
 وصیام عاشوراء فضل شھر هللا المحرّم
  

الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد خاتم األنب�اء وسید المرسلین وعلى آله وصح�ه أجمعین و�عد فإن شهر 
ِ ِإنَّ  هللا المحّرم شهر عظ�م م�ارك وهو أول شهور السّنة الهجر�ة وأحد األشهر الُحُرم التي قال هللا فیها : { ُهوِر ِعْنَد �َّ َة الشُّ  ِعدَّ

یُن الْ  َمَواِت َواَألْرَض ِمْنَها َأْرَ�َعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّ ِ َیْوَم َخَلَق السَّ  36} اآل�ة [َق�ُِّم َفال َتْظِلُموا ِفیِهنَّ َأْنُفَسُكْم ..اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِ�َتاِب �َّ

 ].سورة التو�ة 
 

ُ َعَلْ�ِه َوَسلََّم : (وَعْن َأِبي َ�ْكَرةَ  ُ َعْنُه َعْن النَِّبيِّ َصلَّى �َّ َنُة اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِمْنَها َأْرَ�َعٌة ُحُرٌم َثالَثٌة ُمَتَواِلَ�اٌت : ُذو  َرِضَي �َّ .. السَّ
ُم ، َوَرَجُب ُمَضَر الَِّذي َبْیَن ُجَماَدى وَ  ِة َواْلُمَحرَّ  ]. 2958رواه ال�خاري ) [َشْعَ�اَن اْلَقْعَدِة َوُذو اْلِحجَّ

 والمحرم سمي بذلك لكونه شهرا محرما وتأكیدا لتحر�مه .
 
 

 فضل اإلكثار من ص�ام النافلة في شهر محّرم 
ُ َعَلْ�ِه َوَسلََّم ( ُ َعْنُه َقاَل َقاَل َرُسوُل �َِّ َصلَّى �َّ َ�اِم َعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة َرِضَي �َّ ُم َأْفَضُل الصِّ ِ اْلُمَحرَّ رواه مسلم  ) [ َ�ْعَد َرَمَضاَن َشْهُر �َّ

1982 .[ 
 ) إضافة الّشهر إلى هللا إضافة تعظ�م ، قال القاري : الظاهر أن المراد جم�ع شهر المحّرم . شهر هللا  قوله : (

ذا الحدیث على الترغیب في اإلكثار ولكن قد ثبت أّن النبي صلى هللا عل�ه وسلم لم �صم شهرا �امال قّط غیر رمضان فُ�حمل ه
 من الّص�ام في شهر محرم ال صومه �له . 

 

 عاشوراء في التار�خ
ُ َعْنُهَما َقاَل ( ُ َعَلْ�ِه َوَسلََّم اْلَمِدیَنَة َفَرَأى اْلَیُهوَد َتُصوُم َیْوَم َعاُشوَراَء فَ  َعْن اْبِن َع�َّاٍس َرِضَي �َّ َقاَل َما َهَذا َقاُلوا َقِدَم النَِّبيُّ َصلَّى �َّ

ُ َبِني ِإْسَراِئیَل ِمْن َعُدوِِّهْم َفَصاَمُه ُموَسى ، َقاَل َفَأَنا َأَحقُّ   ) [ِ�ُموَسى ِمْنُكْم َفَصاَمُه َوَأَمَر ِ�ِصَ�اِمِه  َهَذا َیْوٌم َصاِلٌح َهَذا َیْوٌم َنجَّى �َّ

 ]. 1865رواه ال�خاري 
ى أّ�ام الجاهل�ة قبل ال�عثة النبوّ�ة فقد ثبت عن عائشة رضي هللا عنها قالت " إن أهل وص�ام عاشوراء �ان معروفا حتى عل

الجاهل�ة �انوا �صومونه " .. قال القرطبي : لعل قر�شا �انوا �ستندون في صومه إلى شرع من مضى �إبراه�م عل�ه الّسالم . 
أن یهاجر إلى المدینة فلما هاجر إلى المدینة وجد الیهود وقد ثبت أ�ضا أّن النبي صلى هللا عل�ه وسلم �ان �صومه �مكة قبل 

�حتفلون �ه فسألهم عن السبب فأجابوه �ما تقّدم في الحدیث وأمر �مخالفتهم في اّتخاذه عیدا �ما جاء في حدیث َأِبي ُموَسى 
ُه اْلَیُهوُد ِعیًدا [ وفي  ُ َعْنُه َقاَل َ�اَن َیْوُم َعاُشوَراَء َتُعدُّ روا�ة مسلم " �ان یوم عاشوراء تعظمه الیهود تتخذه عیدا " ، وفي َرِضَي �َّ

َعَلْ�ِه  روا�ة له أ�ضا : " �ان أهل خیبر ( الیهود) .. یتخذونه عیدا و�ل�سون نساءهم ف�ه حلیهم وشارتهم " ] َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى �َُّ 
 ] .رواه ال�خاري  ) [َفُصوُموُه َأْنُتمْ  َوَسلََّم (

انتهى ملّخصا أن ال�اعث على األمر �صومه مح�ة مخالفة الیهود حتى �صام ما �فطرون ف�ه ألن یوم العید ال �صام . [ وظاهر هذا

 ]. من �الم الحافظ ابن حجر رحمه هللا في فتح ال�اري شرح صح�ح ال�خاري 
 

َ�امُ  َثالَثَة َأْحَواٍل , َفَقِدَم َرُسوُل �َِّ صلى هللا عل�ه  و�ان ص�ام عاشوراء من التدّرج الحك�م في تشر�ع الص�ام وفرضه فقد ُأِحیَل الصِّ



َ َتَعاَلى َفَرَض  ْوَم ُ�لَّ َشْهٍر َثالَثَة َأ�َّاٍم َوَ�ْوَم َعاُشوَراَء , ُثمَّ إنَّ �َّ َ�اَم ِ�َقْوِلِه : { وسلم اْلَمِدیَنَة َفَجَعَل الصَّ َ�امُ الصِّ } ُكِتَب َعَلْ�ُكْم الصِّ
] ، فانتقل الفرض من ص�ام عاشوراء إلى ص�ام رمضان وهذا من األدلة في أصول الفقه على جواز 1للجصاص جأحكام القرآن [

 النسخ من األخّف إلى األثقل . 

 فضل ص�ام عاشوراء 
ُ َعَلْ�ِه َوَسلََّم یَ  ُ َعْنُهَما َقاَل : "َما َرَأْیُت النَِّبيَّ َصلَّى �َّ َلُه َعَلى َغْیرِِه ِإّال َهَذا اْلَیْوَم َیْوَم َعْن اْبِن َع�َّاٍس َرِضَي �َّ َتَحرَّى ِصَ�اَم َیْوٍم َفضَّ

ْهَر َ�ْعِني َشْهَر َرَمَضاَن " [ ] ومعنى " یتحرى " أي �قصد صومه لتحصیل ثوا�ه والرغ�ة ف�ه  1867رواه ال�خاري  َعاُشوَراَء َوَهَذا الشَّ
 . 

] ، 1976رواه مسلم ) [م عاشوراء ، إني أحتسب على هللا أن �كفر السنة التي قبله ص�ام یو  وقال النبي صلى هللا عل�ه وسلم : (
 وهذا من فضل هللا علینا أن أعطانا �ص�ام یوم واحد تكفیر ذنوب سنة �املة �هللا ذو الفضل العظ�م . 

 أي یوم هو عاشوراء 
اِن , َهَذا ُهَو اْلَمْشُهوُر ِفي ُ�ُتِب اللَُّغِة َقاَل َأْصَحاُبَنا : َعاُشوَراُء ُهَو قال النووي رحمه هللا : َعاُشوَراُء َوَتاُسوَعاُء اْسَماِن َمْمُدودَ 

ِم , َوَتاُسوَعاُء ُهَو التَّاِسُع ِمْنُه َهَذا َمْذَهُبَنا , َوِ�ِه َقاَل ُجْمُهوُر اْلعُ  َوُمْقَتَضى َلَماِء ، .. َوُهَو َظاِهُر اَألَحاِدیِث اْلَیْوُم اْلَعاِشُر ِمْن اْلُمَحرَّ
 ] المجموعإْطالِق اللَّْفِظ , َوُهَو اْلَمْعُروُف ِعْنَد َأْهِل اللَُّغِة . [

 
ِم , َوَتاُسوَعاُء ُهَو التَّاِسُع ِمْنهُ   یتبین من هذا أن : َعاُشوَراُء ُهَو اْلَیْوُم اْلَعاِشُر ِمْن اْلُمَحرَّ

 

 استح�اب ص�ام تاسوعاء مع عاشوراء 
ُ َعَلْ�ِه َوَسلََّم َیْوَم َعاُشوَراءَ روى َعْبَد �َِّ  ُ َعْنُهَما قال : ِحیَن َصاَم َرُسوُل �َِّ َصلَّى �َّ َوَأَمَر ِ�ِصَ�اِمِه َقاُلوا َ�ا  ْبَن َع�َّاٍس َرِضَي �َّ

ُمُه اْلَیُهوُد َوالنََّصاَرى َفَقاَل َرُسوُل �َِّ َصلَّ  ِ ِإنَُّه َیْوٌم ُتَعظِّ ُ َعَلْ�ِه َوَسلََّم (َرُسوَل �َّ ُ ُصْمَنا اْلَیْوَم  ى �َّ َفِإَذا َ�اَن اْلَعاُم اْلُمْقِبُل ِإْن َشاَء �َّ
ُ َعَلْ�ِه َوَسلََّم [التَّاِسَع   ]. 1916رواه مسلم  ) َقاَل َفَلْم َ�ْأِت اْلَعاُم اْلُمْقِبُل َحتَّى ُتُوفَِّي َرُسوُل �َِّ َصلَّى �َّ

وأصحا�ه وأحمد و�سحاق وآخرون : �ستحب صوم التاسع والعاشر جم�عا ; ألن النبي صلى هللا عل�ه وسلم صام قال الشافعي 
 العاشر , ونوى ص�ام التاسع . 

وعلى هذا فص�ام عاشوراء على مراتب أدناها أن �صام وحده وفوقه أن �صام التاسع معه و�ّلما �ثر الّص�ام في محّرم �ان أفضل 
 وأطیب . 

 
 

 ة من استح�اب ص�ام تاسوعاء الحكم
ًها : َأَحُدَها: َأنَّ اْلُمَراَد ِمْنُه قال النووي رحمه هللا : َذَكَر اْلُعَلَماُء ِمْن َأْصَحاِبَنا َوَغْیِرِهْم ِفي ِحْكَمِة اْسِتْحَ�اِب َصْوِم َتاُسوَعاَء َأْوجُ 

ُهَو َمْرِويٌّ َعْن اْبِن َع�َّاٍس .. الثَّاِني : َأنَّ اْلُمَراَد ِ�ِه َوْصُل َیْوِم َعاُشوَراَء ِ�َصْوٍم , َ�َما ُمَخاَلَفُة اْلَیُهوِد ِفي اْقِتَصاِرِهْم َعَلى اْلَعاِشِر , وَ 
َة َنْقِص اْلِهالِل , َوُوُقوِع اْلَعاِشِر َخْش�َ َنَهى َأْن ُ�َصاَم َیْوُم اْلُجُمَعِة َوْحَدُه , َذَكَرُهَما اْلَخطَّاِبيُّ َوآَخُروَن . الثَّاِلَث: االْحِتَ�اُط ِفي َصْوِم 

 َغَلٍط َفَ�ُكوُن التَّاِسُع ِفي اْلَعَدِد ُهَو اْلَعاِشُر ِفي َنْفِس اَألْمِر . انتهى 
ْهِل وأقوى هذه األوجه هو مخالفة أهل الكتاب ، قال ش�خ اإلسالم ابن ت�م�ة رحمه هللا : َنَهى صلى هللا عل�ه وسلم َعْن التََّش�ُِّه ِ�أَ 



: سد الذرائع  6الفتاوى الكبرى ج ) [َلِئْن ِعْشُت إَلى َقاِبٍل َالُصوَمنَّ التَّاِسَع  اِب ِفي َأَحاِدیَث َ�ِثیَرٍة ِمْثُل َقْوِلِه .. ِفي َعاُشوَراَء : (اْلِكتَ 

 ] المفض�ة إلى المحارم 
: ما هّم �ه من صوم التاسع ُ�حتمل  )لئن �قیت إلى قابل ألصومن التاسع  وقال ابن حجر رحمه هللا في تعل�قه على حدیث : (

معناه أن ال �قتصر عل�ه بل ُ�ض�فه إلى الیوم العاشر إما احت�اطا له و�ما مخالفة للیهود والنصارى وهو األرجح و�ه ُ�شعر �عض 
 ]  4/245فتح  روا�ات مسلم [

 
 

 ص�ام عاشوراء ماذا �كّفر ؟ 
 قال اإلمام النووي رحمه هللا : 

َغاِئِر , َوَتْقِدیُرُه َ�ْغِفُر ُذُنوَ�ُه ُ�لََّها إال اْلَكَ�اِئَر . ُ�َكفُِّر ُ�لَّ ا  لذُُّنوِب الصَّ
اَرُة َسَنٍة , َوِ�َذا َواَفَق تَ  اَرُة َسَنَتْیِن , َوَ�ْوُم َعاُشوَراَء َ�فَّ َم ْأِمیُنُه َتْأِمیَن اْلَمالِئَكِة ُغِفَر َلهُ ثم قال رحمه هللا : َصْوُم َیْوِم َعَرَفَة َ�فَّ  َما َتَقدَّ

غَ  َرُه , َوِ�ْن َلْم ُ�َصاِدْف َصِغیَرًة َوال َ�ِبیَرًة ِمْن َذْنِ�ِه . .. ُ�لَّ َواِحٍد ِمْن َهِذِه اْلَمْذُكوَراِت َصاِلٌح ِللتَّْكِفیِر َفِإْن َوَجَد َما ُ�َكفُِّرُه ِمْن الصَّ اِئِر َ�فَّ
َف ِمْن اْلَكَ�اِئِر ُكِتَبْت ِ�ِه َحَسَناٌت َوُرِفَعْت َلُه ِ�ِه َدَرجَ  اٌت , .. َوِ�ْن َصاَدَف َ�ِبیَرًة َأْو َ�َ�اِئَر َوَلْم ُ�َصاِدْف َصَغاِئَر , َرَجْوَنا َأْن ُتَخفِّ

 ] صوم یوم عرفة  6المجموع شرح المهذب ج[
 
 

 عدم االغترار بثواب الص�ام 
 َیْوِم َعاُشوَراَء َأْو َیْوِم َعَرَفَة , َحتَّى َ�ُقوَل َ�ْعُضُهْم : َصْوُم َیْوِم َعاُشوَراَء ُ�َكفُِّر َ�ْغَترُّ َ�ْعُض اْلَمْغُروِر�َن ِ�االْعِتَماِد َعَلى ِمْثِل َصْوِم

َلَواِت اْلَخْمَس ْغَترُّ َأنَّ َصْوَم رَ ُذُنوَب اْلَعاِم ُ�لَِّها َوَ�ْ�َقى َصْوُم َعَرَفَة ِزَ�اَدٌة ِفي اَألْجِر . َقاَل اْبُن اْلَق�ِِّم : َلْم َیْدِر َهَذا اْلمُ  َمَضاَن َوالصَّ
َبْت اْلَكَ�اِئُر , َفَرَمَضاُن إَلى َرَمَضاَن , َواْلُجُمَعُة َأْعَظُم َوَأَجلُّ ِمْن ِصَ�اِم َیْوِم َعَرَفَة َوَ�ْوِم َعاُشوَراَء , َوِهَي إنََّما ُتَكفُِّر َما َبْیَنُهَما إَذا ُاْجُتنِ 

َغاِئِر إالَّ َمَع اْنِضَماِم َتْرِك اْلَكَ�اِئِر إَلْیَها , َفَ�ْقَوى َمْجُموعُ إَلى الْ  َغاِئِر . َوِمْن ُجُمَعِة ال َ�ْقَوَ�اِن َعَلى َتْكِفیِر الصَّ  اَألْمَرْ�ِن َعَلى َتْكِفیِر الصَّ
ُد ُذُنوَ�ُه , َوِ�َذا َعِمَل َطاَعًة َحِفَظَها اْلَمْغُروِر�َن َمْن َ�ُظنُّ َأنَّ َطاَعاِتِه َأْكَثُر ِمْن َمَعاِص�ِه , َالنَّ  َئاِتِه َوال َیَتَفقَّ ُه ال ُ�َحاِسُب َنْفَسُه َعَلى َسیِّ

َ ِفي اْلَیْوِم ِماَئَة َمرٍَّة , ُثمَّ �َ  َ ِبِلَساِنِه َأْو ُ�َس�ُِّح �َّ ُق َأْعَراَضُهْم , َوَ�َتَكلَُّم ِ�َما ال ْغَتاُب اْلُمْسِلِمیَن َواْعَتدَّ ِبَها , َ�َالَِّذي َ�ْسَتْغِفُر �َّ َوُ�َمزِّ
ُ ُطوَل َنَهارِِه , َفَهَذا َأَبًدا َیَتَأمَُّل ِفي َفَضاِئِل التَّْسِب�َحاِت َوالتَّْهِلیالِت َوال َیْلَتِفتُ   إَلى َما َوَرَد ِمْن ُعُقوَ�ِة اْلُمْغَتاِبیَن َواْلَكذَّاِبیَن َیْرَضاُه �َّ

 ] : غرور  31الموسوعة الفقه�ة ج َن , إَلى َغْیِر َذِلَك ِمْن آَفاِت اللَِّساِن , َوَذِلَك َمْحُض ُغُروٍر [َوالنَّمَّاِمی
 
 

 ص�ام عاشوراء وعل�ه قضاء من رمضان 
ْوِم َقْبَل َقَضاِء َرَمَضاَن . َفَذَهَب اْلَحَنِف�َُّة إَلى ْوِم َقْبَل َقَضاِء َرَمَضاَن ِمْن  اْخَتَلَف اْلُفَقَهاُء ِفي ُحْكِم التََّطوُِّع ِ�الصَّ َجَواِز التََّطوُِّع ِ�الصَّ

اِفِع�َُّة إَلى اْلَجَواِز  ُة َوالشَّ َمَع اْلَكَراَهِة , ِلَما َیْلَزُم ِمْن َتْأِخیِر اْلَواِجِب , َغْیِر َ�َراَهٍة , ِلَكْوِن اْلَقَضاِء ال َ�ِجُب َعَلى اْلَفْوِر. َوَذَهَب اْلَماِلِك�َّ
ارَ َقالَ  ْوِم ِلَمْن َعَلْ�ِه َصْوٌم َواِجٌب , َ�اْلَمْنُذوِر َواْلَقَضاِء َواْلَكفَّ ُسوِقيُّ : ُ�ْكَرُه التََّطوُُّع ِ�الصَّ َمُه  الدُّ ِة . َسَواٌء َ�اَن َصْوُم التََّطوُِّع الَِّذي َقدَّ

ًدا , َ�عَ  ٍد , َأْو َ�اَن ُمَؤ�َّ ْوِم اْلَواِجِب َغْیَر ُمَؤ�َّ ِة َعَلى الرَّاِجِح . َوَذَهَب اْلَحَناِبَلُة إَلى ُحْرَمِة التََّطوُِّع َعَلى الصَّ اُشوَراَء َوَتاِسِع ِذي اْلِحجَّ
ِة التََّطوُِّع ِحیَنِئٍذ َوَلْو اتََّسَع اْلَوْقُت ِلْلَقَضاِء , َوال بُ  ْوِم َقْبَل َقَضاِء َرَمَضاَن , َوَعَدِم ِصحَّ  اْلَفْرِض َحتَّى ُ�ْقِضَ�ُه [دَّ ِمْن َأْن َیْبَدَأ �ِ ِ�الصَّ

 ] : صوم التطوع  28الموسوعة الفقه�ة ج



 
فعلى المسلم أن ی�ادر إلى القضاء �عد رمضان لیتمكن من ص�ام عرفة وعاشوراء دون حرج ، ولو صام عرفة وعاشوراء بن�ة 

 القضاء من اللیل أجزأه ذلك في قضاء الفر�ضة ، وفضل هللا عظ�م . 
 
 

 بدع عاشوراء 
اْلِحنَّاِء َواْلُمَصاَفَحِة , َوَطْ�ِخ ِئَل َشْ�ُخ اإلسالم ابن ت�م�ة رحمه هللا َعمَّا َ�ْفَعُلُه النَّاُس ِفي َیْوِم َعاُشوَراَء ِمْن اْلُكْحِل , َواالْغِتَساِل , وَ سُ 

ُروِر , َوَغْیِر َذِلَك .. َفَهْل َوَرَد ِفي َذِلَك َعْن النَّ  ِبيِّ صلى هللا عل�ه وسلم َحِدیٌث َصِح�ٌح ؟ َأْم ال ؟ َوِ�َذا َلْم َیِرْد اْلُحُبوِب َوِ�ْظَهاِر السُّ
ى ِمْن اْلَمْأَتِم َواْلُحْزِن َواْلَعَطِش , َوَغْیِر َحِدیٌث َصِح�ٌح ِفي َشْيٍء ِمْن َذِلَك َفَهْل َ�ُكوُن ِفْعُل َذِلَك ِبْدَعًة َأْم ال ؟ َوَما َتْفَعُلُه الطَّاِئَفُة اُألْخرَ 

 َك ِمْن النَّْدِب َوالنَِّ�اَحِة , َوِقَراَءِة اْلَمْصُروِع , َوَشقِّ اْلُجُیوِب . َهْل ِلَذِلَك َأْصٌل ؟ َأْم ال ؟ َذلِ 
ِ َربِّ اْلَعاَلِمیَن . َلْم َیِرْد ِفي َشْيٍء ِمْن َذِلَك َحِدیٌث َصِح�ٌح َعْن النَِّبيِّ صلى هللا َوال َعْن َأْصَحاِ�ِه , َوال  عل�ه وسلم اْلَجَواُب : اْلَحْمُد �َِّ

ُتِب اْلُمْعَتَمَدِة ِفي َذِلَك َشْیًئا , ال َعْن النَِّبيِّ اْسَتَحبَّ َذِلَك َأَحٌد ِمْن َأِئمَِّة اْلُمْسِلِمیَن ال اَألِئمَِّة اَألْرَ�َعِة , َوال َغْیِرِهْم . َوال َرَوى َأْهُل اْلكُ 
َحاَ�ِة , وَ  َنِن , َوال اْلَمَساِنیِد , صلى هللا عل�ه وسلم َوال الصَّ ِح�ِح , َوال ِفي السُّ ال التَّاِ�ِعیَن , ال َصِح�ًحا َوال َضِع�ًفا , ال ِفي ُ�ُتِب الصَّ

ِر�َن  اِدیَث ِمْثَل َما َرَوْوا َأنَّ َمْن ِفي َذِلَك َأحَ َوال ُ�ْعَرُف َشْيٌء ِمْن َهِذِه اَألَحاِدیِث َعَلى َعْهِد اْلُقُروِن اْلَفاِضَلِة . َوَلِكْن َرَوى َ�ْعُض اْلُمَتَأخِّ
َعاِم , َوَأْمَثاِل َذِلَك .. َوَرَوْوا ِفي َحِدیٍث اْكَتَحَل َیْوَم َعاُشوَراَء َلْم َیْرَمْد ِمْن َذِلَك اْلَعاِم , َوَمْن اْغَتَسَل َیْوَم َعاُشوَراَء َلْم َ�ْمَرْض َذِلَك الْ 

َنِة ) .  َمْوُضوٍع َمْكُذوٍب َعَلى النَِّبيِّ صلى ُ َعَلْ�ِه َساِئَر السَّ َع �َّ َع َعَلى َأْهِلِه َیْوَم َعاُشوَراَء َوسَّ هللا عل�ه وسلم : ( َأنَُّه َمْن َوسَّ
 َوِرَواَ�ُة َهَذا ُ�لِِّه َعْن النَِّبيِّ صلى هللا عل�ه وسلم َ�ِذٌب . 

 
ث ومقتل الحسین رضي هللا عنه وماذا فعلت الطوائف �سبب ثم ذ�ر رحمه هللا ملخصا لما مّر �أول هذه األمة من الفتن واألحدا

 ذلك فقال : 
َوُمَواالَة َأْهِل َبْیِتِه َتتَِّخُذ َیْوَم َعاُشوَراَء َیْوَم  َفَصاَرْت َطاِئَفٌة َجاِهَلٌة َظاِلَمٌة : إمَّا ُمْلِحَدٌة ُمَناِفَقٌة , َوِ�مَّا َضالٌَّة َغاِوَ�ٌة , ُتْظِهُر ُمَواالَتُه ,

َنُه ْأَتٍم َوُحْزٍن َوِنَ�اَحٍة , َوُتْظِهُر ِف�ِه ِشَعاَر اْلَجاِهِل�َِّة ِمْن َلْطِم اْلُخُدوِد , َوَشقِّ اْلُجُیوِب , َوالتَّعَ مَ  زِّي ِ�َعَزاِء اْلَجاِهِل�َِّة .. َفَكاَن َما َز�َّ
الِل َواْلَغيِّ ِمْن اتَِّخاِذ َیْوِم َعاُشوَراَء مَ  ْ�َطاُن ألهل الضَّ ْأَتًما , َوَما َ�ْصَنُعوَن ِف�ِه ِمْن النَّْدِب َوالنَِّ�اَحِة , َوِ�ْنَشاِد َقَصاِئِد اْلُحْزِن , الشَّ

ْدُق ِفیَها َلْ�َس ِف�ِه إالَّ َتْجِدیُد اْلُحْزِن , َوالتََّعصُّ  ْحَناءِ َوِرَواَ�ِة اَألْخَ�اِر الَِّتي ِفیَها َ�ِذٌب َ�ِثیٌر َوالصِّ َواْلَحْرِب , َوِ�ْلَقاُء اْلِفَتِن  ُب , َوِ�َثاَرُة الشَّ
ِلیَن .. َوَشرُّ َهُؤالِء َوَضَرُرُهْم َعَلى  اِ�ِقیَن اَألوَّ ُل ِبَذِلَك إَلى َسبِّ السَّ ُجُل َبْیَن َأْهِل اإلسالم , َوالتََّوسُّ َأْهِل اإلسالم , ال ُ�ْحِص�ِه الرَّ

اِل الَِّذیَن َقاَبُلوا اْلَفِص�ُح ِفي اْلَكالِم . َفَعاَرَض َهُؤالِء َقْوٌم إ ِبیَن َعَلى اْلُحَسْیِن َوَأْهِل َبْیِتِه , َوِ�مَّا ِمْن اْلُجهَّ مَّا ِمْن النََّواِصِب اْلُمَتَعصِّ
رِّ , َواْلِبْدَعَة ِ�اْلِبْدَعِة , َفَوَضُعوا األَثارَ  رَّ ِ�الشَّ ُروِر َیْوَم َعاُشوَراَء ِفي شَ  اْلَفاِسَد ِ�اْلَفاِسِد , َواْلَكِذَب ِ�اْلَكِذِب , َوالشَّ َعاِئِر اْلَفَرِح َوالسُّ

 , َوَنْحِو َذِلَك ِممَّا ُ�ْفَعُل ِفي اَألْعَ�اِد َكاالْكِتَحاِل َواالْخِتَضاِب , َوَتْوِس�ِع النََّفَقاِت َعَلى اْلِعَ�اِل , َوَطْ�ِخ اَألْطِعَمِة اْلَخاِرَجِة َعْن اْلَعاَدةِ 
ُ�ِق�ُموَن ِف�ِه اَألْحَزاَن الِء َیتَِّخُذوَن َیْوَم َعاُشوَراَء َمْوِسًما َ�َمَواِسِم اَألْعَ�اِد َواَألْفَراِح . َوُأوَلِئَك َیتَِّخُذوَنُه َمْأَتًما َواْلَمَواِسِم , َفَصاَر َهؤُ 

نَِّة , َوِ�ْن َ�اَن ُأوَلِئَك أَ  ِ َواَألْتَراَح َوِ�ال الطَّاِئَفَتْیِن ُمْخِطَئٌة َخاِرَجٌة َعْن السُّ ْسَوَأ َقْصًدا َوَأْعَظَم َجْهًال , َوَأْظَهَر ُظْلًما .. َوَلْم َ�ُسنَّ َرُسوُل �َّ
ُرورِ صلى هللا عل�ه وسلم َوال ُخَلَفاُؤُه الرَّاِشُدوَن ِفي َیْوِم َعاُشوَراَء َشْیًئا ِمْن َهِذِه اُألُموِر , ال َشَعاِئَر اْلُحزْ   ِن َوالتََّرِح , َوال َشَعاِئَر السُّ

ُحُبوٍب , َأْو َتْجِدیُد ِلَ�اٍس َوَتْوِس�ُع َنَفَقٍة , َأْو َواْلَفَرِح .. َوَأمَّا َساِئُر اُألُموِر : ِمْثُل اتَِّخاِذ َطَعاٍم َخاِرٍج َعْن اْلَعاَدِة , إمَّا ُحُبوٌب َوِ�مَّا َغْیُر 
َخاُر ُلُحوِم اَألَضاِحّي ِلَ�ْطُ�َخ اْشِتَراُء َحَواِئِج اْلَعاِم َذِلَك اْلَیْوِم , َأْو ِفْعُل ِعَ�اَدةٍ  ٍة ِ�ِه , َأْو َقْصُد الذَّْ�ِح , َأْو ادِّ ٍة . َ�َصالٍة ُمْخَتصَّ  ُمْخَتصَّ

َمَشاِهِد , َوَنْحُو َذِلَك , َفَهَذا اْلَمَساِجِد َوالْ ِبَها اْلُحُبوَب , َأْو االْكِتَحاُل َواالْخِتَضاُب , َأْو االْغِتَساُل َأْو التََّصاُفُح , َأْو التََّزاُوُر َأْو ِزَ�اَرُة 



ِة اْلُمْسِلِمیَن ال ِمْن اْلِبَدِع اْلُمْنَكَرِة , الَِّتي َلْم َ�ُسنََّها َرُسوُل �َِّ صلى هللا عل�ه وسلم َوال ُخَلَفاُؤُه الرَّاِشُدوَن , وَ  ال اْسَتَحبََّها َأَحٌد ِمْن َأِئمَّ
اِفِعيُّ , َوال َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل , َوال إسْ َماِلٌك َوال الثَّْوِريُّ , َوال ال َحاُق ْبُن َراْهَوْ�ِه , لَّْیُث ْبُن َسْعٍد , َوال َأُبو َحِن�َفَة , َوال اَألْوزَاِعيُّ , َوال الشَّ

 ] ن ت�م�ة الفتاوى الكبرى الب َوال َأْمَثاُل َهُؤالِء ِمْن َأِئمَِّة اْلُمْسِلِمیَن , َوُعَلَماِء اْلُمْسِلِمیَن ..[
 

وذ�ر ابن الحاج رحمه هللا من بدع عاشوراء تعمد إخراج الز�اة ف�ه تأخیرا أو تقد�ما وتخص�صه بذ�ح الدجاج واستعمال الحّناء 
 ] یوم عاشوراء  1المدخل ج للنساء [

 
 

فقنا لما �حب و�رضى ونسأله نسأل هللا أن �جعلنا من أهل سنة نب�ه الكر�م وأن �حیینا على اإلسالم و�میتنا على اإل�مان وأن یو 
أن ُ�عیننا على ذ�ره وشكره وحسن ع�ادته وأن یتقبل منا و�جعلنا من المتقین ، وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصح�ه 

  أجمعین .


