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 فضل شهر اهلل المحرم وعاشوراء

 :عناصر الخطبة

  هجري عام وداع

  الحرم األشهر نبذة عن

 المحرم في الصيام فضل

  عاشوراء صيام فضل

 عاشوراء ومخالفات في يوم بدع

 التفصيل

 يوم إىل له رجعة وال، فيه من خري أو رش أودعناه بام مىض قد، كامالً هجرًيا عاًما ودعنا قد نحن ها: مقدمة

 األيام نطوي نزال وال، طالح أو صالح وعمل، وسيئ حسن من أعامله وأحصيت، أيامه طويت فقد، الدين

تَأ ِخُرونَ  اَل  َأَجُلُهم   َجاءَ  َفِإَذا}، واأليام السنني من له ُكتب حيث منا واحد   كّل  عُمرُ  يقف حتى  َواَل  َساَعةً  َيس 

تَق    وال عمل فاليوم، أمامه لام واستعد، سجالته وطي أيامه بمرور اتعظ من والعاقل [34: األعراف]{  ِدُمونَ َيس 

لُِموا َرّبُكم   إىَِل  َوَأنِيبُوا}، عمل وال حساب وغًدا، حساب ونَ  اَل  ُثمّ  ال َعَذاُب  َيأ تِيَُكمُ  َأن   َقب لِ  ِمن   َلهُ  َوَأس   ُتن ََصُ

ُعُرونَ  اَل  َوَأن تُم   َبغ تَةً  ال َعَذاُب  َيأ تِيَُكمُ  َأن   َقب لِ  ِمن   َرّبُكم   ِمن   إَِلي ُكم   ُأن ِزَل  َما َسنَ َأح   َواّتبُِعوا( 54)  َتُقوَل  َأن  ( 55) َتش 

َتا َيا َنف س   َ   َجن ِب  ِف  َفّرط ُت  َما َعَل  َحْس 
ِ
نَ  ُكن ُت  َوإِن   اّلّل

ِ
 ِمنَ  َلُكن ُت  َهَداِن  اّلّلَ  َأنّ  َلو   َتُقوَل  َأو  ( 56) الّساِخِرينَ  ََل

ُتِّقنيَ  ِسننِيَ  ِمنَ  َفَأُكونَ  َكّرةً  ِل  َأنّ  َلو   ال َعَذاَب  َتَرى ِحنيَ  َتُقوَل  َأو  ( 57) اَل  ُح   [58  - 54: الزمر] {اَل 

 :الحرم األشهر عن نبذة

 التي الفضائل ببعض تاز هذا الشهرام وقد، اهلجرية السنة شهور أول اَلحرم اهلل شهر ف اآلن نحن، اهلل عباد

  ِعن دَ  الُشُهورِ  ِعّدةَ  إِنّ } : فيها تعاىل اهلل قال التي احلرم األشهر من فهو، إليها التنبيه جيدر
ِ
ًرا َعَشَ  اث نَا اّلّل  ِف  َشه 
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  كِتَاِب 
ِ
مَ  اّلّل َض  الّساَمَواِت  َخَلَق  َيو  َر  َبَعة   ِمن َها َواأل  : التوبة] {َأن ُفَسُكم   فِيِهنّ  َتظ لُِموا َفالَ  ال َقيّمُ  لّدينُ ا َذلَِك  ُحُرم   َأر 

36] 

 فيها الطاعة فإن وباَلقابل، عقابا أشد   فيها فاَلعصية، فيها اَلحارم انتهاك لتعظيم ُحُرما األشهر هذه وُسميت  

 .ثوابا أكثر تكون

، ُحرماهتنّ  وعّظمَ ، ُحرًما جعلُهنّ  أشهر أربعةَ  اّلّلُ  اختّص : ^عباس  ابنِ  عن، طلحةَ  أيب بنُ  عيلّ  قال

 . أعظم واألجر الصالَح  العمَل  وجعَل ، أعظمَ  فيهن الّذن َب  وجعل

 (1). احلُُرمُ  األشهر اّلّل  إىل فأحُبهُ ، الزمان اّلّلُ  اختارَ : ‘كعب  األحبار  وقال

 ولو، واألرض الساموات اهللُ  خلق يومَ  األوىل هيئتها عن غرّيها مبلغاً  باألشهر اَلشكني تالعب بلغ وقد** 

 بفضله اهلل ولكنّ ، حج  ولضاعت  معامل الدين وشعائره وال صوم ف يقني   كان لام تالعبهم عل استمرت  

 واقع بعرفة ملسو هيلع هللا ىلصفوقوفه ، األشهر لضبط منطلقاً  اهلجرة من العارشة السنة ف ملسو هيلع هللا ىلصالنبّي  حجة جعل وكرمه

 َأيِب  رصحية كام ف حديث  ملسو هيلع هللا ىلص وأعلنها، منه أيضاً  العارش اليوم ف وعيده، جةاحل ذي من التاسع اليوم ف موقعه

َرةَ  تََدارَ  َقدِ  الّزَمانَ  إِنّ )) : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النّبِّي  َعنِ ، ÷ َبك  مَ  َكَهي ئَتِهِ  اس  َض  الّسَمَواِت  اّلّلُ  َخَلَق  َيو   اث نَا الّسنَةُ ، َواألَر 

ًرا َعَشَ  َبَعة   ِمن َها، َشه  َ  اّلِذي ُمَضَ ، َوَرَجُب ، َواَلَُحّرمُ ، احِلّجةِ  َوُذو، الَقع َدةِ  ُذو: ُمتََوالِيَات   َثالَث  ، ُحُرم   َأر   َبني 

 (2). (( َوَشع بَانَ ، ُُجَاَدى

نَاهُ : ال ُعَلاَمءُ  َقاَل  ّيةِ  ِف  َأَّّنُم   َمع 
َاِهلِ ُهرِ  ََت ِريمِ  ِف  ملسو هيلع هللا ىلص إِب َراِهيمَ  بِِمّلةِ  َيتََمّسُكونَ  اْل  َش  ُُرمِ  األ   َتأ ِخريُ  َعَلي ِهم   َيُشُق  َوَكانَ  احل 

ُهر   َثالََثةَ  ال ِقَتالِ  َتاُجوا إَِذا َفَكاُنوا ُمتََوالِيَات   َأش    إىَِل  اح 
َُحّرمِ  ََت ِريمَ  َأّخُروا ِقَتال  رِ  إىَِل  اَل  َدهُ  اّلِذي الّشه   َصَفر   َوُهوَ  َبع 

                                                           

(521/ 1تفسري ابن رجب احلنبيل ) (1)  

(1679( ومسلم )4662رواه البخاري ) (2)  

http://www.altawhed.net/
http://www.facebook.com/MasjedAltawhed


 هـ1436 محرم فضل شهر اهلل المحرم وعاشوراء       األمة لدعاة المهمة الخطب
 

www.altawhed.net                                                            www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

َرى نَةِ الّس  ِف  ُيَؤّخُروَنهُ  ُثمّ  ُخ  ر   إىَِل  األ  َعُلونَ  َوَهَكَذا آَخرَ  َشه    ِف  َيف 
  َبع دَ  َسنَة 

َتَلطَ  َحّتى َسنَة  َم رُ  َعَلي ِهمُ  اخ   األ 

عُ  َتَطاَبَق  َوَقد   ََت ِريَمُهم   ملسو هيلع هللا ىلص النّبِّي  َحّجةُ  َوَصاَدَفت   ّجةِ  َذا َحّرُموا َقد   الّسنَةِ  تِل َك  ِف  َوَكاُنوا الّش 
ِ ُ  احل 
ِ
 َواَفَقةِ َل

َساِب  ِ َناهُ  اّلِذي احل  َبَ  َذَكر  تَِداَرةَ  َأنّ  ملسو هيلع هللا ىلص النّبُِي  َفَأخ  مَ  بِهِ  َتَعاىَل  اّلّلُ  َحَكمَ  َما َصاَدَفت   ااِلس   الّساَمَواِت  َخَلَق  َيو 

َض  َر   (3). َواأل 

، شهًرا شهًرا النصارى بأشهر معرفتنا رغم منا الكثري يعرفها ال التي العظيمة األشهر هذه عن نبذة * فهذه

 باألشهر اْلهل وهذا؟! احلرم األشهر سيعرف فكيف، ترتيبها وال العربية األشهر ذكر يعرف ال الناس فأكثر

 عل ُيفّوت وألنه، وأصحابه اهلل رسول عليه كان لام خمالف ألنه؛ عظيمة مفسدة بغريها واألخذ القمرية

 مثالً  األيام البيض كصيام، األشهر هذه بمعرفة إال تعرف ال التي األعامل وفضائل الشعائر بعض اَلسلم

، صيامها عل اهلل رسول حّث  التي، هجري شهر كل من عش واخلامس عش والرابع عش الثالث أيام وهي

 ؟!خرج ومتى القمري الشهر دخل متى يعرف ال من األيام هذه سيصوم فكيف

 :فضل الصيام في المحرم

نسبه اهلل عز وجل لنفسه ، احلرم األشهر من عظيم شهر، اَلحرم شهر اآلن هو فيه نحن الذي الشهر وهذا

 ÷ ُهَري َرةَ  َأيِب  كام ف حديث، اَلحرم شهر صيام ف الرتغيب ملسو هيلع هللا ىلص عنه ورد وقد، تعظياًم لشأنه ورفعًا لقدره

َفُعهُ    َأُي : ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُسئَِل : َقاَل ، َير 
تُوَبةِ  َبع دَ  َأف َضُل  الّصالَةِ َك  رِ  َبع دَ  َأف َضُل  الّصيَامِ  َأُي وَ ؟ اَل  : َفَقاَل ؟ َرَمَضانَ  َشه 

تُوَبةِ  الّصالَةِ  َبع دَ ، الّصالَةِ  َأف َضُل " َك  ِف  ِف  الّصالَةُ ، اَل  رِ  َبع دَ  الّصيَامِ  َوَأف َضُل ، الّلي لِ  َجو  رِ  ِصيَامُ ، َرَمَضانَ  َشه   َشه 

 
ِ
َُحّرمِ  اهلل  (4) "اَل 

                                                           

(168/ 11رشح النووي عل مسلم ) (3)  

(1163رواه مسلم ) (4)  
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 ين سب ُمعظم وكل، وتعظيمه لتشيفه - َلهُ  كلَها والشهور - َوجل عز اهلل إىَِل  نسبه ّناَم إِ : ‘عبيد  َأُبو َقاَل 

 (5). إَِلي هِ 

َحاُبنَا َقاَل : ‘ النووي قال مِ  َوِمن   َأص  َتَحّب  الّصو  ُس  مُ  اَل  ّجةِ  َوُذو ذوالقعدة وهي احلرم شهراأل َصو  ِ  احل 

َُحّرمُ  َُحّرمُ ا َوَأف َضُلَها َوَرَجب   َواَل   (6). َل 

 :سبب تعظيم يوم عاشوراء

 فرعون عدوه من موسى عليه السالم نبيه فيه نّجى، سبحانه اهلل أيام من يوم وهو، عظيم يوم عاشوراء يوم 

 وجود أنكر إنه بل، موسى عليه السالم باتباع إرسائيل لبني يسمح ومل احلق دين ورفض فرعون تكب أن بعد

ُت  ))َما: وجتب كبت بكل وقال العاَلني رب م 
  ّمن   َلُكم َعلِ

ِي (( ِِإَ   القرآن لنا ويبني، [38: القصص] َغري 

 موسى اهلل فنجى، إرسائيل وبني موسى عليه السالم طاردوا لام وجنوده فرعون اهلل عز وجل أهلك كيف

َحي نَا}: سبحانه يقول، للمعتبين عبة وجعلهم، وجنوده فرعون وأغرق، وقومه ِ  َأن   ُموَسى ىَل إِ  َوَأو   َأرس 

َسَل ( 52) ُمّتبَُعونَ  إِّنُكم   بِِعَباِدي نُ  َفَأر  َعو  ََداِئنِ  ِف  ِفر  ينَ  اَل    إِنّ ( 53) َحارِشِ
ِ
ِذَمة   َهُؤاَلء يُلونَ  َلِش 

 َوإَِّّنُم  ( 54) َقلِ

نَاُهم  ( 56) َحاِذُرونَ  َْلَِميع   َوإِّنا( 55) َلَغاِئُظونَ  َلنَا َرج    ِمن   َفَأخ 
( 58) َكِريم   َوَمَقام   َوُكنُوز  ( 57) َوُعُيون   َجنّات 

َرث نَاَها َكَذلَِك  ائِيَل  َبنِي َوَأو  َ ِقنيَ  َفَأت َبُعوُهم  ( 59) إرِس  ِ َعانِ  َتَراَءى َفَلاّم ( 60) ُمش  َم  َحاُب  َقاَل  اْل   إِّنا ُموَسى َأص 

َرُكونَ  ِدينِ َس  َريّب  َمِعَي  إِنّ  َكالّ َقاَل ( 61) ََلُد  َحي نَا( 62) َيه  ب   َأنِ  ُموَسى إىَِل  َفَأو  ِ رَ  بَِعَصاكَ  اْض   َفَكانَ  َفان َفَلَق  ال َبح 

ق   ُكُل  دِ  ِفر  نَا( 63) ال َعظِيمِ  َكالّطو  َلف  َخِرينَ  َثمّ  َوَأز  َِعنيَ  َمَعهُ  َوَمن   ُموَسى َوَأن َجي نَا( 64) اآل  َرق نَا ُثمّ ( 65) َأُج   َأغ 

َخِرينَ  َثُرُهم   َكانَ  َوَما آَلَيةً  َذلَِك  ِف  إِنّ ( 66) اآل  ِمننِيَ  َأك   52: الشعراء{ ]الّرِحيمُ  ال َعِزيزُ  هَلُوَ  َرّبَك  َوإِنّ ( 67) ُمؤ 

 التي واإليامن الكفر معارك من واَلعركة اَللحمة وهذه العظيمة القصة هذه القرآن لنا ذكر هكذا، [68 -

                                                           

(597/ 3كشف اَلشكل) (5)  

(386/ 6اَلجموع ) (6)  
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 وكلمة، العليا هي اهلل كلمة وجعل، ورشعه لدينه فيها الغلبة وكانت، اءهأعد وهزم أولياءه فيها اهلل نَص

لها عندها نقف أن ينبغي التي العظيمة اَلناسبة هذه فيه، عظيم شهر إًذا الشهر فهذا، السفل كفروا الذين  ونتأم 

 .دالالهتا من ونستفيد

 اَلدينة إىل مكة من  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ولرس هاجر وعندما، عاشوراء يوم العظيم اليوم هذا يعظمون اليهود فظل

، ^ َعّباس   اب نِ  فَعنِ ، اَلسلمني أيام من مميزا يوما جعله السبب علم وعندما، اليوم هذا يصومون وجدهم

  َرُسوُل  َقِدمَ : َقاَل 
ِ
َِدينَةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل مَ  َيُصوُمونَ  ال َيُهودَ  َفَوَجدَ ، اَل  مُ  َهَذا: َفَقاُلوا؟ َذلَِك  َعن   َفُسئُِلوا َعاُشوَراءَ  َيو   ال َيو 

اِئيَل  َوَبنِي، ُموَسى ِفيهِ  اهللُ  َأظ َهرَ  اّلِذي َ نَ  َعَل  إرِس  َعو  ر 
نُ ، فِ ياًم  َنُصوُمهُ  َفنَح 

نُ ": ملسو هيلع هللا ىلص النّبُِي  َفَقاَل ، َلهُ  َتع ظِ ىَل  َنح   َأو 

ِمهِ  َفَأَمرَ  ِمن ُكم   بُِموَسى  (7). "بَِصو 

 لألنبياء االنتامء إنام، بلد أو نسب انتامء ليس األنبياء إىل نتامءاال ألن؛ منهم بموسى أحق نحن، اإليامن إخوة نعم

 ))ال، ُجيعا هبم ويؤمنون وعقائدهم األنبياء هدي يتبعون الذين هم واَلسلمون، وتعاليمهم هدهيم باتباع يكون

َ  ُنَفّرُق    َبني 
 دينهم وحرفوا هبم كفروا الذين همأقوام من باألنبياء أحق كانوا هلذا، [285: البقرة] ُرُسلِِه(( ّمن َأَحد 

ىَل  }إِنّ : هلذا تصديقا سبحانه يقول، رشعهم وبدلوا ُ  آَمنُوا   َواّلِذينَ  النّبُِي  َوَهَذا اّتبَُعوهُ  َلّلِذينَ  بِِإب َراِهيمَ  النّاسِ  َأو   َواّلل 

ِمننَِي{ َوِلُ  ُؤ   .[68: عمران آل] اَل 

 :عاشوراء يوم صيام فضل

م   ِصَيامَ  َيَتَحّرى ملسو هيلع هللا ىلص النّبِّي  َرَأي ُت  َما": َقاَل ، ^ َعّباس   اب نِ  فَعنِ  هِ  َعَل  َفّضَلهُ  َيو  ِ مَ  َهَذا إاِّل  َغري  مَ ، الَيو   َيو 

رَ  َوَهَذا، َعاُشوَراءَ  نِي الّشه  رَ  َيع   (8). "َرَمَضانَ  َشه 

                                                           

(1130رواه مسلم ) (7)  

(2006رواه البخاري ) (8)  
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  أنه، ^ َعّباس   اب ن فعن صيامه عل ملسو هيلع هللا ىلص النبي حرص ^عباس ابن ويصور
مِ  ِصَيامِ  َعن   َل ُسئِ  َيو 

ُت  َما: َفَقاَل  َعاُشوَراءَ    َرُسوَل  َأنّ  َعلِم 
ِ
ًما َصامَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َلهُ  َيط ُلُب  َيو  َّيامِ  َعَل  َفض  مَ  َهَذا إاِّل  األ  ًرا َواَل  ال َيو   َهَذا إاِّل  َشه 

رَ  نِي. الّشه   (9). َرَمَضانَ  َيع 

مِ  ِصيَامُ  " قال ملسو هيلع هللا ىلص بِّي النّ  أنّ ÷  األنصاري َقتَاَدةَ  َأيِب  وَعن   تَِسُب ، َعاُشوَراءَ  َيو    َعَل  َأح 
ِ
. "َقب َلهُ  اّلتِي الّسنَةَ  ُيَكّفرَ  َأن   اهلل

مِ  َعن   ُسئَِل  ملسو هيلع هللا ىلص أنه: رواية ف و (10) مِ  َصو   "ال اَمِضيَةَ  الّسنَةَ  ُيَكّفرُ ": َفَقاَل ؟ َعاُشوَراءَ  َيو 

ُمهُ َص  َصاَدَفهُ  ِفيَمن   َوَهَذا: ‘ البيهقي قال َتاُج  َسّيَئات   َوَلهُ  و  ُمهُ  َصاَدَفهُ  َفِإن   ُيَكّفُرَها َما إىَِل  حَي   ُكّفَرت   َوَقد   َصو 

هِ  َسّيَئاُتهُ  ِ  (11). َدَرَجاتِهِ  ِف  ِزَياَدةً  ان َقَلَبت   بَِغري 

 عن، ومبالص الناس يأمر وال بمكة يصومه كان أنه: األوىل احلالة: حاالت أربع صيامه ف ملسو هيلع هللا ىلص للنبي وكان

مُ  َكانَ : َقاَلت  ، ’ َعاِئَشةَ  ّيةِ  ِف  ُقَري ش   َتُصوُمهُ  َعاُشوَراءَ  َيو 
  َرُسوُل  َوَكانَ ، اْلَاِهلِ

ِ
 َقِدمَ  َفَلاّم ، َيُصوُمهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اّلّل

مَ  َتَركَ  َرَمَضانُ  ُفِرَض  َفَلاّم ، بِِصَياِمهِ  َوَأَمرَ ، َصاَمهُ  اََلِدينَةَ   (12). َتَرَكهُ  َشاءَ  َوَمن  ، اَمهُ َص  َشاءَ  َفَمن  ، َعاُشوَراءَ  َيو 

 مل فيام موافقتهم حيب وكان له وتعظيمهم له الكتاب أهل صيام ورأى اَلدينة قدم لام ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن: الثانية احلالة

 اب نِ  فَعنِ ، أطفاهلم يصومونه كانوا حتى عليه واحلث بصيامه األمر وأكد بصيامه الناس وأمر صامه به يؤمر

  َرُسوَل  َأنّ ، ^ َعّباس  
ِ
َِدينَةَ  َقِدمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل مَ ، ِصَياًما ال يَُهودَ  َفَوَجدَ  اَل    َرُسوُل  هَلُم   َفَقاَل ، َعاُشوَراءَ  َيو 

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

مُ  َهَذا َما" م   َهَذا: َفَقاُلوا "؟ َتُصوُموَنهُ  اّلِذي ال يَو  يم   َيو 
َمهُ  ُموَسى ِفيهِ  اهللُ  َأن َجى، َعظِ نَ  َوَغّرَق ، َوَقو  َعو  ر 

َمهُ  فِ ، َوَقو 

                                                           

(1132مسلم )رواه  (9)  

(1162رواه مسلم ) (10)  

(439فضائل األوقات للبيهقي )ص:  (11)  

(2002رواه البخاري ) (12)  
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ًرا ُموَسى َفَصاَمهُ  نُ ، ُشك    َرُسوُل  َفَقاَل ، َنُصوُمهُ  َفنَح 
ِ
نُ ": ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ىَل  َأَحُق  َفنَح   َرُسوُل  َفَصاَمهُ  ِمن ُكم   بُِموَسى َوَأو 

 
ِ
 (13). "بِِصَياِمهِ  َوَأَمرَ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

مَ  َتُصومُ  َيُهودَ ال َفَرَأى اََلِدينَةَ  ملسو هيلع هللا ىلص النّبُِي  َقِدمَ : َقاَل ، ^ َعّباس   اب نِ  وَعنِ  ، "؟ َهَذا َما": َفَقاَل ، َعاُشوَراءَ  َيو 

م   َهَذا: َقاُلوا م   َهَذا َصالِح   َيو  اِئيَل  َبنِي اّلّلُ  َنّجى َيو  َ  بُِموَسى َأَحُق  َفَأَنا": َقاَل ، ُموَسى َفَصاَمهُ ، َعُدّوِهم   ِمن   إرِس 

  (14). بِِصَياِمهِ  َوَأَمرَ ، َفَصاَمهُ ، "ِمن ُكم  

مُ  َكانَ : َقاَل  ÷ ُموَسى أيَِب  َعن  و  (15). "أَن تُم   َفُصوُموهُ ": ملسو هيلع هللا ىلص النّبُِي  َقاَل ، ِعيًدا اليَُهودُ  َتُعُدهُ  َعاُشوَراءَ  َيو 

ُل  َكانَ : َقاَل  ÷ ُموَسى َأيِب  وَعن   مَ  َيُصوُمونَ  َخي َبَ  َأه   يهِ فِ  نَِساَءُهم   َوُيل بُِسونَ  ِعيًدا َيّتِخُذوَنهُ ، َعاُشوَراءَ  َيو 

ّيُهم  
  َرُسوُل  َفَقاَل ، َوَشاَرهَتُم   ُحلِ

ِ
 (16). "َأن تُم   َفُصوُموهُ ": ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َراءَ  اب نِ  ُمَعّوذِ  بِن ِت  الُرَبّيعِ  وَعنِ  َسَل : َقاَلت  ، َعف    َرُسوُل  َأر 
ِ
َن َصارِ  ُقَرى إىَِل  َعاُشوَراءَ  َغَداةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َل  اّلتِي، األ   َحو 

َِدينَةِ  بََح  َكانَ  َمن  ": اَل  َمهُ  َفل ُيتِمّ ، َصاِئاًم  َأص  َبَح  َكانَ  َوَمن  ، َصو  طًِرا َأص  ِمهِ  َبِقّيةَ  َفل ُيتِمّ ، ُمف   َذلَِك  َبع دَ ، َفُكنّا "َيو 

َهُب ، اهللُ  َشاءَ  إِن   ِمن ُهم   الّصَغارَ  ِصب َياَننَا َوُنَصّومُ ، َنُصوُمهُ  ِجدِ  إىَِل  َوَنذ  َس  َعُل ، اَل  بَةَ ال هَلُمُ  َفنَج  نِ  ِمنَ  ُلع   َفِإَذا، ال ِعه 

َطي نَاَها الّطَعامِ  َعَل  َأَحُدُهم   َبَكى ف َطارِ  ِعن دَ  إِّياهُ  َأع  ِ  (17). " اإل 

                                                           

(1130رواه مسلم ) (13)  

(2004رواه البخاري ) (14)  

(2005رواه البخاري ) (15)  

(1131رواه مسلم ) (16)  

(1136رواه مسلم ) (17)  

http://www.altawhed.net/
http://www.facebook.com/MasjedAltawhed


 هـ1436 محرم فضل شهر اهلل المحرم وعاشوراء       األمة لدعاة المهمة الخطب
 

www.altawhed.net                                                            www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

 وقد فيه وتأكيده عاشوراء بصيام الصحابة أمر ملسو هيلع هللا ىلص النبي ترك رمضان شهر صيام فرض لام أنه: الثالثة احلالة

 ،َعاُشوَراءَ  ملسو هيلع هللا ىلص النّبُِي  َصامَ : َقاَل ، ^ ُعَمرَ  اب نِ  وَعنِ  ،ذلك ف عائشة حديث سبق

  َعب دُ  َوَكانَ ، ُتِركَ  َرَمَضانُ  ُفِرَض  َفَلاّم  بِِصَياِمهِ  َوَأَمرَ 
ِ
َمهُ  ُيَواِفَق  َأن   إاِّل  َيُصوُمهُ  الَ  اّلّل  (18). َصو 

َنِ  َعب دِ  ب نِ  ُُحَي دِ  وَعن   يَ  َأيِب  ب نَ  ُمَعاِوَيةَ  َسِمعَ  َأّنهُ ، الّرُح  مَ ، ^ انَ ُسف  ن َبِ  َعَل  َحّج  َعامَ  َعاُشوَراءَ  َيو 
ِ
 َيا: َيُقوُل  اَل

َل    َرُسوَل  َسِمع ُت ؟ ُعَلاَمُؤُكم   َأي نَ  اََلِدينَةِ  َأه 
ِ
مُ  َهَذا": َيُقوُل ، ملسو هيلع هللا ىلص اّلّل ُتِب  َومَل   َعاُشوَراءَ  َيو  ، ِصَياَمهُ  َعَلي ُكم   اّلّلُ  َيك 

ر  ، َشاءَ  َوَمن   م  َفل يَُص ، َشاءَ  َفَمن  ، َصاِئم   َوَأَنا
طِ  (19). "َفل ُيف 

 ألهل خمالفة آخر يوما إليه يضم بل مفردا يصومه ال أن عل عمره آخر ف عزم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن: الرابعة احلالة

  َعب دَ  عنف صيامه ف الكتاب
ِ
  َرُسوُل  َصامَ  ِحنيَ : َيُقوُل ، ^ َعّباس   ب نَ  اهلل

ِ
مَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  اِمهِ بِِصيَ  َوَأَمرَ  َعاُشوَراءَ  َيو 

  َرُسوَل  َيا: َقاُلوا
ِ
م   إِّنهُ  اهلل   َرُسوُل  َفَقاَل  َوالنَّصاَرى ال يَُهودُ  ُتَعّظُمهُ  َيو 

ِ
بُِل  ال َعامُ  َكانَ  َفِإَذا": ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُق   اهللُ  َشاءَ  إِن   اَل 

نَا مَ  ُصم  بُِل  ال َعامُ  َيأ ِت  َفَلم  : َقاَل  "الّتاِسعَ  ال يَو  ُق    وُل َرُس  ُتُوّفَ  َحّتى، اَل 
ِ
 (20). ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ’ َعّباس   اب نِ  َعنِ  الطبان وعند
ِ
ُت  إِن  ": ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُت  َقابِل   إىَِل  اهللُ  َشاءَ  إِن   ِعش  ؛ الّتاِسعَ  ُصم 

مُ  َيُفوَتنِي َأن   خَمَاَفةَ   (21). "َعاُشوَراءَ  َيو 

  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ^ َعّباس   اب نِ  وعن
ِ
مَ  واُصومُ )): ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َقب َلهُ  ُصوُموا، ال يَُهودَ  ِفيهِ  َوَخالُِفوا، َعاُشوَراءَ  َيو 

ًما َدهُ  َأو  ، َيو  ًما َبع    (22). ((َيو 

                                                           

(1126( ومسلم )1892رواه البخاري ) (18)  

(2003) رواه البخاري (19)  

(1134رواه مسلم ) (20)  

(686/ 1( وصححه األلبان ف سلسلة األحاديث الصحيحة )10817رواه الطبان ) (21)  
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 (23). بالصوم العارش إفراد حنيفة أبو وكره سحاقإو وأُحد الشافعي: والعارش التاسع صيام رأى وممن

تََحُب  َأّنهُ  َوالّصِحيُح : ‘قال شيخ اإلسالم  َ  ُيس 
ِ
 النّبِّي  َأم رِ  آَخرُ  َهَذا أِلَنّ ؛ الّتاِسعَ  َمَعهُ  َيُصومَ  َأن   َصاَمهُ  ن  َل

لِهِ  ملسو هيلع هللا ىلص ت َلِئن  }: لَِقو   (24). {ال َعارِشِ  َمعَ  الّتاِسعَ  أَلَُصوَمن َقابِل   إىَل  ِعش 

َحاُبهُ  الّشاِفِعُي  َقاَل : ‘قال النووي  َدُ  َوَأص  َحاُق  َوَأُح  تَحَ  َوآَخُرونَ  َوإِس  مُ  ُب ُيس   َُجِيًعا َوال َعارِشِ  الّتاِسعِ  َصو 

. الّتاِسعِ  ِصَيامَ  َوَنَوى ال َعارِشَ  َصامَ  ملسو هيلع هللا ىلص النّبِّي  أِلَنّ 
(25) 

ِمهِ  َفَمَراتُِب : ‘قال ابن القيم  َمُلَها َثالََثة   َصو  م   َقب َلهُ  ُيَصامَ  َأن  : َأك  َدهُ  َيو  م   َوَبع   اِسعُ التّ  ُيَصامَ  َأن   َذلَِك  َوَييِل ، َيو 

َثرُ  َوَعَلي هِ  َوال َعارِشُ  ََحاِديِث  َأك  َدهُ  ال َعارِشِ  إِف َرادُ  َذلَِك  َوَييِل ، األ  مِ  َوح   (26). بِالّصو 

 :يوم عاشوراء بين اإلفراط والتفريط 

، واَلبتدعني الضالني صنيع من هذا إن إذ، حزن أو بفرح األيام من غريه عن يميز ال عاشوراء يوم أن اعلموا

 مأتم يوم الرافضة عند وهو، األحاديث السابقة ذلك إىل أشارت كام عيًدا اليهود عند اليوم هذا نكا فقد

 .عنه اهلل ريض عيل بن احلسني فيه قتل الذي اليوم أنه بحجة وحزن

الَِم ابن تيمية  َشي ُخ  ُسِئَل   س  ِ َعُلهُ  َعاّم : ‘اإل  مِ  ِف  النّاُس  َيف  لِ  ِمن   َعاُشوَراءَ  َيو  تَِسالِ  ال ُكح    َوااِلغ 
ِ
نّاء ِ . َواحل 

َُصاَفَحةِ  ُُبوِب  َوَطب ِخ  َواَل  ورِ  َوإِظ َهارِ  احل  ِ  الُْسُ  َأم  ؟ َصِحيح   َحِديث   ملسو هيلع هللا ىلص النّبِّي  َعن   َذلَِك  ِف  َوَردَ  َفَهل  : َذلَِك  َوَغري 

                                                                                                                                                                             

( وسنده ضعيف فيه حممد بن عبد الرُحن بن أيب ليل. 241/ 1رواه أُحد ) (22)  

(52- 48لطائف اَلعارف البن رجب )ص:  (23)  

(312/ 25جمموع الفتاوى ) (24)  

(12/ 8ي عل مسلم )رشح النوو (25)  

(72/ 2زاد اَلعاد ) (26)  
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َعُلهُ  َوَما؟ اَل  َرى الّطاِئَفةُ  َتف  ُخ  َأ َتمِ  ِمن   األ  نِ  اَل  ُز  ِ  َطشِ َوال عَ  َواحل  ِب  ِمن   َذلَِك  َوَغري  وعِ  َوِقَراَءةِ  َوالنّيَاَحةِ  النّد  ُ ََص   اَل 

ُُيوِب  َوَشّق  ل   لَِذلَِك  َهل  . اْل   ؟.اَل  َأم  ؟ َأص 

دُ : َفَأَجاَب  َم    احل 
ِ
ّ
ِ
نيَ  َرّب  ّلل

ِ
  ِف  َيِرد   مَل  ، ال َعاََل

 
ء َحابِهِ  ن  عَ  َواَل  ملسو هيلع هللا ىلص النّبِّي  َعن   َصِحيح   َحِديث   َذلَِك  ِمن   ََش   َواَل  َأص 

تََحّب  لِِمنيَ  َأئِّمةِ  ِمن   َأَحد   َذلَِك  اس  ُس  َئِّمةِ  اَل . اَل  َبَعةِ  األ  َر  ِهم   َواَل  األ  ِ ُل  َرَوى َواَل . َغري  َتَمَدةِ  ال ُكتُِب  َأه  ُع   َشي ئًا َذلَِك  ِف . اَل 

 (27).َضِعيًفا َواَل  َصِحيًحا اَل  التّابِِعنيَ  َواَل  الّصَحاَبةِ  َواَل  ملسو هيلع هللا ىلص النّبِّي  َعن   اَل 

َة   َجاِهَلة   َطاِئَفة َفَصاَرت  : ما وقع من أهل البدع ف هذا اليوم عل ْضبني فقال ‘وقسم  
ِ
 ُمل ِحَدةً  إّما: َظاَل

لِ  َوُمَوااَلةَ  ُمَوااَلَتهُ  ُتظ ِهرُ  َغاِوَيةً  َضاّلةً  َوإِّما ُمنَاِفَقةً  مَ  َتتِّخذُ  َبي تِهِ  َأه  مَ  َراءَ َعاُشو َيو    َمأ َتم   َيو 
ن    َوُحز 

 َوُتظ ِهرُ  َونَِياَحة 

َاِهلِّيةِ  ِشَعارَ  ِفيهِ  ُُدودِ  َلط مِ  َمن   اْل  ُيُوِب  َوَشّق  اخل    َوالّتَعّزي اْل 
ِ
َاِهلِّيةِ  بَِعَزاء نِ  َقَصاِئدِ  َوإِن َشادِ . . . . اْل  ُز   َوِرَواَيةِ  احل 

َبارِ  َخ    َكِذب   ِفيَها اّلتِي األ 
ُق  ري  َكثِ نِ  جَت ِديدُ  إاّل  ِفيهِ  َلي َس  ِفيَها َوالّصد  ُز    َوإَِثاَرةُ  َوالّتَعُصُب  احل 

ِ
نَاء ِب  الّشح  َر   َواحل 

َ  ال ِفَتنِ  َوإِل َقاءُ  لِ  َبني  الَمِ  َأه  س  ِ َّولنِيَ  الّسابِِقنيَ  َسّب  إىَل  بَِذلَِك  َوالّتَوُسُل ؛ اإل   َومَل   الُدن يَا ِف  نِ َوال ِفتَ  ال َكِذِب  َوَكث َرةِ  األ 

الَمِ  َطَوائُِف  َيع ِرف   س  ِ َثرَ  اإل  لِ  َعَل  لِل ُكّفارِ  َوُمَعاَوَنةً  َوِفَتنًا َكِذًبا َأك  الَمِ  َأه  س  ِ  ال َغاِوَيةِ  الّضاّلةِ  الّطاِئَفة َهِذهِ  ِمن   اإل 

ََواِرِج  ِمن   رَشّ  َفِإَّّنُم   ُّهالِ  ِمن   َوإِّما. . . ال اَمِرِقنيَ  اخل   َوالّشّ  بِال َكِذِب  َوال َكِذَب  بِال َفاِسدِ  ال َفاِسدَ  َقاَبُلوا اّلِذينَ  اْل 

َعةَ  بِالّشّ  َعةِ  َوال بِد  َثارَ  َفَوَضُعوا بِال بِد  ورِ  ال َفَرِح  َشَعاِئرِ  ِف  اآل  مَ  َوالُْسُ تَِحالِ  َعاُشوَراءَ  َيو  تَِضاِب  َكااِلك   َوااِلخ 

ِسيعِ  َط ِعَمةِ  َوَطب ِخ  ال ِعَيالِ  َعَل  َفَقاِت النّ  َوَتو  َاِرَجةِ  األ  وِ  ال َعاَدةِ  َعن   اخل  َعُل  مِمّا َذلَِك  َوَنح  َيادِ  ِف  ُيف  َع  ََواِسمِ  األ   َواَل 

  َفَصارَ 
ِ
مَ  َيّتِخُذونَ  َهُؤاَلء ِساًم  َعاُشوَراءَ  َيو  يَادِ  َكَمَواِسمِ  َمو  َع  َف َراِح  األ   ِفيهِ  ُيِقيُمونَ  َمأ ََتًا ّتِخُذوَنهُ يَ  َوُأوَلئَِك . َواأل 

َزانَ  َح  َت َراَح  األ  ِ  َوكاِلَ َواأل   (28). الُسنّةِ  َعن   َخاِرَجة   خُم طِئَة   الّطاِئَفَتني 

                                                           

(299/ 25جمموع الفتاوى ) (27)  

(310 - 307/ 25جمموع الفتاوى ) (28)  

http://www.altawhed.net/
http://www.facebook.com/MasjedAltawhed


 هـ1436 محرم فضل شهر اهلل المحرم وعاشوراء       األمة لدعاة المهمة الخطب
 

www.altawhed.net                                                            www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

 من فهو عنه اهلل ريض عيل بن احلسني قتل ألجل الرافضة تفعله كام مأَتا اختاذه وأما: ‘ رجب ابن قال

 مصائب أيام باختاذ رسوله وال اهلل يأمر ومل، صنعا حيسن أنه حيسب وهو الدنيا احلياة ف سعيه ضّل  من عمل

 (29). دوَّنم بمن فكيف مأَتا وموهتم األنبياء

 الدنيا ف اَلسلمني سادات ومن الصحابة علامء من فهو، ومناقبه عنه اهلل ريض احلسني فضل ف ننازع ال * إننا

 والتي، ملسو هيلع هللا ىلص اخللق أرشف وحبيبنا قدوتنا بنت ابن وهو، السخاءو والشجاعة بالعبادة عرفوا الذين واآلخرة

، قتلته من وجل عز اهلل انتقم وقد، مسلم كل حيزن شنيع منكر فأمر قتله من وقع وما، بناته أفضل هي

 .عبة وجعلهم الدنيا ف فأهاَّنم

، صلواتنا ف عليهم نصيلو بل، ومواالهتم حبهم عل اهلل ونشهد، اهلل رسول بيت آل وحمبة حمبته ف ننازع وال

 ؟!تطهرًيا وطهرهم الرجس عنهم اهلل أذهب وقد ال كيف

 لعبده خيتار تعاىل وأنه، وقدره اهلل بقضاء والرضا الصب هو وأمثاهلا احلسني مصيبة ذكر عند ينبغي الذي لكن

 دين هدي من اَلآتم اختاذ وليس، تعاىل اهلل عند أجرها احتساب ثم، خري هو ما

 .اْلاهلية أهل بفعل أشبه هو لب، اإلسالم

 هلا عالقة ال إذ، بعيد أو قريب من إسالمي بأصل ترتبط مل عاشوراء ف األمة هذه جموس مآتم أن واَلالحظ

 جنس من وهذا، آخر اجتاه إىل اَلناسبة حولوا أَّنم الواقع بل، النبي بصيام وال السالم عليه موسى بنجاة

 .وجل عز اهلل دين تبديل

 واحلمد هلل رب العاَلني  نا إىل احلق وإىل الطريق اَلستقيمفاللهم اهد

 

                                                           

(54لطائف اَلعارف )ص:  (29)  
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