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 :ما ورد يف صيام احملرم
أفضل الصيام بعد رمـضان     [: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

  .]شهر اللّه احملرم، وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل
يـا  : قاعد فقـال  وعن علي رضي اهللا عنه أنه مسع رجالً يسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو                 

إن كنت صائماً بعد شهر رمضان      [: رسول اهللا، أي الشهر تأمرين أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال          
 ]. ويتوب فيه على قوم آخرين،فصم احملرم، فإنه شهر اهللا، فيه يوم تاب اهللا فيه على قوم

أي الـصوم   : لمسئل رسول اللّه صلى اهللا عليه وس      [: حديث أنس عند الترمذي قال    فهل يعارضهما   
  ال، : ؟ اجلواب ] شعبان لتعظيم رمضان: أفضل بعد رمضان؟ قال

  ". وليس بالقوي،صدقة بن موسى:   حديث أنسألنّ يف إسناد: أوالً 
زل مرتلة الراتبة قبـل     نيفإنه  صوم شعبان   أما    يف الصوم،  التطوع املطلق صوم احملرم أفضل أنواع     : ثانياً  

 .١اتبة أفضل من مرتلة النفل املطلقالفريضة، ومرتلة الر
  

  :علة عدم إكثاره صلى اهللا عليه وسلم الصوم يف احملرم
, قد سبق اجلواب عن إكثار النيب صلى اهللا عليه وسلم من صوم شعبان دون احملرم: "قال النووي

  :وذكرنا فيه جوابني
  .لعله إمنا علم فضله يف آخر حياته: أحدمها
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:  أفضل يف التطوع املطلق بالصيام بدليل قوله عليه أفضل الصالة والسالم احملرمعلى أنّ صيامحديث أيب هريرة محل ابن رجب وقد   
, فمراده باألفضلية يف الصالة والصوم التطـوع املطلـق  , أفضلوال شك أنّ الرواتب : "، قال]أفضل الصالة بعد املكتوبة جوف اللّيل    [

قبلـه أو   , فظهر أنّ فضل التطوع ما كان قريبا من رمضان        : قال. ألنه كالراتبة مع الفرائض   ; صوم شعبان أفضل من صوم احملرم     : وقال
  ".وهو أظهر, وذلك ملتحق بصيام رمضان لقربه منه, بعده

: صوم شهر احملرم أم صوم شهر شعبان؟ فقال بعض العلماء  : اختلف العلماء رمحهم اهللا أيهما أفضل     : "رمحه اهللا وقال الشيخ ابن عثيمني     
شهر شعبان أفضل؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصومه كله، أو إال قليال منه، ومل حيفظ عنه أنه كان يصوم شهر احملرم، لكنـه                  

وألن صوم شعبان يرتَّل مرتلة الراتبة قبل الفريضة، وصـوم          : ، قالوا ) شهر اهللا احملرم   بعد رمضان أفضل الصيام   : (حثَّ على صيامه بقوله   
  ".احملرم يرتل مرتلة النفل املطلق، ومرتلة الراتبة أفضل من مرتلة النفل املطلق، وعلى كل فهذان الشهران يسن صومهما

 وشعبان كذلك، وأما    ،شهر حمرم مشروع صيامه   : "خ ابن باز رمحه اهللا    ومبا تقدم يتبني مشروعية صيام شهر حمرم واستحبابه، قال الشي         
 أما شهر اهللا احملرم     ،عشر ذي احلجة فليس هناك دليل عليه، لكن لو صامها دون اعتقاد أا خاصة، أو أن هلا خصوصية معينة فال بأس                    

، فإذا صامه كله فهذا طيب، أو صام التاسع والعاشر    ]أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا احملرم      [: فقد قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم      
  . فقد كان يصومه صلى اهللا عليه وسلم،واحلادي عشر فذلك طيب، وهكذا شعبان
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  ".يه أعذار من سفر أو مرض أو غريمهالعله كان يعرض ف: والثاين
  .ونقله احلافظ يف الفتح ومل يتعقبه

  
  

  :اختلف أهل الشرع يف تعيينه على قولني يوم عاشوراء، أي األيام هو؟
، ٢نه اليوم العاشر من شهر اهللا احملرم، وهو قول مجاهري العلماء من السلف واخللـف              إ: القول األول 

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بـصوم عاشـوراء، يـوم             : قالفعن ابن عباس رضي اهللا عنهما       
  .العاشر

  .٣عاشوراء يوم العاشر: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا
نه اليوم التاسع من احملرم، وهو ظاهر قول ابن عباس رضي اهللا عنهما، وعليه يكـون                إ: القول الثاين 

  .اليوم مضافا لليلته اآلتية
 ،انتهيت إىل ابن عباس رضي اهللا عنهما وهو متوسـد رداءه يف زمـزم             : ج قال فعن احلكم بن األعر   

,  وأصبح يوم التاسع صـائما     ،إذا رأيت هالل احملرم فاعدد    :  قال ؟أخربين عن يوم عاشوراء   : فقلت له 
  .٤نعم: قال! أهكذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصومه؟: قلت

  : ولقول ابن عباس هذا عدة توجيهات 
إمنا مسي يوم التاسع عاشوراء أخذا من أوراد اإلبل، كانوا إذا رعوا اإلبل مثانيـة    : قيل:  األول   التوجيه

  .وكذلك إىل الثالثة, وردنا عشرا بكسر العني: أيام مث أوردوها يف التاسع قالوا
شعر بأنـه   ي) إذا أصبحت من تاسعه فأصبح    : (قوله: "بن املُنير فقال  ا الزين   هخرجما  : التوجيه الثاين   

 وهـو   ،أراد العاشر؛ ألنه ال يصبح صائما بعد أن أصبح من تاسعه إال إذا نوى الصوم من الليلة املقبلة                 
  .٥"الليلة العاشرة
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  .وهذا ظاهر األحاديث ومقتضى اللفظ, وممن قال ذلك سعيد بن املسيب واحلسن البصري ومالك وأمحد وإسحاق وخالئق  
  

3
يـوم  : فإذا قيل,  واليوم مضاف إليها،ة لليلة العاشرة؛ ألنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقدهو يف األصل صف: "قال القرطيب  

إال أم ملا عدلوا به عن الصفة غلبت عليه االمسية، فاستغنوا عن املوصوف، فحـذفوا الليلـة،       , يوم الليلة العاشرة  : عاشوراء فكأنه قيل  
  ".فصار هذا اللفظ علَما على اليوم العاشر

  ".وهو مقتضى االشتقاق والتسمية, األكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر اهللا احملرم: "ال الزين بن املنريوق
4
له على أنه مأخوذ مـن إظمـاء   يهذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من احملرم، وتأو: "قال النووي  

  ".شرااامس من أيام الورد ربعا، وكذا باقي األيام على هذه النسبة فيكون التاسع عاإلبل، فإن العرب تسمي اليوم اخل
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  .٦  يصام يوم قبله أو يوم أو بعدهبأنترك إفراده، املراد : التوجيه الثالث 
  

 �� ورد �� ��م ��م ����راء

 رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على            ما: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      
 .٧يعين رمضان, غريه إال هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن أهل اجلاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول اهللا                  
، فلما افترض رمضان قال رسـول اهللا        صلى اهللا عليه وسلم صامه واملسلمون قبل أن يفترض رمضان         

 .إن عاشوراء يوم من أيام اهللا، فمن شاء صامه ومن شاء تركه: صلى اهللا عليه وسلم
وكان رسول  , ٨كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش يف اجلاهلية       : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت     

الناس بصيامه، فلما فرض رمـضـان      اللّه صلى اهللا عليه وسلم يصومه، فلما قدم املدينة صامه وأمر            
 .من شـاء صامه ومن شاء تركه: قال
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: ويقوي هذا االحتمال ما رواه مسلم أيضا من وجه آخر عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال : "قال احلافظ ابن حجر  
 يف أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يصوم العاشر، وهم بصوم التاسع،             فإنه ظاهر ]. لئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع، فمات قبل ذلك        [

  . ، ورواية ابن عباس للحديث صرحية يف أن حال النيب صلى اهللا عليه وسلم هو صوم العاشر أصالةً "فمات قبل ذلك
  
6
موا التاسع والعاشر، وخـالفوا  صو: ذكر ابن القيم توجيها آخر لكالم ابن عباس، فقال ـ مستنبطا من قوله رضي اهللا عنهما فقد   

ـ  إذا رأيت هالل احملرم فاعدد، فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما أنه لـيس املـراد بـه أن    : وهو يبني أن قول ابن عباس: "اليهود 
صلى اهللا كذلك كان يصومه حممد : ففي آخر احلديث قيل: فإن قيل. عاشوراء هو التاسع، بل أمره أن يصوم اليوم التاسع قبل عاشوراء  

قد صرح ابن عباس بأن النيب صلى اهللا عليه وسـلم           : قيل. نعم، فدل على أن املراد به نقل الصوم ال صوم يوم قبله           : قال! عليه وسلم؟ 
لئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع، فدل على أن الذي كان يصومه هو العاشر، وابن عباس راوي احلديثني معاً، فقولـه كـان                       : قال

: قال ابن عبـاس   . لئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع عزم عليه، وأخرب أنه يصومه إن بقي            :  قوله – واهللا أعلم    –راد به   يصومه حممد أ  
هكذا كان يصومه، وصدق رضي اهللا عنه، هكذا كان يصومه لو بقي، فتوافقت الروايات عن ابن عباس، وعلم أن املخالفة املشار إليها          

  .أو يوم أو بعدهبترك إفراده، بل يصام يوم قبله 
7
لكن ابن عباس أسند ذلك إىل علمه فلـيس  , هذا يقتضي أنّ يوم عاشوراء أفضلُ األيام للصائم بعد رمضان: "قال احلافظ ابن حجر  

فّر سـنتني،   وإنّ صيام يوم عرفة يك    , إنّ صوم عاشوراء يكفّر سنةً    : وقد روى مسلم من حديث أيب قتادة مرفُوعا       , فيه ما يرد علم غريه    
 وإن كان أحدهما واجبـا      -وإنما مجع ابن عباس بني عاشوراء ورمضان        ... وظاهره أنّ صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء         

  ".يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه: ألنّ معىن يتحرى أي,  الشتراكهما يف حصول الثّواب-واآلخر مندوبا 
  
8
وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلّهم تلقّوه من الشرع السالف، وهلذا كانوا يعظّمونه بكسوة الكعبة فيه وغري : "بن حجروقال احلافظ ا  

أذنبت قريش ذنبا يف اجلاهلية فعظم يف   : مثّ رأيت يف الس الثّالث من جمالس الباغندي الكبري عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال               . ذلك
  ".هذا أو معناه. وموا عاشوراء يكفّر ذلكص: فقيل هلم, صدورهم
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فقال رسول اللّه   , كان يوم عاشوراء تعظّمه اليهود وتتخذه عيدا      : وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال      
 .صوموه أنتم: صلى اهللا عليه وسلم

ـ          : "قال النووي  ن كفـار قـريش   واحلاصل من جمموع األحاديث أن يوم عاشوراء كانت اجلاهلية م
وغريهم واليهود يصومونه، وجاء اإلسالم بصيامه متأكدا، مث بقي صومه أخف من ذلـك التأكيـد،                

  ".واهللا أعلم
وروي عن ابن عمر    ... اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجب          : "قال النووي 

  ".به وتعيينهكراهة قصد صومه وتعيينه بالصوم، والعلماء جممعون على استحبا
  

قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة فرأى اليهود تصوم يـوم            : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      
هذا يوم صاحل، هذا يوم جنّى اللّه بين إسرائيل من عـدوهم فـصامه              : ما هذا؟ قالوا  : فقال, عاشوراء

 .٩ فصامه وأمر بصيامـه, فأنا أحق مبوسى منكم: قال, موسى
ملّا صام رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يوم عاشـوراء وأمـر             : ن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      وع

إذا كان عام املقبل إن شاء اللّه       : فقال, يا رسول اللّه، إنه يوم تعظّمه اليهود والنصارى       : بصيامه قالوا 
 .١٠ صلى اهللا عليه وسلمفلم يأت العام املقبل حتى توفّي رسول اللّه: صمنا اليوم التاسع، قال
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وقد استشكل ... فوجد اليهود صياما: قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة فرأى اليهود تصوم يف رواية ملسلم: قوله: "قال احلافظ  

يوم  [راء، وإنما قدم املدينة يف ربيع األول   ظاهر اخلرب القتضائه أنه صلى اهللا عليه وسلم حني قدومه املدينة وجد اليهود صياما يوم عاشو               
، واجلواب عن ذلك أنّ املراد أنّ أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم املدينة ال أنـه      ] من النبوة  ١٤ ربيع األول سنة     ٨االثنني  

 املدينة، فأقام إىل يوم عاشـوراء، فوجـد     قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم     : قبل أن يقدمها علم ذلك، وغايته أن يف الكالم حذفا تقديره          
فصادف يوم عاشوراء حبسام , اليهود فيه صياما، وحيتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا حيسبون يوم عاشوراء حبساب السنني الشمسية 

مني وأحقيتهم مبوسى عليه الصالة والسالم؛ وهذا التأويل مما يترجح به أولوية املسل. اليوم الّذي قدم فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة
وأمر :قوله  ... إلضالهلم اليوم املذكور وهداية اهللا للمسلمني له ولكن سياق األحاديث تدفع هذا التأويل، واالعتماد على التأويل األول                

إليه بصدقهم، أو تواتر عنده اليهود ـ يف ذلك، وأجاب املازري باحتمال أن يكون أوحي  : استشكل رجوعه إليهم ـ أي ... بصيامه
بل يف حديث عائـشة     , ليس يف اخلرب أنه ابتدأ األمر بصيامه      : مثّ قال , أو أخربه به من أسلم منهم كابن سالم       : زاد عياض , اخلرب بذلك 

ل وجواب سؤال،   وإمنا هي صفة حا   , فغاية ما يف القصة أنه مل حيدث له بقول اليهود جتديد حكم           , التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلك     
إذ ال مانع   , ومل ختتلف الروايات عن ابن عباس يف ذلك، وال خمالفة بينه وبني حديث عائشة أنّ أهل اجلاهلية كانوا يصومون كما تقدم                    

           بب يف ذلك، قال القرطيبلعل قريشا كانوا يستندون يف صومه إىل شرع من مـضى           : من توارد الفريقني على صيامه مع اختالف الس
اهيم، وصوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيتمل أن يكون حبكم املوافقة هلم كما يف احلج، أو أذن اهللا له يف صيامه على أنه فعل              كإبر

خري، فلما هاجر ووجد اليهود يصومونه وسأهلم وصامه وأمر بصيامه احتمل ذلك أن يكون ذلك استئالفا لليهـود كمـا اسـتألفهم               
وكان ذلك يف الوقـت الّـذي   , فإنه كان يصومه قبل ذلك, غري ذلك، وعلى كلّ حال فلم يصمه اقتداء مباستقبال قبلتهم، وحيتمل    

  ".حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل ينه عنه
منكُم، أي حنن أثبت وأقرب ملُتابعة موسى صلّى اللّه عليه وسلّم : "حنن أوىل مبوسى: وقال يف عون املعبود يف قوله صلى اهللا عليه وسلم

  ".فإنا موافقُون له يف أُصول الدين، ومصدقُون لكتابه، وأنتم مخالفُون هلُما بالتغيري والتحريف
  



٥  يــوم عاشــــوراء

أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال من أسـلم أن أذّن يف            : وعن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال       
 .فإنّ اليوم يوم عاشوراء, ومن مل يكن أكل فليصم, الناس أنّ من أكل فليصم بقية يومه

: فقـال , هو يطعم يوم عاشوراء  وعن علقمة أنّ األشعث بن قيس دخل على عبد اللّه رضي اهللا عنه و             
فلمـا نـزل    , قد كان يصام قبل أن يرتل رمـضان       : فقال! يا أبا عبد الرمحن، إنّ اليوم يوم عاشوراء       

 .رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطعم
إنّ هذا  : مسعت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقول       : وعن معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه قال        

 .ومن شاء فليفطر, مل يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء صاميوم عاشوراء، و
صيام يوم عرفة أحتسب على     : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال      

اهللا أن يكفر السنة اليت قبله والسنة اليت بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على اهللا أن يكفر الـسنة                   
 .١١ اليت قبله
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تعظّمه اليهود والنصارى استشكل هذا بأنّ التعليل بنجاة موسى وغرق فرعون مما يدلّ على اختصاص ذلك : قوله: "قال الشوكاين  

ألنّ ; وهو ما مل ينسخ من شريعة موسـى       , ال أن يكون سبب تعظيم النصارى أنّ عيسى كان يصومه         مبوسى واليهود، وأجيب باحتم   
، وأكثر األحكام إنما يتلقّاها  ]٥٠:آل عمران [} وُألحلَّ لَكُم بعض ٱلَّذي حرم علَيكُم     {: كثريا منها ما نسخ بشريعة عيسى لقوله تعاىل       

وكأن , فصامه نوح وموسى شكرا للّه تعاىل     , محد عن ابن عباس أنّ السفينة استوت على اجلودي فيه         النصارى من التوراة، وقد أخرج أ     
 ".ذكر موسى دون غريه ملشاركته له يف الفرح باعتبار جناما وغرق أعدائهما

  
11
  :فيه وجهان: مل كان عاشوراء يكفر سنة، ويوم عرفة يكفر سنتني؟ قيل: إن قيل: "قال ابن القيم  

  .اءمها أن يوم عرفة يف شهر حرام وقبله شهر حرام وبعده شهر حرام، خبالف عاشورأحد
  ".واهللا أعلم. الثاين أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا خبالف عاشوراء، فضوعف بربكات املصطفى صلى اهللا عليه وسلم

إن يـوم عاشـوراء    :  قيل يف احلكمة يف ذلك     وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، وقد          : "وقال احلافظ ابن حجر   
  ".منسوب إىل موسى عليه السالم، ويوم عرفة منسوب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلذلك كان أفضل

وقد استشكل بعضهم هذا احلديث بأنه إذا كان دأب العبد صيام يومي عرفة وعاشوراء، فماذا عسى أن يكفر صيام عاشـوراء وقـد                    
وينبغي أن يعلم أن سائر األعمـال  : "وقد أجاب عن ذلك ابن القيم فقال   ! رفة الذي يكفر سنة ماضية وأخرى آتية؟      تقدمه صيام يوم ع   

جتري هذا ارى، فتفاضل األعمال عند اهللا تعاىل بتفاضل ما يف القلوب من اإلميان واإلخالص واحملبة وتوابعها، وهذا العمل الكامل هو      
تفاضل األعمال بتفاضل مـا يف      : ، والناقص حبسبه، واتني القاعدتني تزول إشكاالت كثرية، ومها        الذي يكفر السيئات تكفريا كامال    

وذا يزول اإلشكال الذي يورده من نقص حظه من هذا          . القلوب من حقائق اإلميان، وتكفري العمل للسيئات حبسب كماله ونقصانه         
فإذا كان دأبه دائما أنه يصوم يوم عرفه : ، ويوم عاشوراء يكفر سنة، قالواإن صوم يوم عرفة يكفر سنتني: الباب على احلديث الذي فيه    

وأجاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن الـتكفري ينـال بـه           ! فصامه وصام يوم عاشوراء، فكيف يقع تكفري ثالث سنني كلَّ سنة؟          
اته باجتماع بعضها إىل بعض، والـتكفري ـذه         الدرجات، ويا هللا العجب، فليت العبد إذا أتى ذه املكفرات كلها أن تكفر عنه سيئ              

مشروط بشروط، وموقوف على انتفاء موانع يف العمل وخارجه، فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها، وانتفت عنه املوانع كلـها،                     
يقدره حق قدره، فـأي     فحينئذ يقع التكفري، وأما عمل مشلته الغفلة أو ألكثره، وفقد اإلخالص الذي هو روحه، ومل يوف حقّه، ومل                   

فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا، ومل يعرض له مانع مينع تكفـريه، وال مبطـل                       ! شيء يكفر هذا؟  
ه حيبطه، من عجب أو رؤية نفسه فيه أو مين به أو يطلب من العباد تعظيمه به أو يستشرف بقلبه ملن يعظمه عليه أو يعادي من ال يعظم                     



٦  يــوم عاشــــوراء

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرنـا بـصيام يـوم             : وعن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال       
.عاشوراء وحيثنا عليه، ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان مل يأمرنا ومل ينهنا، ومل يتعاهدنا عنده
 

 وسلم غـداة    أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه     : وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي اهللا عنها قالت         
من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كـان أصـبح   : عاشوراء إىل قرى األنصار اليت حول املدينة   

مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه، ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء اهللا، ونذهب إىل                 
ويف . اها إياه عند اإلفطـار    املسجد فنجعل هلم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطين           

ونصنع هلم اللعبة من العهن، فنذهب به معنا، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم، حىت               : رواية
.يتموا صومهم
 

ويف هذا احلديث مترين الصبيان     ... الصوف املصبوغ : هو الصوف مطلقًا، وقيل   : العهن: "قال النووي 
  ".ولكنهم ليسوا مكلفنيعلى الطاعات، وتعويدهم العبادات، 

عاشوراء عيد نـيب كـان      : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
 .قبلكم، فصوموه أنتم

روي أنه يوم الزينة الذي كان فيه ميعاد موسى لفرعون، وأنه كان عيدا هلم، قال ابـن                 : "قال املناوي 
  ".دا، وعلى ندب صوم أعياد الكفاروهذا يدل على النهي عن اختاذه عي: رجب

  
��م ��م ����راء ��� 

  
 :حكمه قبل أن يفرض رمضان: أوالً 

  :اختلف يف ذلك على قولني
  . أنه كان واجبا، وهو قول أيب حنيفة ووجه عند الشافعية، وروي عن أمحد:القول األول

اهللا عليه وسلم رجال من أسلم      أمر النيب صلى    [: حبديث سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال        واستدلوا
  .]فإنّ اليوم يوم عاشوراء, ومن مل يكن أكل فليصم, أن أذّن يف الناس أنّ من أكل فليصم بقية يومه

وكـان  , كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش يف اجلاهليـة        [: وحبديث عائشة رضي اهللا عنها قالت     
دينة صامه وأمر الناس بـصيامه، فلمـا فـرض          رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يصومه، فلما قدم امل         

  .]من شـاء صامه، ومن شاء تركه: رمضـان قال
  : وذلك من وجهني

                                                                                                                         

وحمبطات األعمال ومفسداا أكثر من أن حتصر، ولـيس         ! عليه ويرى أنه قد خبسه حقه وأنه قد استهان حبرمته، فهذا أي شيء يكفر؟             
  ".الشأن يف العمل، إمنا الشأن يف حفظ العمل مما يفسده وحيبطه
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   للوجوب، "وأمر بصيامه"فليصم ويف قوهلا : أوهلما أن األمر يف قوله
من شـاء صامه، ومن شاء تركه يشعر أن صيامه كان          :  قال "فلما فرض رمضـان  ": والثاين أن قوهلا  

  .بل فرض رمضانواجبا ق
أنه مل يزل سنة من حني شرع، ومل يكن واجبا قط يف هذه األمة، ولكنه كان متأكـد                  : القول الثاين 

االستحباب، فلما نزل صوم رمضان صار مستحبا دون ذلك االستحباب، وهو أشهر الوجهني عنـد               
  .هذا قياس املذهب: الشافعية، وإليه ذهب القاضي وقال

مسعت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسـلم        : بن أيب سفيان رضي اهللا عنه قال      حبديث معاوية   : واستدلوا
ومـن شـاء    , إنّ هذا يوم عاشوراء، ومل يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء صـام             [: يقول

  .١٢]فليفطر
 :حكمه بعد أن فرض رمضان: ثانياً 

  .١٣ وليس بواجب سنةبعد أن فُرِض رمضانُ هو  صيام عاشوراءنقل النووي االتفاق على أن
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 أنه مل يكن فرضا قط، وال داللة فيه الحتمال أن إخل استدل به على... ومل يكتب اهللا عليكم صيامه: قوله: "ورد ذلك احلافظ فقال  

ومل يكتب اهللا عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان، وغايته أنه عام خص باألدلة الدالة على تقدم وجوبه، أو املراد أنـه مل                       : يريد
، مث فسره بأنه شهر رمضان، وال يناقض        ]١٨٣:البقرة[} بلكُمكُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَ        {: يدخل يف قوله تعاىل   

والـذين  , هذا األمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا، ويؤيد ذلك أن معاوية إمنا صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم من سنة الفـتح                    
ؤخذ من جمموع األحاديث أنه كـان واجبـا         وي, شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه يف السنة األوىل أوائل العام الثاين            

لثبوت األمر بصومه، مث تأكد األمر بذلك، مث زيادة التأكيد بالنداء العام، مث زيادته بأمر من أكل باإلمساك، مث زيادته بأمر األمهات أن                       
بأنه ما ترك استحبابه بل هـو       ملا فرض رمضان ترك عاشوراء، مع العلم        : ال يرضعن فيه األطفال، وبقول ابن مسعود الثابت يف مسلم         

  .باقٍ، فدل على أن املتروك وجوبه
املتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه فال خيفى ضعفه، بل تأكد استحبابه باق، وال سيما مـع اسـتمرار                   : وأما قول بعضهم  

والعاشر، ولترغيبه يف صومه وأنه يكفـر       لئن عشت ألصومن التاسع     : االهتمام به حىت يف عام وفاته صلى اهللا عليه وسلم حيث يقول           
  !".سنة، وأي تأكيد أبلغ من هذا؟

كـان  : وتظهر فائدة اخلالف يف اشتراط نية الصوم الواجب من الليل، فأبو حنيفة ال يشترطها، ويقـول         : "قال النووي : فائدة اخلالف 
كـان  :  بقضائه بعد صومه، وأصحاب الشافعي يقولون      الناس مفطرين أول يوم عاشوراء، مث أمروا بصيامه بنية من النهار، ومل يؤمروا            

  ".مستحبا فصح بنية من النهار
وأما تصحيحه بنية من النهار وترك      : "واحلقيقة أنه ال يلزم من القول بأنه كان واجبا صحة صيام الفرض بنية من النهار، قال ابن قدامة                 

  ".مه قضاؤه، كما قلنا فيمن أسلم وبلغ يف أثناء يوم من رمضانمن مل يدرك اليوم بكماله مل يلز: األمر بقضائه فيحتمل أن نقول
  

13
وانقرض : كان صوم عاشوراء فرضا، وهو باق على فرضيته مل ينسخ، قال: وكان بعض السلف يقول: قال القاضي عياض: "وقال  

 صومه وتعيينـه بالـصوم،      القائلون ذا، وحصل اإلمجاع على أنه ليس بفرض، وإمنا هو مستحب، وروي عن ابن عمر كراهة قصد                
كنا نصومه مث ترك فمعناه أنه مل يبق كما كان من الوجوب            : والعلماء جممعون على استحبابه وتعيينه لألحاديث، وأما قول ابن مسعود         

  ".وتأكد الندب
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ويعكر صفو هذا االتفاق ما ورد يف الصحيحني عن قَيسِ بنِ سكَنٍ أَنَّ الْأَشعثَ بن قَيسٍ دخلَ علَـى                   
: يا أَبا محمد، ادنُ فَكُلْ، قَـالَ        : عبد اللَّه بن مسعود يوم عاشوراَء وهو يأْكُلُ، فَقَالَ له ابن مسعود             

ي صقَالَ إِن ،مائ :رِكت ثُم هومصا نكُن.[  
إن املراد بالترك يف كالم ابن مسعود ترك تأكُّد الندب، والـصحيح أن             : وضعف احلافظ قول من قال    

  .املتروك هو الوجوب، وأما تأكد االستحباب فباق، واهللا أعلم
ذلك ألنه كـان ضـعيف      وأما إفطار ابن مسعود نفسه وعدم حرصه على صومه ف         : قال أبو تراب    

                  حرالبدن، ال قوة له على صوم النافلة، إذ صوم النافلة كان يضعفه عن القيام بغريه من الواجبات، وص
بذلك يف روايات أخرى، بأنه فُتح له يف عبادة الصالة أي نافلتها، ومل يفتح لـه يف نافلـة الـصوم،                     

  هـأ. والناس متفاوتون قوةً وضعفاً يف أنواع العبادات
  

  ا����� �� ��م ��م ����راء
  

يوم عاشوراء هو اليوم الذي جنى اهللا فيه موسى عليه السالم وقومه من فرعـون وجنـوده، فـصامه        
  .حنن أحق مبوسى منكم: موسى شكرا هللا تعاىل، وصامه نبينا صلى اهللا عليه وسلم وأمر بصيامه وقال

        اللَّه يضاسٍ ربنِ عاب نا قَالَ   ففي الصحيحني عمهنأَى        : [عةَ، فَريندالْم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن مقَد
هذَا يوم صالح، هذَا يوم نجى اللَّه بنِي إِسـرائيلَ   : ما هذَا ؟ قَالُوا     : الْيهود تصوم يوم عاشوراَء، فَقَالَ      

  ].فَأَنا أَحق بِموسى منكُم، فَصامه، وأَمر بِصيامه: قَالَ . مه موسى من عدوهم، فَصا
فرسول اإلسالم واملسلمون هم أوىل الناس وأحق الناس مبوسى عليه السالم وبسائر األنبياء واملرسلني،              

، وحيبوم ويعظمـوم    ألم آمنوا مبا جاءت به الرسل وال يفرقون بني أحد منهم، يؤمنون م مجيعا             
  .وحيترموم، وينصرون دينهم الذي هو اإلسالم هللا رب العاملني

فصيام يوم عاشوراء سنه نبينا صلى اهللا عليه وسلم هلذه األمة ورغَّب فيه، ويف ذلك من احلكم هـذه                   
 فهو لـيس    احلكمة العظيمة، وهي أن دين اهللا تعاىل واحد، ونبينا صلى اهللا عليه وسلم بعث إلقامته،              

بدعا من الرسل، بل جاء مصدقا ملا قبله من الكتاب، وأن الرسل إخوة لعالت، دعـوا إىل اإلسـالم                   
قَالَ رسولُ اللَّـه    : ففي الصحيحني عن أَبِي هريرةَ قَالَ       الذي أساسه توحيد اهللا تعاىل واإلخالص له،        

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَى ا  : [صا أَوأَن           ،لَّـاتعةٌ لواُء إِخبِيالْأَنو ،ةرالْآخا ويني الدف ميرنِ مى ابيساسِ بِعلن
  داحو مهيندى، وتش مهاتهم شىت، وأبـوهم  : وبنو العالت ]. أُمهم اإلخوة ألب، غري األشقاء، أمها

  . واحد
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اإلسالم، ويف ذلك أيضا أكرب عالمة على عاملية هـذا          أنه ال عصبية يف     ففي صيام عاشوراء داللة على      
ومـا أَرسلْنــاك إِالَّ رحمـةً       {: الدين وسعة رمحته، يقول اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليـه وسـلم            

نيـالَم١٠٧:األنبياء[} لّلْع.[  
  

������ � �!�: 
 ه� ���( إ��اد( )��'�م؟: أوً$ 

ملّا صام رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يـوم          [: هللا عنهما قال  عن ابن عباس رضي ا    ففي الصحيحني   
إذا كـان عـام     : فقال, يا رسول اللّه، إنه يوم تعظّمه اليهود والنصارى       : عاشوراء وأمر بصيامه قالوا   

فلم يأت العام املقبل حتى توفّي رسول اللّـه         :  ابن عباس    املقبل إن شاء اللّه صمنا اليوم التاسع، قال       
  .]هللا عليه وسلمصلى ا

جيوز صيام يوم عاشوراء يوما واحدا فقـط، لكـن          : "وجاء يف أجوبة اللجنة الدائمة لإلفتاء ما نصه       
لئن بقيت  : األفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده، وهي السنة الثابتة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله                

  ". مع العاشريعين: إىل قابل ألصومن التاسع، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
صوم التاسع مع العاشر أفضل، وإن صام العاشر مع احلادي عشر كفى ذلـك              : "وقال الشيخ ابن باز   

صوموا يوما قبلـه    : ملخالفة اليهود، وإن صامهما مجيعا مع العاشر فال بأس ملا جاء يف بعض الروايات             
  .١٤"ويوما بعده، أما صومه وحده فيكره، واهللا ويل التوفيق
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  ".ومقتضى كالم أمحد أنه يكره، وهو قول ابن عباس وأيب حنيفة, ال يكره إفراده بالصوم: "قال ابن تيمية  

أنه ال يقتصر عليه بل يضيفه إىل اليوم العاشر إما احتياطا له، وإما خمالفة لليهـود   : ما هم به من صوم التاسع حيتمل معناه       : "قال احلافظ 
صوموا يوم عاشوراء وخالفوا    [: وألمحد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً       , وبه يشعر بعض روايات مسلم    , والنصارى وهو األرجح  

  .وهذا كان يف آخر األمر, ] يوما قبله أو يوما بعدهاليهود؛ صوموا
فلما , وقد كان صلى اهللا عليه وسلم حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر فيه بشيء، وال سيما إذا كان فيما خيالف فيه أهل األوثان                       

حنن أحـق  : فوافقهم أوال وقال, فهذا من ذلك, فتحت مكة واشتهر أمر اإلسالم أحب خمالفة أهل الكتاب أيضا كما ثبت يف الصحيح  
  ...  خالفا هلم"يوم قبله ويوم بعده"مث أحب خمالفتهم فأمر بأن يضاف إليه , مبوسى منكم

  :لئن عشت إىل قابل ألصومن التاسع حيتمل أمرين: قوله صلى اهللا عليه وسلم يف صحيح مسلم: وقال بعض أهل العلم
  .أنه أراد نقل العاشر إىل التاسع: أحدمها

  .فلما تويف صلى اهللا عليه وسلم قبل بيان ذلك كان االحتياط صوم اليومني, أراد أن يضيفه إليه يف الصوم: ثاينوال
أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع واحلـادي               : وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثالث مراتب      

  ".عشر واهللا أعلم
حيح أن املراد صوم التاسع مع العاشر ال نقل اليوم، ملا روى أمحد يف مسنده من حديث ابن عباس يرفعه إىل النيب والص: "وقال ابن القيم

صوموا التاسع والعاشر، وخالفوا    : خالفوا اليهود؛ صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقال عطاء عن ابن عباس            : صلى اهللا عليه وسلم قال    
لئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع      : ليه أن يف رواية اإلمام أمحد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            ويدل ع ... ذكره البيهقي . اليهود

ألصومن التاسع يـبني مـراده وبـاهللا    :  وخالفوا اليهود فصوموا قبله يوماً وبعده يوماً فذكر هذا عقب قوله– يعين لصوم عاشوراء  –
  ".التوفيق
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           كُمدأَح جِدي فَإِنْ لَم كُملَيع اللَّه ضرا افْتيمإِلَّا ف تبالس مووا يومصت         ةرـجش ـودع أَو ةبناَء عحإِلَّا ل 

هغضم١٥]فَلْي.  

                                                                                                                         

أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر األحاديث، ويلـي        أكملها  : فمراتب صومه ثالثة  : "وقال
وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم اآلثار، وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والـشرع،                 . ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم    

  .واهللا املوفق للصواب
قد ظهر أن القصد خمالفة أهل الكتاب يف هذه العبادة مع اإلتيان ا، وذلك حيصل بأحد                : خر فقال وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آ      

إذا كان العام املقبل صمنا التاسع حيتمل األمرين، فتويف رسول اهللا صلى            : إما بنقل العاشر إىل التاسع، أو بصيامهما معا، وقوله        : أمرين
كان االحتياط صيام اليومني معا، والطريقة اليت ذكرناها أصوب إن شاء اهللا، وجمموع أحاديث              اهللا عليه وسلم قبل أن يتبني لنا مراده، ف        

  ".ابن عباس عليها تدل
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  : وقد أشكل هذا احلديث على الناس قدميا وحديثا: "قال ابن القيم  

 يوم السبت يفرد به فقد جاء فيه ذلـك          أما صيام : مسعت أبا عبد اهللا يسأل عن صيام يوم السبت يفرد به، فقال           : فقال أبو بكر األثرم   
حديث ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد اهللا بن بسر، عن أخته الصماء، عن النيب صلى اهللا                    : احلديث حديث الصماء، يعين   

  .ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم: عليه وسلم
  .فسمعته من أيب عاصم: به، وقد كان مسعه من ثور، قالحيىي بن سعيد ينفيه، أىب أن حيدثين : قال أبو عبد اهللا

  :حجة أيب عبد اهللا يف الرخصة يف صوم يوم السبت أن األحاديث كلها خمالفة حلديث عبد اهللا بن بسر: قال األثرم
  .حدالسبت واأل: أي األيام كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر صياما هلا؟ فقالت: منها حديث أم سلمة حني سئلت

فالغد ! صومي غدا؟تأتريدين أن : ال، قال: أصمت أمس؟ قالت: ومنها حديث جويرية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا يوم اجلمعة         
  .هو يوم السبت

 يـوم   ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن صوم يوم اجلمعة إال مقرونا بيوم قبله أو يوم بعده، فاليوم الذي بعده هو                    : وحديث أىب هريرة  
  .السبت

  .من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، وقد يكون فيها السبت: وقال
  .وحث على صيام األيام البيض، وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثري

فقد فهم األثرم من كالم أيب عبد اهللا أنه توقف عن األخذ باحلديث، وأنه رخص يف صومه، حيث ذكر احلديث الذي حيتج به علـى                         
  . وذكر أن اإلمام علل حديث حيىي بن سعيد وكان ينفيه وأىب أن حيدث به فهذا تضعيف للحديثالكراهة،

ميكن محل النصوص الدالة على صومه على مـا إذا          : واحتج األثرم مبا ذكر يف النصوص املتواترة على صوم يوم السبت، يعين أن يقال             
  .النصوصصامه مع غريه، وحديث النهي على صومه وحده، وعلى هذا تتفق 

 دليل على املنع مـن صـومه مفـردا أو    "ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم   ": وهذه طريقة جيدة لوال أن قوله يف احلديث       
مضافا؛ ألن االستثناء دليل التناول، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إال صورة الفرض، ولو كان إمنا يتناول صـورة                       

 تصوموا يوم السبت إال أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، كما قال يف اجلمعة، فلما خص الصورة املأذون يف صومها                      ال: اإلفراد لقال 
  .بالفرضية علم تناول النهي ملا قابلها
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 بعده، فدل   إال أن تصوموا يوما قبله أو يوما      : وقد ثبت صوم يوم السبت مع غريه مبا تقدم من األحاديث وغريها، كقوله يف يوم اجلمعة               
هذا كذب، وذكر بإسناده عن الزهري أنه كان إذا ذكر له النهي عـن              : قال مالك : على أنه غري حمفوظ وأنه شاذ، وقد قال أبو داود         

  .ما زلت كامتا له حىت رأيته انتشر، يعين حديث ابن بسر هذا: هذا حديث محصي، وعن األوزاعي قال: صيام يوم السبت يقول
  .هذا حديث منسوخ: و داودوقالت طائفة منهم أب

. حمكم، وأخذوا به يف كراهية إفراده بالصوم، وأخذوا بسائر األحاديث يف صومه مع ما يليـه               : وقالت طائفة وهم أكثر أصحاب أمحد     
وجواب أمحد يدل على هذا التفصيل، فإنه سئل يف رواية األثرم عنه فأجاب باحلديث، وقاعدة مذهبه أنه إذا سئل عـن حكـم                : قالوا

أجاب فيه بنص يدل على أن جوابه بالنص دليل على أنه قائل به؛ ألنه ذكره يف معرض اجلواب، فهو متضمن للجواب واالسـتدالل                       ف
وإسناده صحيح، ورواته غري جمروحني     : وأما ما ذكره عن حيىي بن سعيد فإمنا هو بيان ملا وقع من الشبهة يف احلديث، قالوا                : معا، قالوا 

ب العمل به، وسائر األحاديث ليس فيها ما يعارضه؛ ألا تدل على صومه مضافا، فيحمل النهي على صومه                  وال متهمني، وذلك يوج   
  .مفردا كما ثبت يف يوم اجلمعة

ونظري هذا احلكم أيضا كراهية إفراد رجب بالصوم، وعدم كراهيته موصوال مبا قبله أو بعده، ونظريه أيضا ما محل اإلمام أمحد عليـه                       
ن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أىب هريرة يف النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان، أنه النهي عن ابتداء الصوم فيه، وأمـا   حديث العالء ب  

  .صومه مع ما قبله من نصفه األول فال يكره
 عليـه  وقد جاء هذا مصرحا به يف صوم يوم السبت، ففي مسند اإلمام أمحد عن الصماء أا دخلت على رسول اهللا صـلى اهللا                    : قالوا

كلي، فإن صيام يوم    : ال، قال : أصمت أمس؟ قالت  : إين صائمة، فقال هلا   : تعالَي تغدي، فقالت  : وسلم يوم السبت وهو يتغدى، فقال     
وهذا وإن كان يف إسناده من ال حيتج به إذا انفرد لكن يدل عليه ما تقدم من األحاديث، وعلى هذا فيكون                     . السبت ال لك وال عليك    

ال تقصدوا صومه بعينه إال يف الفرض، فإن الرجل يقصد صـومه بعينـه،    : ال تصوموا يوم السبت أي    : هللا عليه وسلم  معىن قوله صلى ا   
  .حبيث لو مل جيب عليه إال صوم يوم السبت كمن أسلم ومل يبق من الشهر إال يوم السبت فإنه يصومه وحده

ل فإنه يكره وال تزول الكراهة إال بضم غريه إليه أو موافقته عـادة،  وأيضا فقصده بعينه يف الفرض ال يكره، خبالف قصده بعينه يف النف   
فاملزيل للكراهة يف الفرض جمرد كونه فرضا ال املقارنة بينه وبني غريه، وأما يف النفل فاملزيل للكراهة ضم غريه إليه أو موافقته عادة وحنو          

  .ذلك
فال ريب أن االستثناء أخرج صورة الفرض من عموم النهي، فصورة االقتران مبا إن االستثناء دليل التناول إىل آخره، : وأما قولكم: قالوا

قبله أو مبا بعده أخرجت بالدليل الذي تقدم، فكال الصورتني خمرج، أما الفرض فباملخرج املتصل، وأما صومه مضافا فباملخرج املنفصل، 
  .يتعني محله عليهافبقيت صورة اإلفراد واللفظ متناول هلا، وال خمرج هلا من عمومه، ف

مث اختلف هؤالء يف تعليل الكراهة، فعللها ابن عقيل بأنه يوم ميسك فيه اليهود وخيصونه باإلمساك، وهو ترك العمل فيه، والـصائم يف                       
  .مظنة ترك العمل، فيصري صومه تشبها م، وهذه العلة منتفية يف األحد

ذا فإنه ال يكره، ألنه إذا صامه مع غريه مل يكن قاصـدا ختصيـصه املقتـضي    فهذه العلة موجودة إذا صامه مع غريه ومع ه    : وال يقال 
  .للتشبه، وشاهده استحباب صوم يوم قبل عاشوراء وبعده إليه، لتنتفي صورة املوافقة

يـوم  وعلله طائفة أخرى بأنه يوم عيد ألهل الكتاب يعظمونه، فقصده بالصوم دون غريه يكون تعظيما له فكره ذلك، كما كره إفراد                   
وهذا التعليل قد يعارض بيوم األحـد فإنـه يـوم           . عاشوراء بالتعظيم ملا عظمه أهل الكتاب، وإفراد رجب أيضا ملا عظمه املشركون           

وأيضا فإذا كان   . اليوم لنا، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى ومع ذلك فال يكره صومه           : للنصارى كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       
 خمالفتهم فيه يكون بالصوم ال بالفطر، فالصوم فيه حتقيق للمخالفة، ويدل على ذلك ما رواه اإلمام أمحد والنسائي                   :يوم عيد فقد يقال   

: أرسلين ابن عباس وناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أم سلمة أسـأهلا          : وغريمها من حديث كريب موىل ابن عباس قال       
إما : كان يصوم السبت ويوم األحد أكثر ما يصوم من األيام، ويقول: سلم أكثرها صياما؟ فقالتأي األيام كان النيب صلى اهللا عليه و

يوما عيد للمشركني فأنا أحب أن أخالفهم، وصححه بعض احلفاظ، فهذا نص يف استحباب صوم يوم عيدهم ألجل خمالفتهم، فكيف                    
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصوم مـن الـشهر            :  قالت ويف جامع الترمذي عن عائشة    ! نعلل كراهة صومه بكونه عيدا هلم؟     
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حديث حسن، وقد روى ابن مهـدي هـذا         : السبت واألحد واالثنني، ومن الشهر اآلخر الثالثاء واألربعاء واخلميس، قال الترمذي          
  .وهذان احلديثان ليسا حبجة على من كره إفراد السبت بالصوم. احلديث عن سفيان ومل يرفعه

ئفة بأم يتركون العمل فيه، والصوم مظنة ذلك، فإنه إذا ضم إليه األحد زال اإلفراد املكروه، وحصلت املخالفة بصوم يـوم                     وعلله طا 
فطرهم، وزال عنها صورة التعظيم املكروه بعدم التخصيص املؤذن بالتعظيم، فاتفقت حبمد اهللا األحاديث، وزال عنـها االضـطراب                   

  ".بعضاواالختالف، وتبني تصديق بعضها 
  ".فلم يروا بصومه بأسا, فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا، وخالفهم يف ذلك آخرون, ذهب قوم إىل هذا احلديث: "وقال الطحاوي

وكان من احلجة عليهم يف ذلك أنه قد جاء احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه ى عن صوم يوم اجلمعة إال أن يصام قبله                           
  .فاليوم الذي بعده هو يوم السبت, قد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم من كتابنا هذاو. يوم أو بعده يوم

وهي أشهر وأظهر يف أيدي العلماء من هذا احلديث الشاذ الـذي قـد              , ففي هذه اآلثار املروية يف هذا إباحة صوم يوم السبت تطوعا          
  .خالفها

إن كان يوم السبت فال تصوموه، ففي ذلك دليـل          : ومل يقل , ض عليه وقد أذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صوم عاشوراء وح           
  .على دخول كل األيام فيه

كان يصوم يومـا ويفطـر يومـا،        , أحب الصيام إىل اهللا عز وجل صيام داود عليه السالم         : وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  .ففي ذلك أيضا التسوية بني يوم السبت وبني سائر األيام. وسنذكر ذلك بإسناده يف موضعه من كتابنا هذا إن شاء اهللا تعاىل

وقد يدخل السبت يف هذه كما يدخل فيها غريه من سائر األيـام،          ... وقد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيضا بصيام أيام البيض           
  .ففيها أيضا إباحة صوم يوم السبت تطوعا

سئل الزهـري عـن   ... ومل يعده من حديث أهل العلم بعد معرفته به, م السبتولقد أنكر الزهري حديث الصماء يف كراهة صوم يو       
فلم يعده  , ذاك حديث محصي  : فقال, فقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كراهته         : ال بأس به، فقيل له    : صوم يوم السبت فقال   
  .وضعفه, الزهري حديثا يقال به

أن يكون إمنا ي عن صومه لئال يعظم بذلك فيمسك عن الطعام والشراب واجلماع فيه وقد جيوز عندنا ـ واهللا أعلم إن كان ثابتا ـ   
  .كما يفعل اليهود، فأما من صامه ال إلرادة تعظيمه وال ملا تريد اليهود بتركها السعي فيه فإن ذلك غري مكروه

 دليل على أن ال بأس بالقصد بالصوم إىل يـوم  فهذا, وهي أيام البيض, فقد رخص يف صيام أيام بعينها مقصودة بالصوم: فإن قال قائل 
وقد أمرنا بالتقرب إىل اهللا عز      , إن أيام البيض إمنا أمر بصومها ألن الكسوف يكون فيها وال يكون يف غريها             : إنه قد قيل  : بعينه، قيل له  

, ون ذلك برا مفعوال بعقب الكسوف     وجل بالصالة والعتاق ليلته وغري ذلك من أعمال الرب عند الكسوف، فأمر بصيام هذه األيام ليك               
فـال بـأس    , فذلك صيام غري مقصود به إىل يوم بعينه يف نفسه، ولكنه صيام مقصود به يف وقت شكرا هللا عز وجل لعارض كان فيه                      

  .بذلك
م وإن مل يـص , فال بأس بذلك, كذلك أيضا يوم اجلمعة إذا صامه رجل شكرا لعارض من كسوف مشس أو قمر أو شكرا هللا عز وجل     

  ".قبله وال بعده يوما
ال يصم أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوما : ويكره إفراد يوم اجلمعة بالصوم ملا صح من قوله صلى اهللا عليه وسلم  : "وقال يف املنهاج  

عظم الثـاين،  وإفراد السبت أو األحد بالصوم كذلك جبامع أن اليهود تعظم األول، والنصارى ت           ... قبله أو يوما بعده، ولكونه يوم عيد      
وحمل ما تقرر إذا مل يوافق إفراد كل يوم من األيام الثالثة عادة له، وإال كأن كان يصوم يوما ويفطـر                     , فقصد الشارع بذلك خمالفتهم   

وهو ظاهر وإن أفىت ابـن      , يوما، أو يصوم عاشوراء أو عرفة، فوافق يوم صومه فال كراهة كما يف صوم يوم الشك، ذكره يف اموع                  
ويؤخذ من التشبيه أنه ال يكره إفرادمها بنذر وكفارة وقضاء، وخرج بـإفراد ما لو صام أحدمها مع يوم قبلـه أو                     , سالم خبالفه عبد ال 

وقضية التعليل بالتقوي بالفطر يف كراهة إفراده أنه ال فرق          , يوم بعده، فال كراهة النتفاء العلة؛ إذ مل يذهب أحد منهم لتعظيم اموع            
  ".لكنه إذا مجعهما حصل له بفضيلة صوم غريه ما جيرب ما حصل فيه من النقص قاله يف اموع, عهبني إفراده ومج
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ومنها أن ينوي صوم عاشوراء مع قضاء أو نذر أو كفارة، فالقياس عدم الصحة، وأفىت               : "قال العراقي 
 يوم عاشوراء الصيام عن نـذر أو        وهو مشكل، أما إذا نوى يف     , شرف الدين البارزي حبصوله عنهما    

وهو بعيـد وقـال     , كفارة أو قضاء وأطلق، فالقياس حصول الفرض فقط، وأفىت البارزي حبصوهلما          
وهو مردود أيضا، بل الصواب حصول الفـرض        , القياس أن ال يصح لواحد منهما     : صاحب املهمات 

  ".فقط
شر واحلادي عشر من شهر حمرم بنية قضاء        إذا صام اليوم العا   : "وجاء يف أجوبة اللجنة الدائمة ما نصه      

ما عليه من األيام اليت أفطرها من شهر رمضان جاز ذلك، وكان قضاًء عن يومني مما عليه، لقول النيب                   
  ".إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى: صلى اهللا عليه وسلم

  
ه� �>�5 �� �م ا���60 وا���8� -� ;/�� �ـ: أ,ـ: �ـ�9              : را)8ً�  

 � ��م ����راء؟ه
ليس عليه القضاء، وله األجر إن شاء اهللا كامال على حسب نيته، ألنه             : "قال الشيخ ابن باز رمحه اهللا     

ظن أن هذا هو التاسع والعاشر حسب التقوميات، فله أجره إن شاء اهللا، وليس عليه قضاء، وله أجـر            
  ".صوم اليومني

 ظنه العاشر أن غدا عاشوراء، فهل يواصل صـيام ثالثـة   ويف حالة ما إذا تبني له يف اليوم الثاين الذي        
األفضل له أن يواصل حىت يصوم العاشر يقينا، هذا هو األفـضل، وإن مل              : "أيام، قال الشيخ رمحه اهللا    

  ".يصم فال حرج، ويفوته صوم العاشر
 

  :)@ع و�<����ت
 :)@�� ا��Cن وا;<�ذ ��م ����راء �A;��: أوً$ 

فضة يف هذا اليوم، ومن مظاهرها النياحة ولطم اخلدود وشق اجليوب والتعزي            وهي بدعة أحدثتها الرا   
  .١٦بعزاء اجلاهلية وسب الصحابة رضي اهللا عنهم وأرضاهم
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بدعة احلزن والنوح يوم عاشـوراء مـن   : وصار الشيطان بسبب قتل احلسني رضي اهللا عنه حيدث للناس بدعتني: "قال ابن تيمية  

إليه ذلك من سب السلف ولعنتهم وإدخال من ال ذنـب لـه مـع ذوي                اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد املراثي وما يفضي         
الذنوب، حىت يسب السابقون األولون، وتقرأ أخبار مصرعه اليت كثري منها كذب، وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقـة            

صائب القدمية من أعظم مـا حرمـه اهللا         بني األمة؛ فإن هذا ليس واجبا وال مستحبا باتفاق املسلمني، بل إحداث اجلزع والنياحة للم              
  ."ورسوله

فصارت طائفة جاهلة ظاملة، إما ملحدة منافقة، وإما ضالة غاوية، تظهر مواالته ومواالة أهل بيته، تتخذ يوم عاشوراء يوم               : "وقال أيضا 
والذي أمر اهللا بـه ورسـوله يف        . مأمت وحزن ونياحة، وتظهر فيه شعار اجلاهلية من لطم اخلدود وشق اجليوب والتعزي بعزاء اجلاهلية              

وبشرِ الصـابِرِين، الَّذين إِذَا أَصـابتهم مـصيبةٌ       {: املصيبة إذا كانت جديدة إمنا هو الصرب واالحتساب واالسترجاع، كما قال تعاىل           
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�ح وا;<�ذ ��م ����راء ��@ا: -�,�ً� � :)@�� ا�

وهي بدعة أحدثتها النواصب يف هذا اليوم، ومن مظاهر ذلك إظهار الفرح والـسرور واالغتـسال                
  .١٧ واالكتحال والتطيب وإعداد املطاعم وذبح الذبائح والتوسعة على العيال إىل غري ذلكوالتجمل

                                                                                                                         

           لَواتص هِملَيع كراجِعونَ،  أُولَـئ هـا إِلَيإِنو لَّها لونَ     قَالُواْ إِندتهالْم مه كأُولَـئةٌ ومحرو هِمبن روىف  ]١٥٧-١٥٥:البقـرة [} م ،
أنا بريء مـن  : ليس منا من لطم اخلدود، وشق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية، وقال: الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     

ا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، ويف املسند             النائحة إذا مل تتب قبل مو     : الصالقة واحلالقة والشاقة، وقال   
ما من رجل يصاب مبصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث هلا استرجاعا  : عن فاطمة بنت احلسني عن أبيها احلسني عن النيب أنه قال          

ني، فإن مصيبة احلسني وغريه إذا ذكرت بعد طول العهد          إال أعطاه اهللا من األجر مثل أجره يوم أصيب ا، وهذا من كرامة اهللا للمؤمن              
فينبغي للمؤمن أن يسترجع فيها كما أمر اهللا ورسوله، ليعطى من األجر مثل أجر املصاب يوم أصيب ا، وإذا كان اهللا تعاىل قد أمـر                         

ألهل الضالل والغي من اختاذ يـوم       فكان ما زينه الشيطان     ! بالصرب واالحتساب عند حدثان العهد باملصيبة، فكيف مع طول الزمان؟         
عاشوراء مأمتا، وما يصنعون فيه من الندب والنياحة وإنشاد قصائد احلزن ورواية األخبار اليت فيها كذب كثري، والصدق فيها ليس فيه                     

 األولـني وكثـرة     إال جتديد احلزن والتعصب وإثارة الشحناء واحلرب وإلقاء الفنت بني أهل اإلسالم والتوسل بذلك إىل سب السابقني                
الكذب والفنت يف الدنيا، ومل يعرف يف طوائف اإلسالم أكثر كذبا وفتنا ومعاونة للكفار على أهل اإلسالم من هذه الطائفـة الـضالة               

  ".الغاوية، فإم شر من اخلوارج املارقني
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 واملصافحة وطبخ احلبوب وإظهار السرور وقد سئل شيخ اإلسالم عما يفعله الناس يف يوم عاشوراء من الكحل واالغتسال واحلناء  

فهل ورد يف ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث صحيح أم ال؟ وإذا مل يرد حديث صحيح يف شيء من                      : وغري ذلك إىل الشارع   
احـة وقـراءة   وغري ذلك من الندب والني, ذلك فهل يكون فعل ذلك بدعة أم ال؟ وما تفعله الطائفة األخرى من املأمت واحلزن والعطش  

  هل لذلك أصل أم ال؟ : املصروع وشق اجليوب
وال , مل يرد يف شيء من ذلك حديث صحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم، وال عـن أصـحابه                   . احلمد هللا رب العاملني   : "فأجاب

ال عن النيب صلى اهللا     , شيئااستحب ذلك أحد من أئمة املسلمني، ال األئمة األربعة وال غريهم، وال روى أهل الكتب املعتمدة يف ذلك                   
وال يعرف شيء مـن     , وال يف السنن وال املسانيد    , ال يف كتب الصحيح   , ال صحيحا وال ضعيفا   , عليه وسلم وال الصحابة وال التابعني     

 ولكن روى بعض املتأخرين يف ذلك أحاديث مثل ما رووا أن من اكتحل يوم عاشـوراء مل          . هذه األحاديث على عهد القرون الفاضلة     
ورووا أن يف   , ورووا فضائل يف صالة يوم عاشوراء     . وأمثال ذلك , ومن اغتسل يوم عاشوراء مل ميرض ذلك العام       , يرمد من ذلك العام   

وفداء الذبيح بالكبش وحنو    , وإجناء إبراهيم من النار   , ورد يوسف على يعقوب   , واستواء السفينة على اجلودي   , يوم عاشوراء توبة آدم   
من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع اهللا عليه سـائر           :  موضوع مكذوب على النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه         ورووا يف حديث  . ذلك

ولكنه معروف من رواية سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن حممـد بـن              , السنة، ورواية هذا كله عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كذب          
وإبراهيم بن حممد بن املنتشر من أهل الكوفة، . يوم عاشوراء وسع اهللا عليه سائر سنتهبلغنا أنه من وسع على أهله : املنتشر، عن أبيه قال

  :وأهل الكوفة كان فيه طائفتان
  .وإما جهال وأصحاب هوى, وهم يف الباطن إما مالحدة زنادقة, طائفة رافضة يظهرون مواالة أهل البيت

وكان يف الكوفة بني هؤالء وهؤالء فنت وقتال، فلما قتـل  ... فتنة ما جرىوطائفة ناصبة تبغض عليا وأصحابه ملا جرى من القتال يف ال 
كما أكرم ا من أكرم مـن       , وأكرم اهللا احلسني بالشهادة   , احلسني بن علي رضي اهللا عنهما يوم عاشوراء قتلته الطائفة الظاملة الباغية           

فإنه هو وأخوه احلسن سيدا     , وأعلى درجته ,  رفع اهللا ا مرتلته    وكانت شهادته مما  , أهل بيته، أكرم ا محزة وجعفر وأباه عليا وغريهم        
ومل , فكان احلسن واحلسني قد سبق هلما من اهللا تعاىل ما سبق من املرتلة العالية             ... واملنازل العالية ال تنال إال بالبالء     , شباب أهل اجلنة  

واملـسلمون يعظمومـا    , وتربيا يف عز وكرامة   , ز اإلسالم فإما ولدا يف ع   , يكن قد حصل هلما من البالء ما حصل لسلفهما الطيب         
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, فكانت نعمة اهللا عليهما أن ابتالمها مبا يلحقهما بأهل بيتهما         , ومات النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يستكمال سن التمييز         , ويكرموما
  .فإن علي بن أيب طالب أفضل منهما وقد قتل شهيدا, كما ابتلي من كان أفضل منهما

ن مقتل احلسني مما ثارت به الفنت بني الناس، كما كان مقتل عثمان رضي اهللا عنه من أعظم األسباب اليت أوجبت الفـنت بـني                         وكا
  .وقتل خليفة مصطرب، والدجال, مويت : ثالث من جنا منهن فقد جنا: وبسببه تفرقت األمة إىل اليوم، وهلذا جاء يف احلديث, الناس

فقتلهم بـأمر  , فقاتلوا أمري املؤمنني عليا ومن معه     , مع كثرة صالم وصيامهم وقراءم    , حلرورية املارقة إىل أن ظهرت ا   , وكان ما كان  
مث إن عبـد  ... والقتال بني املؤمنني ال خيرجهم من اإلميـان  , وكان بني املؤمنني فرقة   , فكانت هذه احلرورية هي املارقة    ... اهللا ورسوله 

فظهرت , وبايع الصحابة للحسن ابنه   ,  قتل أمري املؤمنني عليا فصار إىل كرامة اهللا ورضوانه شهيدا          ,الرمحن بن ملجم من هؤالء املارقني     
إن ابين هذا سيد وسيصلح اهللا بـه بـني فئـتني    : فضيلته اليت أخرب ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح حيث قال              

, وكان هذا مما مدحه به النيب صلى اهللا عليه وسلم وأثـىن عليـه  , به بني الطائفتنيعظيمتني من املسلمني، فرتل عن الوالية وأصلح اهللا   
وقامـت  , ودل ذلك على أن اإلصالح بينهما مما حيبه اهللا ورسوله، وحيمده اهللا ورسوله، مث إنه مات وصار إىل كرامة اهللا ورضـوانه                     

, بل ملا أرسل إليهم ابن عمه أخلفوا وعـده        ,  يكونوا من أهل ذلك    ومل, طوائف كاتبوا احلسني ووعدوه بالنصر واملعاونة إذا قام باألمر        
وكان أهل الرأي واحملبة للحسني كابن عباس وابن عمر وغريمها          . ويقاتلوه معه , وأعانوا عليه من وعدوه أن يدفعوه عنه      , ونقضوا عهده 

وكان األمر كمـا    , وال يترتب عليه ما يسر    , حةورأوا أن خروجه إليهم ليس مبصل     , وال يقبل منهم  , أشاروا عليه بأن ال يذهب إليهم     
  .وكان أمر اهللا قدرا مقدورا, قالوا

أو يلحق بابن عمه , أو يلحق ببعض الثغور, طلب منهم أن يدعوه يرجع, فلما خرج احلسني رضي اهللا عنه، ورأى أن األمور قد تغريت          
ة ممن معه مظلوما شهيدا شهادة أكرمه اهللا ا وأحلقه بأهل بيتـه             وقاتلوه فقاتلهم، فقتلوه وطائف   , فمنعوه هذا وهذا حىت يستأسر    , يزيد

  .الطيبني الطاهرين، وأهان ا من ظلمه واعتدى عليه
تظهر مواالته ومواالة أهل بيته، تتخذ      , وإما ضالة غاوية  , وأوجب ذلك شرا بني الناس، فصارت طائفة جاهلة ظاملة إما ملحدة منافقة           

فعـارض  ... والتعزي بعزاء اجلاهليـة , وشق اجليوب, وتظهر فيه شعار اجلاهلية من لطم اخلدود,  ونياحةيوم عاشوراء يوم مأمت وحزن 
والشر , والكذب بالكذب , وإما من اجلهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد      , هؤالء قوم إما من النواصب املتعصبني على احلسني وأهل بيته         

عائر الفرح والسرور يوم عاشوراء كاالكتحال واالختضاب وتوسيع النفقات على العيال           فوضعوا اآلثار يف ش   , والبدعة بالبدعة , بالشر
فصار هؤالء يتخذون يوم عاشوراء مومسا كمواسم األعياد    , وطبخ األطعمة اخلارجة عن العادة، وحنو ذلك مما يفعل يف األعياد واملواسم           

  .حواألفراح، وأولئك يتخذونه مأمتا يقيمون فيه األحزان واألترا
  ...لكن اهللا أمر بالعدل واإلحسان, وأظهر ظلما, وإن كان أولئك أسوأ قصدا، وأعظم جهال, وكال الطائفتني خمطئة خارجة عن السنة

وال , ال شعائر احلزن والتـرح    , ومل يسن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال خلفاؤه الراشدون يف يوم عاشوراء شيئا من هذه األمور                 
  .فرحشعائر السرور وال

أو اشتراء حوائج العام    , أو جتديد لباس وتوسيع نفقة    , إما حبوب وإما غري حبوب    , وأما سائر األمور مثل اختاذ طعام خارج عن العادة        
أو االكتحـال  , أو ادخار حلوم األضاحي ليطـبخ ـا احلبـوب   , أو قصد الذبح, أو فعل عبادة خمتصة كصالة خمتصة به  , ذلك اليوم 

فهذا من البدع املنكرة اليت مل يسنها رسول        , أو التزاور أو زيارة املساجد واملشاهد وحنو ذلك       , تسال أو التصافح  أو االغ , واالختضاب
وال استحبها أحد من أئمة املسلمني، ال مالك وال الثوري وال الليث بن سعد وال أبو                , اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال خلفاؤه الراشدون       

  .عي وال أمحد بن حنبل وال إسحاق بن راهويه وال أمثال هؤالء من أئمة املسلمني وعلماء املسلمنيحنيفة وال األوزاعي وال الشاف
إن بعـض ذلـك   : ويقولون, وإن كان بعض املتأخرين من أتباع األئمة قد كانوا يأمرون ببعض ذلك ويروون يف ذلك أحاديث وآثارا     

سئل أمحد بن حنبل عـن    :  األمور، وقد قال حرب الكرماين يف مسائله       صحيح، فهم خمطئون غالطون بال ريب عند أهل املعرفة حبقائق         
وأعلى ما عندهم أثر يروى عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر، عن أبيه أنه              . من وسع على أهله يوم عاشوراء فلم يره شيئا        : هذا احلديث 

جربناه منذ سـتني عامـا فوجـدناه        : يان بن عيينة  بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع اهللا عليه سائر سنته، قال سف              : قال
فلعل الذي قال هذا من أهل البـدع الـذين   , ومل يذكر ممن مسع هذا وال عمن بلغه, صحيحا، وإبراهيم بن حممد كان من أهل الكوفة   

  .يبغضون عليا وأصحابه، ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة
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مث إم يضمون إىل ذلك بدعة أو حمرما، وذلك أنه جيب علـى بعـضهم               : "قال ابن احلاج رمحه اهللا    
ة، فيؤخرون إعطاء ما وجب علـيهم إىل        الزكاة مثال يف شهر صفر أو ربيع أو غريمها من شهور السن           

يوم عاشوراء، وفيه من التغرير مبال الصدقة ما فيه، فقد ميوت يف أثناء السنة أو يفلس، فيبقى ذلك يف                   
ذمته، وأقبح ما فيه أن صاحب الشرع صلوات اهللا عليه وسالمه شهد فيه بأنه ظامل بقوله عليه الصالة                  

خرى وهو أن الشارع صلوات اهللا عليه وسالمه حد للزكـاة           مطل الغين ظلم، وفيه بدعة أ     : والسالم
حوال كامال وهو اثنا عشر شهرا، ويف فعلهم املذكور زيادة على احلول حبسب مـا جـاءهم يـوم                   
عاشوراء، فقد يكون كثريا وقد يكون قليال، وعند بعض من ذُكر نقيض ذلك، وهو أن خيرج الزكاة                 

لك قرضا منه للمساكني، ومذهب مالك رمحه اهللا أن ذلـك         قبل وقتها ألجل يوم عاشوراء، فيكون ذ      
ال جيزيه كما لو أحرم بصالة الفرض قبل وقتها فإنه ال جيزيه عند اجلميع، فكذلك فيما حنن بـسبيله،                   
وعند الشافعي رمحه اهللا جيزيه بشرط أن يكون دافع الزكاة وآخذها باقيني على وصفيهما من احليـاة                 

  ".ل ذلك املال املزكى عنه، ويف هذا من التغرير مبال الصدقة كاألولواجلدة والفقر حىت يتم حو
  

 :ز��رة ا�>/�ر ��:: را)8ً� 

                                                                                                                         

وليس يف إنعام اهللا بذلك ما يدل على أن سبب ذلـك كـان              , فإن اهللا سبحانه أنعم عليه برزقه     ,  قول ابن عيينة فإنه ال حجة فيه       وأما
وقد وسع اهللا على من هم أفضل اخللق من املهاجرين واألنصار ومل يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم يوم   , التوسيع يوم عاشوراء  

وقـد  , فيظن أن النذر كان السبب    , فيقضي اهللا حاجته  , كما أن كثريا من الناس ينذرون نذرا حلاجة يطلبها        وهذا  . عاشوراء خبصوصه 
وإمنا يستخرج به من البخيل، فمن ظـن أن         , إنه ال يأيت خبري   : وقال, ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ى عن النذر            

  ...ورسولهحاجته إمنا قضيت بالنذر فقد كذب على اهللا 
ومن رأى , مل يتبع إال أن يكون موافقا ألمر اهللا ورسوله       , أو مشى على املاء   , وقد اتفق أهل املعرفة والتحقيق أن الرجل لو طار يف اهلواء          

  ...من رجل مكاشفة أو تأثريا فاتبعه يف خالف الكتاب والسنة كان من جنس أتباع الدجال
فَمن كَانَ يرجو لقَاء ربـه      {: وأن نعبده مبا شرع ال نعبده بالبدع، قال تعاىل        ,  نعبد إال اهللا   على أن ال  : ودين اإلسالم مبين على أصلني    

ـٰلحاً والَ يشرِك بِعبادة ربه أَحدا        الً صملْ عمعوهو املـشروع املـسنون  , ، فالعمل الصاحل ما أحبه اهللا ورسوله  ]١١٠:الكهف[} فَلْي ,
وال جتعل ألحد فيه    , اللهم اجعل عملي كله صاحلا، واجعله لوجهك خالصا       :  اخلطاب رضي اهللا عنه يقول يف دعائه       وهلذا كان عمر بن   

  ."شيئا
أحاديث االكتحال يوم عاشوراء والتزين والتوسعة والصالة فيه وغري ذلك من فضائل ال يصح منها شيء، وال حديث    : "وقال ابن القيم  

  . عليه وسلم فيه شيء غري أحاديث صيامه، وما عداها فباطلواحد، وال يثبت عن النيب صلى اهللا
  .ال يصح هذا احلديث: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع اهللا عليه سائر سنته، قال اإلمام أمحد: وأمثل ما فيها

لطائفتـان مبتـدعتان    وأما أحاديث االكتحال واالدهان والتطيب فمن وضع الكذابني، وقابلهم آخرون فاختذوه يوم تأمل وحـزن، وا               
  ."خارجتان على السنة، وأهل السنة يفعلون فيه ما أمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم من الصوم، وجيتنبون ما أمر به الشيطان من البدع
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ومما أحدثوه فيه من البدع زيارة القبور، ونفس زيارة القبور يف هذا اليـوم املعلـوم                : "قال ابن احلاج  
  ".بدعة مطلقا للرجال والنساء

  
 �ً!��H :ء �� ه4ا ا���م�!Kع ا�@( ��: 

ومن البدع اليت أحدثها النساء فيه استعمال احلناء على كل حال، فمـن مل يفعلـها             : "ابن احلاج قال  
ومن البدع أيضا حمرهن فيه الكتان وتسرحيه وغزله وتبييـضه يف           . منهن فكأا ما قامت حبق عاشوراء     

              طن به الكفن، ويزعمن أن منكرا ونكريا ال يأتيان من كفنه خميطٌ بذلك   ذلك اليوم بعينه، ويشلنه ليخ
  !الغزل، وهذا فيه من االفتراء والتحكم يف دين اهللا ما هو ظاهر بين لكل من مسعه، فكيف مبن رآه؟

ومما أحدثوه فيه من البدع البخور، فمن مل يشتره منهن يف ذلك اليوم ويتبخر به فكأمنا ارتكب أمـرا                   
نة يتربكن به ويتبخرن إىل أن يأيت       عظيما، وكونه سنة عندهن ال بد من فعلها وادخارهن له طول الس           

مثله يوم عاشوراء الثاين، ويزعمن أنه إذا خبر به املسجون خرج من سجنه، وأنه يـربئ مـن العـني        
والنظرة واملصاب واملوعوك، وهذا أمر خطر؛ ألنه مما حيتاج فيه إىل توقيف من صـاحب الـشريعة                 

  ".لنه من تلقاء أنفسهنصلوات اهللا عليه وسالمه، فلم يبق إال أنه أمر باطل فع
  

  :�� �Lء �� آ!�ة ا��8/� �� ����راء
كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تـستر         : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     

  .فيه الكعبة
ويستفاد ... يفيد أن اجلاهلية كانوا يعظمون الكعبة قدميا بالستور ويقومون ا         : "قال احلافظ ابن حجر   

ديث أيضا معرفة الوقت الذي كانت الكعبة تكسى فيه من كل سنة، وهو يـوم عاشـوراء،                 من احل 
وكذا ذكر الواقدي بإسناده عن أيب جعفر الباقر أن األمر استمر على ذلك يف زمام، وقد تغري ذلك                  
بعد، فصارت تكسى يف يوم النحر، وصاروا يعمدون إليه يف ذي القعدة، فيعلقون كسوته إىل حنـو                  

  ". مث صاروا يقطعوا فيصري البيت كهيئة احملرم، فإذا حل الناس يوم النحر كسوه الكسوةنصفه،
ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس، إمنا كان يوم تستر           : وعن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال       

ة، وكـان   فيه الكعبة، وتقلس فيه احلبشة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان يدور يف الـسن                
  .الناس يأتون فالنا اليهودي فيسألونه، فلما مات اليهودي أتوا زيد بن ثابت فسألوه

ظفـرت  : ال أدري ما معىن هذا، قلت     : قال شيخنا اهليثمى يف زوائد املسانيد     : "قال احلافظ ابن حجر   
 يعتمـدون يف    مبعناه يف كتاب اآلثار القدمية أليب الرحيان البريوين، فذكر ما حاصله أن جهلة اليهـود              
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فمن مث احتاجوا إىل مـن      : صيامهم وأعيادهم حساب النجوم، فالسنة عندهم مشسية ال هاللية، قلت         
  .١٨"يعرف احلساب ليعتمدوا عليه يف ذلك
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ني كبريين مـن علمـاء      مبناسبة يوم عاشوراء ننقل فيما يلي مساجلة علمية لطيفة، حصلت بني عامل           
اجلزائر الداعني إىل السنة واحملاربني للبدع، حول مسألة التوسعة على العيال يف هذا اليوم، وفيها مـن                 

  :الفوائد والدروس ما ال خيفى على اللبيب
] لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائـريني   [١٥ورد على قسم الفتوى من جريدة البصائر العدد         

  : نصهاستفتاٌء هذا
أفىت بعض الطلبة جبواز التوسعة على      : سأل السيد حممد بن عبد اهللا الطنجي الساكن يف البلَيدة بقوله          "

من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع اهللا عليـه  : العيال يوم عاشوراء، واعتمد يف فتواه تلك حديث   
ضـوع؟ أفيـدونا    سائر سنته، وهل هذا احلديث الذي استدل به صحيح أو حسن أو ضعيف أو مو              

 ".تؤجروا
وكان هـو املتـويل قـسم الفتـوى     (فأجاب على هذا االستفتاء الشيخ أبو يعلى الزواوي رمحه اهللا   

  : فأجابه بالتايل) باجلريدة
                                           

18
: ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة وجـد اليهـود يـصومون عاشـوراء    : وقال يف شرح قول ابن عباس رضي اهللا عنهما  
استشكل هذا ألن قدومه صلى اهللا عليه وسلم إمنا كان يف ربيع األول، وأجيب باحتمال أن يكون علمه بذلك تأخر إىل أن دخلـت                        "

حيتمل أن يكون صيامهم كان على حساب األشهر الشمسية، فال ميتنع أن يقع عاشوراء يف ربيـع                 : السنة الثانية، قال بعض املتأخرين    
ومـا  : وصيام أهل الكتاب إمنا هو حبساب سري الشمس، قلت        : لية، هكذا قرره ابن القيم يف اهلدي، قال       األول، ويرتفع اإلشكال بالك   

ادعاه من رفع اإلشكال عجيب؛ ألنه يلزم منه إشكال آخر وهو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر املـسلمني أن يـصوموا عاشـوراء                   
 عاشوراء أنه يف احملرم ال يف غريه من الشهور، نعم وجدت يف الطـرباين               باحلساب، واملعروف من حال املسلمني يف كل عصر يف صيام         

ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقول الناس، إمنا كان يوم تستر فيه الكعبة وتقلس فيه احلبشة، وكان : بإسناد جيد عن زيد بن ثابت قال
كان : فعلى هذا فطريق اجلمع أن تقول. ا زيد بن ثابت فسألوهيدور يف السنة، وكان الناس يأتون فالنا اليهودي يسألونه، فلما مات أتو  

األصل فيه ذلك، فلما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بصيام عاشوراء رده إىل حكم شرعه، وهو االعتبار باألهلة، فأخذ أهل اإلسـالم                       
 ال يعتربون يف صومهم إال باألهلـة،        بذلك، لكن يف الذي ادعاه أن أهل الكتاب يبنون صومهم على حساب الشمس نظر، فإن اليهود               

هذا الذي شاهدناه منهم، فيحتمل أن يكون فيهم من كان يعترب الشهور حبساب الشمس، لكن ال وجود له اآلن، كما انقرض الـذين       
  ."أخرب اهللا عنهم أم يقولون، عزير ابن اهللا تعاىل اهللا عن ذلك

فكانت تكسى الديباج يوم عاشوراء، والقباطي يف آخـر         , ج والقباطي واحلربات  حكى األزرقي أن معاوية كساها الديبا     : "قال احلافظ 
  ".وسيأيت يف أوائل غزوة الفتح ما يشعر أا كانت تكسى يف رمضان... رمضان

إن قريشا  : لقي: " هذا يوم يعظِّم اهللا فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة         : وقال يف أوائل غزوة الفتح يف شرح قوله صلى اهللا عليه وسلم           
فأشار النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل       , يوم الفتح : أو املراد باليوم الزمان كما قال     , كانوا يكسون الكعبة يف رمضان فصادف ذلك اليوم       

  ".ووقع ذلك, أنه هو الذي يكسوها يف ذلك العام
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أصاب من أفىت بذلك، وإن التوسعة على العيال مطلوبة يف املواسم كلها، ويف غري املواسـم، قـال                  "
، واحلـديث  ]٧:الطالق[} عته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما ءاتاه ٱللَّه      لينفق ذُو سعة من س    {: تعاىل

 .من وسع على عياله يف يوم عاشوراء وسع اهللا عليه يف سنته كلها: يف معجم الطرباين ولفظه
اإلنفاق على  وأجبنا هذا السائل أخذًا خلاطره فقط، ومن حيث السؤال على احلديث، وإال فإن              : قلت

  ".العيال ال يستفىت فيه، إمنا يستفىت يف عدم اإلنفاق إن استطاع وخبل
كتاب كـرمي   . وتعانوا على الرب والتقوى   :  ورد مقال للشيخ عمر بن البسكري بعنوان       ٢٠ويف العدد   

  : إىل أخ كرمي وهذا نصه
، ومـصلح الـشيوخ     من عبد ربه عمر بن البسكري إىل أخيه بل والده اإلصالحي شيخ املصلحني            "

فقد : سيدي أيب يعلى سعيد الزواوي أمد اهللا يف عمره لنفع املسلمني، السالم عليكم ورمحة اهللا، وبعد               
: على ما يتحتم التنبيه عليه؛ والدعوة إىل إصالح خلله، ملا يف األثر           " البصائر"اطلعت لفضيلتكم جبريدة    

 .ه املؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضااملؤمن ألخي: املؤمن للمؤمن كاملرآة، وملا يف الصحيح
قسم الفتوى مـن    : ذلك سيدي ما أفتيتم به يف العدد اخلامس عشر من اجلريدة املذكور حتت عنوان             

من وسـع   : تأييد من يقول جبواز التوسعة على العيال يوم عاشوراء، ومعتمد كل منكما على حديث             
أصاب من أفىت بذلك وإن التوسعة      : م حرفيا على عياله يوم عاشوراء وسع اهللا عليه سائر سنته لقولك         

لينفق ذُو سعة من سعته ومن قُـدر        {: على العيال مطلوبة يف املواسم كلها ويف غري املواسم قال تعاىل          
     اللَّه اها ءاتمم قنففَلْي قُهرِز هلَييـوم  من وسع على عيالـه يف  : ، واحلديث يف معجم الطرباين ولفظه }ع

  .عاشوراء وسع اهللا عليه يف سنته كلها هكذا قلتم حرفيا
سيدي أحيط جنابكم علما بأن احلديث املذكور يقول فيه حجة اإلسالم ابن تيمية ما نصه حرفيا يف                  

وقد يروي كثري ممن ينتسب إىل السنة أحاديث يظنوا من السنة           : ١١٤ص  /٤كتابه منهاج السنة ج     
روية يف فضل عاشوراء ـ غري الصوم ـ وفضل الكحل فيه واالغتـسال    وهي كذب، كاألحاديث امل

واحلديث واخلضاب واملصافحة وتوسعة النفقة على العيال فيه وحنو ذلك، وليس يف أحاديث عاشوراء              
مث . حديث صحيح غري الصوم ـ هكذا يقول حرفيا ـ وتبعه تلميذه ابن القيم وابن رجب وغريهـم   

  . رح مقدم على التعديلال خيفى على جنابكم أن اجل
وأما اآلية اليت استدللتم ا فهي غري مطابقة حملل الرتاع ألا يف أصل النفقة العامة يف سائر األيام الـيت              
تقل وتكثر حبسب رزق املنفق، وهي مل يسألكم عنها السائل وإمنا تربعتم ا توسعة لإلفادة العلميـة،            

؛ ألن السائل إمنا سألكم عن توسعة خمصوصة، يف يـوم           وذلك حسن ولكن بعد اإلفادة املسئول عنها      
خمصوص، كما ال خيفى ذلك عليكم وما ورد عاما ال يستدل به على أمر خاص، ولو كـان ذلـك                    

  .اخلاص داخالً حتت ذلك العام يف اجلملة كمسألتنا هذه
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ند القبـور فـال   فإذا سأل سائل آخر مثالً عن التقرب بصالة خمصوصة ليلة املولد النبوي أو القراءة ع      
، وال  ]٧٩:اإلسراء[} ومن الَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً    {: جياب بأن الصالة مطلوبة يف كل وقت لقوله تعاىل        

وأَنْ {: ، أو بقوله تعـاىل    ]٢٠:املزمل[} فَاقْرءواْ ما تيسر منه   {: بأن تالوة القرآن مطلوبة لقوله تعاىل     
  ].٩٢:لنملا[} أَتلُو الْقُرءانَ

هذا ومما زاد يف تشجيعي على إسداء هذه الكلمة والنصيحة جلنابكم قولكم حرفيا يف العدد الـسابع                 
ـ  : وعلى كل حال فإنين لست ممن يقول: عشر من البصائر بل إين : ال أقبل النصيحة ـ إىل أن قلتم 

  .أقبل النصيحة من أهلها بشرطها
معـاد مـن    . قًا، أو رده إن كان خطأ، والسالم عليكم       وختاما سيدي أرجو إقرار كتايب إن كان ح       

  ".أخيكم
وتعـاونوا  : ويف العدد الذي بعده أجاب الشيخ أبو يعلى على تعقب الشيخ عمر، وذلك حتت عنوان              

  :إىل أخ فاضل وكان نص جوابه. على الرب والتقوى
ي عمر بـن البـسكري،      من أيب يعلى إىل أخيه يف اهللا وحمبه من أجله سيد          . بسم اهللا الرمحن الرحيم   "

فقد اطلعت على خطابكم املوجه إيل يف شأن ذكري احلديث الذي رواه الطرباين             : كثري السالم وبعد  
: يف األوسط جوابا إىل السائل عن توسعة النفقة على العيال يف عاشوراء إخل ما وقفتم عليه، فاجلواب                

لفتـوى يف مـذهبنا املـالكي مثـل         إين معتمد ذلك كما اعتمده مجلة من شراح املختصر الذي به ا           
وندب توسعة على األهـل  : الدسوقي والعدوي على اخلرشي وقال الدسوقي تعليقًا على قول الدردير      

قوله وندب فيه توسعة على األهل إخل اقتصر عليها مع أنه يندب فيه عشر خـصال مجعهـا     : ما لفظه 
 :بعضهم يف قوله

  أس اليتيم امسح تصدق واكتحلر  صم صلِّ صل  زر عاملًا مث اغتسل 
  وسـورة اإلخالص قل ألفًا تصل  وسع على العيـال قلمن ظفـرا 

... من وسع: اهـ باحلرف، وقال العدوي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" لقوة حديث التوسعة
سي راجعت احلديث، وذكر احلديث بلفظه ومل يعزه للطرباين، وذكره  الشرنويب يف خطَبه، وإين نف

اجلامع الصغري بعد أن بعثت بالفتيا إىل اجلريدة فوجدت الشارح العزيزي يقول بضعف أسانيد 
احلديث، وهكذا تساهلوا يف إيراد األحاديث الضعيفة يف فضائل األعمال فتساهلنا، واحلق أن ال 

وع يف الكذب يتساهل يف احلديث على اإلطالق، وأن ال يعترب إال الصحيح، حتفظًا من اخلطأ والوق
عليه صلى اهللا عليه وسلم، ولكن ما احليلة وقد طفح الكيل يف كتب الفقهاء ؟ ولذلك أقول لك ما 

، ومكان القول ذا سعة، فإن معضلة احلديث ومشاكله "وجدت آجرا وجصا فبنيت: "قال األول
 يلزم تقسيم ال: واخلالف فيه أعىي الفحول، وأعجبين ابن كثري الذي تكلم يف أصنافه حيث يقول
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ال : يعين رمحه اهللا. احلديث إىل صحيح وحسن وضعيف، إمنا يلزم اعتبار الصحيح والضعيف فقط
  .يلزم يف احلديث إال الصحيح حبذاك

أال ترون إىل ما جرى وجيري يف شأن احلديث الذي أورده ابن حبيب من أتباع مالك يف القراءة على                   
 شراح املختصر، وكادوا يضربون بذلك علـى قـول          اجلنازة، وهو حديث ضعيف، مث اعتمده مجيع      

إمامهم مالك القائل بالكراهة، واحلال أم عاملون أن ابن حبيب ضعيف يف احلديث، كمـا ذكـروا                 
: ذلك يف ترمجته يف الديباج املذهب يف أعيان املذهب، وقال ابن رشد يف بداية اتهد يف باب اجلمعة                 

. ضعيف، ومع ذلك فنحن يف ردود مستمرة على هذا الـشأن          وأحاديث ابن حبيب ال حيتج ا ألنه        
أالّ يستدل باحلديث إال إذا كان صحيحا وهو صواب ولكنـه           : وإنه مما جيب التحري يف االستدالل       

  .صعب
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وأهلمنا وأهلم األمة للصواب، أن تتحفظ وحتذر مـن الوقـوع يف                   

  ".املستعان وعليه التكالنواهللا . الكذب على نبيها
  

�يRSا� T�رA�  :�!��A ا�
إن من املؤسف جدا أن جند اليوم أكثر املسلمني جيهلون التأريخ اهلجري وجيهلون الشهور العربية، وال                

   …حيسبون إال بالتاريخ اإلفرجني أو غريه من التواريخ املبدلة احملرفة، 
هنا اعتمد الـصحابة التـاريخ اهلجـري منتبـهني          ومن  : "يقول الشيخ أبو يعلى الزواوي رمحه اهللا      

ومستنبطني، حني استشارهم العبقري الذي يفري األمور فريا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وعنهم،               
ومـن  ... فاتفقوا أن يكون التاريخ من عام اهلجرة، وكانوا يؤرخون باحلوادث املشهورة كعام الفيل            

يؤرخ عريب مسلم بتاريخ جوان وجوليت وحزيران وأغسطس        اجلهل والغفلة بل من العار والشنار أن        
وبشنس وهلم جرا، وبامليالد املنسوخ باهلجرة، فيترك الناسخ وجيعل اهلجرة مهجورة والعياذ بـاهللا،              

واملطلوب كل املطلوب أن تعتـرب      !! وإن بعض احلكومات كمصر تعمل ذا وهي مسلمة ويا للغفلة         
ه وعلى وآله وصحبه وسلم ومن تبعه وتبعهم من أمته إىل يـوم             اهلجرة وصاحب اهلجرة صلى اهللا علي     

 .الدين
 


