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احلمد هلل، والصـالة والسـالم عىل رسول اهلل.

شهر  فـهذه فـــوائد وُخالصات مـجموعة يف: 
م وعاشوراء، نســأل اهلل أن ينفع هبا، وأن  املحرَّ
جيزي خرًيا كلَّ َمن شارَك وأعاَن يف إعداِد هذه 

ها. املادة وَنْشِ
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نة  م أول شــهور السَّ شــهر اهلل املحرَّ
ة، وآخر األشهر الُحُرم الثالثة ١ اهلجريَّ

ة،  احِلجَّ الَقْعــدة، وذي  املتتابعة: ذي 
م، ثم رجب: )ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ   وحمرَّ
ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ  
ڭ(  ڭ   ڭ   ڭ    ۓ  

]التوبة: ٣٦[.

ماَن َقِد اْســَتداَر َكَهْيَئتِِه  ويف احلديث: »إِنَّ الزَّ
اْثنا  ــنَُة  ــَمواِت واألَْرَض، السَّ َيْوَم َخَلَق اهلل السَّ
َعرَشَ َشْهًرا، ِمنْها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم، َثاَلَثٌة ُمَتوالِياٌت: ُذو 
ُم، َوَرَجٌب َشْهُر ُمَضَ  ِة، واملَحرَّ الَقْعَدِة، َوُذو احِلجَّ

الَِّذي َبْيَ ُجاَدى َوَشْعباَن «))).

رواه البخاري )97)٣(، ومسلم )٦79)).  (((
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مــن فضائل هــذا الشــهر: أنَّ النبيَّ 
اه »َشْهَر اهلل«)))، وإضافته ٢  سمَّ

إىل اهلل تعاىل إضافُة تعظيٍم، »تدلُّ عىل 
فِه وَفْضِله؛ فــإنَّ اهلل تعاىل ال ُيضيف إليه  عىل َشَ
ًدا وإبرهيم  إال خواصَّ خملوقاته، كام نســَب حممَّ
وإســحاق ويعقــوب وغريهم مــن األنبياء إىل 

ته، ونسَب إليه بيته وناقته«))). عبوديَّ

م  املحرَّ أنَّ  إىل  العلــاء  بعــُض  ذهَب 
احُلُرم، قال احلســن ٣ أفضُل األشــُهر 

: »أفضــل األشــهر  البــري 
م«. الُحُرم: شهر اهلل املحرَّ

نة بشهر حرام، وختَمها  وقال: »إنَّ اهلل افتتح السَّ

صحيح مسلم )٦٣))).  (((
لطائف المعارف البن رجب )ص٣٦ (.  (((
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ــنة بعد شهر  بشــهر حرام، فليس شــهٌر يف السَّ
م «))). رمضان أعظم عند اهلل من املحرَّ

م: العرش األوائل منه، قال  أفضل املحرَّ
»كانــوا ٤  : النَّهــدي  أبوُعثــامن 

ُيَعظِّمــون ثــالث عــشات: العش 
األخــري من رمضــان، والعــش األَُول من ذي 

م«))). ة، والعش األَُول من حمرَّ احِلجَّ

هنى  عن ُظْلُم النفس يف األشهر 
ۋ    ٥ ٴۇ   )ۈ   فقــال:  احُلــرم 

ۋ( ]التوبــة: ٣٦[؛ فهــي آَكد 
ة ُحرمتها وِعَظمها.  وأبَلغ يف اإلثم من غريها؛ لِشدَّ
ْلَم يِف األَْشــُهِر احلُُرِم  قال قتــادة : »إِنَّ الظُّ

لطائف المعارف )ص٣4).  (((
لطائف المعارف )ص ٣5).  (((



م وعاشوراء ٣٣ فائدة في المحرَّ

7

ْلِم فِيام ِســواها، َوإِْن  َأْعَظُم َخطِيَئًة َوِوْزًرا ِمَن الظُّ
ْلُم َعىَل ُكلِّ حاٍل َعظِياًم، َوَلِكنَّ اهلل ُيَعظُِّم  كاَن الظُّ

ِمْن َأْمِرِه ما َيشاُء«))).

يام يف هذا  الصِّ اإلكثار من  ُيســتَحبُّ 
الشهر العظيم؛ ففي احلديث: »َأْفَضُل ٦

م،  ياِم َبْعَد َرَمضاَن: َشْهُر اهلل املحرَّ الصِّ
ْيِل«))). الِة َبْعَد الَفِريَضِة: َصالُة اللَّ َوَأْفَضُل الصَّ

قال ابــن رجب : »وهذا احلديث رصيح يف 
ع به مــن الصيام بعد رمضان:  أنَّ أفضل ما ُتُطوِّ

م«)٣). صوم شهر اهلل املحرَّ

ع املطَلق. وهذا حمموٌل عىل التطوُّ

تفسير الطبري )4)/٣8)(، وتفسير ابن كثير )48/4)).  (((
رواه مسلم )٦٣))).  (((

لطائف المعارف )ص٣٣).  (٣(
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حمموٌل  م  املحرَّ يف  الصيام  اســتحباُب 
عىل اإلكثار من الصوم ال صومه كّله؛ ٧

 مل  ألنَّه ثبَت أنَّ رســول اهلل 
َيُصم شهًرا كاماًل قّط غري رمضان، ومل يكن يصوُم 

شهًرا أكثَر من شعبان))).

 من  إكثاَره  العلاُء  استشكَل 
م، مع ٨ يــام يف شــعبان دون املحرَّ الصِّ

يام بعد رمضان  ترصحيه بأنَّ أفضَل الصِّ
م. صياُم املحرَّ

واجلواب:

م إال يف آخر احلياِة  قيــل: لعلَّه مل َيْعَلم فضل املحرَّ
ن من صومه. قبل التمكُّ

صحيح البخاري )9٦9)، )97)(، وصحيح مسلم )5٦))، 57))).  (((
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أو لعلَّه كان َيْعــِرُض فيه أعذاٌر متنــُع ِمن إكثاِر 
الصوم فيه، كَسَفٍر وَمَرٍض وغرِيمها))).

عاشــوراء هو اليوم العارش من شهر 
َلف ٩ م -عند مجاهري العلامء من السَّ حمرَّ

األحاديث،  ظاهــر  وهو  واخلَلف-، 
ومقتىض إطالق اللَّفظ، وهو املعروف عند أهل 

اللُّغة))).

عاشوراء اسٌم إســالميٌّ ال ُيعَرف يف 
١٠

اجلاهليَّة)٣).

انظر: شرح النووي على مسلم )٣7/8، 55(، والمجموع )٦/٣87).  (((
انظر: شرح النووي على مسلم« )8/))(، و»المجموع« )٣8٣/٦).  (((

اف القناع للُبُهوتي ))/٣٣8). انظر: مشارق األنوار للقاضي عياض ))/)0)(، وكشَّ  (٣(
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ُيستَحبُّ استحباًبا شــديًدا صوم يوم 
عاُشــوراء؛ ففي احلديث: »ِصياُم َيْوِم ١١

َر  ُيَكفِّ َأْن  َعىَل اهللِ  َأْحَتِســُب  عاُشوراَء 
نََة الَّتِي َقْبَلُه«))). السَّ

نوب  ــر كلَّ الذُّ صيام عاشــوراء يكفِّ
ر الكبائر.١٢ الصغائر، وال يكفِّ

ره،  ُره من الصغائر كفَّ فإن وجَد ما يكفِّ
وإن مل ُيصاِدف صغريًة وال كبريًة ُكتَِبت به حسنات 
وُرفَِعت له به درجات، وإن صادَف كبريًة أو كبائر 

َجى أن ختّفف من الكبائر))). فرُيْ

رواه مسلم ))٦))).  (((
انظر: شرح النووي على مسلم )٣/٣))، 8/)5(،  والمجموع )٦/)٣8).  (((
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ينبغــي تعاُهد األهــل واألوالد وَمن 
لإلنســان عليهــم والية بصيــام يوم ١٣

ِر له. عاشوراء، والقيام للتسحُّ

ٍذ  قاَلْت عن صوم  َبيِِّع بِنِْت ُمَعــوِّ فَعــِن الرُّ
عاشوراء -وكان مفروًضا قبل رمضان-: »َفُكنَّا 
ْعَبَة  ُم ِصْبياَننا، َوَنْجَعُل َلُُم اللُّ َنُصوُمُه َبْعُد، َوُنَصوِّ
ِمَن الِعْهِن، َفإِذا َبَكى َأَحُدُهْم َعىَل الطَّعاِم َأْعَطْيناُه 

ذاَك، َحتَّى َيُكوَن ِعنَْد اإِلْفطاِر«))).

ُيستَحبُّ صياُم التاِسِع والعارش جيًعا؛ 
خمالفًة لليهود والنَّصــارى؛ فعْن َعْبِد ١٤

اهللِ ْبِن َعبَّــاٍس  قاَل: ِحنَي صاَم 
َرُسوُل اهللِ  َيْوَم عاُشوراَء َوَأَمَر بِِصياِمِه، 

رواه البخاري )9٦0)(، ومسلم )٣٦))).  (((
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قاُلوا: يا َرُســوَل اهللِ، إِنَّــُه َيْوٌم ُتَعظُِّمــُه الَيُهوُد 
والنَّصاَرى، َفقاَل َرُسوُل اهللِ : »َفإِذا كاَن 
العاُم املْقبُِل إِْن شاَء اهللُ ُصْمنا الَيْوَم التَّاِسَع ]أي: مع 
 َ العــاش[«، َفَلْم َيــْأِت العــاُم املْقبُِل َحتَّــى ُتُويفِّ

. َِرُسوُل اهلل

ويف رواية: »َلئِْن َبِقيُت إىَِل قابٍِل أَلَُصوَمنَّ التَّاِسَع«))).

َمن فاتــه صياُم التاســع؛ ُيرَشع له أن 
يصوم العارش مع احلادي عرش؛ خُمالفًة ١٥

لليهود.

ال مانع من االحتياط لعاشــوراء خشــيَة 
َنْقــِص اهلــالل، أو إذا حصَل اشــتباٌه يف ١٦

م، أو خشيَة وقوِع َغَلٍط  دخول شهر املحرَّ

رواه مسلم )٣4))).  (((



م وعاشوراء ٣٣ فائدة في المحرَّ

13

-فيكون التاسع يف العَدَد هو العارش يف نفس األمر-، 
ويكون االحتياُط بصياِم يوٍم قبَله ويوٍم بعَده.

صوم عاشوراء عند بعض العلاء عىل 
ثالث مراتب:١٧

ام: التاسع والعاش  أوهلا: صيام ثالثة أيَّ
واحلادي عــش. وقــد ُروي يف ذلــك حديٌث 
ــَلف  ضعيٌف)))، وورَد فِعُل ذلك عن بعض السَّ

من باب االحتياط))).

أكثر  التاســع والعاش. وعليــه  الثاين: صيــام 
نَّة. األحاديث، وهو الذي ورَدت به السُّ

لفظــه: »ُصوُموا َيْوَم عاُشــوراَء، َوخالُِفوا ِفيِه الَيُهوَد، ُصوُموا َقْبَلــُه َيْوًما َأْو َبْعَدُه   (((
َيْوًما«، وفي رواية: »ُصوُموا َقْبَلُه َيْوًما َوَبْعَدُه َيْوًما«. رواه اإلمام أحمد )54))(، 
قو  فه محقِّ والبيهقي في الكبــرى )87/4)(، وهو في الضعيفة )97)4(، وضعَّ

ن إسناَده الشيخ أحمد شاكر. المسند، وحسَّ
انظر: لطائف المعارف )ص)5).  (((
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يــام وحَده. وهذا  الثالث: إفراد عاشــوراء بالصِّ
جائٌز غري مكروه))).

إذا وافَق يوُم عاشــوراء يــوَم ُجُعة أو 
وم وال ١٨ سبت؛ فال مانع من إفراِده بالصَّ

ام التي  ُيكَره، فهو يصــام ألنَّه من األيَّ
ُيَشع صوُمها، ال ألنَّه يوُم مُجُعة أو سبت))).

اٍم من رمضان؛  َمــن كان عليه قضاُء أيَّ
بَقْصِد ١٩ مانَع من صياِم عاشــوراء  فال 

ع، ثــم يقيض ما عليه بعد ذلك؛  التطوُّ
ع جائٌز قبل قضــاِء رمضان -عىل  فصــوم التطوُّ

انظر: زاد المعاد البن القيِّم ))/)7(، وفتح الباري البن حجر )4/4٦)).  (((
انظر: فتح الباري )٣4/4)(، وفتاوى ابن باز )5)/4)4(، وفتاوى ابن عثيمين   (((

.(58/(0(
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ٌ يفوُت بفواِت يوِمه،  الراجح-، وألنَّه صوٌم معنيَّ
ع. والقضاء ُمَوسَّ

اٍم من رمضان،  َمن كان عليه قضاُء أيَّ
يوٍم منها؛ ٢٠ بنيَّة قضاِء  فصاَم عاشوراء 

ثواَب  ينال  أن  صحَّ قضاؤه، وُيْرَجى 
عاشوراء عند بعِض أهل الِعْلم، فيحُصل له أجُر 
عاشــوراء مع القضــاء، وبه أفتى الشــيخ ابُن 

.(((
 عثيمني

لكــن األفضل: أن يقيَض مــا عليه من الصوم يف 
ع،  غري يوم عاشوراء، فيصوم عاشوراء بنيَّة التطوُّ
ثم يقيض ما عليه؛ ليجمَع بني الفضيَلَتني: فضيلة 

القضاء وفضيلة صوم يوم عاشوراء.

انظر: فتاوى ابن عثيمين )0)/48).  (((
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تاســوعاء واحلادي عرش  جيوز صيام 
عاشوراء ٢١ وصيام  رمضان،  قضاِء  بنيَّة 

ع، فيحُصــل أجُر القضاء  بنيَّــة التطوُّ
ع. وأجُر التطوُّ

َمن كان ُمســافًرا؛ فال بأس أن يصوم 
٢٢

عاشوراء، ما مل َيُشقَّ عليه.

ال ُيرَشع للمرأة احلائض أو النَُّفساء أو 
املريض قضاُء يوِم عاشوراء بعد فواتِه؛ ٢٣

يام ُخصَّ بيــوٍم معنيَّ  ألنَّ هــذا الصِّ
يفوُت ُحْكُمه بفواِت هذا اليوم))).

انظر: فتاوى ابن عثيمين )0)/4٣).  (((
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َمن َمنَعه الُعْذُر من صيام يوِم عاشوراء، 
كاملريض واحلائــض وامُلْرِضع، وكان ٢٤

من عاَدتِــه صياُمه كلَّ عاٍم؛ فله األجُر 
بنيَّته. ففي احلديث: »إِذا َمِرَض الَعْبُد َأْو ســاَفَر؛ 

ُكتَِب َلُه ِمْثُل ما كاَن َيْعَمُل ُمِقيًا َصِحيًحا«))).

كان صيــاُم عاشــوراء مفروًضا قبل 
رمضان، ثم ُنِســَخ إىل االســتحباب؛ ٢٥

فعن أمِّ املؤمنني عائشــة  قالت: 
»كاَن َرُســوُل اهلل  َيْأُمُر بِِصياِمِه َقْبَل َأْن 
ُيْفَرَض َرَمضاُن، َفَلامَّ ُفِرَض َرَمضاُن كاَن َمْن شاَء 

صاَم َيْوَم عاُشوراَء، َوَمْن شاَء َأْفَطَر«))).

ويف حديٍث آخر: »َهذا َيْوُم عاُشوراَء، َوَلْ َيْكُتِب اهلل 

رواه البخاري )99٦)).  (((
رواه البخاري ))59)(، ومسلم )5)))).  (((
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َعَلْيُكــْم ِصياَمُه، َوَأنا صائٌِم، َفَمْن َأَحبَّ ِمنُْكْم َأْن 
َيُصوَم َفْلَيُصْم، َوَمْن َأَحبَّ َأْن ُيْفطَِر َفْلُيْفطِْر«))).

َعَرفة أفضُل من يوِم عاشــوراء،  يوُم 
ر سنَتي.٢٦ وصياُمه يكفِّ

وقد قيــل يف احِلْكمة مــن ذلك: يوُم 
عاشوراء منسوٌب إىل موسى ، ويوم َعَرفة 
منسوٌب إىل النبيِّ ، وهو من خصائص 
ِعنا؛ فلذلــك كان أفضل، وُضوِعف بربكات  َشْ

. املصطفى

وقيل أيًضا: يوم َعَرفة يف شهٍر حراٍم، وقبَله شهٌر 
م(،  حراٌم )ذو الَقْعدة(، وبعَده شهٌر حرام )املحرَّ

بخالف عاشوراء))).

رواه البخاري )00٣)(، ومسلم )9)))).  (((
انظر: بدائع الفوائد )4/)))(، وفتح الباري )49/4)).  (((
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وقيل: يف يوم عاشــوراء أتــمَّ اهلل النِّْعمة فيه عىل 
ه، ويف يوم َعَرفة  موســى  بنجاته من عدوِّ
أتــمَّ اهلل النِّْعمة فيه عىل حممــد  بإكامل 
ين أعظم من  رسالته، ومتام النِّْعمة احلاصل يف الدِّ
متام النِّْعمــة احلاصل يف البَدن، فحصل التفاُضل 
يف الثواب للتفاضل احلاصل يف نوع النِّعمة، فهذه 

ين وتلك نِْعمة يف البَدن. نِْعمة يف الدِّ

ام اهلل تعاىل  يوُم عاشوراُء يوٌم عظيٌم من أيَّ
-كام جاء يف احلديث-))) وقد قال تعاىل: ٢٧

 ،]5 ]إبراهيــم:  ۆ(  ۆ    )ۇ  
ق فرعوَن وقوَمه؛  أنَجى اهلل فيه موسى وقوَمه، وغرَّ
ولذا صاَمه موسى  شــكًرا هلل تعاىل عىل هذه 
النِّْعمة، وصاَمه رســوُل اهلل  وأمَر بصيامه 

اِم اهللِ«. رواه مسلم ))89)). ففي الحديث: »إِنَّ عاُشوراَء َيْوٌم ِمْن أيَّ  (((
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استحباًبا؛ ُمتابعًة لنبيِّ اهلل موسى ، »من باب 
دها«))). كر يف أوقات جتدُّ ُمقابلة النَِّعم بالشُّ

  َِأنَّ َرُســوَل اهلل ، فَعِن اْبِن َعبَّاٍس
َقِدَم امَلِدينََة، َفَوَجَد الَيُهوَد ِصياًما َيْوَم عاُشــوراَء، 
َفقــاَل َلُْم: »ما َهــذا الَيْوُم الَّــِذي َتُصوُموَنُه؟«، 
َفقاُلوا: َهذا َيــْوٌم َعظِيٌم، َأْنَجى اهللُ فِيِه ُموَســى 
َق فِْرَعْوَن َوَقْوَمُه -ويف رواية: َهذا  َوَقْوَمُه، َوَغــرَّ
ِذي َأْظَهَر اهلل فِيِه ُموَسى َوَبنِي إِْساِئيَل َعىَل  الَيْوُم الَّ

فِْرَعْوَن-، َفصاَمُه ُموَسى ُشْكًرا؛ َفنَْحُن َنُصوُمُه.

: »َفنَْحُن َأَحقُّ َوَأْوىَل  َفقاَل َرُســوُل اهللِ 
 ، بُِموَســى ِمنُْكْم«؛ َفصاَمُه َرُســوُل اهلل

َوَأَمَر بِِصياِمِه))).

ف يسير. لطائف المعارف )ص9٦(، بتصرُّ  (((
رواه البخاري )٣94٣(، ومسلم )٣0))( واللفظ له.  (((
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العميق بي  باط  بالرِّ رنا  يذكِّ عاشــوراء 
املسلمي بعضهم البعض، وإن اختلفت ٢٨

أزماُنــم وبُعــَدت أماكنهم، ورضورة 
ة اإليامنيَّة بني املسلمني، وحتقيق الوالء  حتقيق األُُخوَّ

)ک   هلل تعاىل ورســوله وعباده املؤمنني: 
گ  گ   گ  گ( ]التوبة: )7[.

كِر وَطَلِب الَفَرج  يوُم عاشوراء يوُم الشُّ
والنَّرص من اهلل، قيل فيه ملوسى: )پ  ٢٩

پ( ]الشعراء: )٦[؛ فكان اجلواب: 
)ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( ]الشعراء: )٦[.

تعظيُم يوِم عاشوراء كان معروًفا عند 
٣٠

يعظِّموَنه  فكانــوا  اجلاهليَّــة؛  أهــل 
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ويصوموَنه، ويســُرون فيه الَكْعَبة، كام قالت أمُّ 
.(((
 املؤمنني عائشة

تعظيُم يوِم عاشوراَء يكوُن بصياِمه؛ ُشكًرا 
ر ٣١ هلل عىل نِْعمة النجاة وإهالك العدو، ونتذكَّ

فيه أفعاَل اهلل بأعداِئه وأعداِء ُرُسِله.

أحَدَث بعُض الناس يف يوِم عاشــوراء 
كثرًيا من البِــَدع، ومنه ما َيْفَعُله بعُض ٣٢

اِذه مأمتًــا -ملقتل  أهــل البَِدع مــن اختِّ
الُحســين  فيه-، ويوَم ُحْزٍن ونياحٍة وشــقٍّ 
للجيوب والثياب، واللطميَّة والتطبري. وهذا ليس 

ِمن دين اهلل يف يشء، بل هو من أفعال اجلاهليَّة.

َب اخُلُدوَد، َوَشقَّ  ويف احلديث: »َلْيَس ِمنَّا َمْن َضَ

صحيح البخاري )89٣)، )59)(، وصحيح مسلم )5)))).  (((
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الُجُيوَب، َوَدعا بَِدْعَوى اجلاِهلِيَِّة«))). واملؤمن عند 
املصيبة يصرِب وحيتِسب ويرىض بقضاء اهلل تعاىل.

تالعَبت الشــياطُي بعقــوِل كثرٍي من 
النــاس يف هذا اليــوم، وأبعَدهتم عن ٣٣

ل هذا  ســبيل املؤمني؛ فمنهم َمن حوَّ
له إىل احتفاٍل  اليوَم مأمتًا وعزاء، وِمنهــم َمن حوَّ
وغنــاء، فهناك َمن ُيقيم يف هــذا اليوم احلفالت 
ويصنع احللوى وأْطِعَمًة خمصوصًة به، وهذا تشبُّه 
باليهود والنصارى يف تعظيِمهم هذا اليوم. وكلُّ 

ين. هذا من البَِدع وامُلحَدثات يف الدِّ

َقنا لـا حُيِبُّه ويرضاه،  نسأل اهلل تعاىل أن يوفِّ
واحلمد هلل ربِّ العاملي

رواه البخاري )94))(، ومسلم )0٣)).  (((


