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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 مقدمة

من يهده  ،وسيئات أعمالنا ،باهللا من شرور أنفسناونعوذ  ،ونستعينه ونستغفره ،حنمده احلمد هللاإن 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممد  ،ومن يضلل فال هادي له ،اهللا فال مضل له

 .عبده ورسوله

 ].١٠٢:آل عمران[ ﴾ْسِلُمونَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم مُ ﴿

َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـُْهمَ ﴿ ا رَِجاًال َكِثريًا يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
 ].١:النساء[ ﴾َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا  َوِنَساًء َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اللَّهَ 

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم ) ٧٠(يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا ﴿
 ].٧١-٧٠:األحزاب[ ﴾َوَمْن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما

 :أما بعد

وشر األمور  ،صلى اهللا عليه وسلموخري اهلدي هدي نبينا حممد  ،فإن أصدق احلديث كتاب اهللا
 .وكل ضاللة يف النار ،وكل بدعة ضاللة ،وكل حمداة بدعة ،حمدااتا

 :بعدو 

َك َورَبُّ ﴿ :، قال تعاىلبعضها على بعض فإن من حكمة اهللا تعاىل يف خلقه أن فضل األزمان والشهور
مبزيد حرمة وعناية فجعل ، ومن حكمته تعاىل أن اختص بعضها ]٦٨:القصص[ ﴾َخيُْلُق َما َيَشاُء َوَخيَْتارُ 

فمن ذلك األشهر احلرم فقد حذر اهللا عباده وجعل تعظيم شعائره تعاىل من ، بعضها أشد حرمة من غريه
، كما جعل ]٣٢:احلج[ ﴾فَِإنـََّها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ َذِلَك َوَمْن يـَُعظِّْم َشَعائَِر اللَِّه ﴿: تقوى القلوب فقال

ٌر َلُه ﴿: كما قال سبحانه. تعظيم حرمات اهللا خريًا للعباد عند ربم َذِلَك َوَمْن يـَُعظِّْم ُحُرَماِت اللَِّه فـَُهَو َخيـْ
 ].٣٠:احلج[ ﴾ِعْنَد رَبِّهِ 

: تعاىلسبحانه و اهللا ورسوله كما قال سر للهداية وتسهل عليه طاعة يوإن من توفيق اهللا للعبد أن ي
 ].٥٤:النور[ ﴾َوِإْن ُتِطيُعوُه تـَْهَتُدوا﴿

فَِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهًدى ﴿: فمن النجاة االستمساك بكتابه سبحانه وسنة رسوله غ، فقد قال سبحانه
َعْن ِذْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَحنُْشرُُه يـَْوَم َوَمْن َأْعَرَض ) ١٢٣(َفَمِن اتـََّبَع ُهَداَي َفَال َيِضلُّ َوَال َيْشَقى 

قَاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك َآيَاتـَُنا ) ١٢٥(قَاَل َربِّ ِملَ َحَشْرَتِين َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصريًا ) ١٢٤(اْلِقَياَمِة َأْعَمى 



 

 

 ].١٢٦-١٢٣:طه[ ﴾فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك اْليَـْوَم تـُْنَسى
صلى اهللا أن نغتنم هذه املواسم والنفحات من الرحيم الرمحن جل جالله، فقد قال رسول اهللا فعلينا 
لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن يصيبكم نفحة منها فال تشقون إن «: عليه وسلم
)P)0F١»بعدها أبًدا

P. 

عض الفضائل عرض موجز لب )شهر اهللا المحرم فضائل وأحكام(ويف هذه الرسالة املسماة بـ
 .واألحكام املتعلقة بذا الشهر املعظم شهر اهللا احملرم وفضل صيام عاشوراء مع أكمل املراتب لصيامه

الذي هداين هلذا العمل وما كنت ألهتدي لوال أن منَّ عز وجل  وال يسعين يف اخلتام إال أن أشكر اهللا
عز أو أرشد إىل تعديل أو إضافة، سائًال اهللا أشكر كلَّ من قام مبراجعة هذه الرسالة  اهللا عليَّ بذلك، مث

أن جيعله خالًصا صوابًا، وأن جيعله مما ينتفع به يف احلياة وبعد املمات، وما كان فيه من حٍق وصواٍب  وجل
صلى ورسوله  عز وجلوحده، وما كان من خطٍأ أو سهٍو فمن نفسي والشيطان، واهللا  عز وجلفمن اهللا 

 .نمنه بريئا اهللا عليه وسلم
 .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 
 وكتبه أبو عبد الرحمن

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

)saljaser1@gmail.com( 



 

 

 حرمة شهر اهللا احملرم

َة الشُُّهوِر ِعْنَد اللَِّه ااـَْنا ِإنَّ ِعدَّ ﴿ :فيها عز وجلشهر اهللا احملرم هو أحد األشهر احلرم اليت قال اهللا 
يُن اْلَقيِّ  َها أَْربـََعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّ ُم َفَال َتْظِلُموا ِفيِهنَّ َعَشَر َشْهرًا ِيف ِكَتاِب اللَِّه يـَْوَم َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض ِمنـْ

 ].٣٦:التوبة[ ﴾ُكْم َكافًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقنيَ أَنـُْفَسُكْم َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكَني َكافًَّة َكَما يـَُقاتُِلونَ 
خص اهللا تعاىل األشهر احلرم بالذكر و�ى عن الظلم فيها «: قال اإلمام القرطيب ـ رمحه اهللا ـ يف تفسريه

وا يف األربعة أشهر احلرم ال تظلم: تشريًفا هلا، وإن كان منهًيا عنه يف كل الزمان، وعلى هذا أكثر أهل التأويل، أي
)P)1F٢هـ.ا» يف االاين عشر ﴾َفَال َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنـُْفَسُكمْ ﴿«: قال رضي اهللا عنهماأنفسكم، وروي عن ابن عباس 

P. 
 :وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهللا يف تفسريه

اىن عشر شهرًا، وأن اهللا تعاىل بني أنه حيتمل أن الضمري يعود إىل اإل ﴾َفَال َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنـُْفَسُكمْ ﴿ «
جعلها مقادير للعباد، وأن تُعمر بطاعته، وُيشكر اهللا تعاىل على ِمنِته با وتقييضها لصاحل العباد، فلتحذروا 

وحيتمل أن الضمري يعود إىل األربعة اُحلرم، وأن هذا �ي هلم عن الظلم فيها، . من ظلم أنفسكم فيها
 )P)2F٣هـ.ا» لظلم كل وقت، لزيادة حترميها، وكون الظلم فيها أشد من غريهاخصوًصا مع النهي عن ا

وهذه إضافة تشريف ) شهر اهللا احملرم: (فيقال عز وجلويتبني فضل هذا الشهر أيًضا بإضافته إىل اهللا 
 .بيت اهللا وناقة اهللا: وتفضيل، كمثل

Pويف الصحيحني

)
3F

٤(
P  خطب يف حجته   عليه وسلمصلى اهللاأن النيب  رضي اهللا عنهمن حديث أيب بكرة

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السموات واألرض، السنة اثنا عشر شهًرا منها «: فقال
أربعة ُحُرم، ثالثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب ُمضر الذي بين جمادى 

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

شهر الذي بني مجادى وشعبان، ال كما تظنه ربيعة من أن رجب احملرم هو الشهر الذي بني شعبان ال
أنه رجب مضر ال رجب ربيعة، وإمنا كانت األشهر  صلى اهللا عليه وسلموشوال وهو رمضان اليوم، فبنيَّ 
رد، ألجل أداء مناسك احلج والعمرة فُحرِّم قبل أشهر احلج شهرًا وهو ذو احملرمة أربعة االاة سرد وواحد ف

القعدة أل�م يقعدون فيه عن القتال، وُحرِّم شهر ذو احلجة أل�م يوقعون فيه احلج ويشتغلون بأداء 
ط املناسك، وُحرِّم بعده شهرًا آخر وهو احملرم لريجعوا فيه إىل أقصى بالدهم آمنني، وُحرِّم رجب يف وس

احلول ألجل زيارة البيت واالعتماد به ملن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره مث يعود إىل وطنه فيه 
)P)4F٥هـ.ا» آمًنا

P. 



 

 

* * * 

 فضل شهر اهللا احملرم

 .شهر اهللا احملرم له فضل عظيم، حىت عدَّه بعض السلف أفضل األشهر احلرم
لعلماء يف أي األشهر احلرم أفضل؟ فقال احلسن وقد اختلف ا«: قال احلافظ ابن رجب ـ رمحه اهللا ـ

أفضلها شهر اهللا احملرم، ورجحه طائفة من املتأخرين، وروى وهب بن جرير عن قرة بن خالد عن : وغريه
إن اهللا افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام، فليس شهر يف السنة بعد شهر رمضان : احلسن، قال

 .يسمى شهر اهللا األصم من شدة حترميه أعظم عند اهللا من احملرم، وكان
أي الليل : صلى اهللا عليه وسلمسألت النيب : قال رضي اهللا عنهالنسائي من حديث أيب ذر  جَ رّ خَ 

خير الليِل جوفُُه، وأفضُل األشهِر شهُر اهللا الذي تدعونُه «: خري وأي األشهر أفضل؟ فقال
)P)5F٦»المحرَّم

P هذا احلديث أفضل األشهر، حممول على ما بعد يف صلى اهللا عليه وسلم، وإطالق النيب 
)P)6F٧هـ.ا »رمضان

P. 
* * * 

 فضل صيام شهر اهللا احملرم

 .ومما يدل على فضله أن صيامه أفضل الصيام بعد رمضان
: صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : قال رضي اهللا عنهفقد جاء يف صحيح مسلم عن أيب هريرة 

)P)7F٨» المحرم، وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليلأفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا«
P . وهذا

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

م فضل احملرم إال يف آخر احلياة قبل لعله مل يعل: فكيف أكثر الصيام يف شعبان دون احملرم؟ فاجلواب
» التمكن من صومه، أو لعله كان يعرض فيه أعذار متنع من إكثار الصوم فيه، كسفر ومرض وغريمها

)P)8F٩هـ.ا
P. 

Pاحملرم شهر اهللا صلى اهللا عليه وسلموقد مسى النيب «: قال احلافظ ابن رجب ـ رمحه اهللا ـ

)
9F

١٠(
P وإضافته ،

وفضله، فإن اهللا تعاىل ال يضيف إليه إال خواص خملوقاته، كما نسب تدل على شرفه  عز وجلإىل اهللا 
Pحممًدا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغريهم من األنبياء إىل عبوديته، ونسب إليه بيته وناقته

)
10F

١١(
P. 

وملا كان هذا الشهر خمتًصا بإضافته إىل اهللا تعاىل، وكان الصيام من بني األعمال مضافًا إىل اهللا تعاىل، 



 

 

ه سبحانه من بني األعمال، ناسب أن خيتص هذا الشهر املضاف إىل اهللا، بالعمل املضاف إليه فإنه ل
، إنه إشارة إىل أن حترميه إىل عز وجلاملختص به وهو الصيام، وقد قيل يف معىن إضافة هذا الشهر إىل اهللا 

فأشار إىل أنه شهر اهللا  ليس ألحد تبديله كما كانت اجلاهلية حيلونه وحيرمون مكانه صفرًا، عز وجلاهللا 
 .الذي حرمه، فليس ألحد من خلقه تبديل ذلك وتغيريه

 والصوم فيه مضاعٌف مسنون   شهُر الحرام مبارٌك ميمونُ 
 في الُخلِد عند مليكِه مخُزونُ   وثواُب صائمِه لوجه إلههِ 

Pانتهى كالمه رمحه اهللا

)
11F

١٢(
P. 

نصر مبني ألهل اإلميان وأظهر اهللا فيه ومن فضل هذا الشهر أن فيه يوم عاشوراء الذي حصل فيه 
وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فهو يوم له فضيلة  ق على الباطل؛ حيث ّجنى فيه موسى عليه السالماحل

 .عظيمة
قدم  صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا  رضي اهللا عنهماجاء يف الصحيحني من حديث ابن عباس 

ما هذا اليوم الذي «: صلى اهللا عليه وسلم، فقال هلم رسول اهللا املدينة فوجد اليهود صياًما يوم عاشوراء
هذا يوم عظيم أجنى اهللا فيه موسى وقومه، وَغرََّق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرًا، : فقالوا »تصومونه؟

فصامه رسول  »فنحن أحق وأولى بموسى منكم«: صلى اهللا عليه وسلمفنحن نصومه، فقال رسول اهللا 
Pوأمر بصيامه، متفق عليه عليه وسلم صلى اهللاهللا 

)
12F

١٣(
P. 

يتحرى صيام يوم فضله على  صلى اهللا عليه وسلمما رأيت النيب «: رضي اهللا عنهماقال ابن عباس 
)P)13F١٤»غريه إال هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعين شهر رمضان

P. 
* * * 

 تاريخ يوم عاشوراء

كان يوم عاشوراء تصومه قريش يف «: قالت  عنهارضي اهللاجاء يف الصحيحني عن أم املؤمنني عائشة 
يصومه يف اجلاهلية، فلما قدم املدينة صامه، وأمر بصيامه،  صلى اهللا عليه وسلماجلاهلية، وكان رسول اهللا 

)P)14F١٥»فلما فُِرَض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه
P. 

يوم عاشوراء، وأنه يوم مشهور عندهم، وأ�م كانوا فاحلديث دليل على أن أهل اجلاهلية كانوا يعرفون 
يصومه ـ أيًضا ـ، واستمر على صيامه قبل اهلجرة، ومل يأمر الناس  صلى اهللا عليه وسلميصومونه، وكان النيب 

صلى اهللا بصيامه، وهذا يدل على قدسية هذا اليوم وعظيم منزلته عند العرب يف اجلاهلية قبل بعثة النيب 
كانوا «: ، قالترضي اهللا عنهاذا كانوا يسرتون فيه الكعبة، كما يف حديث عائشة ـ أيًضا ـ ، وهلعليه وسلم



 

 

Pأخرجه البخاري» احلديث... يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوًما ُتسُرت فيه الكعبة

)
15F

١٦(
P. 

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

صلوات اهللا وسالمه عليهما ـ فإ�م كانوا ينتسبون إليهما، ويستندون يف كثري من أحكام احلج وغريه 
)P)16F١٧»...إليهما

P. 
* * * 

 حكم صوم يوم عاشوراء

إىل املدينة، على  صلى اهللا عليه وسلمجًبا يف أول األمر بعد هجرة النيب صوم عاشوراء كان وا
Pالصحيح من قويل أهل العلم

)
17F

١٨(
P رضي اهللا عنه، لثبوت األمر بصومه، كما يف حديث سلمة بن األكوع 

أن من كان أكل فليصم بقية : رجًال من أسلم أن أذن يف الناس صلى اهللا عليه وسلمأمر النيب «: قال
Pمتفق عليه» ن مل يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراءيومه، وم

)
18F

١٩(
P. 

وملا فرض رمضان يف السنة الثانية من اهلجرة ُنسخ وجوُب صومه، وبقي على االستحباب، ومل يقع 
األمر بصوم عاشوراء إال يف سنة واحدة، وهي السنة الثانية من اهلجرة حيث فرض عاشوراء يف أوهلا، مث 

يف آخر عمره ـ يف السنة العاشرة ـ على أال  صلى اهللا عليه وسلمفها، مث عزم النيب فرض رمضان بعد منتص
يصومه مفرًدا بل يصوم قبله اليوم التاسع، كما سيأيت ـ إن شاء اهللا ـ وهي صورة من صور خمالفة أهل 

 .الكتاب يف صفة صيامهم
* * * 

 فضل صوم يوم عاشوراء

 .أنه يكفر السنة الماضية-١
 صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا  رضي اهللا عنهلم من حديث أيب قتادة األنصاري ففي صحيح مس

: ، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال»يكفر السنة الماضية والباقية«: ُسئل عن صوم يوم عرفة فقال
)P)19F٢٠»ُيكفر السنة الماضية«

P. 

 ؟»ر سنة ماضيةصوم يوم عاشوراء يكف«: صلى اهللا عليه وسلملكن ما املراد من قول النيب 
أحاديث تفيد هذا املعىن ومنها حديث عثمان ) ٦/٤٣١(وذكر اإلمام النووي ـ رمحه اهللا ـ يف الموع 

ما من امرئ مسلم تحضره صالة «: يقول صلى اهللا عليه وسلممسعت رسول اهللا : قال رضي اهللا عنه



 

 

من الذنوب ما لم تؤت  مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إال كانت له كفارة لما قبلها 
)P)20F٢١»كبيرة وذلك الدهر كله

P. 

الصلوات الـخمس والـجمعة «: قال صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا  رضي اهللا عنهوعن أيب هريرة 
)P)21F٢٢»إلى الـجمعة كفارة لـما بينهن ما لـم تُغش الكبائر

P. 
قديره يغفر ذنوبه كلها إال وهو األصح املختار أنه يكفر كل ذنوب الصغائر وت: مث قال اإلمام النووي

هذا املذكور يف األحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر هو «: الكبائر، قال القاضي عياض ـ رمحه اهللا ـ
)P)22F٢٣هـ.ا» مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إمنا تكفرها التوبة أو رمحة اهللا تعاىل

P. 
 .كان يطلب فضله على األيام  صلى اهللا عليه وسلمأن الرسول -٢

صلى اهللا ما علمت أن رسول اهللا «: ـ وسئل عن يوم عاشوراء ـ فقال رضي اهللا عنهمافعن ابن عباس 
)P)23F٢٤»يعين رمضان صام يوًما يطلب فضله على األيام إال هذا اليوم، وال شهرًا إال هذا الشهر عليه وسلم

P. 
المـؤمنين وإهـالك  وشـكر لنعمـة  اهللا بانجائـه نه اقتـداء بنبـي اهللا وكليمـه موسـى عليـه السـالمأ-٣

 .الكافرين

، »ما هذا؟«: حني قدم املدينة رأى اليهود تصوم عاشوراء، قال صلى اهللا عليه وسلمفرسول اهللا 
: صلى اهللا عليه وسلمقال . هذا يوم صاحل، هذا يوم جنى اهللا بين إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى: قالوا

Pفصامه وأمر بصيامه »فأنا أحق بموسى منكم«

)
24F

٢٥(
P. 

 .كانوا يصومون فيه صبيانهم  رضي اهللا عنهمأن الصحابة -٤
صلى اهللا عليه أرسل رسول اهللا : قالت رضي اهللا عنهاففي الصحيحني عن الربيع بنت معوذ بن عفراء 

من كان أصبح صائًما فليتم صومه، ومن كان «غداة عاشوراء إىل قرى األنصار اليت حول املدينة  وسلم
فكنا بعد ذلك نصومه ونصوِّم صبياننا الصغار، ونذهب إىل املسجد » ومهأصبح مفطًرا فليتم بقية ي

متفق . فنجعل هلم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه حىت يكون عند اإلفطار
Pعليه

)
25F

٢٦(
P. 

* * * 

 احلكمة من صيام يوم عاشوراء

قدم املدينة فرأى  اهللا عليه وسلم صلىأن النيب  رضي اهللا عنهماابت يف الصحيحني عن ابن عباس 
هذا يوٌم صاحلٌ، هذا يوٌم جنى اهللا بين إسرائيل من : قالوا »ما هذا؟«: اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال



 

 

P، فصامه وأمر بصيامه»فأنا أحق بموسى منكم«: عدوهم فصامه موسى، قال

)
26F

٢٧(
P .ويف رواية مسلم :

Pاحلديث »...قومه، فصامه موسى شكرًاهذا يوٌم عظيم أجنى اهللا فيه موسى و : فقالوا«

)
27F

٢٨(
P. 

أن نصر عبده ورسوله موسى عليه الصالة والسالم  عز وجلواحلكمة من صيام يوم عاشوراء شكر اهللا 
 .يف صيامه هلذا اليوم، واهللا أعلم صلى اهللا عليه وسلمعلى فرعون وقومه، وتأسًيا بنبينا 

* * * 

 استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء

ملا ابت يف صحيح مسلم من ) عاشوراء(مع العاشر ) تاسوعاء(مرء أن يصوم اليوم التاسع يستحب لل
يوم عاشوراء  صلى اهللا عليه وسلمحني صام رسول اهللا : قال رضي اهللا عنهماحديث عبد اهللا ابن عباس 

:  عليه وسلمصلى اهللايا رسول اهللا، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول اهللا : وأمر بصيامه قالوا
فلم يأت العام املقبل حىت تويف رسول : قال. »فإذا كان العام المقبُل إن شاء اهللا ُصمنا اليوم التاسع«

Pصلى اهللا عليه وسلماهللا 

)
28F

٢٩(
P. 

يستحب صوم التاسع والعاشر مجيًعا؛ ألن النيب : قال الشافعي وأصحابه وأمحد وإسحاق وآخرون
 .وى صيام التاسعصام العاشر، ون صلى اهللا عليه وسلم

: صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : قال رضي اهللا عنهماويف صحيح مسلم أيًضا عن ابن عباس 
)P)29F٣٠»لئن بقيت إلى قابل ألصومن التاسع«

P. 
* * * 

 احلكمة من استحباب صيام تاسوعاء

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

Pأن املراد منه خمالفة اليهود يف اقتصارهم على العاشر: أحدها

)
30F

٣١(
P. 

أن املراد به وصل يوم عاشوراء بصوم، كما �ى أن يصام يوم اجلمعة وحده، ذكرمها اخلطايب : الثاين
 .وآخرون

 العدد هو العاشر يف االحتياط يف صوم العاشر خشية نقص اهلالل ووقوع غلٍط، فيكون التاسع يف: الثالث
)P)31F٣٢هـ.ا »نفس األمر

P. 
صلى اهللا �ى : وأقوى هذه األوجه هو خمالفة أهل الكتاب، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ



 

 

لئن ِعشُت إلى قابل «: عن التشبه بأهل الكتاب يف أحاديث كثرية مثل قوله يف عاشوراء عليه وسلم
)P)32F٣٣»ألُصومنَّ التاسع

P. 

لئن بقيُت إلى قابل ألُصومنَّ «: ابن حجر ـ رمحه اهللا ـ يف تعليقه على حديث وقال احلافظ
)P)33F٣٤»التاسع

P : ما همَّ به من صوم التاسع حيتمل معناه أال يقتصر عليه، بل يضيفه إىل اليوم العاشر؛ إما
Pواهللا أعلم ـ احتياطًا له، وإما خمالفة لليهود والنصارى وهو األرجح ـ

)
34F

٣٥(
P. 

* * * 

 مراتب صيام عاشوراء وأفضلها

أكملها أن يصام قبله يوم وبعده : مراتب الصوم االاة: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف زاد املعاد
يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر األحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده 

Pبالصوم

)
35F

٣٦(
P. 

 :وعلى هذا فاملراتب كالتايل
 :صيام التاسع والعاشر والحادي عشر: ولىالمرتبة األ

 :وهذه املرتبة أفضل املراتب وأكملها ألمور منها
)P)36F٣٧»صوموا يوًما قبله ويوًما بعده«أنه قد ورد يف بعض الروايات  -١

P. 
أن الذي يصوم األيام الثالاة يكون قد صام عدة أيام من شهر اهللا احملرم، والصيام فيه من أفضل  -٢

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

 .يف ظهور هالل شهر حمرم لعدم التحري الكامل لبداية هذا الشهر
 .صيام التاسع مع العاشر: المرتبة الثانية

)P)37F٣٨»تاسعلئن بقيت إلى قابل ألصومن ال«: صلى اهللا عليه وسلموذلك لقوله 
P ،أي مع العاشر ،

صوموا التاسع والعاشر، «: يفعل ذلك ويقول رضي اهللا عنهماملخالفة اليهود يف صيامهم، وكان ابن عباس 
)P)38F٣٩»خالفوا اليهود

P .وكذلك لالحتياط وعدم فوات هذا اليوم. 
 .وهي إفراد اليوم العاشر بالصيام: المرتبة الثالثة

ل رسول اهللا حيث صامه وأمر بصيامه، ولكن كره بعض أهل لعموم األحاديث الواردة يف فضله وفع
 .يف خمالفتهم صلى اهللا عليه وسلمالعلم إفراد اليوم العاشر ملوافقة اليهود يف صومهم وخمالفة أمر رسول اهللا 



 

 

* * * 

 بدع عاشوراء

نيف يف يوم واليت ال أصل هلا يف شرعنا احل من املالحظ انتشار بعض العادات والبدع التقليدية املورواة
 .عاشوراء

وأما سائر األمور مثل اختاذ طعام خارج عن العادة، إما «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ
حبوب وإما غري حبوب أو جتديد لباس أو توسيع نفقة أو اشرتاء حوائج العام ذلك اليوم أو فعل عبادة 

ألضاحي ليطبخ با احلبوب أو االكتحال أو خمتصة كصالة خمتصة به أو قصد الذبح أو ادخار حلوم ا
االختضاب أو االغتسال أو التصافح أو التزاور أو زيارة املساجد واملشاهد وحنو ذلك، فهذا من البدع 

وال خلفاؤه الراشدون وال استحبها أحد من أئمة  صلى اهللا عليه وسلماملنكرة اليت مل يسنها رسول اهللا 
ال الليث بن سعد وال أبو حنيفة وال األوزاعي وال الشافعي وال أمحد بن املسلمني ال مالك وال الثوري و 

)P)39F٤٠هـ.ا» حنبل وال إسحاق بن راهوية وال أمثال هؤالء من أئمة املسلمني وعلماء املسلمني
P. 

فكان ما زينُه الشيطان ألهل الضالل والغي من اختاذ يوم عاشوراء مأمتًا وما «: وقال ـ رمحه اهللا ـ
الندب والنياحة وإنشاد قصائد احلزن ورواية األخبار اليت فيها كذب كثري، والصدق فيها  يضعون فيه من

ليس فيه إال جتديد احلزن والتعصب وإاارة الشحناء واحلرب وإلقاء الفنت بني أهل اإلسالم والتوسل بذلك 
ثر كذبًا وفتًنا إىل سب السابقني األولني وكثرة الكذب والفنت يف الدنيا ومل تعرف طوائف اإلسالم أك

ومعاونة للكفار على أهل اإلسالم من هذه الطائفة الضالة الغاوية، فإ�م شر من اخلوارج املارقني، وأولئك 
)P)40F٤١»يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان«: صلى اهللا عليه وسلمقال فيهم النيب 

P  وهؤالء يعاونون
)P)41F٤٢هـ.ا» اهللا عليه وسلمصلى اليهود والنصارى واملشركني على أهل بيت النيب 

P. 
حيدث للناس بدعتني،  رضي اهللا عنهوصار الشيطان بسبب قتل احلسني «: وقال أيًضا ـ رمحه اهللا ـ

بدعة احلزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد املرااي وما يفضي إليه ذلك من 
ذنوب حىت يسب السابقون األولون وتقرأ أخبار ذنب له مع ذوي ال سب السلف ولعنهم وإدخال من ال

مصرعه اليت كثري منها كذب وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بني األمة، فإن هذا ليس 
مستحًبا باتفاق املسلمني بل إحداث اجلزع والنياحة للمصائب القدمية من أعظم ما حرمه اهللا  واجًبا وال

)P)42F٤٣هـ.ا »ورسوله
P. 

* * * 



 

 

 يف صيام عاشوراء مسائل

 :حكم إفراد عاشوراء بالصوم: المسألة األولى
جيوز إفراده بالصوم واألفضل أن يصوم يوًما قبله أو يوًما بعده، ملا جاء يف سنن الرتمذي بسند صحيح 

)P)43F٤٤»صوموا التاسع والعاشر، خالفوا اليهود«: قال رضي اهللا عنهماأن ابن عباس 
P. 

بلغه أن اليهود  صلى اهللا عليه وسلمكان آخر عمره وملا  «: محه اهللا ـقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ ر 
ليخالف اليهود، وال يشابهم يف اختاذه  »لئن عشت إلى قابل ألصومن التاسع«: يتخذونه عيًدا، قال

عيًدا، وكان من الصحابة والعلماء من ال يصومه وال يستحب صومه بل يكره إفراده بالصوم، كما نقل 
ة من الكوفيني، ومن العلماء من يستحب صومه والصحيح أنه يستحب ملن صامه أن يصوم ذلك عن طائف

لئن عشت إلى قابل ألصومن التاسع «: لقوله صلى اهللا عليه وسلممعه التاسع؛ ألن هذا آخر أمر النيب 
 صلى اهللا عليهكما جاء ذلك مفسًرا يف بعض طرق احلديث، فهذا الذي سنَّه رسول اهللا   »مع العاشر

)P)44F٤٥هـ.ا» وسلم
P. 
وال يكره إفراده بالصوم، ومقتضى كالم أمحد أنه يكره وصيام يوم عاشوراء كفارة سنٍة، «: وقال أيًضا

ورواية عن  رضي اهللا عنهما، ووجب صومه ونسخ وهو قول ابن عباش وهو قول ابن عباس وأيب حنيفة
)P)45F٤٦»أمحد

P. 
Pقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

)
46F

٤٧(
P: 

وز صيام عاشوراء يوًما واحًدا فقط، لكن األفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده، وهي السنة الثابتة جي«
)P)47F٤٨»لئن بقيت إلى قابل ألصومن التاسع«: بقوله صلى اهللا عليه وسلمعن النيب 

P رضي ، قال ابن عباس
 .هـ.ا» يعين مع العاشر«: اهللا عنهما

 :أجل صيام عاشوراءحكم من لم يبيت النية من : المسألة الثانية
النية ال بد منها وهي شرط يف األعمال العبادية سواء كانت فرًضا أم نفًال، كصيام رمضان مثًال، ال 
بد أن تكون نية الصيام فيه مبيتة سواًء من أول ليلة للشهر كامًال، أو كل ليلة بنية على خالف بني أهل 

 .ال يصح صومه وعليه قضاؤهالعلم يف ذلك، فإذا نوى الصيام الواجب يف النهار ف
أما صيام النفل سواًء كان يوم عرفة أو عاشوراء أو يومي اإلانني واخلميس أو أيام البيض الثالاة أو 
غريها، فال بد فيه من النية، فإن صام تطوًعا وأنشأ النية من النهار وقبل زوال الشمس جاز ذلك كما هو 

Pمذهب مجهور العلماء حكاه النووي

)
48F

٤٩(
P  رضي اهللا مسلم، دليل ذلك ما روته أم املؤمنني عائشة يف شرح

: ، قالت»يا عائشة هل عندكم شيء؟«: ذات يوم صلى اهللا عليه وسلمقال يل رسول اهللا : قالت عنها



 

 

فخرج : ـ قالت »فإني إًذا صائم«: ـ ويف رواية »فإني صائم«: ما عندنا شيء، قال! يا رسول اهللا: فقلت
صلى اهللا فلما رجع رسول اهللا : فُأهديت لنا هدية ـ أو جاءنا َزْوٌر ـ قالت وسلمصلى اهللا عليه رسول اهللا 
، »ما هو؟«: أُهديت لنا هديٌة ـ أو جاءنا َزْوٌر ـ وقد خبأُت لك شيًئا، قال! يا رسول اهللا: قلت عليه وسلم

Pَحْيسٌ : قلت

)
49F

٥٠(
Pل طلحة ـ قا» قد كنُت أصبحُت صائًما«: ، فجئُت به فأكل، مث قال»هاتيه«: ، قال

ذاك مبنزلة الرجل خيرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها : بذا احلديث فقال أحد الرواة ـ فحدات ُجماهًدا
Pوإن شاء أمسكها

)
50F

٥١(
P. 

 »إًذا«: يف احلديث السابق »إًذا«قال الشيخ العالمة ابن عثيمني ـ رمحه اهللا ـ يف تعليقه على لفظ 
مث . فدل ذلك على جواز إنشاء النية يف النفل يف أاناء النهارهار، ظرف للزمان احلاضر فأنشأ النية من الن

 ولكن هل يثاب اواب يوم كامل، أو يثاب من النية؟: قال رمحه اهللا
 :يف هذا قوالن للعلماء

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

إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما «: صلى اهللا عليه وسلمالقول هو الراجح لقول النيب 
)P)51F٥٢»نوى

Pهـ.ا» ، وهذا الرجل مل ينو إال أاناء النهار فيحسب له األجر من حني نيتهP)52F٥٣( 

ز أن يصام يوم أو يومان تطوًعا وعليه قضاء من شـهر رمضـان؟ وهـل إذا هل يجو : المسألة الثالثة
 صام يوم عاشوراء بنية القضاء من شهر رمضان جاز ذلك؟

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

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

إنما األعمال «: صلى اهللا عليه وسلمشهر رمضان جاز ذلك، وكان قضاء عن يومني مما عليه لقول النيب 
)P)53F٥٤»بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

P .هـ.اP)54F٥٥( 
 ** * 

 دروس وعرب مأخوذة من هذا اليوم

السنن الربانية يف وقوع األحداث يف  خلقه وتصرفه يف كونه، ليدرك عظم كم اهللا يففإن املتأمل يف حِ 
 .األماكن واألزمان، ومتيزها عن غريها، وما ذلك إال حلكمة اللطيف اخلبري القوي العزيز



 

 

 :ر على مرور األزمان على سبيل اإلمجالهومن الدروس والعرب املستفادة مما وقع يف هذا الش

 .»فصامه موسى شكرًا هللا«: أمهية الشكر يف حدوث السراء بعد الضراء كما يف قوله عليه السالم -١

 .الفرح بنصر اهللا للمؤمنني حيث جنَّى اهللا فيه موسى عليه السالم وقومه من فرعون وقومه -٢

كل «: كما يف قوله تعاىل يف احلديث القدسيعظم عبادة الصوم، وما هلا من منزلة عظيمة عند اهللا   -٣
 .»عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي به

 .أن أيام الظاملني وإن طالت، فإن العاقبة والنصر للمؤمنني، ولكن ال بدَّ من التمحيص واالبتالء -٤

، ظهر اهللا عنهمرضي قوة اإلميان وعمقه واحلرص على ترسيخه وتنشئة األجيال عليه يف جمتمع الصحابة  -٥
 .ويد أبنائهم على الصيام من صغرهم، وإهلائهم باللعب حىت يتموا يومهمعذلك يف ت

صلى اهللا عليه احلرص على ترسيخ املبدأ الشرعي يف خمالفة أهل الكتاب، وذلك حينما همَّ النيب  -٦
 .»لئن بقيت إلى قابل ألصومن التاسع«: بصيام التاسع بقوله وسلم

على نفع أمته حيث شرع هلم أعماًال يسرية بأجور مضاعفة عظيمة،  عليه وسلم صلى اهللاحرص النيب  -٧
 .فصيام يوم يكفر اهللا به سنة كاملة

بالصيام ملن مل يأكل  صلى اهللا عليه وسلمألوامر رسول اهللا  رضي اهللا عنهمسرعة استجابة الصحابة  -٨
 .واإلمساك عن األكل ملن أكل يف يوم عاشوراء

وسوَّف وظلم نفسه، فال حيرم نفسه اغتنام . عد وال حتصر، فمن فرَّط طوال العامفضل اهللا ومنته ال ت -٩
 .هذه الفرصة واملنحة الربانية

رنا باالقتداء بم كما قال مِ أن خيار اخللق وهم األنبياء عليهم السالم الذين هداهم اهللا، أُ  -١٠
وه من الفضل إمنا هو ز وأن ما حا]. ٩٠:األنعام[ ﴾أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَِبُهَداُهُم اقْـَتِدهِ ﴿: سبحانه

بسبب الصدق مع اهللا والصرب على طاعته ومقدوراته وأن من يقتدي بم ال بد له من املصابرة والاهدة يف 
 .ذات اهللا تعاىل

* * * 



 

 

 اخلامتة
 .وتعاىل نال رمحته سبحانهنل عز وجلمبا يرضي اهللا  نعمرهاهذه األيام و  علينا أن نغتنموختاًما 

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

َوَسَعى َهلَا َسْعيَـَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َكاَن َسْعيـُُهْم  َوَمْن أَرَاَد اْآلَِخَرةَ ﴿: األحوال، قال اهللا سبحانه وتعاىل
 ].١٩:اإلسراء[ ﴾َمْشُكورًا

لنحصل على اهلداية التامة كما جاء يف وجماهدتا أنفسنا  إصالحأن يعيننا على  عز وجلنسأل اهللا 
 ].٦٩:العنكبوت[ ﴾َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ  َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلَنا﴿: وعده تعاىل

 .وهو حسبنا ونعم الوكيل شيء قديركل على  أن يرزقنا الصدق واإلخالص يف القول والعمل، إنه و 
 .اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ىوصل

 
 وكتبه أبو عبد الرحمن

 سليمان بن جاسر بن عبد الكريم اجلاسر



 

 

 راجعامل

 .القرآن الكريم: أوالً 

 :التفسير: ثانًيا
 .دار إحياء الرتاث العريب .اجلامع ألحكام القرآن الكرمي لإلمام القرطيب رمحه اهللا، ط -١
 .دار طيبة حتقيق سامي بن حممد السالمة.تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري رمحه اهللا ط -٢
مركز . بن ناصر السعدي رمحه اهللا، طاخ عبد الرمحن تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للشي -٣

 ).ضمن جمموعة مؤلفات الشيخ السعدي رمحه اهللا(صاحل بن صاحل الثقايف بعنيزة 
 :الحديث: ثالثًا

 .دار السالم. صحيح البخاري لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري رمحه اهللا، ط -١
 .دار السالم. ، طصحيح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري رمحه اهللا -٢
 .دار السالم. جامع الرتمذي لإلمام حممد بن عيس الرتمذي رمحه اهللا، ط -٣
 .دار السالم. سنن النسائي لإلمام النسائي رمحه اهللا، ط -٤

 :ح السنةو شر : رابًعا
دار الكتب العلمية، . رمحه اهللا، ط فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقالين -١

 .نبريوت ـ لبنا
دار . املنهج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، ط: شرح صحيح مسلم لإلمام النووي رمحه اهللا، املسمى -٢

 .حتقيق خليل مأمون شيحا. املعرفة ـ بريوت ـ لبنان
فهم شرح صحيح مسلم لإلمام القرطيب رمحه اهللا -٣

ُ
 .امل

 .عون املعبود شرح سنن أيب داود -٤
 :مراجع عامة: خامًسا

دار ابن . واسم العام من الوظائف للحافظ ابن رجب احلنبلي رمحه اهللا، طلطائف املعارف فيما مل -١
 .خزمية، حتقيق عامر بن علي ياسني

حتقيق شعيب وعبد القادر . دار الرسالة. زاد املعاد يف هدي خري العباد لإلمام ابن القيم رمحه اهللا، ط -٢
 .األرناؤوط

دار الفكر، حتقيق الشيخ حممد حامد . ، طاالختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا -٣



 

 

 .الفقي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ
 .ار املنهاجد. رمحه اهللا، ط الشرح املمتع على زاد املستقنع للشيخ حممد بن صاحل العثيمني -٤
 .منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا -٥
 .الموع شرح املهذب لإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل -٦

 :كتب الفتاوى: ادًساس
دار الوفاء مبصر، عناية وحتقيق عامر اجلزار . جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، ط -١

 .وأنور الباز
دار . أمحد بن عبد الرزاق الدويش، ط فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلقتاء، مجع وترتيب -٢

 .املؤيد
 .دار الوطن. بن عبد العزيز املسند، طفتاوى إسالمية، مجع وترتيب حممد  -٣

* * * 
                                                 

 ).١٨٩٠(، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة )٥١٩(، برقم )١٩/٢٣٣(الطرباين ) ١(
 ).٨/١٣٥(دار إحياء الرتاث العريب . اجلامع ألحكام القرآن ط )٢(
 ).٢٢٩، ٣/٢٢٨(صاحل بن صاحل الثقايف بعنيزة مركز . تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ط) ٣(
 ).٤٤٧٧(، ومسلم )٧٠٠٩، ٥٢٣٠، ٤٣٨٥، ٤١٤٤، ٣٠٢٥(متفق عليه، البخاري ) ٤(
 .حتقيق سامي بن حممد السالمة) ٤/١٤٨(دار طيبة .تفسري القرآن العظيم ط) ٥(
 .كما سيأيت  ، وروي بنحوه عن أيب هريرة رواه مسلم)٤٦١٢(رواه النسائي يف السنن الكربى ) ٦(
 .حتقيق عامر بن علي ياسني) ٨٨-٨٧:ص(دار ابن خزمية .لطائف املعارف، ط) ٧(
 ).٧٤٧(مسلم كتاب الصيام، باب فضل صوم احملرم برقم رواه ) ٨(
 ).٨/٢٩٦-٧(دار املعرفة . صحيح مسلم بشرح النووي، ط) ٩(
 .»أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا المحرم«: كما يف حديث) ١٠(
َأْسَرى ﴿: ، وقوله]١:اإلسراء[ ﴾َأْسَرى ِبَعْبِدهِ ﴿: ، وقوله]٤٥:ص[  ﴾اذُْكْر ِعَباَدنَا إبـْرَاِهيَم َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوبَ ﴿:  قوله تعاىليف) ١١(

 .]١٣:الشمس[ ﴾V W﴿ ﴾نَاَقُة اللَّهِ ﴿: ، وقوله]١٢٥:البقرة[ ﴾ِبَعْبِدهِ 
 ).٩١-٩٠:ص(لطائف املعارف ) ١٢(
 .واللفظ له) ٢٧١٤(مسلم ، و )٣٧٢٧(البخاري ) ١٣(
 ).١٩٠٢(البخاري ) ١٤(
 ).١١٢٥(، ومسلم )٢٠٠٢(البخاري ) ١٥(
 ).١٩٥٢(أخرجه البخاري ) ١٦(
 ).٣/١٩٠(املفهم شرح صحيح مسلم ) ١٧(
 ).٢٥/٣١١(الفتاوى جمموع ) ١٨(



 

 

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

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

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

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



 

 

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


