
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أ

 
 

 1 ......................................................................................... مقدمة املؤلف 

 2 ................................................................................... مقدمة عن عاشوراء 

 3 ........................................................................ ( مراحل صوم يوم عاشوراء 1)

 5 ............................................................................... ( حتديد يوم عاشوراء 2)

 8 ........................................................................ ( مراتب صيام يوم عاشوراء 3)

 11 ............................................................... ( إذا حصل شك يف دخول شهر حمرم 4)

 12 ....................................................................... ( إفراد اليوم العارش بالصيام5)

 13 ................................................................ ( قد أخطأ يف يوم عاشوراء طائفتان6)

 17 ................................................................ فصل: فوائد مستنبطة من يوم عاشوراء

 17 .................................................................................. املُوحد منصور  -

ين من أسباب النرص والتمكي  -  18 ..................................................... التمسك بالدِّ

 19 ................................... احلرص عىل سلوك الرصاط املستقيم وخمالفة أصحاب اجلحيم -

 19 ....................................... أهل اإليامن أحق بأنبياء اهلل من أتباعهم املخالفي لطريقهم  -

 21 .......................................................................... العناية بقصص األنبياء -

 22 ............................................اتباع احلق لألنبياء باتباعهم ال بمجرد االنتساب إليهم -

 22 ..................................................................... الشكر هلل ال يكون بمعصيته  -

 22 ............................................................. احلرص عىل تربية األبناء الرتبية الدينية

 



 

1 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ه، أما بعد: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركات

  هُ وأصلُ   ،وفوائده  أحكام يوم عاشوراءيف    لكتاب خمترصر   (1)  الثانية فهذه الطبعة  

فيه    وعدلت  فاطلعت عليه  -جزاه اهلل خرًيا -  خوة مسجل ثم فرغه أحد اإل  درس  

 : وأسميته

 (وفوائده أحكام يوم عاشوراء )

 . أسأل اهلل أن ينفع هبا ويتقبلها

  

 عبد العزيز بن ريس الريس  د.

 اإلسالم العتيق   عىل شبكة املرشف

http://islamancient.com 

 هـ1444/  1/  9

 

 

 هـ 1438/  1/  7وقد كانت النسخة األوىل بتاريخ:  (1)

http://islamancient.com/
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 :بعد  أما  

عظيم له فضل    فقد جعلت الرشيعة ليوم عاشوراء أحكاًما، ويوم عاشوراء يوم

َما   "ابن عباس أنه قال:    نعثبت يف الصحيحي    فقد  كثري من أيام السنة نومزية ع

النَّبِيَّ   َعاُشوَراَء؛   ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت  َيْوَم  اْلَيْوَم،  هَذا  إاِلَّ  ِه  َغْْيِ َعََل  َلُه  َفضَّ َيْوم  ِصَياَم  ى  َيَتَحرَّ

َرَمَضانَ  َشْهَر  َيْعنِي  ْهَر،  الشَّ  ما علمُت أن رسوَل اهلل  "ولفظ مسلم قال:  .  "  َوهَذا 

يوم    ملسو هيلع هللا ىلص شهر    اصام  وال  اليوم،  هذا  إاِل  األيام  عَل  َفضله  الشهر   اَيْطُلب  هذا  إاِل 

 . (1)"-يعني: رمضان 

النبي    نع مسلم   يف صحيح و  قتادة أن  ل  سئل عن صيام عاشوراء فقا  ملسو هيلع هللا ىلصأيب 

ُر السنة املاضية: »ملسو هيلع هللا ىلص  .(2) «ُيَكفِّ

واجبً  ليس  اليوم  هذا  صيام  أن  عىل  العلامء  أمجع  الرب  اوقد  عبد  ابن   ،(3) قاله 

إىل  اجلمهور  رجب  استحبابه   وذهب  ابن  وال قاله  القولية  السنة  دلت  عملية  وقد 

 ر. اهلل ما هو أكث وسيأيت إن شاء عىل صيامه كام تقدم

 

 (.1132( مسلم )2004البخاري ) (1)

 (. 1162صحيح مسلم ) (2)

ُف الُْعَلََمُء َأنَّ َيْوَم َعاُشوَراَء لَيَْس بَِفْرٍض ِصيَاُمهُ "قال ابن عبد الرب:  (3)
تَلِ  (. 203/  7. التمهيد )"اَل ََيْ
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 : مراحل صوم يوم عاشوراء املسألة األوىل

كتاب   يف  رجب  ابن  املعارف()ذكر  يومأن    (1)لطائف    مر  عاشوراء   صيام 

 بمراحل:

األوىل أن  املرحلة  النبي   :  اجلاهلية   ملسو هيلع هللا ىلص  أهل  مع  يصومه  يف    ،كان  ثبت  كام 

َكاَن َيْوُم َعاُشوَراَء َتُصوُمُه ُقَرْيٌش    "  قالت:    عائشة الصحيحي من حديث

َم َيُصوُمهُ  يَِّة، َوَكاَن َرُسوُل اهللَِّ َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
  .(2)" ِِف اجَلاِهلِ

أنه  الثانيةاملرحلة   وأمر    ملا  ملسو هيلع هللا ىلص:  صامه  يصومونه  اليهود  ورأى  املدينة  إىل    جاء 

ابن عب اس   ، ثبتفصار صيامه واجًبا  وأوجبه   بصيامه  يف الصحيحي من حديث 

    النبي رأى  ملسو هيلع هللا ىلص أن  املدينة  قدم  صيامً  ملا  فسأهلم،    االيهود  عاشوراء  يوم 

  ،وأغرق اهلل فيه فرعون وقومه فقالوا هذا يوم عظيم أنجى اهلل فيه موسى وقومه

شكرً  صامه  شكرً فموسى  نصومه  فنحن  فقالا،  تعاىل،  هلل  »ملسو هيلع هللا ىلص  ا  أوىل  :  نحن 

 .(3) ملسو هيلع هللا ىلص« فصامه وأمر  بصياِمِه  بموسى منكم

الثالثة  أنهاملرحلة  مستحبً   :  عاشوراء  يوم  صوم  صار  رمضان،  ُفرض  غري   املا 

ودل  ، ح  واجبر ذلك  عائشة  دعىل  قالت:    يث  الصحيحي،  َفَلَمَّ ...  "يف 

 

 (. 48لطائف املعارف البن رجب )ص:  (1)

 (. 1125( مسلم )4504( )4502( )3831( )2001( )1893( )1592البخاري ) (2)

 (.1133( ) 1130(، مسلم )4737( )4680( )3397( )2004البخاري ) (3)



 

4 

َقِدَم املَِدينََة َصاَمُه، َوَأَمَر بِِصَياِمِه، َفَلَمَّ ُفِرَض َرَمَضاُن َتَرَك َيْوَم َعاُشوَراَء، َفَمْن َشاَء  

 . " َتَرَكهُ َصاَمُه، َوَمْن َشاَء 

الرابعة  أنهاملرحلة  حياته يف   ملسو هيلع هللا ىلص  :  فرشع صوم    آخر  اليهود  مع  خالف  التاسع 

: قال رسول لقا    ففي صحيح مسلم عن ابن عباسليهود،  العارش خمالفة ل

 . العارش يعني مع ( 1) «َلئِن بقيت إىل قابل ألصومنَّ اليوم التاسع: »ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

 .عاشوراء يوم صيام راحل لفهذه أربع م

 

 

 

 (. 1134صحيح مسلم ) (1)
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 عاشوراء  يوم حتديد :الثانية سألةامل

 : تنازع العلامء يف ذلك عىل قولي 

األول/  عن  القول  ذلك  ُروي  كام  التاسع،  اليوم  عب اس أنه  ابن  اهلل    عبد 

بو واستدلوا  اك،  أن  الضح  مسلم  ج  خر  ما  ومنها  عب اس  ابن  عن  جاءت  روايات 

ٌد ِرَداَءُه قال:  األعرج   احلكم بن اْنَتَهْيُت إىَِل اْبِن َعبَّاٍس َرِِضَ اهللُ َعنُْهََم، َوُهَو ُمَتَوسِّ

ِم   املَُْحرَّ ِهََلَل  َرَأْيَت  »إَِذا  َفَقاَل:  َعاُشوَراَء،  َصْوِم  َعْن  ِِن  َأْخِِبْ َلُه:  َفُقْلُت  َزْمَزَم،  ِِف 

َم  
َصائِ التَّاِسِع  َيْوَم  َوَأْصبِْح  َعَلْيِه َفاْعُدْد،  اهللُ  َصَلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َكاَن  َهَكَذا  ُقْلُت:   ،»

َم َيُصوُمُه َقاَل: »َنَعْم«  .(1)َوَسلَّ

ما أخرج   أيب شيبة ومنها  ابن عباس   ابن  قال:      عن  يوم عاشوراء  "أنه 

 .(2) "صبيحة تاسعة ليلة عرش

ألن  ؛  الصوابوهو  وهو قول مجاهري أهل العلم،    العارش  أنه اليوم  /والقول الثاِن

النبي   اليوم  ملسو هيلع هللا ىلصصيام  العارش لسبب حدث يف هذا  أ  وهو شكر   ، لليوم  ن  اهلل عىل 

بع ملوسى  ت  ق فرعون وقومه، فهو مُ أغر  و  ،وقومه  -عليه السالم-موسى    نبي هُ أنجى  

 

 (. 1133صحيح مسلم ) (1)

 .( 313/ 2)مصنف ابن أيب شيبة  (2)
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السالم- هلل  اليومهذا  صيام   يف   -عليه  خا   ، شكًرا  فهو  كذلك  كان  لف  فإذا 

 
ر
 . -إن شاء اهلل-قبله كام سيأيت يوم   زائد وهو صوم املرشكي بفعل يشء

ب اسر   ِن اْبِن ع  ُسول  اهللِ    ع  ْوم     ملسو هيلع هللا ىلصأ ن  ر  د  اْلي ُهود  ِصي اًما، ي  ج  ِدم  املْ ِدين ة  ف و  ق 

ُسوُل اهللِ   ر  ُْم  هل  ال   ق  ف   ، اء  اُشور  َتُصوُموَنُه؟: »ملسو هيلع هللا ىلصع  الَِّذي  اْلَيْوُم  َهَذا  ا  َما  ذ  اُلوا: ه  ق  ف   »

ف ص   ُه،  ْوم  ق  و  ْون   ْرع 
فِ ق   ر  غ  و  ُه،  ْوم  ق  و  ى  ُموس  فِيِه  اهللُ  ى  أ ْنج   ، يم 

ظِ ع  ْوم   ى  ي  ُموس  ُه  ام 

اهللِ   ُسوُل  ر  ال   ق  ف  ن ُصوُمُه،  ن ْحُن  ف  »ملسو هيلع هللا ىلصُشْكًرا،  ِمنُْكْم  :  بُِموَسى  َوَأْوىَل  َأَحقُّ  َفنَْحُن 

 .(1) متفق عليه «، َوَأَمَر بِِصَياِمهِ ملسو هيلع هللا ىلصَفَصاَمُه َرُسوُل اهللِ 

أن األفضل أن جيمع    -إن شاء اهلل  -يوم العارش، وسيأيت  يف ال   عاشوراء صيامف

 .التاسعالعارش و بي

عب اس  ابن  عن  التي جاءت  التاسع      والروايات  اليوم  عاشوراء  أن  يف 

هو ما  اإلسناد منها  جهة  من  قال روي  كام    ، ضعيف  أنه  عاشوراء ":  عنه  يوم 

 .( 2) "صبيحة تاسعة ليلة عرش

لكنه ليس رصيً  ما هو صحيح  قال: كان   ، كروايةاومنها  احلكم بن األعرج، 

والذي   ملسو هيلع هللا ىلصعب اس يكي الذي صامه النبي   فإذن ابن  .يصومه؟ قال: نعم  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 

 (.1133( ) 1130(، مسلم )4737( )4680( )3397( )2004البخاري ) (1)

 .( 313/ 2)مصنف ابن أيب شيبة  (2)
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ل:  قا   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   صامه هو العارش ال التاسع، ففي صحيح مسلم عن ابن عب اس أن

ان يصوم اليوم العارش ال  هذا أنه ك  فدل  ،  (1) لئن بقيت إىل قابل ألصومنَّ التاسع«»

 . التاسع

رواية  صيام   فُتحمل  إىل  أرشده  عب اس  ابن  أن  عىل  وسؤاله  أعرج،  بن  احلكم 

العارش ألن صيام رسول اهلل للعارش معلوم عند السائل فأرشده  اليوم التاسع مع

قول ابن  "  :   صيام التاسع مع العارش قال اإلمام ابن القيِّم  و ملا هو أكمل وه

عباس   ابن  روايات  تأمل جمموع  فمن  صائَم.  التاسع  يوم  وأصبح  اعدد،  عباس: 

اليوم   هو  عاشوراء  مل جيعل  فإنه  عباس،  ابن  علم  وسعة  اإلشكال،  زوال  له  تبني 

يوم    ،التاسع أن  السائل  بمعرفة  واكتفى  التاسع،  اليوم  صم  للسائل:  قال  بل 

عاشوراء هو اليوم العارش الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل  

 .(2)"كان يصومه كذلك  ملسو هيلع هللا ىلصإىل صيام التاسع معه، وأخِب أن رسول اهلل  

رصيًة   الرواية ليستعىل كلر  و  ، أن يستعد لصيام التاسع مع العارشإذن املراد  

دُّ بالروايات املحتملة،  يف أن عاشوراء هو التاسع   السيام والنصوص الرصية ال ُتر 

 .(3)«صوموا التاسع والعارش، وخالفوا اليهودوقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: »

 

 (. 1134صحيح مسلم ) (1)

 (72/ 2)زاد املعاد  (2)

 ( وسيأيت ذكر طرق أخرى.392/ 1هتذيب اآلثار مسند عمر ) (3)
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 مراتب صيام يوم عاشوراء  :الثالثة سألةامل

ابن احلافظ  وتبعه  املعاد(  )زاد  كتابه  يف  القيِّم  بن  اإلمام  يف   ذكر  فتح  )حجر 

 :صيام يوم عاشوراء له ثالث مراتب أن   (الباري

بعده والعمدة يف ذلك ما  قبله و  أن ُيصام يوم عاشوراء مع يوم :املرتبة األوىل

أنه عب اس  ابن  عن  والبيهقي  أمحد  اإلمام  بقيت  »  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص خرجه  قابل  لئن  إىل 

ا بعده ا قبله ويوم   . (1)«ألصومنَّ يوم 

الثانية  أاملرتبة  اليوم  ن :  ما   ُيصام  ذلك  يف  والعمدة  التاسع،  اليوم  مع  العارش 

لئن بقيت إىل قابل  قال: »  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي    أن    خرج مسلم من حديث ابن عباس 

 ، يعني مع العارش كام تقدم. (2) «ألصومنَّ التاسع

العارش وحده  ُيصام: أن  الثالثةاملرتبة   أنه قال   ،اليوم  قتادة  ُر  : »حلديث أيب  ُيَكفِّ

 .(3) « السنة املاضية

 لصحيحة كام تقدماملرتبة الثانية واملرتبة الثالثة ثابتة بالسنة ا وهذه املراتب ال سيام

  لرشعية ال تثبت إال بنص صحيحاألحكام ا من املتقرر أنو   ،املرتبة األوىل بخالف

 

 (. 8406( السنن الكربى للبيهقي )2154مسند أمحد ) (1)

 (. 1134صحيح مسلم ) (2)

 (. 1162صحيح مسلم ) (3)



 

9 

يوم  ألصومنَّ ":  حديثو  ، ملسو هيلع هللا ىلصعنه   ويوم    ا   يصح   "بعده  اقبله  اسناده   ؛ال  يف  ألن 

ومما يدل عىل    ،أيب ليىل وقد ذكر اإلمام أمحد وغريه ضعفه حممد بن عبد الرمحن ابن

البيهقي قال فيها: سوء ألصومنَّ    "حفظه أن رواية أخرى جاءت من طريقه عند 

عدم  "بعده  ايوم    أو قبله  ايوم   يؤكد  ومما  للحديث،  ثبت  -أيًضا-ضبطه  يف   أنه 

قال: أنه  عب اس  ابن  عن  مسلم  اليوم    "صحيح  ألصومنَّ  قابل  إىل  بقيت  لئن 

 .أصوم يوما قبله أو يوما بعد ، ومل يقل"التاسع

عبد  بعضهم  استدلو عن  مروي  بأثر  أيام  ثالثة  صيام  عب اس   عىل  ابن  اهلل 

    ج ابن جرير يف  وهو من طريق وكيع عن ابن جريج    (هتذيب اآلثار)ما خر 

وحفص بن   (2) ولف، فقد خالفه عبد الرزاق، إال أنه ُخ (1) عب اس عن عطاء عن ابن

عبادة  روحو  (3)غياث »  (4)بن  اليهودبلفظ  وخالفوا  والعارش،  التاسع   ، «صوموا 

من طريق سفيان بن عيينة عن    أيًضا  جاء األثردون صيام ثالثة أيام، واألثر    روواف

دينار عن عطاء عن عمرو ب  بن  ومثله من طريق عبيد  ،  (5)صيام يوميابن عب اس 

 

 (.391/ 1هتذيب اآلثار مسند عمر ) (1)

 وكيع عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: »أنه كان يصوم قبله يوما وبعده يوما«.

 (287/ 4مصنف عبد الرزاق الصنعاين ) (2)

 (.392/ 1هتذيب اآلثار مسند عمر ) (3)

 (. 78/ 2رشح معاين اآلثار ) (4)

(. من طريق ابن عيينة، عن عمرو، سمع عطاء يقول: سمعت ابن  392/  1هتذيب اآلثار مسند عمر )  (5)

 عباس يقول: »صوموا التاسع والعارش، وخالفوا اليهود«. 



 

10 

ابن عباس   يزيد عن  أن  فهذابن  ابن عباس  األثر  يبي  أيام عن  ثالثة  ال    يف صيام 

عباس  فوظاملحو  ،يصح ابن  واليوم  هو  عن  التاسع  اليوم  يومي    العارش، صيام 

ال يصح وال يثبت، وإنام املراتب   املراتب أن يصوم ثالثة أيام إذن القول أن أعىل 

املرتبة أن   مرتبتان،  الثانية  املرتبة  التاسع،  اليوم  مع  العارش  اليوم  يصوم  أن  األوىل 

 .اليوم العارش يقترص عىل صيام

قال    يف أثر عن ابن عباس  -أيًضا–صوم يوم قبل عاشوراء أو بعده جاء    تنبيه:

تيمية ابن عباس  "  : ابن  أن  ابن أيب نجيح  قال: ذكروا عند  عن إسَمعيل بن علية؛ 

كان يقول: يوم عاشوراء يوم التاسع. فقال ابن نجيح: إنَم قال ابن عباس: »أكره 

ا   اأن يصوم يوم  ا أ  ،فاِرد  ا«ولكن صوموا قبله يوم  رواه داوود بن عمرو   و بعده يوم 

 .(1) "عنه

 .(2)ابن أيب نجيح مل يسمع ابن عباس ألن    ؛هذا اإلسناد ضعيف و

 

 (.582/ 2كتاب الصيام ) -بن تيمية رشح العمدة ال (1)

 (.218ذكر عيل بن املديني أنه مل يسمع أحًدا من الصحابة. كام يف جامع التحصيل )ص:  (2)
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 ِف دخول شهر حمرم  : إذا حصل شكالرابعة سألةامل

أياماحتياًطا  حب  يست ثالثة  اهلالل  صيام  رؤية  الشك يف  أو -عند  غيم  لوجود 

ي-قرت والعارشصحتى  التاسع  اليوم  ف ايقينً   ام  يوم ،  موافقة  يف  شك  حصل  إذ 

التاسع   لليوم  تاسوعاء  العارش، ويوم  لليوم  الشهر -عاشوراء   -للشك يف دخول 

هذا   وإىل  والعارش،  التاسع  اليوم  إصابة  يتيقن  حتى  أيام  ثالثة  صيام  فيستحب 

سريينذهب   طاووس  (1)ابن  عن  إلو،  (2) وروي  عب اس  يهذهب  صيام    ابن  يف 

جأ ، يقوي بعضهام بعًضاعنه بإسنادين   ، روييومي إلدراك عاشوراء ابن أيب  ه خر 

زيادة الصيام يف حال الشك احتياًطا  وقد ذهب إىل    ،(3) شيبة وأبو زرعة الدمشقي

 . (1)وإسحاق اإلمام أمحدالشافعي و

 

 (.580/ 2كتاب الصيام ) -قال ابن تيمية يف رشح  (1)

احلارث:   وأيب  امليموين  رواية  يف  أمحد  إ  "قال  والعارش؛  التاسع  فليصم  عاشوراء؛  يصوم  أن  أراد  أن من  ال 

 فاحتج به أمحد عن ابن سريين.  ." يشكل الشهر، فيصوم ثَلثة أيام، ابن سْيين يقول ذلك

(2)  ( شيبة  أيب  ابن  كان 313/  2أخرجه  »أنه  أبيه،  عن  طاوس،  ابن  عن  نافع،  عن  حباب،  بن  زيد  عن   )

يكون وقد  نافًعا  أعرف  ومل  يفوته«  أن  خمافة  يوما،  وبعده  قبله  ويصوم  أعلم  -يصومه  النسخة   -واهلل  يف 

 تصحيف ويكون إبراهيم بن افع وهو ثقة.  

(3)  ( ابن أيب شيبة  السفر، ( عن شعبة، ع313/  2مصنف  يوم عاشوراء يف  »أنه كان يصوم  ابن عباس،  ن 

 ويوايل بي اليومي خمافة أن يفوته« قوله خمافة أن يفوته يدل عىل االحتياط ويف اإلسناد شعبة موىل ابن عباس.
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 إفراد اليوم العارش بالصيام  :املسألة اخلامسة

أنه يكره إفراد يوم   اختلف العلامء عىل قولي، ذهب اإلمام أمحد وأبو حنيفة إىل

وهو  احلنبيل  املذهب  يف  قول  وهو  الثاين  والقول  بالصيام،  ابن   عاشوراء  اختيار 

الكراهة، إذا أريد بالكراهة   معنى نه ال يكره، والصواب أن ُينظر إىل  أ  تيمية  

العارش  أنه إذا خري بي صيام اليوم  العارش وحده بمعنى   األفضل أن ال يصوم  أن

 وحده أو عدم الصيام مطلًقا فعدم الصيام أفضل ألن صيام اليوم العارش مكروه 

أن  شك  يصا فال  أن  العارش األفضل  اليوم  خالف   ،م  أنه  بالكراهة  أريد   وإن 

وأن إفراد  ،لتاسع والعارش ن األفضل أن جيمع بي اليوم ااألفضل، فهذا صحيح فإ

فهذا    العارش اليوم األفضل  خالف  بمعنى  بالكراهة  عربِّ  فإن  األفضل،  خالف 

وإن ترك صحيح،  لو  أنه  بمعنى  بالكراهة  خري  عرب  فهو  مطلًقا  من    الصيام  له 

 ولتعليق  ملسو هيلع هللا ىلص مكروهة لثبوت الصيام عنه   هذه الصورة  تالصيام فهذا خطأ وليس

 . الفضل بصيامه ملسو هيلع هللا ىلص  النبي

 

وعن عيل بن أيب طلحة، عن ابن عباس: »أنه   "(:  582/  2كتاب الصيام )  -وقال ابن تيمية يف رشح العمدة  

ي يصوم  بن كان  معاوية  أيب صالح عن  الدمشقي عن  زرعة  أبو  رواه  يفوته«.  ال  أن  احتياط ا  لعاشوراء  ومني 

 فهذا يقوي طريق شعبة موىل ابن عباس ألن إسناده ليس شديد الضعف.  ." صالح عنه

وقال قوم من أهل العلم: من أحب صيام يوم عاشوراء صام   "(:  330/  3قال ابن عبدالرب االستذكار )  (1)

أيب   التاسع رافع صاحب  وأبو  ا،  أيض  عباس  ابن  ذلك  عنه  روي  وممن  منهم.  احتياط ا  ذلك  وأظن  والعارش. 

ابن  موىل  شعبة  عن  ذئب  أيب  ابن  عن  القطان  وروى  وإسحاق.  وأمحد  الشافعي  وقاله  سْيين.  وابن  هريرة 

 ." تهعباس قال: كان ابن عباس يصوم يوم عاشوراء ِف السفر ويوايل بني اليومني خمافة أن يفو
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 قد أخطأ ِف يوم عاشوراء طائفتان : املسألة السادسة

، إىل غري  عىل األبناء  يوم توسعةر    جعلوا يوم عاشوراءالطائفة األوىل:   واكتحالر

، وبه قال اإلمام أمحد يف مسائل ابن  بعض أهل العلم كابن عيينة  وهذا قولذلك،  

،    ملسو هيلع هللا ىلصلكن مل يصح فيه حديث  عن رسول اهلل  هانئ،   وال أثر  عن صحايبٍّ وال تابعيٍّ

ن بلغُه، قال ابن تيمية   : بلغنا. ومل يذكر عم  وأحدث    ":  وإنام قال ابن ُمبرشِّ

ئر شوراء وسع اهلل عليه ساهؤالء الرسور، ورووا أنه »من وسع عَل أهله يوم عا

 أصل  قال حرب الكرماِن: سألت أمحد بن حنبل عن هذا احلديث، فقال ال  ،سنته«

يثبت إسناد  له  وليس  بن    ،له،  بن حممد  إبراهيم  عيينة، عن  بن  رواه سفيان  ما  إال 

 احلديث. من وسع عَل أهله يوم عاشوراء« املنترش، عن أبيه، أنه قال: بلغنا أنه »

يوم   اكتحل  من  أنه  ورووا  يعرف،  ال  عمن  ورواه  سمعه  كوِف  املنترش  وابن 

مل عاشوراء  يوم  اغتسل  ومن  العام،  ذلك  يرمد  مل  العاعاشوراء  ذلك  يمرض  م،  

أقوام   يوم عاشوراء  فصار  العيال    االكتحال واالغتسال والتوسعة عَل  يستحبون 

معتادة غْي  أطعمة  عَل ،  وإحداث  بالباطل  املتعصبني  من  أصلها  بدعة  وهذه 

عنه    -احلسني   اهلل  وكل    -رِض  له،  بالباطل  املتعصبني  من  أصلها  بدعة  وتلك 

عة وغْيهم ال هذا وال هذا، بدعة ضَللة ومل يستحب أحد من أئمة املسلمني األرب 

يشء من استحباب ذلك حجة رشعية، بل املستحب يوم عاشوراء الصيام    وال ِف
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إفراده  يكره  من  ومنهم  التاسع،  معه  يصام  أن  ويستحب  العلَمء،  مجهور  عند 

 .(1)" بالصيام، كَم قد بسط ِف موضعه

القيم: ابن  عاشوراء  "  وقال  يوم  االكتحال  أحاديث  والتوسعة  ومنها  والتزين 

والصَلة فيه وغْي ذلك من فضائل ال يصح منها يشء وال حديث واحد وال يثبت  

فباطل عداها  وما  أحاديث صيامه  فيه يشء غْي  وسلم  عليه  اهلل  النبي صَل  ، عن 

قال    "من وسع عَل عياله يوم عاشوراء وسع اهلل عليه سائر سنته"وأمثل ما فيها  

وأما حديث االكتحال واألدهان والتطيب  ،  "ديثال يصح هذا احل"اإلمام أمحد:  

فمن وضع الكذابني وقابلهم آخرون فاختذوه يوم تأمل وحزن والطائفتان مبتدعتان 

وأهل السنة يفعلون فيه ما أمر به النبي صَل اهلل عليه وسلم  ،  خارجتان عن السنة

 .(2)"من الصوم وجيتنبون ما أمر به الشيطان من البدع

وإن ُوجد من قال  ال يصح؛ ألنه ال دليل عليه،   القول بالتوسعة  فبهذا ُيعرف أن  

 . هذه عبادات واألصل فيها احلظر واملنع فإن به 

الثانية:   يوم  الطائفة  عاشوراء  يوم  الصدور  جعلوا  عىل  ورضبر  وترحر  حزنر 

،  ، إىل غري ذلك مما أضحكوا به العقالء، وهذه الطائفة هم الرافضةوإسالة للدماء 

 مع أهنم ُمتسب بون يف قتله، ثم يرمون باللوم ومن عجائبهم أهنم  
جعلوه يوم حزنر

 

 (. 555/  4منهاج السنة النبوية ) (1)

 (.113املنار املنيف )ص  (2)
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السنة! أهل  الرافضة    عىل  ُخبث  عاشوراء  ومن  يوم  مآمتهم  جيعلون  سبياًل  أهنم 

أقوامهم عىل   بدافع لتثبيت  البيتاحلسي  احلزن عىل   رفضهم  آل  ثم إظهار حمبة   ، 

لقدرهم  البيت وال عارفي  بزعم أهنم غري حمبي آلل  السنة،  أهل  بل للطعن يف   ،

، والذي قتل احلسي هم  للحسي    القاتلون  أن أهل السنة   -كذًبا-ونبزعم

 . غدروا به وتركوهثم  تظاهروا بالقتال معه الذين 

ي  الرافضة  قومهم  فلذا  لتثبيت  مصيدًة  اليوم  هذا  جيعلوا  أن  ودعوة  اولون 

ال يف رشق األرض وغرهبا ليتبعوهم ج واجله   . السذ 

فهم   عىل  والسنة  للكتاب  متبعي  واعتدال  وسط  أهل  السنة  أهل  كان  وملا 

بل قرر شيخ اإلسالم ،  م منكرون ومستنكرون لقتل احلسي  فإهن السلف،  

وأهل السنة واجلَمعة يردون غلو هؤالء وهؤالء، ":  قال  ف،  أنه مات شهيًدا

احلسني إن  ظاملني   ويقولون:  كانوا  قتلوه  الذين  وإن  شهيدا،  مظلوما  قتل 

 .(1)"معتدين

املقابل   وعمر،  ويف  بكر،  أيب  الراشدين:  اخللفاء  ملحبة  صدورهم  ات سعت 

وحمبة آل البيت،  ومجيع الصحابة، وحمبة احلسن واحلسي،    وعثامن، وعيلٍّ  

جيعلوا   الب حمبتهم  ومل  حب   آلل  وال  الصحابة،  لبغض  سبًبا  سبًبا  يت  الصحابة 

كام أمرت الرشيعة،    اجلميعملحبة    ، بل ات سعت صدورهم وقلوهبملبغض آل البيت 

 

 (. 585/  4منهاج السنة النبوية ) (1)
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يف األماكن التي للرافضة  ال سيام  -  ، فينبغي عىل أهل السنة  بال إفراطر وال تفريط

عليهم    -اجتهاد الطريق  يقطعوا  شعار  أن  إظهار  يتخذون  الرافضة  أن   ُيبيِّنوا  بأن 

ملعتقدهم   للرتويج  سلاًم  البيت  آل  السنةوللطعن يف  حمبة  ُيبيِّنوا حقيقة    ، أهل  وأن 

 فيام ييل: حاهلم 

: واحلسن واحلسي،   أهنم مرشكون بآل البيت، بعيل بن أيب طالب    أوال 

 فيعتقدون أهنم يترصفون يف الكون، إىل بقية األئمة االثني عرش. 

وهذه  وبقية الصحابة،  أن  حقيقة مذهبهم تكفري أيب بكر وعمر وعثامن،    ثاني ا:

 . دعوهتماحلقيقة ال ُيظهرها الرافضة يف ابتداء 

للخري كله، من حمبة  ، فيه مجع   أن ُيبيِّنوا أن  مذهب أهل السنة مذهُب حقٍّ   ثالث ا:

 وحمبة الصحابة الكرام. آل البيت
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 من يوم عاشوراء فصل: فوائد مستنبطة 

نرصُه اهللُ، كام قال تعاىل:  ومن قام بدين اهلل  منصور،  أن  املوحد  الفائدة األوىل:  

هُ ﴿ َينُُصُ َمْن  اهللَُّ  نَّ  تعاىل:  40احلج:  ]  ﴾َوَلَينُُصَ قال  كام  له،  والعاقبة  َواْلَعاقَِبُة ﴿[ 

ملوسى    [128األعراف:  ]  ﴾لِْلُمتَِّقنيَ  حصل   السالم-كام  ُه   -عليه  نرص  اهلل  فإن  

 . ، وأهل ك  عدوه فرعونوجعل العاقبة له

اهلل املؤمن  فليفرح   الصالح واهلدايةوليجتهد    ،بوعد  فإنه كلام كان أصلح  يف   ،

فبحسب   [36الزمر:  ]  ﴾َأَلْيَس اهللَُّ بَِكاٍف ﴿، كام قال سبحانه:  كان أحق  بوعد اهلل

ُكنُْتْم ﴿وقال تعاىل:  عبوديته هلل يكفيِه اهلل،   َوَأْنُتْم األَْعَلْوَن إِْن  َزُنوا  حَتْ ََتِنُوا َوال  َوال 

 . فبحسب اإليامن يكون العلو [139آل عمران: ] ﴾ُمْؤِمننِيَ 

القيمو ابن  العزة ":    قال  تكون  الرسول  متابعة  بحسب  أن  واملقصود 

بحسب   أن  كَم  والنُصة،  فاهلل والكفاية  والنجاة،  والفَلح  اهلداية  تكون  متابعته 

الدارين ِف خمالفته، فألتباعه  سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة 

العيش   اهلدى واألمن والفَلح والعزة والكفاية والنُصة والوالية والتأييد وطيب 

الن والشقاء ِف الدنيا واآلخرة، وملخالفيه الذلة والصغار واخلوف والضَلل واخلذ 

 . العلو والنرص والتوفيقيكون  فبحسب اإليامن  (1)"ِف الدنيا واآلخرة

 

 (. 39/  1زاد املعاد ) (1)
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ني  إذا قام  بدين اهلل ودعا إليه أن  املوحد  الفائدة الثانية:   ولو    ، فإن  اهلل ينرصهالسُّ

تكن   النرص،  مل  أسباب  يديه  قام  بي  والسنة،  وإنام  التوحيد  مع بأعظم يشء وهو 

عدم التفريط يف فعل األسباب، وإنام مل يكن يف يده يشء من األسباب، إما لضعفه  

عدوه املخالفوقوة  قوة  أو  اهلل   ي ،  غريهم،    لرشع  أو  احلكام  يده  من  يف  فليس 

يفعلها اهلل  أسباب   بدين  القيام  وهو  األعظم  السبب  وينرصُه إال  ُيؤيدُه  اهلل  فإن    ،

فالعزة ألوُيعينهُ  السنة،  والتمكي ألهل  اإليامن  وهذا  هل  اهلل ،  من  ال  وعد   واهلل   ،

تعاىل:   قال  كام  ال  ﴿ُُيلف وعده،  النَّاِس  َأْكَثَر  َوَلكِنَّ  َوْعَدُه  اهللَُّ  ُف 
َُيْلِ ال  اهللَِّ  َوْعَد 

تعاىل:    [6الروم:  ]  ﴾ونَ َيْعَلمُ  َوَلكِنَّ  ﴿وقال  ْلُمْؤِمننَِي 
َولِ َولَِرُسولِِه  ُة  اْلِعزَّ َوهللَِِّ 

 [. 8املنافقون: ] ﴾املُْنَافِِقنَي ال َيْعَلُمونَ 

موسى   أن   السالم-وذلك  وملكه    -عليه  وقوته  وحزبه  بنجده  فرعون  تبعه 

وموسى   الكونية ورئاسته،  األسباب  جهة  من  ضعفاء ضعيف  معه  ومن  قال  ،   ،

)﴿سبحانه:   ملَُْدَرُكوَن  ا  إِنَّ ُموَسى  َأْصَحاُب  َقاَل  ْمَعاِن  اجْلَ َتَراَءى  َكَلَّ  61َفَلَمَّ  َقاَل   )

ق  له البحر، وجعل له  فهداه اهلل وفل    [62-61الشعراء:  ]  ﴾ ينِ إِنَّ َمِعي َريبِّ َسَيْهدِ 

ال   بالبالأسباًبا  اخليال  ختطر  يف  تدور  اهلل سبحانه ،  وال  وعد  من  هذا  وهذا  ويف   ،

حمكومي أو  حكاًما  كانوا  سواء  للموحدين  اهللدرس   بدين  يتمسكوا  بأن  وأن    ، 

وُه، وأن يعلموا أنه سبب  رئيس للعز والتمكي والقوة   . ُيعزِّ
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  سلوك الرصاط املستقيم وخمالفة أصحاب اجلحيماحلرص عىل  الفائدة الثالثة:  

والكافرين،   املرشكي  تعاىل:  من  قال  ي َيا  ﴿كام  َعُدوِّ َتتَِّخُذوا  ال  آَمنُوا  الَِّذيَن  َا  َأُّيُّ

ةِ  َياَء ُتْلُقوَن إَِلْيِهْم بِاملََْودَّ
ُكْم َأْولِ َا الَِّذيَن آَمنُوا ال  ﴿وقال:  [  1املمتحنة:  ]  ﴾َوَعُدوَّ َيا َأُّيُّ

ُه ِمنُْهْم  َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض َوَمْن يَ  ْم ِمنُْكْم َفإِنَّ َتَوهلَُّ

 . [51املائدة: ] ﴾إِنَّ اهللََّ ال َُّيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ 

من  قال: »  ملسو هيلع هللا ىلص أن  النبي     عند اإلمام أمحد وأيب داود عن ابن عمر  وثبت  

منهم فهو  بقوٍم  بمخالفتهم    (1) «تشبَّه  الرشيعة  وحمبتهم،    معدوفجاءت  مودهتم 

لئن بقيت  قال: »يف صوم يوم عاشوراء،    ملسو هيلع هللا ىلص، لذا خالفهم النبيُّ  وهذا أصل  عظيم 

التاسع ألصومنَّ  قابل  فلنح   (2)«إىل  لليهود،  أصحاب    صرخمالفًة  خمالفة  عىل 

باع أهل الرصاط املستقيم واجلحيم،   . عىل اتِّ

هذا   معنى  دماء  وليس  نسفك  أن  أو  نظلمهم  بالد  أن  يف  منهم  املعاهدين 

أوا وخمالفتهم    ملسلمي،  قلبيًّا  بغضهم  إىل  والدعوة  يشء  هذا  وإنام  بالدهم،  يف 

 وال تعارض بينهام.  يشء آخرظاهًرا  

الرابعة:   اإليامن  الفائدة  لطريقتهم،  أهل  املخالفي  أتباعهم  من  اهلل  بأنبياء  أحقُّ 

تعاىل:   قال  آَمنُوا ﴿كام  َوالَِّذيَن  النَّبِيُّ  َوَهَذا  َبُعوُه  اتَّ ِذيَن  َللَّ بِإِْبَراِهيَم  النَّاِس  َأْوىَل  إِنَّ 

 

 (. 4031( أبو داود )5667( )5115( )5114مسند أمحد ) (1)

 (. 1134صحيح مسلم ) (2)
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املُْْؤِمننِيَ  َويِلُّ    روى البخاري ومسلم عن ابن عباس[ وقد  68]آل عمران:    ﴾َواهللَُّ 

    النبي »قال  ملسو هيلع هللا ىلص  أن   ِمنُْكمْ :  بُِموَسى  َأْوىَل  أمة حممد   ،(1)«َنْحَن  أن   فدل  عىل 

أتباعهم    ملسو هيلع هللا ىلص من  اهلل  بأنبياء  حممد  أوىل  برشيعة  أدياهنم  نسخ  أن     ؛ملسو هيلع هللا ىلص بعد  وذلك 

منسوخة  أدياهنم   يسمى  أديان   ما  إىل  الدعوة  بطالن  ُيعلم  وهبذا  كفرية،  بل   ،

كاليهودية   -عليه السالم-التي تنتسب إلبراهيم وهي اجتامع األديان   باإلبراهيمية

بأن     باألخوة واملحبة واملودة  والنرصانية واإلسالم حتت مظلة واحدة واالعرتاف 

وهذ  ...إلخ،  صحيح  طريق   طريقر  بلكل  للرشيعة،  خمالف   خطأ  كله  يف   ا  كفر  

ين  . دين  باطل ملسو هيلع هللا ىلص، فإن  القرآن رصيح  يف أن  كل دين سوى دين حممد الدِّ

وَك َفُقْل  ﴿قال تعاىل:  ِذيَن ُأوُتوا  َفإِْن َحاجُّ َبَعنِي َوُقْل لِلَّ َأْسَلْمُت َوْجِهي هللَِِّ َوَمْن اتَّ

اْلَبَلُغ   َعَلْيَك  ََم  َفإِنَّ َتَولَّْوا  َوإِْن  اْهَتَدوا  َفَقْد  َأْسَلُموا  َفإِْن  َأَأْسَلْمُتْم  يِّنَي  َواألُمِّ اْلكَِتاَب 

بِاْلِعَبادِ  َبِصٌْي  الداللة:  [20ن:  ]آل عمرا  ﴾َواهللَُّ  الكتاب    وجه  أن  أنه دعا أهل  إىل 

 كفار. وإال فإهنم  ، ملسو هيلع هللا ىلصبدين حممد  ُيسلموا

تعاىل:   ُثمَّ  ﴿وقال  َوِحْكَمٍة  كَِتاٍب  ِمْن  آَتْيُتُكْم  ملََا  النَّبِيِّنَي  ِميَثاَق  اهللَُّ  َأَخَذ  َوإِْذ 

بِِه   َلُتْؤِمنُنَّ  َمَعُكْم  َا 
ملِ ٌق  ُمَصدِّ َرُسوٌل  َعََل َجاَءُكْم  َوَأَخْذُتْم  َأَأْقَرْرُتْم  َقاَل  ُه  نَّ َوَلَتنُُْصُ

اِهِديَن ) ي َقاُلوا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَهُدوا َوَأَنا َمَعُكْم ِمْن الشَّ ( َفَمْن َتَوىلَّ  81َذلُِكْم إِْْصِ

 [.82-81]آل عمران:  ﴾َبْعَد َذلَِك َفُأْوَلئَِك ُهْم اْلَفاِسُقونَ 

 

 (.1133( ) 1130(، مسلم )4737( )4680( )3397( )2004البخاري ) (1)
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عن  و مسلم  اإلمام  هريرة  روى  النبي     أيب  َنْفُس  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص أن   َوالَِّذي 

َومَلْ  َيُموُت  ُثمَّ   ، اِِنٌّ َنُْصَ َواَل   ، َُّيُوِديٌّ ِة  اأْلُمَّ َهِذِه  ِمْن  َأَحٌد  يِب  َيْسَمُع  اَل  بَِيِدِه،  ٍد  حُمَمَّ

 .(1)«ُيْؤِمْن بِالَِّذي ُأْرِسْلُت بِِه، إاِلَّ َكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَّارِ 

ر اليهود والنصارىوقد   قال القايض عياض:  ،  أمجع  العلامُء عىل كفر من مل ُيكفِّ

ُكلُّه كافر باإلمْجاع عَل كفر من مل يك" َهَذا  النََّصاَرى والَيُهودفوقائِل  ِمن  ا  ، ر أحد 

َبْكر َأُبو  اْلَقاِِض  َقال  َأو َوَقف ِِف تكفْي هم أوشك  املُْْسلِِمني  َفاَرق ِدين   :َوُكّل من 

النَّّص   كّذب  َفَقد  َذلِك  ِِف  وقف  َفَمن  ُكْفِرِهم  َعََل  اّتَفَقا  واإلمْجاع  الّتوقِيف  أِلَّن 

 .(2)"والّتْوقِيف َأو َشّك فِيه والتكذيب أو الشك فِيه اَل يقع إال من كافر

ابن تيمية   التدين  ":  وقال شيخ اإلسالم  بعد مبعثه صَل   -ومن مل حيرم 

وسلم   عليه  فليس    -اهلل  ويبغضهم  يكفرهم  مل  من  بل  والنصارى  اليهود  بدين 

 .( 3) " بمسلم باتفاق املسلمني 

َلَقْد َكاَن ِِف َقَصِصِهْم  ﴿كام قال تعاىل:  العناية بقصص األنبياء،  اخلامسة:    الفائدة

َكاَن   َما  األَْلَباِب  ٌة ألُْويِل  َوَتْفِصيَل ِعِْبَ َيَدْيِه  َبنْيَ  الَِّذي  َتْصِديَق  َوَلكِْن  ُيْفََتَى  َحِديث ا 

ة  لَِقْوٍم ُيْؤِمنُونَ  ى َوَرمْحَ ٍء َوُهد  ل به فمن أحسن ما    [111يوسف:  ]  ﴾ُكلِّ يَشْ ُيشتغ 

 

 (. 153مسلم ) (1)

 (. 281/  2الشفا بتعريف حقوق املصطفى )  (2)
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النبي   سنة  ويف  القرآن  يف  املذكورة  األنبياء  قصُص  به  وُيعتن ى  وما    ،ملسو هيلع هللا ىلصوُيتدب ر 

 . وباستنباط الفوائد واحِلكم منها بقصص األنبياءأحسن أن ُيشغل األبناء واألهل 

السادسة:   بالفائدة  لألنبياء  احلق  بمجرد االتِّباع  ال  طريقتهم،  عىل  السري 

إليهم،   ذلك  االنتساب  يف  ومن  الصادق  نبينا  أن   و   ملسو هيلع هللا ىلصاتِّباع  طريقته  عىل  ال  يسري 

والربهان،    ،الدعاوى ب في  تكي البيِّنة  من  البد  قال بل  طريقته،  عىل  السري  وهو 

بُِعوِِن  قُ ﴿سبحانه:   َفاتَّ اهللََّ  بُّوَن 
حُتِ ُكنُْتْم  إِْن  َواهللَُّ ْل  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر  اهللَُّ  بِْبُكْم  حُيْ

 .[31]آل عمران:  ﴾ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

السابعة:   هلل  الفائدة  املحرمات  الشكر  بفعل  بمعصيته  يكون  واملعايص  ال 

بالطاعات وإنام  املُهلكات،   ُيثبِّت  بالقيام  الذي  هو  الشكر  وهذا  بل   ،النِّعم ، 

قال سبحانه:   َكَفْرُتْم  ﴿ويزيدها، كام  َوَلئِْن  ُكْم  َشَكْرُتْم ألَِزيَدنَّ َلئِْن  ُكْم  َربُّ َن  َتَأذَّ َوإِْذ 

 . [7إبراهيم: ] ﴾ إِنَّ َعَذايِب َلَشِديٌد 

د األبناء عىل طاعة   احلرص عىل تربية األبناءالفائدة الثامنة:   الرتبية الدينية، فُيعو 

صيام كصيام يوم عاشوراء،  صالة وحب الصاحلي والغرية عىل الدين و   اهلل، من

ذ   معو  بنت  الربيع  عن  ومسلم  البخاري  يوم    روى  صيام  عن  قالت  أهنا 
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ْعَبَة ِمَن الِعْهِن، َفإَِذا  َفُكنَّا َنُصوُمُه َبْعُد، وَ   "عاشوراء:   ُم اللُّ ُم ِصْبَياَننَا، َوَنْجَعُل هَلُ ُنَصوِّ

 .(1)" َبَكى َأَحُدُهْم َعََل الطََّعاِم َأْعَطْينَاُه َذاَك َحتَّى َيُكوَن ِعنَْد اإِلْفَطارِ 

 

 أسأل اهلل برمحته وكرمه أن يتقبل وال يكلنا ألنفسنا. 
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