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 )عاشورا(حوت خاڵ لسر ڕۆژووى ڕۆژی 
  

١- رعییورەو شكی گعاشورا ڕۆژ،  وەیشی ئكھۆكارو بۆن
اندو موسا ك لو ڕۆژەدا خوای گورە فیرعونی لناوبردو خنك

 :و گلكی ڕزگار كرد) صلی الله علیه وسلم(پغمبر

بَّاسٍ  نِ ابْنِ عَ ولَ ) رىض اهللا عنهام(عَ سُ دَ ) صىل اهللا عليه وسلم(أَنَّ رَ جَ ينَةَ فَوَ مَ املَْدِ قَدِ

ولُ  سُ ُمْ رَ الَ هلَ قَ اءَ فَ ورَ اشُ مَ عَ وْ ا يَ يَامً ودَ صِ يَهُ ا ا« ): صىل اهللا عليه وسلم(الْ ذَ ا هَ  مَ ذِ مُ الَّ يَوْ لْ

هُ  ونَ ومُ هُ . »تَصُ مَ وْ قَ نَ وَ وْ عَ قَ فِرْ رَّ غَ هُ وَ مَ وْ قَ ى وَ وسَ ى اهللاَُّ فِيهِ مُ ظِيمٌ أَنْجَ مٌ عَ وْ ا يَ ذَ وا هَ الُ قَ فَ

هُ  ومُ نُ نَصُ نَحْ ا فَ رً كْ ى شُ وسَ هُ مُ امَ ولُ اهللاَِّ. فَصَ سُ الَ رَ قَ قُّ « ): صىل اهللا عليه وسلم(فَ نُ أَحَ فَنَحْ

ىلَ بِ  أَوْ مْ وَ نْكُ ى مِ وسَ ولُ اهللاَِّ. »مُ سُ هُ رَ امَ هِ ) صىل اهللا عليه وسلم(فَصَ يَامِ رَ بِصِ أَمَ  ./وَ

 ).٢٧١٤(رقم) ١٥٠/ ٣(صحيح مسلم 

ری خوا: واتمبغناو شاری ) صلی الله علیه وسلم(پ ھات
پی  ،مدین بینی جولككان ل ڕۆژی عاشورادا بڕۆژوون

ئم : وتیان. تیایدا بڕۆژوون؟ئم ڕۆژە چیی ك ئوە : فرمون
ورەیكی گی ڕزگار كرد و  ،ڕۆژكلورە موساو گخوای گ

جا ل شوكرو سوپاسی خوای  ،فیرعون و گلكی خنكاند
ئمش تیایدا بڕۆژوو  ،گورەدا موسا تیایدا بڕۆژوو بووە

ئم : فرموی) صلی الله علیه وسلم(پغمبری خوا ،دەبین
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پ قترو لحوەئئ ری خوا ،شترین بۆ موسا لمبغصلی (جا پ
وە فرمانیشی كرد بڕۆژوو  ،تیایدا بڕۆژوو بوو) الله علیه وسلم

 .بن تیایدا

 ،ل سرەتای ئیسالمدا بڕۆژوو بوون ل عاشورادا واجب بوو -٢
بڕۆژوو دەبوون و ب ) بت  ڕەزای خوایان ل(وە ھاوەن

ر لكانیشیان دەگرت و ھروەردەیان  منداوە پییمندا
 :دەكردن لسر ئنجامدانی پرستشكان

الَتْ  ذٍ قَ وِّ عَ يِّعِ بِنْتِ مُ بَ نْ الرُّ لَ النَّبِيُّ : عَ سَ  ) صىل اهللا عليه وسلم(أَرْ اءَ إِىلَ قُرَ ورَ اشُ اةَ عَ دَ غَ

ارِ  َنْصَ هِ : األْ مِ وْ يَّةَ يَ قِ يُتِمَّ بَ لْ ا فَ طِرً فْ بَحَ مُ نْ أَصْ نْ أَصْ  ،مَ مَ مْ وَ ليَصُ ائِامً فَ الَتْ  ،بَحَ صَ نَّا : قَ فَكُ

نِ  هْ عِ نْ الْ بَةَ مِ عْ ُمْ اللُّ لُ هلَ عَ نَجْ نَا وَ بْيَانَ مُ صِ وِّ نُصَ دُ وَ هُ بَعْ ومُ امِ  ،نَصُ ىلَ الطَّعَ مْ عَ هُ دُ ى أَحَ ا بَكَ إِذَ فَ

ارِ  طَ فْ ِ نْدَ اإلْ ونَ عِ تَّى يَكُ اكَ حَ يْنَاهُ ذَ طَ  ).١٩٦٠(برقم) ٧٠/ ٥(صحيح البخاري ).أَعْ

ری خوا: واتمبغیانی ڕۆژی ) صلی الله علیه وسلم(پرەبب ل
نصاردا ككانی ئدوای ئاواییی ك : عاشورادا ناردی بسركھ

وە  ،تا ئستا بڕۆژوو نبوە با پاشماوەی ڕۆژەك بگرت
ئیتر ئم : دەفرموت. ھركسكیش ب ڕۆژووە با بڕۆژوو بت

وە منداكانیشمان ھان دەدا  ،ین تیایدادوای ئوە بڕۆژوو دەبو
وە یارییكمان ل خوری تڕ بۆ دروست  ،تیایدا بڕۆژوو بن

دەكردن ھر كاتك یككیان بگریانای بۆ خواردن و برسیان 
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مان دەدانو یارییئ وەی تا كاتی   بوایرقاڵ بن پتا س
 .بربانگ كردنوە

  

٣-  ی لو كاتوە تا ئو جۆرە مایی دووی كۆچیدا بسا
ئیتر فرزتی ڕۆژووی عاشورا نسخ بوو وە ب  ،ڕەمزان فرز كرا

 : موستحبی مایوە

رَ  مَ بْدُ اهللاَِّ بْنُ عُ نِى عَ َ ربَ افِعٍ أَخْ نْ نَ مَ ): رىض اهللا عنهام(عَ ومُونَ يَوْ انُوا يَصُ لِيَّةِ كَ َاهِ لَ اجلْ أَنَّ أَهْ

اءَ  ورَ اشُ ولَ اهللاَِّ ،عَ سُ أَنَّ رَ َضَ ) صىل اهللا عليه وسلم(وَ رتَ فْ بْلَ أَنْ يُ ونَ قَ لِمُ املُْسْ هُ وَ امَ صَ

انُ  ضَ مَ ولُ اهللاَِّ ،رَ سُ انُ قَالَ رَ مَضَ ضَ رَ ِ لَامَّ افْرتُ مٌ « ): صىل اهللا عليه وسلم(فَ وْ اءَ يَ ورَ اشُ إِنَّ عَ

هُ  كَ رَ اءَ تَ نْ شَ مَ هُ وَ امَ اءَ صَ نْ شَ مَ امِ اهللاَِّ فَ نْ أَيَّ ) ١٤٧/ ٣( صحيح مسلم .»مِ

 ).٢٦٩٨(برقم

ڕۆژوو : واتڕۆژی عاشورادا ب فامی لردەمی نكی سخ
و موسمانان ) صلی الله علیه وسلم(وە پغمبری خوا ،دەبوون

بم  ،بڕۆژوو دەبوون تیایدا پش ئوەی ڕەمزان فرز بت
ری خوا  كاتمبغرز كرا پزان فصلی الله علیه وسلم(ڕەم (

را ڕۆژك ل ڕۆژەكانی خوای گورە ھركس عاشو: فرموی
ئیوت با بڕۆژوو ببت تیایدا و ھركسكیش ئیوت با 

 .نیگرت و تیایدا بڕۆژوو نبت
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ت ھروەك پغمبری كوات سوننت تایدا بڕۆژوو بی -٤
بم بۆ . تیایدا بڕۆژوو بوو) صلی الله علیه وسلم(خوا

ئگر بۆ سای : دەرخستنی پچوان كردنی جولك فرمووی
 .داھاتوو بمنم ڕۆژی نۆیمیش دەگرم

  ٍ ريْ مَ بْدِ اهللاَِّ بْنِ عُ نْ عَ بَّاسٍ عَ مِ بْنِ عَ اسِ قَ نِ الْ بْدِ ا -عَ نْ عَ هُ قَالَ عَ لَّ عَ بَّاسٍ لَ رىض اهللا (هللاَِّ بْنِ عَ

الَ ) عنهام ولُ اهللاَِّ: قَ سُ الَ رَ نَّ « ): صىل اهللا عليه وسلم(قَ ومَ ابِلٍ ألَصُ يتُ إِىلَ قَ قِ ئِنْ بَ لَ

عَ  اءَ . »التَّاسِ ورَ اشُ مَ عَ وْ نِى يَ عْ الَ يَ رٍ قَ ةِ أَبِى بَكْ ايَ وَ ىفِ رِ ) ١٥١/ ٣(صحيح مسلم  ).وَ

 )٢٧٢٣(برقم

ی:واتر بۆ ساگڵ  ئگمیشی لوا ڕۆژی نۆینم ئداھاتوو بم
 .بڕۆژوو دەبم

 .بم نگیشت سای داھاتوو وەفاتی كرد

 .كوات سوننت موستحبك بریتیی ل تاسوعاو عاشورا

وە بھۆی ب ڕۆژوو بوونی ئو ڕۆژەوە خوای گورە گوناھی  -٥

إين أحتسب عىل و صيام يوم عاشوراء (.....: ساكی ڕابوردوو دەستوە

 ،أخرجه الترمذي وابن حبان عن أبي قتادة ).اهللا أن يكفر السنة التي قبله

 ).٣٨٥٣(وصححه األلباني أنظر صحيح الجامع
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خوای :... وات دم لئوم وە ڕۆژووی ڕۆژی عاشورا چاوڕوان و ب
شووی پكی پگوناھی سا ورە كوە  گتبس. 

ل   ی گان و تعزێتایبت كردنی عاشورا ب ماتم -٦
نیی ماعو جھلی سوننجی ئنھبیروباوەڕو م،  كو لب

كانو ڕافیزییبیروباوەڕی شیع. 

 : دەفرموت) بت  ڕەحمتی خوای ل(بۆی ابن رجب 

: أما اختاذه مأمتا كام تفعله الرافضة ألجل قتل احلسني بن عيل ريض اهللا عنهام فيه و(

و مل يأمر اهللا  ،يف احلياة الدنيا و هو حيسب أنه حيسن صنعافهو من عمل من ضل سعيه 

لطائف  ).و ال رسوله باختاذ أيام مصائب األنبياء و موهتم مأمتا فكيف بمن دوهنم

 .٦٠المعارف ص

ان وەك : واتمی گمات و ڕۆژە بت كردنی ئم تایبب
ئوەی ڕافیزەكان ئنجامی دەدەن ل پناوی كوژرانی حوسینی 

ئوە ل كرداری ئو ) بت  ڕەزای خوایان ل(وڕی علیك
كسانی ك ھوڵ و كۆششیان ل ژیانی دونیادا ب ھدەر 

وە ھیچ كات  ،چووەو واش دەزانت ك كردەوەیكی باش دەكات
فرمانیان ) صلی الله علیه وسلم(خوای گورەو پغمبرەكی

ھم الصالە علی(نكردووە ك ڕۆژەكانی موصیبتی پغمبران
چ جای بۆ  ،و مردنیان بكرت ڕۆژی ماتمین گان )والسالم

 .كسك ل پلدا ل خوار ئوانوە بت
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ئو فرمودەیی باس ل بڕۆژوو بونی ڕۆژك دوای عاشورا  -٧
ی واتگڕڕەم١١(دەكات لبارەی ) ی موحزانایان جیاوازن ل

  یان كاریان پپلی صحیحی و ضعیفییوەو وە زۆرك ل زانا
 : كردووە

نْ  بَّاسٍ  ابْنِ  عَ الَ  عَ ولُ  قَالَ  :ريض اهللا عنه قَ سُ ىلَّ  اهللاَِّ رَ يْهِ  اهللاَُّ  صَ لَ لَّمَ  عَ سَ وا: ( وَ ومُ مَ  صُ وْ  يَ

اءَ  ورَ اشُ وا عَ الِفُ خَ ودَ  فِيهِ  ، وَ يَهُ وا الْ ومُ بْلَهُ  ، صُ ا قَ مً وْ هُ  أَوْ  يَ دَ ا بَعْ مً وْ رواه أحمد  ).يَ

ورواه  ،لشيخ أحمد شاكر ، وضعفه محققو المسندحسنه ا) ٢١٥٥(
و ضعفه األلباني أنظر ضعيف  ،.بھذا اللفظ) ٢٠٩٥(ابن خزيمة 

): ٣٢٨-٥) (نيل األوطار(قال اإلمام الشوكاني في ). ٣٥٠٦(الجامع
رواية أحمد ھذه ضعيفة منكرة من طريق داود بن على عن أبيه (

ث أورده اإلمام وھذا الحدي). عن جده رواه عنه ابن أبي ليلى
من منكرات داود بن علي مراتب صوم ) ١٣/٢) (الميزان(الذھبي في 

) ٢٢٢٥" (إتحاف المھرة"وأورده الحافظ ابن حجر في . عاشوراء
رواه أحمد والبيھقي : "وقال ) ًوبعده يوما ًصوموا قبله يوما: (بلفظ 

بسند ضعيف ، لضعف محمد بن أبي ليلى ، لكنه لم ينفرد به ، فقد 
 " .بعه عليه صالح بن أبي صالح بن حيتا

ن: واتكان بككی جولوانچڕۆژوو بن و پڕۆژی عاشورا ب، 
 .ڕۆژك ل پشییوە وە ڕۆژك ل دوایوە بگرن لگی
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وە بو ڕیوایت  ،ب ھرحاڵ ل نوان ضعیف و حسن دان
بحت موستڕۆژی نۆ و دە و یانزە بگریت  ب،  ك لندوە ھ

ایان ھۆكاركی تری بڕۆژوو بوونی یانزەیان بۆ ئیحتیات زان
 .گڕاندۆتوە ل بینینی مانگی سرەتادا

: فرمویتی) بت  ڕەحمتی خوای ل(ھربۆی ئیمامی ئحمد

من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعارش إال أن تشكل الشهور فيصوم ثالثة أيام (

 ).، ابن سريين يقول ذلك

وات :ت با نۆ و دە ھڕۆژوو بس ویستی ڕۆژی عاشورا برك
ی لكر مانگگت مبگر  و كات ست ئك چوبڕۆژ   ت

 .ابن سیرین ئاوای فرمووە ،دەگرت

دایگايانم ڕوان ئن ت لڕۆژوو بت بوك بیسك واتك: 

 )عاشورا(بڕۆژوو بوونی ڕۆژی دەیم -١

 .بڕۆژوو بوونی نۆو دەی مانگ -٢

 .بڕۆژوو بوونی دە و یانزە -٣

 .بڕۆژوو بوونی نۆ و دە و یانزە -٤

 والله أعلم


