م  ن  ه ش يي ص ح ال -من فضائله 

  ي  ه  ا ح دي  ث :  ل م  ا فوأق ،وم ا ع  داه ا ف ب  اط ل ،م  ن ه غ ي  ر أح ادي  ث ص ي  ام  ه

 . ع ل  ى ع ي  ال  ه وأه  ل  ه ي   وم ع  اش  وراء وس  ع ال ل ه ع ل يه س ائ  ر س ن ت  ه (  عسَّ و ن م) 

 ق ال أح م د :  

   . ال ي ص ح ه ذا احلديث 

ي  وم  ، وق اب ل ه آخ  رون ف ات خ  ذوهت ط ي  ب م ن وض ع ال ك ذاب ي  نوأح ادي  ث االك ت ح ال وال 

 . (1)  (خ  ارج ت   ان ع ن ال س  ن   ة ( ، ان م ب ت دع ت ان   ت  وال ط  ائ  ف ؛أل  م وح زنت 

 ونسأل هللا السالمة . 

 
 ) دار العاصمة ( بيروت . ـ( ط 89ــ المنار المنيف ) صـ  )1(
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 )) الطائفة الثالثة ((: 

 ،فهم يصومون هذا اليوم ؛وسٌط بني هؤالء وهؤالء فَ ُهم ؛هبا أهل السنة املتمسكون ُهمو 

 . دليل اثبت مل يرد عليه   فيه شيًئا وال ُُيدثون

 : ( ) رمحه هللاقال ابن القيم 

 ،م  ن ال ص  وم  صلى هللا عليه وسلم وأه ل ال س ن ة ي ف  ع لون م ا أم ر ب ه ال ن ب ى  ) ...

 . (1) ش يط ان م  ن ال   ب    دع (وي  ت ج  ن ب   ون م ا أم  ر ب  ه ال 

 وهللا أعلم ..

 وابهلل التوفيق ...

 

 

 

 

 

 
 ( طـ ) دار العاصمة ( بيروت 89ــ المنار المنيف ) صـ  )1(
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 ()) الفصل الثالث (                            
 

 : خطاؤان يف احملرم وعاشوراء (()) أ                       
 

 :وهي ،هاوأمهيف هذا الفصل نذكر أشهر األخطاء املتعلقة ابحملرم وعاشوراء 
 

 .  بدون ألف والم ( حمرم )قول شهر  األول:اخلطأ 

 . االعتقاد أن اهلجرة كانت ِف أول احملرم اخلطأ الثاين:

 .  عيًدا ذها واختا ،برأس السنة اهلجرية االحتفال  اخلطأ الثالث:

 .  اختاذ يوم عاشوراء عيًدا  اخلطأ الرابع:

 .  ترك صيام عاشوراء اخلطأ اخلامس:

 . لصومإفراد عاشوراء اب اخلطأ السادس:

 . االعتقاد أن التوسعة على األهل والعيال له فضل خاص أ السابع:اخلط

 ! ! العتقاد أن هذا فتحة خريوا ،ال احملرم بعمل الفطرياستقب اخلطأ الثامن:

ألجل ختم السنة وافتتاحها   ؛وبدء احملرم ابلصوم ،إهناء ذي احلجة ابلصوم طأ التاسع:اخل

 .ابلصيام
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إمهال تذكري  ، و دات وردت هبا أحاديث موضوعة وضعيفة جًدافعل عبا اخلطأ العاشر:

 .  الناس بفضل يوم عاشوراء املبارك
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 شوراء (( وعا )) أخطاؤان يف احملرم                         

 االعتقاد أن اهلجرة كانت يف أول شهر احملرم ( ــ1)             

 : ىف أول شهر احملرم كانت  عليه وسلم(هللا  )صلى النىب هجرة يعتقد الكثريون أن 

 ىف أول شهر احملرم !!يعتقدون أن اهلجرة كانت  ،وهذا خطأ شائع عند كثري من الناس

 . وليس بصحيح ،طألكنه خ وكثري من اخلاصة مةوهذا رغم شهرته بني العا

  :() ســـؤال ()

 ؟  )صلى هللا عليه وسلم(ومىت كانت هجرة النىب 

  :() الــجــواب ()

   : املعلوم عند أهل احلديث والتاريخ والسري ق  والن

 :(الـقـول األول ( ))

 ،هاجر من مكة إىل املدينة ىف أوائل شهر ربيع األول  ليه وسلم()صلى هللا عأن النىب 
؛ ليلة خلت من ربيع األولشرة الثنىت ع -ضواحى املدينة  أحد - حيث دخل ق باء
  :الذي عليه اجلمهور وهذا هو املشهور

  .أنه هاجر ىف ربيع األول 
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 :) رمحه هللا (قال ابن هشام 

 هبما قباء على بين عمرو بن عوف الثنيت   مث قدم ،( رئم) حىت هبط هبما بطن )) 

الشمس ادت وك حني اشتد الضحاء ،ثننييوم اإل ،عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول

 . (1) ((تعتدل

 :) رمحه هللا ( القيم ل ابـن قا

. مث أخذا على طريق الساحل، فلما انتهوا إىل املدينة، وذلك يوم االثنني الثنيت )) ...

 (2) ربيع األول ..... (( عشرة لية خلت من 

 : ) رمحه هللا ( قال ابـن كـثـيـر

اليمني حىت  ذات بظهر احلرة، فعدل هبم صلى هللا عليه وسلم ... فتلقوا رسول هللا )) 

 (3) ..... ((  شهر ربيع األولوذلك يو االثنني من نزل هبم ِف بين عمرو بن عوف، 

 
 (  330/  2راألرقم (، الروض األنف ) ( طـ ) دا 285ــ السيرة النبوية ) صـ )1(

 مية ( بيروت ـ لبنان .العلطـ ) دار الكتب 

 ( طـ ) مكتبة اإليمان ( المنصورة 64 / 1ــ زاد المعاد )  )2(

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان . 196/  2ــ البداية والنهاية )  )3(



ملر ألحكام َعاُشوراء واالَجاِمع الُمَحر    ُمَحر 

 158 

 وقال ابن كثري :  

  ؛ربيع األولمام مالك أنه قال: أول السنة اإلسالمية وحكى السهيلي وغريه عن اإل ))

 (1)   (( صلى هللا عليه وسلم ألنه الشهر الذي هاجر فيه رسول هللا

 : () الـقـول الـثـانـى ()

 (2) هاجر ىف أوائل شهر صفر :قيلو 

  :هو الذى عليه اجلمهور واملشهور

 . القول األول

 : ) رمحه هللا (قال احلافظ ابن حجر 

 . (3)  ربيع األولأن قدومه كان ِف وال شك 

 :   (( إشـــكــال ))

 جرى يبدأ بشهر احملرم ؟  فلماذا كان التأريخ اهل ،إذا كانت اهلجرة مل تكن ىف شهر احملرم

 
 لبنان .ر الكتب العلمية ( بيروت ـ ( طـ ) دا 217/  2ــ البداية والنهاية )  )1(

 لفاسياب اإلخبار بأطيب األخبار، لمحمد أحمد ( طـ ) مكتبة اإليمان ( المنصورة، مستعذ 64/  1)  ــ زاد المعاد )2(

 (  طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان . 227) صـ 

 ديث ( القاهرة .( طـ ) دارالح2000( تحت حديث رقم ) 298/  4ــ فتح الباري )  )3(
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 :(لــجــواب (ا ))

واختلف العلماء ىف أول ، نقسم إىل قسمني ) أتريخ سنوى     وأتريخ شهرى (التأريخ ي

 خ التأريخ . من أرَّ 

 .ملا قدم إىل املدينة   )صلى هللا عليه وسلم(النىب  يل :فـق

 واستدلوا على ذلك: 

 .   صلى هللا عليه وسلم، من رواية الزهرى عن النىب  حبديث معضل

 .  عنه( هللارضي )عمر يخ كان ىف خالفة واملشهور أن التأر 

من   اتفقوا على أن تكون البداية - بعد االختالف -والصحابة عند التأريخ السنوى 

   :واختلفوا ىف أول التاريخ الشهرى، عام اهلجرة ليكون أول التأريخ

 : أبى شهر يبدأون السنة

 . ألنه وقت اهلجرة ؛ ول أول السنةيكون ربيع األ فـقال بعضهم:

 .  ا برمضانو ؤ ابد وقال بعضهم:

 . ابدؤوا برجب  قال بعضهم:و 
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  ومنصرف الناس من ، لسنةاوهو أول  فإنه شهر حرام، ؛خو من احملرمأر ِ  وقال بعضهم:

 . احلج

رضي  )وىف بعضها عثمان  ،بعض الرواايت الذى أشار بذلك عمر، وىف بعضها علىٌّ وىف 

ليكون   ؛محملر أشاروا ابايت أبن الثالثة ، وقد مجع احلافظ ابن حجر بني الروا(مهللا عنه

 . بداية العام 

 : (بـعـض اآلثـار فـيـمـا ذكـرنـا (وهــذه )) 

 ومن طريقه احلاكم من طريق الشعيب ،جه أبو نعيم الفضل بن دكني ِف اترخيهمنها ما أخر 

فجمع عمر  ،) أن أاب موسى كتب إىل عمر : إنه أيتينا منك كتب ليس هلا اتريخ

 ف قال عمر :  ،خ ابهلجرةأرِ   : عضهموب ،خ ابملبعث قال بعضهم : أرِ  ف ،الناس

فلما اتفقوا  ،وذلك سنة سبع عشرة  ؛((  اخوا هبفأر ِ  ،اهلجرة فرقت بني احلق والباطل)) 

رف الناس من حجهم ، فإنه منص ؛بل ابحملرم :فقال عمر ،وا برمضانؤ قال بعضهم : ابد

 .(2) حجر لالنقطاع وقد ضعفه احلافظ ابن . (1) (فاتفقوا عليه

 
 ( طـ ) دارالحديث ( القاهرة .3934) رقم  ( تحت لحديث7/330الباري ) ــ فتح )1(

 مصدر السابق .الــ  )2(
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 ىب خيثمة من طريق حممد بن سريين :بن أوروى ا

 ال عمر : ما أر ِخوا ؟ فقال : أر ُِخوا ، فق ،) قام رجل إىل عمر)

 نة كذا، فقال عمر : فقال : شيء تفعله األعاجم ِف شهر كذا من س

 ر ؟  من أي الشهو ى اهلجرة مث قالوا : ، فاتفقوا علحسن، فأر خوا

، نصرف الناس من حجهم وهو شهر حرامهو مرم ا : فاحمل مث  قالو   ،ن رمضانمفقالوا : 

 . (1) ( فأمجعوا عليه (

 :(لــكــالم () خــالصـــة ا)

ومل يعتمدوا الشهر أو  ،حني أرخوا اعتمدوا سنة اهلجرة كبداية (مرضي هللا عنه)الصحابة 

منا  وإ ،كما يظن أكثر الناس اليوم  )صلى هللا عليه وسلم(اليوم الذي هاجر فيه الرسول 

ومل  ، وألنه منصرف الناس من احلج ،ألنه شهر حرام ؛للسنة دايةاختاروا شهر احملرم كب

 اهلجرة ِف شهر احملرم .كن ت

 )) سؤال ((: 

   ؟( بداية التأريخ )  اهلجرة وحتديد شهر احملرمني هناك عالقة بهل 

 
 ( طـ ) دارالحديث ( القاهرة .3934( تحت لحديث رقم )7/033فتح الباري )ــ  )1(
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 : ) رمحه هللا (ابن حجر احلافظ قال 

إذ  ؛اهلجرة كان ِف احملرمعلى ألن ابتداء العزم  ؛احملرم وإمنا أخروه من الربيع األول إىل)) 

 بعد هل به هالل استُ  فكان أولُ  ،وهي مقدمة اهلجرة ،البيعة كانت ِف أثناء ذي احلجة

 . (1)عل مبتدأ ((  فناسب أن جيُ  ،احملرم البيعة والعزم على اهلجرة هاللَ 

   وهللا أعلم ... 

 وابهلل التوفيق ،،،

 

 

 

 

 

 

 

 
 رة .( طـ ) دارالحديث ( القاه3934( تحت لحديث رقم )7/330ــ فتح الباري ) )1(
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 رم وعاشوراء (( احمل )) أخطاؤان يف                         

 ؟ بدون األلف والالم  قول شهر ) حمرم ( ( ــ 2)                 
 

 )) الصواب ((:  

 .  ب األل ف وال الم (ال م ح رم   : )أن ي ُ ق  ال

  )) برهان ذلك ((:

 .  حملرم ((ا  )) اعرفً ث إال مُ مل يرد ف ى األحادي  ( ال م ح رم) ألن اسم ش ه ر أ    

 .  اعرفً مل تذكر هذا ال ش ه ر إال مُ  رب وألن ال عب    
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 )) أخطاؤان يف احملرم وعاشوراء ((                         

 ؟ واختاذها عيًدا  ،االحتفال برأس السنة اهلجرية ( ــ3)               
 

 والصواب ((   ((

 .ع ل ون ذل ك ف وال ي ج وز رغ م ك ث رة م ن ي  ،أن ه ذا خط أ

 :ك (()) برهان ذل

  .  ا ال  زي  ادةال ي  ج  وز ف ي  ه  ،أن األع ي اد م  ن ال  دي  نأ    

 . ت ش  ري  ع األع  ي  اد ح  ق ل ل ه ب    وألن 

  :ق  ال ت ع اىل

 [ 21الشورى :  ] ((أم ل ه م شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل أيذن به هللا  ))

ا ع ي دً  اخ ذوا ي وم ً ات  ملا وجدهمنكر على الصحابة أ  صلى هللا عليه وسلم وألن النىب ج    

صلى هللا عليه  قِدم رسوُل هللِا  قال:  رضي هللا عنه()بن مالك عن أنس ف ،ل م ي شرعه هللا

 :فقال ، فيهما يلعبون يومانِ  وهلماملدينَة   وسلم

صلى هللا رسوُل هللِا فقال  ،اجلاهليَّةِ  ِف فيهما نلعبُ  كنا  :قالوا (( ؟ ما هذاِن اليوماِن  ))

  :عليه وسلم
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 (1)((  األضحى ويوَم الفطرِ  يومَ  :ِمنهماا خريً   هللَا قد أبدلكم هِبِماإنَّ )) 

 :من وجوه وجه االستدالل

 :(()) الوجه األول 

، وهذا صريح ِف أبدهلم هو هللاِف احلديث أن الذي   هللا عليه وسلم()صلى صرح النيب 

 .ه و من يُ َش ر ِع األعياد فاهلل ال َملِ ك ؛ وجلعز أن تشريع األعياد هلل 

 : (( لثاينا)) الوجه 

 .منه إذ ال يُ  ج م   ع ال  ب  دل وال  م  ب  دل  ؛ي  ق  ت  ض  ى ت  رك ال  م  ب  دل م  ن  ه ء ش يب دال م ن الاإل

 ه م ب  رأس  ل ن ص ارى ف ى اح ت ف  الوألن االح  ت ف  ال ب  رأس ب ال  س  ن  ة ال ه  ج ري ة ف ي ه ت  ش ب ه ب ا د   

  : )صلى هللا عليه وسلم(هللا  د ق ال رسول ، وقال س ن ة امليالدي ة

 .(2) (( شبهوا ابليهود وال النصارى ال ت ))

صلى  وخ ي  ر ال ه  دى ه دى م ح م  د  ،مل ي ح ت ف ل ب ه  صلى هللا عليه وسلم() وألن النىب ه     

  .  هللا عليه وسلم

 
 (.1556( واللفظ له، والنسائي ) 4113 (، وأبو داود ) 12006مد ) : رواه أح صحيحــ  )1(

 ( . 2695رواه الترمذي )  : حسنــ  )2(
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  ،اوق رون ال خ ي ري ة ل م ي ح ت ف ل و   مجيعهم رضي هللا عنه()ألن ال ص ح اب ة و و    

 :)صلى هللا عليه وسلم(وق  د ق ال ال ن ب ى

بسنَّيت وسنَِّة   فعليُكم ، كثريً  ختالًفاا  ىفسريَ  بعدي منُكم يِعش َمن وإنَّهُ )) ... 

ْهديِ نَي، َعضُّوا عل بَعدي من اخللفاءِ 
َ
كم وحمَداثِت يها ابلنَّواجذِ الرَّاشديَن امل  ، وإايَّ

 .(1)  (( فإنَّ كلَّ بدعٍة ضاللةٌ  ؛األمورِ 

 وابهلل التوفيق ...

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( وهذا لفظه .  54(، وابن أبي عاصم في السنة )  4607(، وأبو داود )  17185رواه أحمد )  : صحيحــ  )1(
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 (( خطاؤان يف احملرم وعاشوراء)) أ                       

 ؟ واختاذه عيًدا  ،االحتفال بيوم عاشوراء ( ــ4)                 

وذكران أهم الشبهات ِف   ة ِف مبحث مستقل،هذه املسألة خاص  عنوقد سبق الكالم 

  (1)واحلمد هلل  املسألة،

 توفيق ...وابهلل ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( .  131ــ انظر: ) صــ  )1(
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 رم وعاشوراء (( )) أخطاؤان يف احمل                        

 ترك صيام عاشوراء   ( ــ5)                             

فال ينبغي للمسلم   ،عظيم وفيه ثواب ،وترك صوم عاشوراء ال ينبغي؛ ألنه منحة من هللا

 . أن يضيع على نفسه هذا الفضل الكبري

 )) والصواب ((:

  . ألن صومه يكفر ذنوب سنة ؛احلرص على صيام هذا اليوم

 :  )صلى هللا عليه وسلم(سول هللا قال ر 

 . وهذه رواية الطْباىن (1)  )) سنةٌ له  ُغِفرَ  ءَ شوراعا صام من ((

رضي  ، قال ابن عباس كان ُيرص على صيام هذا اليوم  صلى هللا عليه وسلموألن النىب 

 ه: هللا عن

مِ  عَلى َفْضَلهُ  َيْطُلبُ  يَ ْوًما َصامَ  صلى هللا عليه وسلم هللا َرسولَ  أنَّ  َعِلْمتُ  ما))   إالَّ  األايَّ

 .(2) ((  - َرَمَضان :يِن يَ عْ  - الشَّْهرَ  هذا إالَّ  ا َواَل َشْهرً  ،اليومَ  هذا

 

 
 طبراني في ) األوسط ( .ة الم، وسبق تخريجه، وهذه رواي: أصله عند مسل صحيح لغيره ــ )1(

 ( .  1132(، ومسلم )  2006 ــ رواه البخاري ) )2(
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 )) أخطاؤان يف احملرم وعاشوراء ((                       

 عاشوراء ابلصوم   إفراد  ( ــ6)                         

 .(1)كرهه بعض العلماء إف راد ي وم ع اش وراء ب ال ص وم وع دم ص وم ال ت اسع  

 )) الصواب ((: 

 .    ر  اشص  وم ال ت  اس  ع وال  ع أن ن

 )) برهان ذلك ((:

  :)صلى هللا عليه وسلم(هللا أ    ألنه سنة عن رسول 

 قال:  رضي هللا عنه()عن ابن عباس ف

 قالوا:   ،َوأََمَر بِصَياِمهِ  ،َعاُشورَاءَ  يَومَ  صلى هللا عليه وسلم هللاِ  َصاَم َرسولُ 

 : صلى هللا عليه وسلم  هللاِ   َرسولُ َفقالَ  ،تُ َعظِ ُمُه اليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى يَ ْومٌ  إنَّه هللِا، اي َرسولَ 

ْقِبلُ  الَعامُ  كانَ  َذاَفإِ  ))
ُ
   (( عَ التَّاسِ  اليومَ  ُصْمَنا اَّللَُّ  َشاءَ  إنْ  امل

ْقِبُل  الَعامُ  أَيْتِ  قاَل: فَ َلمْ 
ُ
َ َرسولُ امل  .(2)   عليه وسلمصلى هللا هللاِ  حىتَّ تُ ُوِف ِ

 
 ( . 72ذكرنا هذه المسألة، انظر: ) صـ  دــ وق )1(

 ( . 1134ــ رواه مسلم )  )2(
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 وجه االستدالل:

 .(1) ع ونوى وعزم على صوم التاس ، صام العاشر )صلى هللا عليه وسلم(أنَّ النيب 

 : رضي هللا عنه() اسن عب اب لنه فهم الصحابة كما قاوأل ب   

 . (2) وخالفوا اليهود (( ،لتاسع والعاشر)) صوموا ا

 .خ  ال  ف  ة ال ي  ه  ود وألجل م  ج    

    وابهلل التوفيق ...

 

 

 

 

 

 

 
بة ( .( طـ ) مؤسسة قرط 16/  8ــ صحيح مسلم بشرح النووي )  )1(

 

 ( .  8404والبيهقي في ) الكبرى ( ) ( ،  7839: رواه عبد الرزاق ) إسناده صحيح ــ  )2(
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 )) أخطاؤان يف احملرم وعاشوراء ((

 العتقاد أنه فتحة خري  ؛عهوزياستقبال شهر احملرم بعمل الفطري وت  ( ــ7)   

 الصواب ((:  )) 

وال ص دق ة م س ت ح ب ة ف ى ك ل   ،يه ىف الكتاب أو ال سنةوال دليل عل ،إن هذا ال أصل له

خاصة دون برهان    أما ت خص ي ص يوم م ع ي ن ب غ ي ر دليل العتقاد أن فيه فضيلة  ،ال سن ة

 .  ف ه ذا من البدع  :شرعي معتْب

 

 

 

 

 

 

 

 



ملر ألحكام َعاُشوراء واالَجاِمع الُمَحر    ُمَحر 

 172 

 رم وعاشوراء ((احمل )) أخطاؤان يف                        

ألجل ختم   ؛ملصيارم اباحملر شهح فتتا وا ،ابلصيامة جحلر ذى اشه اء إهن ( ــ8)  

 . وافـتتاحها بصيام  ،السنة بصيام

 )) والصواب ((:  

 ى  ل إن م  ا ورد ف ى ح دي  ث م ك  ذوب ع ،اب وال ف  ى ال س ن  ةكتأن ه ذا ال أص ل ل ه ف  ى ال

 : وف ي ه، )صلى هللا عليه وسلم(ال ن ب  ى 

  املاضيةَ  السَّنةَ   فقد ختم، احملرَّمِ  من يومٍ  وأوَّلَ  احلجَّةِ  ذي من يومٍ  آخرَ  صام من))  

 .(1)  (( كفَّارَة مخسني سنةٍ  له جعل هللاُ - املستقَبلَة بصومٍ  السَّنةَ  ، وافتتحبصومٍ 

 .(2)  فيه كذاابن ؛وهو حديث موضوع

 تنبيه (( )) 
ى ال ح  ج ة ذِخ ر آ أو ص ادف ،ح رج ال  ف-وص ادف ت ذل ك  ،ه ع ادةم ن ك ان ت ل 

وم ن أراد أن ي  س ت ك ث ر م ن ال ص ي  ام ف ى  ،فال حرج- وكانت عادته ، ث ن ي نال خ  م ي  س أو اإل

 . ف ال ح رج  -ل م ا ورد ف  ى ف ض ل ال ص ي  ام ف ي ه  ؛ال م  ح  رم
 

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان .2/112): انظر) الموضوعات ( البن الجوزي  ضوعموــ  )1(

 ذاب وضاع .ووهب، وكالهما  ك  -وهو: الويباري-المصدرالسابق، وفيه كذابان : الهروي  )2(
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 احملرم وعاشوراء ((  )) أخطاؤان يف                    

 ؟ مكذوبة ومـوضوعةجًدا  حاديث ضـعـيـفةأفعل عبادات وردت هبا   ـ( ـ9)   

  وردت بعض األحاديث املوضوعة ِف عبادات وأمور تتعلق بعاشوراء، ومنها:

ورق ي ة   -وض ع ال ح ن اء -، واالخ تضاب ، وصالة عاشوراء، واالغتسال دعاء عاشوراء

 . ........ إخل  اش وراء،ع

 )) الصواب ((: 

وال رواي ت  ه ا إال ل ب ي  ان   ، م وض وع  ة ال ي ح  ل ال ع م  ل ب ه ا أح ادي ث   : د ب ه إم  اا ور ه ذ نَّ أ

  وال ف ى  ،ف ى األح ك ام  اع م ل ب هأح ادي  ث م ن ك رة أو ض ع ي  ف ة ال ي ُ  : أو  ،ك ذب ه  ا

 - حكاموال أ ،ال ِف فضائل :لضعيفمن يقول بعدم العمل اب قولع ل  ى   -ال ف ض ائ  ل 

  ،ن ج وز ال ع  م ل ب ال ح دي ث ال ض ع ي  ف ف  ى ال ف ض ائ  ل ب ش  روط وح ت ى ع ل ى ق ول م

  .ف  ى م ث  ل ه ذه األح ادي  ث  ف  إن ال ش  روط غ ي ر م ت وف رة

 : ) رمحه هللا (قال احلاكم 

فيه أثر، وهو  )صلى هللا عليه وسلم( عن رسول هللا روَ ء مل يُ واالكتحال يوم عاشورا)) 

 ا  تدعهاب ،بدعة
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 .(1) ((  رضي هللا عنه()تلة احلسني ق

 : ) رمحه هللا (  قال اإلمام ابن القيم

 وغري ذلك ،والصالة فيه ،والتوسعة ،والتزين  ،ومنها أحاديث االكتحال يوم عاشوراء)) 

صلى هللا عليه  وال يثبت عن النيب  ،ث واحدوال حدي ،من فضائل ال يصح منها شيء

 .  لفباطما عداها و  ،أحاديث صيامه غري  ،شيء افيه وسلم

   ( . عليه سائر سنتهمن وسع على عياله يوم عاشوراء وسع هللا)وأمثل ما فيها 

 : دهان والتطيب وأما حديث االكتحال واالال يصح هذا احلديث،  قال اإلمام أمحد:

 .(2)((  ع الكذابنيضْ ن وَ فمِ 

 : ) رمحه هللا (قال ابن مفلح 

افضة، قال: ومل يستحب أحد الر  ذلك قبالة ب وحنوهم وضع ِفبعض اجلهال والنواص)) 

واخلْب بذلك كذب اتفاًقا، وغلط  ؛وحنو ذلك فيه غساًل وال كحاًل وال خضاابً  من األئمة

  .(3)من صحح إسناده (( 

 
 ( طـ ) دار الكتاب العربي ( بيروت . 1085م ) ( حديث رق 472الحسنة ) صـ ــ المقاصد  )1(

 لعاصمة ( السعودية .ا( طـ ) دار  89ــ المنار المنيف ) صـ  )2(

 ( طـ ) دار إحياء الكتاب العربي ( بيروت. 68/  2ــ الفروع )  )3(
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 : ) رمحه هللا (قال ابن رجب احلنبلي 

  ،ال فيهِف فضل االكتحال ِف يوم عاشوراء واالختضاب واالغتسوي ل ما رُ وك)) 

 .(1)((  يصح الفموضوع 

وقد تبني لك حال  ،(2)ِف يوم عاشوراء   جواز االكتحالوقد ذهب بعض املتأخرين إىل 

  أحاديثه.

 وهللا أعلم ...

 وابهلل التوفيق ...

 

 

 

 

 

 
 كتبة الصفا ( القاهرة .( طـ ) م 66ــ لطائف المعارف ) صـ  )1(

 (  68/  2الفروع )  ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان، 993ــ  398/  3ــ رد المحتار )  )2(

  تراث العربي ( .لطـ ) دار إحياء ا
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 عاشوراء (( )) أخطاؤان يف احملرم و                      

 اليوم املبارك إمهال تذكري الناس بـفضل هذا  ( ــ10)           

 : ب (()) والصوا 

ف ى م دخ  ل ع  م  ارت ك ي ذك  ر   ( ب وس ت ر) ج ي  ران ك ب وض  ع و ك  ر ن ف  س  ك وأس رت  ك أن تذ 

ووزع  ، ارب كوذك ر أق ،ك ذل ك ف  ى م  ك ان ع م ل ك، ف  ض ل ي وم ع  اش وراءال س ك ان ب 

  ،ا ع ل  ى ال  رك ابع ه لتوزي  ؛ت ائ ق ي ن م طوايوأع ط ب ع ض ال س ،ال م ط  وي ات ف  ى م س ج دك

 .لتذكري ال ن اس  ؛ووزع ال م ط وي ات ف ى ال ش وارع

وال دال ع ل  ى ال خ ي ر  ، ب    وعن طريق وسائل التواصل ) الفيس بوك، الواتس .... إخل (
 .ك ف  اع ل  ه 
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 (( )) الفصل الرابع                             
 
 علقة ابحملرم وعاشوراء ((املتن األمور ممجلة  ))           

 هذا الفصل فيه مسائل، ومنها:

 . املسألة األوىل: فضل شهر احملرم

 ؟ املسألة الثانية: كيف نستقبل شهر احملرم

 . املسألة الثالثة: أعمال شهر احملرم

 . أعمال تتعلق بيوم عاشوراء ة الرابعة: املسأل
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 رم وعاشوراء (( ابحملاملتعلقة  مجلة من األمور ))          

 فضل شهر هللا احملرم  ( ــ 1)                       

  لقد فض ل هللا شهر احملرم بفضائل عديدة، ومنها: 

 أواًل )) أضافه هللا إىل نفسه ((:

 : صلى هللا عليه وسلم الشهر مساه النيبفهذا 
 .  )) شهر هللا احملرم ((

  ُسِئَل:  صلى هللا عليه وسلمأن النيب  (رضي هللا عنه)عن أيب هريرة 

ْكُتوبَِة؟ بَ ْعدَ  أَْفَضلُ  اَلةِ الصَّ  َأيُّ 
َ
  :َشْهِر َرَمَضاَن؟ َفقالَ  بَ ْعدَ  أَْفَضلُ  َوَأيُّ الصِ َيامِ  امل

ْكُتوبَةِ  اَلةِ الصَّ  بَ ْعدَ  الصَّاَلةِ  أَْفَضلُ  ))
َ
َوأَْفَضُل  اللَّْيِل، َجْوفِ  ِف  الصَّاَلةُ  امل

َحرَّمِ  اَضاَن ِصَياُم َشْهِر هللاِ َشْهِر َرمَ  بَ ْعدَ  الصِ َيامِ 
ُ
 .(1)((  مل

نفسه، وإضافته إىل هللا تدل على شرفه  و الشهر الوحيد الذي أضافه هللا إىل وهذا ه

 .(2)خواص خملوقاته وأشرفها وأعظمها فإن هللا تعاىل ال يضيف إليه إال  ؛وفضله

 
 ( . 1163ــ رواه مسلم )  )1(

 (  411/  2لقناع ) ( طـ ) دارالفكر( بيروت ـ  لبنان، كشاف ا 459/  1ــ شرح منتهى اإلرادات )  )2(

 . ياء التراث العربي ( بيروتطـ ) إح
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 ((:أنه من األشهر احلرم  ))اثنًيا 

 عاىل :  تقال 

 َواأْلَْرضَ  اثْ َنا َعَشَر َشْهًرا ِف ِكَتاِب اَّللَِّ يَ ْوَم َخَلَق السََّماَواِت َّللَِّ دََّة الشُُّهوِر ِعنَد اِإنَّ عِ )) 

َها أَْربَ َعٌة ُحُرمٌ  يُن الْ  ِمن ْ ِلَك الدِ   ةً َوَقاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافَّ  َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنُفَسُكمْ َفاَل  مُ َقي ِ ذََٰ

   [36 التوبة:] (( َأنَّ اَّللََّ َمَع اْلُمتَِّقنيَ  ُمواَواْعلَ  وَنُكْم َكافَّةً َما يُ َقاتِلُ كَ 

 .، ذو احلجة (()) احملرم، رجب، ذو القعدة واألشهر احلُرم هي:

   قال: رضي هللا عنه()ث عن أيب بكرة نفيع بن احلار 

 :)صلى هللا عليه وسلم(قال رسول هللا 

َئِتِه يَومَ    اْسَتدارَ  َقدِ  نَ الزَّما إنَّ )) ُ السََّموا َكَهي ْ األْرَض، السََّنُة اثْنا َعَشَر َشْهًرا، ِت و َخَلَق اَّللَّ

َحرَُّم، وَرَجُب ُمَضَر الذي ِمْنها أْربَ َعٌة ُحُرٌم، َثالٌث ُمَتوالِياٌت: ُذو الَقْعَدِة، وُذو احِلجَّةِ 
ُ
، وامل

 .(1) (( بنْيَ مُجاَدى وَشْعبانَ 

 ((:ء افيه يوم عاشور  )) ااثلثً 

 . َر له ذنوب سنةُغفِ  ايم هللا العظيمة، من صامهوهو يوم من أ

 
 ( . 1947وأبوداود )  (، 1679(، ومسلم )  5550ــ رواه البخاري )  )1(
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 ((: ستحب فيه الصيام أنه يُ  ))رابًعا 

 :ُسِئلَ   )صلى هللا عليه وسلم(أن النيب ة )رضي هللا عنه( عن أيب هرير 

ْكُتوبَةِ  بَ ْعدَ  أَْفَضلُ  الصَّاَلةِ  َأيُّ 
َ
 :َشْهِر َرَمَضاَن؟ َفقالَ  بَ ْعدَ  َضلُ فْ أَ  َوَأيُّ الصِ َيامِ  ؟ امل

  الصَّاَلةِ  بَ ْعدَ  اَلةِ الصَّ  أَْفَضلُ  ))
َ
َوأَْفَضُل  اللَّْيِل، َجْوفِ  ِف  الصَّاَلةُ  ْكُتوبَةِ امل

َحرَّمِ َشْهِر َرَمَضاَن ِصَياُم شَ  بَ ْعدَ  الصِ َيامِ 
ُ
 .(1)((  ْهِر هللِا امل

 ((:شهر احلرم األ لإنه أفض  :أن بعض العلماء قال ))خامًسا 

  :أفضل األشهر احلرمإن شهر هللا احملرم هو  :من العلماء من قال

  (3)وبه قال بعض الشافعية ،(2)احلسن  مذهب وهذا 

 .(4) وقد ذكران هذه املسألة فيما سبق 

 وابهلل التوفيق ...

       
 

 
 ( . 2429( وأبو داود )  1163)  م ــ رواه مسل )1(

 ( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة . 152ــ لطائف المعارف ) صــ  )2(

 لقاهرة .( طـ ) مكتبة الصفا ( ا 152ــ لطائف المعارف ) صــ  )3(

 ( . 10هذه المسألة، انظر: ) صــ يان ــ وقد سبق ب )4(
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 مجلة من األمور املتعلقة ابحملرم وعاشوراء (( ))            
 

 ؟كيف نستقبل شهر هللا احملرم ( ــ  2)                      

 . ة عام جديد، وعلى عملك شهيدبدايفإنه  ؛عز وجلبة إىل هللا نستقبله ابلتو 

 قال هللا تعاىل:  

  تَ ْوبًَة نَُّصوًحا َعَسىَٰ َربُُّكْم َأن ُيَكفِ َر َعنُكْم اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا تُوبُوا ِإىَل اَّللَِّ )) 

  النَّيبَّ َوالَِّذيَن  ي اَّللَُّ هْنَاُر يَ ْوَم اَل خُيْزِ ْم َويُْدِخَلُكْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن َتِْتَها اأْلَ كُ َسيِ َئاتِ 

 ْم يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا أمتِْْم لََنا نُوَراَن َواْغِفْر لََنا نُوُرُهْم َيْسَعىَٰ َبنْيَ أَْيِديِهْم َوأِبمَْيَاهنِِ  آَمُنوا َمَعهُ 

   [8 التحرمي:](( ٌر َلىَٰ ُكلِ  َشْيٍء َقِديِإنََّك عَ 

 ال يريد هبا العبد إال وجه هللا،  من الذنوب كلها اليتدقة التوبة الصا((:  نَُّصوًحاتَ ْوبًَة )) 

 .(1)وال يريد أن يعود إال الذنب أبًدا 

  :)صلى هللا عليه وسلم(هللا  قال رسول

 وأستغِفرُه ِف كلِ    إىل هللاِ  أتوبُ  روه؛ فإين ِ فِ واستغ هللاِ  إىل توبوا النَّاُس، أيُّها اي)) 
 

 (  1330القاهرة، ) معالم التنزيل ( للبغوي ) صـ  (( طـ ) دار الحديث  888/  10 الطبري )ــ تفسير  )1(

 بة التوفيقية ( القاهرة، ( طـ ) المكت 153/  18طـ ) دار ابن حزم ( بيروت ـ لبنان، وتفسير القرطبي ) 

 ) دار القلم للتراث ( القاهرة . طـ  ( 508/  4فسير ابن كثير ) ت
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 .(1)((  يوٍم ِمئَة َمرَّةٍ 

 قال:   عنه(ضي هللار )أيب موسى األشعري عن 

  :هللا عليه وسلم()صلى  قال رسول هللا 

 ؛ لن ََّهارِ اب َيَدهُ  ُمِسيُء الن ََّهاِر، َويَ ْبُسطُ  لِيَ ُتوبَ  ؛ابللَّْيلِ  َيَدهُ  ُسطُ يَ بْ  عز وجل اَّللََّ  إنَّ )) 

 .(2)  (( ُمِسيُء اللَّْيِل، حىتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس ِمن َمْغرهِِبَا لِيَ ُتوبَ  

  :)صلى هللا عليه وسلم(قال رسول هللا  قال:  رضي هللا عنه()أيب هريرة عن 

 . (3) (( لتاَب هللاُ عليُكمْ  -مثَّ تُبُتْم  ،السماءَ  خطاايُكمُ  غَ تبل أخطأمُتْ حىت لوْ ))

 : ام جماهد ماإل قال

 . (4) فهو من الظاملني (( ،وإذا أمسى إذا أصبح)) من مل يتب 

   قال تعاىل:

 [11جرات:احل] (( َك ُهُم الظَّاِلُمونَ َوَمن ملَّْ يَ ُتْب فَُأولََٰئِ )) 

 
(، وأصله عند مسلم مع اختالف اللفظ  10278الكبرى ( )  (، والنسائي في ) 18293: رواه أحمد ) ــ صحيح  )1(

(2702)   . 

 ( . 2759ــ رواه مسلم )  )2(

 ( . 4248: رواه ابن ماجه )  صحيحــ  )3(

 بيروت ـ لبنان .  (1409( طـ ) دار الكتب العلمية ( طـ األولى ) 294 / 3ياء وطبقات األصفياء ) ــ حلية االول )4(
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 )) تنبيه ((: 

 عز وجلن كان الذنب قي حق هللا أن التوبة هلا شروط، فإ ملكن اعلم أخي املسل

 :فشروط التوبة ما يلي 

           .(1)أ   الندم على فعل الذنب 

 .  (  تركه ب    اإلقالع عن الذنب )

               .ج    العزم على عدم العودة

 .(2)ْقبل فيه التوبة  ت ت ُ د    أن تكون التوبة ِف وق

 

 

          

 
 ( . 7613) الندم توبة (( صحيح لغيره: رواه الحاكم ) )ــ ففي الحديث  )1(

حسن: رواه  غر ((يقبل توبة العبد ما لم يغر )) إن هللاــ والمقصود قبل الغرغرة لقول النبي صلى هللا عليه وسلم:  )2(

به، انظر:  رغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الذي يتغرتبل )) يغرغر (((، ومعنى  4253(، وابن ماجة ) 3537الترمذي )

 ( طـ ) دار التقوى ( القاهرة . 4600( تحت الحديث رقم )  380/  1الترغيب والترهيب ) 

قال رسول هللا صلى هللا عليه يث: س من مغربها ( كما في الحدطلوع الشم فيه التوبة ) بعدوكذلك من الوقت الذي ال تقبل 

 ( .  2703رواه مسلم )  عليه (( قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب هللا)) من تاب وسلم: 
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    مجلة من األمور املتعلقة ابحملرم وعاشوراء (())               
 

 أعمال شهر هللا احملرم  ( ــ 3)                       

 ((:وفقة حملاسبة النفس  أواًل ))

 ك منويقرب ، نه يبعدك عن الدنيافإوكل يوم مير بك  ،إنه عام قد انقضى ،أخي املسلم

 اآلخرة . 

   فيا أيها الغافل!!

 ، فأين أنت ؟!اوتقرض عمرك األايم قرضً   ،اعضً يعضك الدهر 

  أيها الغافل !!

، فقد جفت الصحف ام العام، مبا كان فيه من عمل صاحل وآاثماآلن على مت حنن

 فأين أنت ؟! ،ورُفعت األقالم

  أيها الغافل !!

 ومساويها .نها فأنت أعلم مبحاس  ؛مبا فيهاكِ  ر نفسك ذَ 

 ك: نفس وحاسب ،َفقِّف

 ! عن عملك هذا العام ؟هل أنت راضٍ 
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 !هللا هبذا العمل ؟  وهل ترضى أن تَلقى

 أنه قال:  رضي هللا عنه()روى عن عمر يُ 

 فإنَّه أخفُّ عليكم ِف  ؛تُوزنوا أن قبل أنفَسكم ، وزِنوا ُتاَسبو أن قبل أنفَسكم حاِسبوا ((

 كذا األكِْب  ،  وتزيَّنوا للَعرِض األكْبِ  ،اليومَ  فَسكمأن اُتاِسبو  أن احلساِب غًدا

 .(1) ((   { } يَ ْوَمِئٍذ تُ ْعَرُضوَن اَل خَتَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيةٌ 

 واعلم أن حماسبة النفس تنقسم إىل ثالثة أقسام:

 .أ    حماسبة قبل العمل

 .ب    حماسبة أثناء العمل

 .د العملج   حماسبة بع

 الصيام ((:  ر من)) اإلكثا اثنًيا

إايك( أن الصيام ِف شهر هللا احملرم أفضل الصيام بعد  اعلم أخي احلبيب )رمحنا هللا و 

 صيام رمضان . 

 
( وابن أبي الدنيا في 633رواه أحمد في )الزهد( ) :ر )رضي هللا عنه(موهو مشهورعن ع: إسناده منقطع ــ  )1(

 سبة النفس( .)محا
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  ُسِئَل: )صلى هللا عليه وسلم(أن النيب  رضي هللا عنه()رة يعن أيب هر 

ْكُتوبَِة؟ بَ ْعدَ  أَْفَضلُ  الصَّاَلةِ  َأيُّ 
َ
  امل

  :قالَ ؟ فَ َشْهِر َرَمَضانَ  بَ ْعدَ  لُ أَْفضَ  َوَأيُّ الصِ َيامِ 

ْكُتوبَةِ  الصَّاَلةِ  بَ ْعدَ  صَّاَلةِ ال أَْفَضلُ  ))
َ
 بَ ْعدَ  أَْفَضُل الصِ َيامِ وَ  اللَّْيِل، َجْوفِ  ِفالصَّاَلُة  امل

َحرَّمِ  َشْهِر َرَمَضانَ  
ُ
 . (1)((  ِصَياُم َشْهِر هللِا امل

   قال العلماء:

رمضان شهر هللا بعد يتطوع به املسلم من صيام  هذا احلديث صريح ِف أن أفضل ما

 .(2)احملرم 

 فاحرص أخي احلبيب على الصيام ِف هذا الشهر املبارك.

 !  ليوم الشبع األكْب  فطوىب ملن جوع نفسه

 !  وطوىب ملن أظمأ نفسه ليوم الر ِي األكْب

 ! طوىب ملن ترك شهوة حاضرة ملوعد غيب مل يره

 
 ( . 2429( وأبو داود )  1163سلم ) ــ رواه م )1(

 تبة الصفا ( القاهرة .( طـ ) مك 38ــ لطائف المعارف ) صــ  )2(
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 ! ! (( َدائٌِم َوِظلَُّها َهاُأُكلُ ))  دار تنفذ؛ لدار طوىب ملن ترك طعاًما ينفذ، ِف

 ((: احلذر من الوقوع يف املعاصي والذنوب  )) ااثلثً 

 قال تعاىل :  

ِعدََّة الشُُّهوِر ِعنَد اَّللَِّ اثْ َنا َعَشَر َشْهًرا ِف ِكَتاِب اَّللَِّ يَ ْوَم َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض   ِإنَّ )) 

َها أَْربَ عَ  ي ٌة ُحُرمٌ ِمن ْ ِلَك الدِ  َما  ُموا ِفيِهنَّ أَنُفَسُكْم  َوَقاتُِلوا اْلُمشْرِِكنَي َكافًَّة كَ ْلَقيِ ُم  َفاَل َتْظلِ ُن اذََٰ

   [36التوبة: ] (( َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َمَع اْلُمتَِّقنيَ  اتُِلوَنُكْم َكافَّةً يُ قَ 

وهذا وجه من   ،(( ُموا ِفيِهنَّ أَنُفَسُكمْ َفاَل َتْظلِ ِف حق األشهر احلرم: ))  عز وجلفقال 

ألهنا   ؛(( عائدة على األشهر احلرم األربع ِفيِهنَّ  سري أن اهلاء والنون ِف قوله ))وجوه التف

 . (1) أقرب مذكور 

 . (2) الظلم ِف األشهر احلرم أعظم وزرًا من الظلم فيما سواها  قال قتادة:

 : ((سؤال )) 

 
 (  879/  5الطبري )  ثنى العَشَر الشهر (( انظر: تفسيرعائدة على )) اال ــ ومن المفسرين من قال : )) فيهن (( )1(

 ن حزم ( بيروت ـ لبنان، ر اب( طـ ) دا 556زيل  ( ) صـ تفسير البغوي ) معالم التن طـ ) دار الحديث ( القاهرة،

 فيقية ( القاهرة . و( طـ ) المكتبة الت 116/  8تفسير القرطبي ) 

 ( طـ ) دار الحديث ( القاهرة . 16707( رقم )  878/  5: رواه ابن جرير الطبري في تفسيره )  إسناده حسنــ  )2(
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 ؟فلماذا خص األشهر احلرم  ،الظلم حمرم يف مجيع الشهور

وهنى عن الظلم فيها   ،األربعة األشهر احلرم ابلذكر وجل عزص هللا خاجلواب ((:  ))

 . (1)  أتكيًدا على عظم الذنب فيهاو ،الهضولعظم ف ، تشريًفا هلا

 (( َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِف احلَْج ِ ))  قوله تعاىل: ومنها: ،قلت: وهلذا نظائر

  ،لشرفه وفضله ؛نه هني فيه خاصة، ولكرم ِف احلج وغريهوق حموالفس، [197البقرة: ]

 والتأكيد على عظم الذنب فيه .  

 ((: عاشوراء  مصيا )) ارابعً 

 . وهو اليوم العاشر من شهر احملرم

 :    )صلى هللا عليه وسلم(رسول هللا  قال

 . (2) ((  سنةٌ  له ُغِفرَ  عاشوراءَ  صام من)) 

  :   )صلى هللا عليه وسلم(وقال رسول هللا 

َلهُ ُيَكفِ َر السَنَة اليِت ق َ  أنْ  هللاِ  على أْحَتِسبُ  ِإين ِ  : ءَ عاُشورا يومِ  ِصيامُ و .... ))   .(1)  ((  ب ْ

 
 (  427/  2، تفسيرابن كثير ) اهرة ) المكتبة التوفيقية ( الق( طـ  116/  8ير القرطبي ) تفس ــ )1(

 للتراث ( القاهرة .طـ ) دار القلم 

 : أصله عند مسلم، وسبق تخريجه، وهذه رواية الطبراني في ) األوسط ( . صحيح لغيرهــ  )2(
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 مجلة من األمور املتعلقة ابحملرم وعاشوراء (( ))            
 

 أعمال يوم عاشوراء  ( ــ 4)                       

 ((: صيام يوم عاشوراء  )) أواًل 

 ه قال: أن  )صلى هللا عليه وسلم(، عن النيب (رضي هللا عنه)   عن أيب قتادة 

  ؛السَنَة اليت بَعَدهُ َكفِ َر السَنَة اليت قَبَلُه، و يُ  أنْ  هللاِ  على ْحَتِسبُ أ ِإين ِ  َعَرَفةَ  يومِ  ِصيامُ )) 

َلهُ  أنْ  هللاِ  على أْحَتِسبُ  ِإين ِ  عاُشوراءَ  يومِ  ِصيامُ و   .( 2)  (( ُيَكفِ َر السَنَة اليِت قَ ب ْ

 .(3) ((  سنةٌ  له ِفرَ غُ  عاشوراءَ  صام من ((:   )صلى هللا عليه وسلم(هللا  قال رسول

  صلى هللا عليه وسلم فلقد كان رسول هللا    ؛بيب على صيام هذا اليومرص أخي احلحفا

 : رضي هللا عنه() كما قال ابن عباس  يتحرى صيام يوم عاشوراء

- الَيومَ  هذا إالَّ  غريِهِ  عَلى َلهُ َفضَّ  يَومٍ  ِصَيامَ  يَ َتَحرَّى صلى هللا عليه وسلم النيبَّ  رَأَْيتُ  ما ))

 .(1)  (( - َشْهَر َرَمَضان :يَ ْعيِن  - ْهرَ وهذا الشَّ  - َعاُشورَاءَ  يَومَ  

 
 ( . 3632(، وابن حبان )  1730(، وابن ماجه ) 752ي ) (، والترمذ 2425(، وأبو داود )  1162ــ رواه مسلم )  )1(

 ــ المصدر السابق . )2(

 وهذه رواية الطبراني في ) األوسط ( . عند مسلم، وسبق تخريجه،: أصله  صحيح لغيرهــ  )3(
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 ((:صيام يوم التاسع مع العاشر  )) اثنًيا

 عن على صوم التاسع مع العاشر كما ِف احلديث   )صلى هللا عليه وسلم(لقد عزم النيب 

   قال:  رضي هللا عنه()ابن عباس 

  هللِا، قالوا: اي َرسولَ  ،َوأََمَر بِصَياِمهِ  ،ءَ اَعاُشورَ  يَومَ  )صلى هللا عليه وسلم( هللاِ  َصاَم َرسولُ 

 : هللا عليه وسلم()صلى   هللاِ  َفقاَل َرسولُ  ،تُ َعظِ ُمُه اليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى يَ ْومٌ  هإنَّ 

ْقِبلُ  الَعامُ  كانَ  َفِإَذا)) 
ُ
   (( التَّاِسعَ    اُصْمنَ  اَّللَُّ  َشاءَ  إنْ  امل

ْقبِ  الَعامُ  أَيْتِ  قاَل: فَ َلمْ 
ُ
َ َرسولُ  لُ امل  . (2) )صلى هللا عليه وسلم(  هللاِ  حىتَّ تُ ُوِف ِ

 ه االستدالل:وج

 .(3) ونوى وعزم على صوم التاسع  ، العاشر صام )صلى هللا عليه وسلم(أنَّ النيب 

 : رضي هللا عنه()  ابن عباسقال و 

 . (4) وخالفوا اليهود (( ،شر)) صوموا التاسع والعا 

 
 ( . 2006ــ رواه البخاري )  )1(

 ( . 1134ــ رواه مسلم )  )2(

طـ ) مؤسسة قرطبة ( . ( 16/  8ــ صحيح مسلم بشرح النووي )  )3(
 

 ( .  8404( ، والبيهقي في ) الكبرى ( )  7839زاق ) الر : رواه عبدإسناده صحيح ــ  )4(
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 وابهلل التوفيق ...

 ((: ال سيما يف يوم عاشوراء و إفطار الصائمني  )) اثلثًا

 :وهي ،تكأن تفو ، هناك فرصة عظيمة ال ينبغي  أخي احلبيب 

 .   مني يف عاشوراء ((لصائ)) إفطار ا

  )):  سـؤال)) 

 ي وم ع اش   وراء ي أت  ى ف  ى ال س ن   ة ك  م م   رة ؟

 اجلواب ((:)) 

 .  ى ش  ه  ر ال  م  ح   رم ي  أت  ى م  رة واح   دة ف ى ال  ع  ام ف  

 وهي : ،تك، فرصة عظيمة ال تفُ أخي احلبيب 

 !!  رة أايم أو عشرين أوثالثنيم عشأن جتعل عاشوراء هذا العا تستطيع بفضل هللا

 )) سؤال ((:

 !ـرة واحـدة فـقــط ؟يـوم عـاشـوراء يـأتـى فـى الـسـنـة مكـيـف ذلـك و 

 .  ل ص  ائ م ي ن ا ع ن ط ري ق إف ط  ار  )) اجلواب ((:
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  فيكون ؛أجر العشرين   ب ل كيُ ك ت اف أن  ت ت ص وم ع اش  وراء، ول و ف ط رت ع ش ري ن ص ائ م ً 

  .  ا[ يومً 21]وراء ابلنسبة لك هذا العام عاش

  :  )صلى هللا عليه وسلم(قال رسول هللا 

 .(1)  (( الصَّائِم شيءٌ   رِ من أج ينقصُ  غرَي أنَُّه ال أجرِهِ  مثلُ  َلهُ  كانَ  صائًما فطَّرَ  من))

ا يومً يكون ثوابك  ، وال ترَض أنم علي إفطار الصائمني ِف عاشوراءفاحرص أخي املسل

  .إفطار الصائمني ، وأكثر منواطلب املزيد ،مةبل ُكن عايل اهل ،اواحدً 

 : )) تنبيه ((

 :  ار أق   رب  ائ  ك...ل  ت  ف  وز ب  أج  ري   ن اب  دأ ب  إف   ط 

         .    ر إف ط  ار ال  ص  ائ  م  ي نجأأ    

   .  وأج  ر ص  ل  ة ال  رح   مب    

 : )) تنبيه ((

 وأنت بفضل احلاجة ألجر يوم كعاشوراء أمس دك أو والدتك ىف القْب وىفقد يكون وال

  . فال تنس ذلك ،فطار صائمني عنهمهللا تستطيع أن توصل هلم هذا األجر إب

 
 ( . 1746(، وابن ماجة )  3331(، والنسائي في الكبرى ) 807ه الترمذي ) ا: رو صحيحــ  )1(
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 ممكن أن توصل له هذا اخلري ،أو عزيز أو قريب قد مات قوهذا ينطبق على كل صدي

بعد  يد لنا من َيْذُكران بذلك عسى هللا أن يق - قوال أهل العلمأعلى الراجح من  -

 .  هللا له  وىفَّ ومن وىفَّ ، املوت

 :((سؤال  ))

 فعل ؟أماذا  ،الصائمني إلفطار ملك مااًل ألو كنت ال 

 : فعليك أبمرين اًل لو كنَت ال متلك ما )) اجلواب ((:

كل   ألطعمت  بنية صادقة أن لو كان معك مال ، فانتوِ عليك ابلنية :)) األول ((

 .  على نيتك الصادقة هللا  فتؤجر إن شاء ؛من املسلمنيالصائمني 

 .  ( ) الدال على اخلري كفاعلهف   ؛ اجتهد ىف تذكري الناس هبذا الفضل: )) الثاين ((

 ((: هم بصيام هذا اليوم دعوة الناس وتذكري  ))رابًعا 

 وتذكر الناس بصيام هذا اليوم ؟ ،ملاذا ال تكون داعًيا إىل هللا ،أخي احلبيب 

كان عمارتك عن طريق تعليق حديث ِف مدخل مث سأ بتذكري نفسك، مث أسرتك، ابد

شوراء، وكذلك ِف عملك ومسجدك، أو بتوزيع  يُذَِكر بصيام يوم عا مثاًل العمارة 
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صلى هللا عليه  حممد دعوة نبيك  فإن فعلت ذلك انلتك إن شاء هللا ؛ت أو رسائلمطواي

 يث قال:ح ؛وسلم

   .(1) عه ((مسع منا شيًئا فبلغه كما مس  ارحَم هللاُ امرءً )) 

 :    )صلى هللا عليه وسلم( قال رسول هللا

 .(2)  (( كفاعله اخلريِ  على الدال)) 

  :   )صلى هللا عليه وسلم(وقال رسول هللا 

بَعِدِه، ال   من عِمل هبا َمن كان له أجُرها، وأجرُ  حَسنةً  ُسنَّةً  اإلسالمِ  ِف  سنَّ  َمن)) 

 .(3)..... ((  ُأجورِهم شيءٌ  من يَنُقصُ 

 وابهلل التوفيق ...

 

 

 

 
 ( . 66)  (، وابن حبان 2657(، والترمذي )  3660: رواه أبو داود )  صحيحــ  )1(

 ( . 5945(، والطبراني في ) الكبير ( )  2742) زار (، والب 195اه ابن حبان ) : رو صحيحــ  )2(

 ( . 203( وابن ماجه )  2675(، والترمذي )  2554(، والنسائي )  7110)  ــ رواه مسلم )3(
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 (( س)) الفصل اخلام                              
 
 (( املختصرة املتعلقة ابحملرم وعاشوراء  لفتاوىمن ا مجلة))   

 ، ومنها:مجلة من  الفتاوى املختصرةفيه  لهذا الفص

 )) السؤال األول ((:

 ما حكم الصيام ىف شهر احملرم ؟ 

 )) اجلواب ((:

   - ِف اجلملة - يستحب الصيام ىف شهر احملرم ابتفاق العلماء

 :((برهان ذلك )) 

 .  (1)  (() أفضل الصيام بعد رمضان شهر هللا احملرم ) :وسلمصلى هللا عليه  النىبقول 

 ؛ىف شهر احملرم  ن أفضل الصيام بعد رمضان الصيامُ بل ذهب مجهور العلماء إىل أ

ا لبعض  فً خال -ِف نظري الراجح وهذا هو   -فضل من الصيام ىف شعبان  فالصيام فيه أ

 . واحلنابلةوبعض الشاف عية 

 
 ( 1163)  رواه مسلم  -( 1)
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 فيق . و فيما سبق، وابهلل التبدالئلها  اهاوقد بين  ،ألهل العلم الو واملسألة فيها ثالثة أق

 : () السؤال الثاىن ()

 هل صيام يوم عاشوراء واجب ؟ 

 :(اجلواب ( ))

 :)صلى هللا عليه وسلم(لقول النىب  ؛وليس بواجب  ،دصيام يوم عاشواء مستحب متأك

 .  (1)  ((شاء تركه  ومن  ،فمن شاء صامه :إن عاشوراء يوم من أايم هللا ))

قل عن بعض لكن قد نُ  ؛ذلك ىوبعضهم نقل اإلمجاع عل ،ماءالعل كافةوهذا قول  

       حديث  :ستدل هلم ابألوامر مثلوقد يُ  ،وهو قول شاذ ،السلف القول ابلوجوب

  . وغريه من األحاديث  (صوموه أنتم () )

فيما   ملسألةلنا افصوقد  ،ملا سبق ذكره ؛روف لالستحباباألمر هنا مص: واجلواب أن

 التوفيق ...هلل سبق، واب

 :( ( لث) السؤال الثا)

 ما حكم إفراد يوم عاشوراء ابلصيام دون التاسع ؟ 

 
(1126م )رواه مسل -( 1)
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 :(اجلواب ( ))

 لماء ىف هذه املسألة على قولني : اختلف الع

هو مقتضى قول و  ،وهذا قول احلنفية ؛وميكره إفراد يوم عاشوراء ابلص: القول األول

 . ابلة(احلن أمحد )كما قال بعض 

 واحلنابلة. ،شافعيةال وهو قول ؛اهةوز اإلفراد بال كر جي :القول الثاىن

 هو القول ابلكراهة كما قال احلنفية .  -ِف نظري  -جح ر واأل

 : (( برهان ذلك)) 

   : صلى هللا عليه وسلمقول النيب  أ    

ْقِبلُ  الَعامُ  كانَ  َفِإَذا)) 
ُ
 ((  تَّاِسعَ ال اليومَ  ُصْمَنا اَّللَُّ  َشاءَ  إنْ  امل

قْ  الَعامُ  أَيْتِ  َلمْ ف َ 
ُ
َ َرسولُ وُ حىتَّ ت ُ  ِبلُ امل  . . (1) )صلى هللا عليه وسلم( هللاِ  ِف ِ

 :  رضي هللا عنه()ابن عباس  قول 

 (2) وخالفوا اليهود (( ،)) صوموا التاسع والعاشر

 
 ( . 1134ــ رواه مسلم )  )1(

 ( .  8404يهقي في الكبرى ) والب(،  7839واه عبد الرزاق ) : رإسناده صحيح ــ  )2(
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 وللنهى عن التشبه ابليهود كما ىف احلديث :ج    

 . (1)   (رى (ال تشبهوا ابليهود وال النصا ))

 : (( رابعال ال) السؤ )

 ؟   وراءعاش عهل جيب صيام التاسع م

 :(اجلواب ( ))

 وإمنا هو مستحب . ،تفاق أهل العلمال جيب صوم التاسع مع عاشوراء اب

 :(( امس) السؤال اخل)

 سيت صيام التاسع ماذا أفـعل ؟لو نُ 

 :(اجلواب ( )) 

  ملخالفة ؛لتاسعا من ى عشر بداًل ادال حرج ىف صيام العاشر ) عاشوراء ( وصيام احل

 اليهود .

 .  كثري من العلماء  اءلعلملك اذاستحب وقد 

 وغريهم واحلنابلة  كالشافعيةبل يسن عند كثري منهم صوم التاسع والعاشر واحلادي عشر،  

 
 .( 2695)  الترمذى : رواه  حسن  -( 1)
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 :(( سادس) السؤال ال)

 فهل جيوز صيام يوم عاشوراء ؟  ،أايم من رمضان  على  

 :(اجلواب ( )) 

ى خالف  عل -اء ممجهور العلقول ، وهذا قوال أهل العلمز على الصحيح من أو جي ،نعم

 .  خالًفا للحنابلة ِف رواية هي املذهب عندهم -بينهم ِف اجلواز والكراهة 

 :( ) برهان ذلك

 :  (ارضي هللا عنه)قول أمنا عائشة أ    

  (1)   (( شعبانفما أستطيع أن أقضيه إال ىف  ،ضانالصوم من رم كان يكون علىَّ ))

   . قضاء رمضانتطوع قبل ز الجوا وهذا دليل على ،العام ا تتطوع أثناءوال شك أهن

تطوع ىف وق تها كالصالة يُ   :  ف جاز التطوع فيه قبل فرضه ،وألن هذا واجب موسعب    

  .  علمأوهللا  ،قبل أدائها

   : أقوال واعلم أن هذه املسألة اختلف فيها العلماء على ثالثة

 ضوبع ،يةفوهو قول احلن -  نظريِف وهو الراجح -اجلواز    :(( األولالقول )) 

 
 .( 1146(، ومسلم )  1950رواه البخار) – (1)
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 .  ورواية عن أمحدمتأخري الشافعية، 

ية  الشافعبعض متقدمي و  ،وهذا مذهب املالكية ؛اجلواز مع الكراهة :((القول الثاىن)) 

 .وبعض متأخريهم

   . وهي املذهب عندهم وهو رواية عن أمحد ؛التحرمي :((القول الثالث)) 

 . سبق، وابهلل التوفيق  فيمابدالئلها  وقد ذكران املسألة

 :( ( سابعؤال الالس ))

 ،ول يستطع صيام عاشوراء  ،اأو شخص كان مريضً  ،ا أو نفساءلو كانت املرأة حائضً 

 فهل له أن يقضيه ؟

 :(اجلواب ( )) 

 ،قت مقيدة بو  ألهنا عبادة ؛ته بعذر أو بغري عذرال يشرع قضاء يوم عاشوراء ملن فا

  .هبذا اليوم علقوالفضل فيها مت

لى املرأة الىت حاضت ىف عاشوراء  وينبغى ع ، فيه هذا الفضلليس ف  : أما غريه من األايم

ؤجر إن ولعلها تُ  ، هللا عليه وسلم()صلى آدم ت فهذا أمر كتبه هللا على بنا ؛ال تزنأ

  :   )صلى هللا عليه وسلم( نىبلقول ال ؛على نيتها وحرصهاشاء هللا 
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   ،(1) (ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى () إمنا األعمال )

 .برتك الصيام حال حيضها  وألهنا تتعبد هلل

  : أما املريض ــ و 

  :)صلى هللا عليه وسلم(  قال رسول هللا ؛كتب له أجر صيامهألنه يُ  ؛ فال ُيزن

سِلمَ  العبدَ  إنَّ  ))
ُ
  قيًمامُ  يَعَملُ  كان كما األْجرِ  ِمن له ُكِتبَ  سافَ رَ  أو َمِرضَ  إذا  امل

  ا (( َصحيحً 

   (2)    احيحً صَ  اُمقيمً  يَعَملُ  كان ما ثلَ مِ  له هللاُ  َكَتبَ  _عين ابَن يَزيدَ يَ _قال حممٌَّد: 

 :( ( ثامن) السؤال ال) 

 ؟  السبتهل جيوز إفراد صوم عاشوراء لو جاء عاشوراء يوم 

    :(اجلواب ( ))

 ابتفاق .  أَفْ َرَده ق يوم السبت حىت لوء حىت لو وافجيوز إفراد صوم عاشورا

  :( فرتض عليكمتصوموا يوم السبت إال فيما اال ))ارد و وأما احلديث ال

 
 .(  1907( ومسلم )  1)  رواه البخارى -( 1)

 وغيره . ( 2996)  رواه البخارى -( 2)
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  :، وضعفه مجهور احملدثنيفيه تلففهو حديث خم

، ي، وُيىي بن سعيد ال قط ان، وأب و داود، وال ن سائ يالزهرى، ومالك، واألوزاع ))فضعفه 

 . (، واحلافظ ابن حجر (وابن القيموابن تيمية،  ي،رب  ، واب ن ال عيوال ط ح او 

  :صححه بعض احملدثني دوق

عبد اهلادى،  ، وابن النووىن، و وابن السك ،، وصححه احلاكمحسنه الرتمذى ))

  . (( وابن امللقن، واأللباين ي،والذهىب، والعراق

أو حسن  وعلى فرض صحته مل يقل أحد من السلف ابلتحرمي    حىت من صحح

  ،والشافعية واملالكية ،حلنفيةافهو قول   ؛قالوا بكراهة اإلفرادمهور احلديث    إمنا اجل

   فإن وافق جاز. - أو يوم يستحب صيامه عادةمامل يوافق  - ِف روايه لةواحلناب

 :  هذه املسألة على ثالثة أقوالىف  اواعلم أن العلماء اختلفو  

 اجلمهور . وهو قول ؛كره اإلفراديُ  :(( القول األول)) 

 .عند احلنابلة رجحها بعض احلنابلة ةوهو رواي  ؛جيوز اإلفراد  :(( ل الثاىنالقو )) 

بعض األفاضل وهو قول  ؛وم السبت ابلصيام ىف النفلاد يُيرم إفر   :((ول الثالثالق ))

 .ه )رمحه هللا(ذا القول سواهب  وال نعلم قائاًل ، )رمحه هللا(من املعاصرين 
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  .األقوال وهو أضعف  ،ل بهمن السلف قا احدً أ وهو قول شاذ ال نعلم

 وفيق ...  فيما سبق، وابهلل التملسألة بدالئلها اوقد ذكرت 

 :( ( عتاس) السؤال ال)

 ؟  صيام عاشوراءللمسافر هل 

 :(اجلواب ( ))

 له أحوال :املسافر 

  )) احلال األوىل ((:

  مسافر يشق عليه الصوم 

 ( .  فضلفالفطر أ يستحب له الفطر؛ )حكمه: 

   لثانية ((:)) احلال ا

 يتضرر به و  ،مسافر يشق  عليه الصوم

 . ( هذا جيب عليه الفطر )حكمه: 

 )) برهان ذلك ((:

   :فقال  رُجاًل ِف َسْفَرٍة قد ظُلِ َل عليه، وعليه مجاعٌة، صلى هللا عليه وسلميب الن رأى
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 . (1)  ((السَّفرِ  ِف تصوموا أن الْب ِ  منَ  ليسَ ))  ل:قالوا: صائٌم، قا ،((؟  هذا َمن)) 

   احلال الثالثة ((:)) 

 معه الفطر والصوم  ييستو 

 .( ها صوم لفرض، واألايم احملثوث علىال سيما ِف او  ،فالصوم أفضل) حكمه: 

   :(( أثر مجيل )) 

   : َخِليَفَة َقالَ عن أيب 

  : قال ،ن ِف السفرُر ِبِفْطِر رمضاوََكاَن أَيْمُ  ،ُكنَّا َمَع اْبِن ِشَهاٍب يَ ْوَم َعاُشورَاَء ِف َسَفرٍ 

  :فَ ُقْلتُ  ،ْوِم َعاُشورَاءَ ي َ ا ِف فرأيته صائمً 

   :فَ َقالَ  ،َفِر َوأَْنَت تُ ْفِطُر ِف َرَمَضاَن ِف السََّفرِ السَّ  ُم يَ ْوَم َعاُشورَاَء ِف َتُصو  ،اَي َأاَب َبْكرٍ 

ٍم ُأَخرَ ))   .(2) (( تُ َعاُشوَراُء يَ ُفو وَ  ،ِإنَّ َرَمَضاَن َلُه ِعدٌَّة ِمْن َأايَّ

 :(( عاشر) السؤال ال)

 ؟  أو لعذر اسيً ته صيام يوم عاشوراء انامن ف

 
 .( 1115( ومسلم )  1946)  رواه البخاري–( 1)

 ) دار الفارروق الحديثة ( . ( طـ 275/  7ــ التمهيد )  )2(
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 :(اجلواب ( ))

،  ن األجر متعلق بعاشوراء وقد فاتهأل ؛ي هذا اليوميقض أنه ال  -وهللا أعلم   -صح األ

        .وكل ما ُعلق على سبب فإنه يفوت بفوات سببه

ألصحابه، وال سيما   هللا عليه وسلم( )صلى لبينه النيب   وألن هذا لو كان مشروًعا 

 حاب االعذار . صأ

 :(( حلادي عشر) السؤال ا)

 ؟ما مراتب صيام عاشوراء

 :((اجلواب  ))

 املراتب كالتايل: 

على فعلها، وخري اهلدي  )صلى هللا عليه وسلم(لعزم النيب  ؛يصوم التاسع والعاشر ا :أوهل

 . عليههدي حممد صلوات ريب وسالمه 

 . يصوم العاشر واحلادي عشر أن الثاين:

 . ألجل خمالفة اليهود ؛ ا على صيام التاسعوهذا قياسً 

 . العاشر وحده الثالث:
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 .)كما سبق وبيناه( وهذه اهليئة كرهها بعض العلماء

 . صيام التاسع والعاشر واحلادي عشر (:يه ()) تنب 

ألهنا جتمع   ؛عاشرلى صوم التاسع وال، وقدموها عوهذه قال أبفضليتها كثري من العلماء

 وهو : ،حديث  اوألنه ورد فيه الكثري من العبادات،

 .(1) (( يوًما َدهوبع ،يوًما قبَله صوموا :اليهودَ  عاشوراَء ، وخالِفوا فيه صوموا)) 

 .يف ث ضعوهو حدي

 : -وهللا أعلم ابلصواب  - ولذلك أقول

صلى هللا عليه د خري اهلدي هدي حممألن  ؛من قال هذه أفضل الصور ففي كالمه نظر

   :اسع والعاشر، وقد قال تعاىلت، وهديه صيام الوسلم 

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ))    [21]سورة األحزاب:  ((  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل ّللا 

 وهللا أعلم ...

 فيق ... التو وابهلل 

 
( )) تنبيه ((: خرجنا هذا الحديث فقط في  2095(، وابن خزيمة )  5238ر ) اوالبز(،  2154)  ه أحمد: روامنكرــ  )1(

فتاوى مختصرة ي األبواب السابقة، وألن الالفتاوى؛ ألن جل األحاديث المذكورة في الفتاوى سبق تخريجها من قبل ف

 التوفيق ...  اهللاختصاًرا، وب
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 ء (( )) علمين عاشورا                        

 ها:نوعِّرب كثرية ملن أتمل فيها، ومدروس  أايم هللا، فيه عاشوراء يوم من

 :  (( مواالة املؤمنني)) ــ 1
 . (حنن أوىل مبوسى منكم ( ))

  (( الرباءة من املشركني)) ــ 2

 .  (ن شاء هللا ( سع إ ام املقبل صمنا اليوم التافإذا كان الع ))

 ((  د صلى هللا عليه وسلمرمحة هللا العظيمة أبمة النىب حمم)) ــ 3

 منح رابنية سنوية لتطهري األمة .  (م عاشوراء ُغ  ِف  ر له سنة (صام يو ) من )

 (( عدم نسيان ذنوب املاضى )) ــ 4

   ((عاشوراء يكفر السنة املاضية  ))

 قال تعاىل:  ؛فاحذر من مرض نسيان الذنوب

يًعا فَ يُ نَ بِ ئُ ُهم مبَا َعِمُلواب ْعَ يَ ْوَم ي َ ))  ُ مجَِ ُ َعَلىَٰ ُكل ِ  وهُ َنسُ  وَ َأْحَصاُه اَّللَُّ  ثُ ُهُم اَّللَّ    َواَّللَّ

   (( ِهيدٌ َشْيٍء شَ 

 .[6]سورة المجادلة:
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  ((االستدامة على فـعل اخلري والطاعة)) ــ 5

   : رضي هللا عنه()قال ابن عباس 

 فضله على األايم إال هذا  يطلب  اصام يومً  صلى هللا عليه وسلممت رسول هللا ) ما عل)

 . ( ( - عاشوراء -اليوم 

 (( عد فة أهل البلوخما ،لتمسك ابلسنةا)) ـ ـ6

 ي فيه هبدي  ، وال نتخذه مأمتًا، وال نتخذه عيًدا، وإمنا نقتدفحن نصوم هذا اليوم

 . ، وخري اهلدي هدي حممد صلوات ريب وسالمه عليهصلى هللا عليه وسلم النيب 

 (( لفضلىف ا اليس كل سابق مقدمً ) )ــ 7

 : (م)صلى هللا عليه وسلفقال النىب  اعيدً م عاشوراء تتخذه اليهود يو كان 

رمحة منه   وفضلنا عليهم ،فجمع هللا لنا خريان وخري من كان قبلنا () صوموه أنتم ()

 . هلل على نعمته فاحلمد ؛وفضاًل 

 ((  ىف عبادة هللا أبلغ الشكر )) ــ 8

ون  من فرعهللا فيه موسى  أجنىهذا يوم عظيم  : ؟ قالواه ما هذا اليوم الذى تصومون) )

 . (فنحن نصومه ( ؛افصامه موسى شكرً  ،ق فرعون وقومهه وغ رَّ نوقوم
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 وشكر ربه ابلصوم، ، )صلى هللا عليه وسلم(كما فعل موسى فعادة األنبياء شكر النعم  

 : هللا عليه وسلم()صلى حممد وكما قال نبينا 

 . )) أفال أكون عبًدا شكورًا ((

 (( هجاملندل على اتباع ة ال يالظاهر العمل ببعض الشعائر ))  ــ 9

 .  ) ...فنحن نصومه ... ( :  صلى هللا عليه وسلمهود للنىب يقال ال

فاحلكم التباع  ؛لعدم اتباع املنهج ؛وسىمبا ألولويتهم فلم يكن صيامهم لعاشوراء كافيً 

  املنهج
 (( يلُّ اْلُمْؤِمِنني وَ لَِّذيَن آَمُنوْا َواَّلل ُ  َوانَّيبُّ ِإنَّ أَْوىَل النَّاِس إبِِبْ رَاِهيَم لَلَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه َوَه َذا ال)) 

 . [68]سورة آل عمران: 

 (( بقاء بعض الكفار على قليل من احلق ال يدل أهنم على حق ))  ــ10

 ومازال عندهم بعض حق  ،) ...فنحن نصومه ... ( فاليهود من أكفر خلق هللا

 أهنم كوال يلزم من ذل ،ذا احلقاهم ىف هافقنوقد و  ،مما بقى من شريعه موسى الىت بدلوها 

 وهذا مما تبقى عندهم من   ،كما كان املشركون ىف قريش يعظمون الكعبة  على حق

 .   صلى هللا عليه وسلمإبراهيم  احلق من شريعة
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   (( احلق مقبول من أى أحد))  ــ11

وسى من فرعون  هذا يوم عظيم أجنى هللا فيه م : ؟ قالوا ما هذا اليوم الذى تصومونه) )

فقال رسول هللا  ، (فنحن نصومه ( ؛ارً ومه، فصامه موسى شكقرعون و ق فغ رَّ ه و نوقوم

   .وأمر بصيامه ،فصامه ((فنحن أوىل مبوسى منكم ))  :  صلى هللا عليه وسلم

 صلى هللا عليه وسلمنبينا حممد   لَ بِ ، وقَ هلل  اصامه موسى شكرً قد ف ؛قوهلمأقر نبينا  فقد 

 .(م (وىل مبوسى منكأن حن) ) :يوه ،خرى للصيام ىف شرعناأر علة وأظه ،هذا احلق

 (( لز وج عحسن الظن ىف هللا))  ــ21

 ( (... ق فرعون وقومهوغ رَّ  ،رعون وقومه) قالوا هذا يوم عظيم أجنى هللا فيه موسى من ف)

 ،موعدهمفاهلل  رض وتكْبواىف األ اوإن علو  ،والظاملني ةاك الطغففى هذا اليوم أتذكر هال

 . منيو ويرفع الظلم عن املظل ،وسيهلكهم

  ((  ابخلريى إالال أتت -املشروعة  - شركنيالفة املخم))  ــ13

( فَ  ُش  رَِع لنا صيام يوم زائد على   فإذا كان العام املقبل صمنا اليوم التاسع إن شاء هللا) 

د فضل هللا وخريه فزا  ،اضً أيأجر صيام يوم مع نية املخالفة وثواهبا    :ِف وذلك ،عاشوراء

 . شركنيملاعلينا مبخالفة 
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 ي ((نتهني اإلميان والكفر ال تاحلرب ب ))ــ 14

ِف هذا اليوم التارخيي يتذكر املسلم احلرب بني فسطاط الكفر املتمثل ِف فرعون وأتباعه، 

وأتباعه، وكيف كانت   صلى هللا عليه وسلموفسطاط اإلميان واحلق املتمثل ِف موسى 

كيف كان فيها اإليذاء واالضطهاد و بني الفسطاطني، وهي حرب مستمرة أبًدا،  احلرب

 !!  وأهلك فسطاط الكفران ان،وكيف أجنى هللا فسطاط اإلميمسلمني، لل

 فاحلرب على أهل اإلميان ال تنتهي .

  ((فضل أمة اإلسالم  ــ ))15

 : ألْصَحاِبهِ صلى هللا عليه وسلم النيبُّ ففي الصحيحني قال 

   (( َفُصوُموا ،منهمْ  مبُوَسى أَحقُّ  نُتمْ أ ))

 !! أتمل: أنتم

    ابلنسب ((ال  ،العملــ )) العربة عند هللا ابلدين و 16

من جهة النسب، ورغم ذلك حنن أوىل مبوسى صلى هللا عليه وسلم سى  ملو  هود أقربيفال

  (( أنتم أحق مبوسى منهم)) ألن عملنا يوافق عمله   ؛منهم
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 . وى وأعظم من رابطة النسب فرابطة الدين أق

 :(( الشريعة العظيمة  تيسري ــ ))17

  :  صلى هللا عليه وسلمرسول ولذلك قال 

 .  (( هُ رتُكْ فلي يرتَُكهُ  أن شاءَ  وَمن ،لَيصمهف يصوَمهُ  أن شاءَ  فَمن ))

  :((وهللا يريد أن يتوب عليكم  ــ ))18

ذنوب سنة، ولوال أن شرع هللا  ويغفر لنا به  صيام عاشوراء ا عز وجلسن لنا ربن حيث 

 . فلله الفضل واملنة أواًل وآخًرا  ؛ا اليوم لبقيت ذنوبنا على كاهلنا تثقلناذلنا صيام ه

  :((  عز وجلم كرم هللاــ )) عظي19

جزيل وفري، فما أكرم هللا امللك الغين   عام بصيام يوم، عمل قليل وأجر ذنوب هللا يغفر

 !!  الكرمي

 ينبغي جلاللك وعظمتك.اللهم لك احلمد كما 

 الطاعة يف قلوب األبناء ((  رسأمهية غ ــ ))20

 :  (مرضي هللا عنه)كما فعل الصحابة 

 .   (( يانناونصوم صب ،فكنا نصومه)) 
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 ر هللا ((ألم ــ )) سرعة االستجابة21

 :  اُشورَاءَ بَ َعَث َرُجاًل يُ َناِدي ِف النَّاِس يَوَم عَ   صلى هللا عليه وسلمالنيبَّ  أنَّ ففي الصحيح 

   (( أَيُْكلْ  فال أَيُْكلْ  ملَْ  وَمن فَ ْلَيُصْم،أْو  مَّ فَ ْليُتِ    أَكلَ  نمَ  إنَّ  ))

 ولسان حاهلم يقول: فاستجاب الناس 

وإمنا   ؛وال تباطأوا ،، أو يتلكأواناقشواي أو ،جيادلوا أو ،يستفصلوامل طعنا (( )) مسعنا وأ

   .(م عنهرضي هللا)ابدروا ابلعمل طاعة وسرعة استجابة 

 ذكور . ومن أتمل سيجد أضعاف أضعاف امل

 وابهلل التوفيق...
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   (( اخلامتة))                          
 

صلى  دًا عبده ورسوله محم  إله إال هللا ، وأشهد أنشهد أن ال الحمد هلل رب العالمين ، وأ 

 : أما بعد  ، هللا عليه وسلم 

وأسأل هللا  ،حث، فالحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحاتهذا ما تيسر لنا جمعه في هذا المب

 الكريم أن يجعلني ممن ُوفَِق لمراده القويم، وأن يجعله خالًصا لوجهه الكريم، ويقبله من  

 . ين؛ إنه جواد كريم  ه المسلمعبده المسكين، وينفع ب

بها، وأن   حانه أن يوفقنا الغتنام مواسم الخيرات والبركات التي امتن عليناه سبلأوأس

 .  يستخرج منا ما يرضيه عنا

ْكنا جميعًا بحبله أن يجمعنا على ما يرضيه  هلأوأس  . المستقيم  المتين وصراط ، وأن يَُمّسِ

وأن يتوب  ؛مة، والغُ البالءالوباء، و : نالمسلمي أن يرفع عن بالدنا وبالدوأسأله سبحانه 

إنه باإلجابة كفيل، وهو على  ؛ ارويعتق رقابنا من الننا إلى مراضيه، يويهد لنتوب،  علينا 

   . الوكيل  م وهو حسبنا ونع، ريد ق شيءكل 

 .  أجمعينله وصحبه آوصِل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى 
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 . والحمد هلل رب العالمين 

وهذا جتده ِف مرجعني أو  ) ح ( حرف قد جتد جبوار املرجع حلاشةِف ا((: )) تنبيه 

أبرقامها،  ةأن هذا املرجع من املكتبة الشاملة احلديث، واملقصود منه ثالتة على األكثر

 وعْبت عنها جبوار املرجع حبرف ح . 

 وباهلل التوفيق ... 

 أبو عبد هللا   / وكتبه 

 محمد أنور محمد مرسال

 ( هـ 1442) من المحرمالثاني  األربعاء /  

 م 2020 /أغسطس /21 :وافقالم 
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