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  وأحكام عاشوراءإىل فضائل  النبالءهداية 

 للشيخ السيد مراد سالمة 

 :والعافية وبعد وعليكم الصحةتعاىل علينا  وأدام اهللخبري  أنتمعام  كل-وسلمحممد صلى اهلل عليه -أمة احلبيب األعظم

رمحة اهلل، فإن هلل نفحات من عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه عن النيب قال: ))افعلوا اخلري دهَركم، وتعرضوا لنفحات 

  وصححه األلبانيالطرباني  (( رواهرمحته يصيب بها من يشاء من عباده

  اليوم العظيم فهيا لنتعرف على 

 العنصر األول التعريف بعاشوراء

 :وبيان تعريف

 العرب لسان ".التاسع: وقيل حمرم، من العاشر اليوم ممدودان وعشوراء عاشوراء: "منظور ابن قال

 اريالب فتح اجلاهلية" يف يعرف مل إسالمي اسم أنه زعم من قول وردَّ القصر، فيه وحكي املشهور، على باملد أنه احلافظ وذكر

 الباري فتح "والتعظيم للمبالغة عاشرة عن معدول هو: "القرطيب قال

 والنصارى لعاشوراءالعنصر الثاني صيام اليهود 

 كفار مكةود و صامه النصارى و صامه ههل األوثان فقد صامه اليمه كثري من األمم و األديان حتى أيوم عاشوراء يوم تعظ

 العرب 

 محليه نساءهم فيه ويلبسون هلم، عيدًا ويتخذونه ويصومونه عاشوراء يوم يعظمون كانوا ـ السالم عليه موسى أتباع ـ فاليهود

 .فرعون من السالم عليه موسى فيه اهلل جنى الذي اليوم أنه - عندهم-ذلك وسر اجلميل، احلسن واللباس

( (هذا؟ ما: ))فقال عاشوراء يوم تصوم اليهود فرأى املدينة وسلم عليه اهلل صلى النيب قدم: قال عنه اهلل رضي عباس ابن عن

 .ومسلم  البخاري. ]موسى فصامه عدوهم من إسرائيل بين فيه اهلل جنى صاحل يوم هذا: قالوا

 عليه موسى شريعة من كثريًا أن إذ لليهود، تبع هذا يف أنهم والظاهر اليوم، هذا تعظيم من حظ هلم كان النصارى وكذلك

: قال كيف وتأمل[. 05:عمران آل] َعَلْيُكْم ُحّرَم لَِّذي؟ َبْعَض َلُكم َواِلِحلَّ: تعاىل قوله بدليل عيسى بشريعة ينسخ مل السالم

 إسرائيل بين أن ريب وال: )اهلل رمحه القيم ابن قال السالم، عليه موسى عند هو كما ظل الشرائع من الكثري بأن إشعارًا بعض

: األعراف] { َشْيٍء ُكلِِّل َوَتْفِصيًلا َمْوِعَظًة َشْيٍء ُكلِّ ِمْن اْلَأْلَواِح ِفي َلُه َوَكَتْبَنا}:فيه اهلل قال الذي والكتاب األول العلم أولو هم
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 فإن وأحكامها، بالتوراة إال املسيح شريعة تتم ال وهلذا املسيح، أمة من ومعرفة علومًا أوسع موسى أمة كانت وهلذا [540

 حملاسن جامع والقرآن حملاسنها، متمم هلا مكمل كأنه واإلجنيل عليها، األحكام يف حمالون وأمته السالم عليه املسيح

 [.551:األفهام جالء( ]الكتابني

 كانت: )عنها اهلل رضي عائشة تقول! وتعظمه عاشوراء يوم تصوم كانت األصنام وعبادتها وثنيتها على فإنها قريش وحتى

 [.البخاري ومسلمثض( ]اجلاهلية يف يصومه اهلل رسول وكان اجلاهلية، يف عاشوراء تصوم قريش

 أذنبت: )فقال ذلك عن سئل أنه عكرمة عن الباغندي روى وقد ،السالف الشرع من ورثوه مما فلعله هذا، صيامهم سر وأما

 (.ذلك يكفر عاشوراء صوموا: فقيل صدورهم، يف فعظم اجلاهلية يف ذنبا قريش

 صيام عاشوراء يف اإلسالم :العنصر الثالث

 ْنَوَع) موسى بنجاة فرحًا اليوم هذا يصومون اليهود ورأى املدينة إىل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وهاجر اإلسالم، جاء حني

 ِفيِه اللَُّه َنجَّى َصاِلٌح َيْوٌم: َقاُلوا َهَذا؟ َما: َفَقاَل َعاُشوَراَء، َتُصوُم اْلَيُهوَد َفَرَأى َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيُّ َقِدَم}: َقاَل َعبَّاٍس اْبِن

 السنة أول يف ذلك وكان (.{َياِمِهِبِص َوَأَمَر َفَصاَمُه ِمْنُكْم، ِبُموَسى َأَحقُّ َأَنا: َفَقاَل ُموَسى، َفَصاَمُه َعُدوِِّهْم ِمْن إْسَراِئيَل َوَبِني ُموَسى

 يةالثان السنة يف رمضان صوم أن علمنا وإذا التطوع، إىل صومه يف األمر فوض رمضان فرض فلما واجبًا صيامه فكان الثانية،

 عاشوراء يوم كان}: عنها اهلل رضي عائشة قالت واحد، عام يف إال يقع مل وجوبًا عاشوراء بصوم األمر أن لنا تبني للهجرة

 ومن صامه، شاء فمن عاشوراء، يوم ترك رمضان فرض فلما بصيامه، وأمر صامه املدينة قدم فلما اجلاهلية، يف قريش تصومه

  .عليه متفق. {تركه شاء

 فضائل صوم عاشوراء الرابع: العنصر

 :عاشوراء يوم فضائل

 يكفر نأ اهلل على أحتسب: ))فقال عاشوراء صيام عن اهلل رسول سأل رجال أن مسلم صحيح ففي: املاضية السنة يكفر صيامه( 5

 .((. قبله اليت السنة

 هغري على فضله يوم صوم يتحرى النيب رأيت ما: )قال عباس ابن روى: اليوم هذا صيام وسلم عليه اهلل صلى الرسول حتري

 ىعل فضل ليوم ليس: ))وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضي وعنه[. البخاري( ]عاشوراء يوم اليوم هذا إال

 [.ثقات رجاله بسند الكبري يف الطرباني رواه(( ]عاشوراء ويوم رمضان شهر إال الصيام يف يوم
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 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضي هريرة أبي عن: صيامه يسن الذي احملرم اهلل شهر يف اليوم هذا وقوع( 2

 [.حسن حديث: وقال لرتمذي] ا(( احملرم اهلل شهر رمضان صيام بعد الصيام أفضل: ))وسلم

 صلى النيب أرسل قالت معوذ بنت الربيع فعن الفضل على هلم تعويدًا صبيانهم فيه يصومون عنهم اهلل رضي الصحابة كان وقد

 فكنا :قالت(( فليصم صائمًا أصبح ومن يومه، بقية فليتم مفطرًا أصبح من: ))األنصار قرى إىل عاشوراء غداة وسلم عليه اهلل

. اإلفطار عند يكون حتى ذاك أعطيناه الطعام على أحدهم بكى فإذا العهن، من اللعبة هلم وجنعل صبياننا ونصوم بعد نصومه

 وكان والزهري، السبيعي إسحاق وأبو عباس ابن ومنهم السفر، يف عاشوراء يوم يصومون السلف بعض وكان[. البخاري]

 [.525:لطائف. ]السفر يف عاشوراء يصام أنه على أمحد ونص يفوت، وعاشوراء أخر، أيام من عدة له رمضان: يقول الزهري

 عاشوراء حول إشكاالت اخلامس: العنصر

 كان عاشوراء يكفر ذنوب سنة و يوم عرفة يكفر ذنوب سنتني؟ األول: ملاإلشكال 

 سنتني؟ يكفر عرفة ويوم،  سنة يكفر عاشوراء كان مل

 رمحه اهلل   –ابن القيم  اإلشكالجييب على هذا 

 :وجهان فيه: قال

 .عاشوراء خبالف،  حرام شهر بعده و حرام شهر قبله و حرام شهر يف عرفة يوم أن: أحدهما

 اهلل و،  وسلم عليه اهلل صلى املصطفى بربكات فضوعف، عاشوراء خبالف،  شرعنا خصائص من عرفة يوم صوم أن: الثاني

 .أعلم

 وقال أبو مهند العدناني :

 وميكن أن يقال:

 -يف يوم عاشوراء أمت اهلل النعمة فيه على موسى عليه السالم بنجاته من عدوة، ويف يوم عرفة أمت اهلل النعمة فيه على حممد 

 بإكمال رسالته. -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  

ع للتفاضل احلاصل يف نوومتام النعمة احلاصل يف الدين أعظم من متام النعمة احلاصل يف البدن، فحصل التفاضل يف الثواب 

 النعمة.

 فهذه نعمة يف الدين وتلك نعمة يف البدن.
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 نعمة حاصلة بظهوره قبل متامه، ونعمة حاصلة بتمامه بعد ظهوره.وألن النعمة احلاصلة بالدين نعمتان: 

 فنعمة حصلت بظهور الدين وابتدائه، ونعمة حصلت بتمام الدين واكتماله.

 والنعمة احلاصلة ملوسى عليه السالم حاصلة بانتهاء عداوة فرعون له، ال بظهور عداوته له.

 وما اجتمع فيه موجبان للثواب أعظم مما مل يكن فيه سوى موجب واحد للثواب.

 جبات.فتضعيف الثواب للتضعيف احلاصل يف املو

 والتضعيف يف األول يرجع إىل نوع وكيف املوجب، ويف الثاني يعود إىل كمه وتعدده.

 وميكن أن يقال: أن يوم عرفة مل يقع ظرفا البتداء الدين فكيف ُيجيََّر لصاحله.

 ها.على ابتدائ واجلواب: أن الشكر على إمتام الدين يتضمن الشكر على ابتدائه، والشكر على انتهاء العداوة ال يتضمن الشكر

 (صائمًا التاسع يوم وأصِبْح فاعدد، هالل احملرم رأيت إذا: )فقال :الثاني *اإلشكال

 هالل رأيت إذا: )فقال عاشوراء، صيام عن سأله ملن عباس ابن جواب أما

 ابن قال فيه، إشكال فال ،[ مسلم رواه( ]صائمًا التاسع يوم وأصِبْح فاعدد، احملرم

 اليوم هو عاشوراء جيعل مل فإنه عباس؛ ابن علم وسعة اإلشكال، زوال له تبني عباس ابن روايات جمموع تأمل فمن: )القيم

 لهمك الناس يعده الذي العاشر اليوم هو عاشوراء يوم أن السائل مبعرفة واكتفى التاسع، اليوم صم: للسائل قال بل التاسع،

 [ .املعاد زاد( ]معه التاسع صيام إىل السائل فأرشد عاشوراء، يوم

 . والعاشر التاسع ألصومن قابل إىل عشت أن-وسلماهلل عليه  صلى-النيب قول الثاني اإلشكال

 حينما خاصة الكتاب أهل موافقة حيب األمر أول يف كان والسالم الصالة عليه أنه : وذلك- اهلل رمحه- اجلوزية قيم ابن قال

 أهل إلغاظة الكتاب أهل موافقة حيب فكان الوثنية، على املشركون وكان مساوي، دين أهل كانوا الكتاب أهل ألن مبكة؛ كان

 دينهم، من يأخذ أنه ويزعمون وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يؤذون اليهود كان املدينة إىل انتقل فلما. والوثنية الشرك

( التاسع ألصومن قابل إىل عشت لئن: )قوله ذلك ومن خمالفتهم، والسالم الصالة عليه وقصد حمظورة، هنا املوافقة فأصبحت

 .لليهود خمالفة والعاشر التاسع ألصومن: أي

 عاشوراء صيام يف اليهود خمالفة : سنةالسادس العنصر
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 النصارى النيب صلى اهلل عليه وسلم حيب و حيفز على خمالفة اليهود و  ولقد كان

 اهلل رسول يا قالوا بصيامه وأمر عاشوراء يوم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول صام حني قال عنهما اهلل رضي عباس بن اهلل عبد عن

 فلم قال التاسع اليوم صمنا اهلل شاء إن املقبل العام كان فإذا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال والنصارى اليهود تعظمه يوم إنه

 (مسلم رواه) وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول تويف حتى املقبل العام يأت

 (الشافعي رواه) بيهود تتشبهوا وال والعاشر التاسع صوموا قال عباس ابن وعن

 عاشوراء يوم السابع: قضاءالعنصر 

 وال السبب بفوات يفوت سبب له فالذي. له سبب ال ونوع سبب، له نوع: نوعان النوافل-اهللرمحه  –قال ابن عثيمني 

 حتية تكن مل املسجد، بتحية يأتي أني أراد ثم جلوسه طال ثم وجلس الرجل جاء لو املسجد، حتية: ذلك مثال ُيقضي،

 اء،عاشور ويوم عرفة يوم يظهر فيما ذلك ومثل املشروعية، فاتت فات فإذا بسبب، مربوطة سبب، ذات صالة ألنها للمسجد،

 أنه على به ينتفع ال أي قضاه، لو به ينتفع وال يقضي ال أنه شك فال عذر بال عاشوراء ويوم عرفة يوم صوم اإلنسان أخر فإذا

 .عاشوراء ويوم عرفة يوم

 معني بيوم خص هذا ألن يقضي، ال أنه أيضًا فالظاهر املريض، أو والنفساء احلائض كاملرأة معذور وهو اإلنسان على مر إذا وأما

 .اليوم هذا بفوات حكمه يفوت

 عجائب عاشوراءالعنصر الثامن: 

 !! يأكلوه مل عاشوراء كان فلما يوم، كل اخلبَز للنمل أفتُّ كنت: قال شخرف، بن فتح عن وُروي

 فذكر الزاهد، القزويين احلسن أبا فسأل منه، عجب وأنه ذلك، مثل له جرى أنه العباسي، اخلليفة باهلل، القادر عن وُروي

 !! النمل تصومه عاشوراء يوم أن: له

 !! عاشوراء تصوم كانت الوحش أن بلغين: قال عباد، بن قيس عن بإسناده، املديين موسى أبو وروى

 !! صائمة الوحوش أن فأخربوه ذلك، عن فسأهلم ذبائَح، يذحبون قوًما فرأى عاشوراء، يوم البادية أتى رجل عن له، وبإسناد

 فأحاطت وجه، كل من الوحوش جاءت العصر، بعد كان فلما: قال فأوقفوه، روضة إىل به فذهبوا. نرك بنا اذهب: وقالوا

 !! فأكلت مجيًعا أسرعت الشمس، غابت إذا حتى يأكل، منها شيٌء ليس السماء، إىل رؤوسها رافعًة بالروضة

 عاشوراء صيام التاسع: مراتبالعنصر 
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 هي:يف صيام عاشوراء ثالثة مراتب و  العلماء ذكروا علما: أناعلم زادك اهلل 

 :ثالثة صومه )فمراتب-اهلل  رمحه-القيم قال ابن

 يوم، وبعده يوم قبله يصام أن: أكملها-5

  األحاديث، أكثر وعليه والعاشر، التاسع يصام أن ذلك ويلي-2

 نم بعيد وهو وطرقها، ألفاظها تتبع وعدم اآلثار، فهم نقص فمن التاسع، إفراد وأما. بالصوم وحده العاشر إفراد ذلك ويلي-1

 (2/50) القيم البن املعاد زاد( للصواب املوفق واهلل والشرع، اللغة

 .أعظم أجره كان حمرم شهر يف الصيام اإلنسان زاد وكلما

 ضعيف) ضعيف فاحلديث" يومًا وبعده يومًا قبله صوموا اليهود، فيه وخالفوا عاشوراء، يوم صوموا: "عباس ابن حديث وأما

 (1053رقم الصغري اجلامع

 

 


