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 مقدمة

 

مننف فضننل اى علننى عبننادس َف مواسننمت الُيننر التنن  ت ضنناع   فيهننا 
ينتهنن  موسننم  إ  األعمننال وتىكننى فيهننا النفننوي   تنتهنن   فمننا َف  

تننننالس وُننننر و  تنقضنننن  عبننننادة إ  تبعتهننننا َُننننر   ليسننننتمر العبنننند 
المحب لربن  فن  صنلة دا منة منع ربن  وفن  عبنادة متنوعنة   يمنل 
َدا هنا. ومننف بننيف المواسنم الفاضننلة التنن  تمننر بننا هننذس األيننام، هننو 
موسنم شننهر اى المحننرم، الننذن عنند النبنن  هصننلى اى علينن  وسننلم  

ضننلت الصننيام بعنند شننهر رمضنناف، وجنندير بننالم مف الصننيام فينن  َف
نننرمت ُينننرا  هنننذا الشنننهر الفضنننيل ..  الراغنننب فننن  رضنننا ربننن  َ  ي ح 
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نننا منننف ُينننر األينننام،  وممنننا امتننناىت بننن  شنننهر اى  المحنننرم َفخ فيننن  يوم 
وهو يوم  انتصنر فين  الُينر علنى الشنر والحنق علنى البا نل، ينوم 

نننن   اليهننننو  د، َومننننر النبنننن  َف نجننننى اى موسننننى مننننف فرعننننوف، فعظخمت
ننا بالعمننل الصننال. والصننيام .. لكننف لننيي  المسننلميف بتعظيمنن  َيض 
بصننيام  منفننرد ا، بننل صننيام يننوم  بلنن  َيضننا، إمعان ننا فنن  ا حتفننال 

 بهذس المناسبة الكريمة وتُليد ا لذكراها.
 

والنصنننول التننن  بنننيف َيننندينا هننن  عبنننارة عنننف مجموعنننة َحاديننن ت 
ى عليننن  وسننننلم  منتقننناة منننف صنننحي. كنننالم ُينننر البشنننر هصنننلى ا

توض.  لننا فضنل شنهر المحنرم ومنىلتن  بنيف سنا ر الشنهور وتبني ف 
منف الُينر الكرينر، رنم تنتقنل لتعنر   مناسنبة عاشنوراء ما لننا فن 

فضل يوم عاشوراء مف بيف سنا ر األينام َوهمينة صنوم  ومنا َعند 
اى للقنننا ميف بحقننن . نسنننتل اى َف تكنننوف ذا  فا ننندة لكنننل حنننريل 

رفة،   سيما العلنم بتحادين  النبن  الكنريم هصنلى على العلم والمع
 اى علي  وسلم .
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 حول شهر المحرم وعاشوراء

 
 

عف َب  بكرة هرض  اى عن   عف النب  صلى اى  .0
علي  وسلم  ال: "إف الىماف  د استدار كهي ت  يوم ُلق اى 

والسنة ارنا عشر شهرا ، منها َربعة السماوا  واألر ، 
حرم: رال  متواليا  ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، 

 ورجب مضر الذن بيف جماد  وشعباف." همتفق علي  
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عف َب  هريرة هرض  اى عن    ال:  ال رسول اى:  .5
"َفضل الصيام بعد رمضاف، شهر اى المحرم، َوفضل 

 هرواس مسلم الصالة بعد الفريضة، صالة الليل." 
 

عف ابف عمر هرض  اى عنهما  َف َهل الجاهلية  .3
كانوا يصوموف يوم عاشوراء، َوف رسول اى هصلى اى 
علي  وسلم  صام  والمسلموف،  بل َف يفتر  رمضاف، 
فلما افتر  رمضاف  ال رسول اى هصلى اى علي  
وسلم : "إف عاشوراء يوم مف َيام اى، فمف شاء صام ، 

 شاء ترك ." هرواس مسلم ومف 
 

عف ابف عباي هرض  اى عنهما  َن   ال: "حيف  .4
صام رسول اى هصلى اى علي  وسلم  يوم عاشوراء َومر 
بصيام ،  الوا: يا رسول اى! إن  يوم تعظم  اليهود 
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والنصار ، فقال رسول اى هصلى اى علي  وسلم : "فإذا 
ا اليوم التاسع".  ال: كاف العام المقبل، إف شاء اى، صمن

صلى اى -فلم يت  العام المقبل حتى ت وف  رسول اى 
. وف  رواية: "ل ف بقي  إلى  ابل ألصومف -علي  وسلم

 التاسع." هرواس مسلم 
 

م النب   .2 -عف ابف عباي هرض  اى عن    ال: " د 
المدينة فَر  اليهود تصوم يوم  -صلى اى علي  وسلم
هذا؟".  الوا: هذا يوم صال.. هذا يوم  عاشوراء، فقال: "ما

نج  اى بن  إسرا يل مف عدوهم فصام  موسى،  ال: 
"فتنا َحق بموسى منكم، فصام  َومر بصيام ." همتفق 

 علي  
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عف عا شة هرض  اى عنها   ال : "كاف يوم  .6
عاشوراء تصوم   ريش ف  الجاهلية، فلما  دم المدينة 

ما ف ر  رمضاف ترك يوم صام  هالنب   َومر بصيام ، فل
 عاشوراء، فمف شاء صام ، ومف شاء ترك ." همتفق علي  

 
عف َب  موسى هرض  اى عن    ال: "كاف يوم  .7

عاشوراء تعدس اليهود عيدا ،  ال النب  هصلى اى علي  
 وسلم : "فصوموس َنتم." همتفق علي  

 
عف الحكم بف األعرج  ال: انتهي  إلى ابف عباي  .8

نهما  وهو متوسد رداءس عند ىمىم، فقل  ل : هرض  اى ع
َُبرن  عف صوم عاشوراء؟ فقال: إذا َري  هالل المحرم 
فاعدد، َوصب. يوم التاسع صا ما .  ل : هكذا كاف رسول 
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يصوم ؟  ال: هنعم . هرواس  -صلى اى علي  وسلم-اى 
 مسلم 
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 فضل عاشوراء
صلى عف َب   تادة هرض  اى عن  : عف رسول اى  .9

اى علي  وسلم  ال: "رال  مف كل شهر، ورمضاف إلى 
رمضاف، فهذا صيام الدهر كل ، صيام يوم عرفة َحتسب 
على اى َف يكّفر السنة الت   بل ، والسنة الت  بعدس، 
وصيام يوم عاشوراء َحتسب على اى َف يكف ر السنة الت  

  بل ." هرواس مسلم 
 
 ال: "ما َري  عف ابف عباي هرض  اى عنهما   .01

ل  على  النب  صلى اى علي  وسلم يتحر  صيام يوم فضخ
يعن   –غيرس إ  هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر 

 شهر رمضاف." همتفق علي  
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 صوم عاشوراء

 
عف سلمة بف األكوع هرض  اى عن    ال: "َمر  .00

النب  هصلى اى علي  وسلم  رجال  مف َسلم َف َذف ف  
َف مف َكل فليصم بقية يوم ، ومف لم يكف َكل الناي 

 فليصم، فإف اليوم يوم عاشوراء". همتفق علي  
 
عف ابف عباي هرض  اى عنهما   ال: "َمر رسول  .05

اى هصلى اى علي  وسلم  بصوم يوم عاشوراء يوم 
 العاشر." هالترمذن 
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عف ابف عباي هرض  اى عنهما   ال: " ال رسول  .03

الفوا اى هصلى اى  علي  وسلم : "صوموا يوم عاشوراء، ُو
 في  اليهود، وصوموا  بل  يوما  َو بعدس يوما ." هابف ُىيمة 

 
ّبيع بن  معوذ هرض  اى عنها   ال : "َرسل  .04 عف الرُّ

النب  هصلى اى علي  وسلم  غداة عاشوراء إلى  ر  
األنصار: "مف َصب. مف را  فليتم بقية يوم ، ومف َصب. 

ليصم."  ال : "فكنا نصوم  بعد ونصّوم صبياننا صا ما  ف
ونجعل لهم اللعبة مف العهف، فإذا بكى َحدهم على 
ال عام َع يناس ذاك حتى يكوف عند اإلف ار." همتفق 

 علي  
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عف حميد بف عبد الرحمف َن  سمع معاوية بف َب   .02
سفياف هرض  اى عنهما  يوم عاشوراء، عام حّج، على 

هل المدينة! َيف علما كم؟ سمع  المنبر يقول: هيا َ
رسول اى صلى اى علي  وسلم يقول: "هذا يوم عاشوراء، 
ولم يكتب اى عليكم صيام ، َونا صا م، فمف شاء فليصم 

 ومف شاء فليف ر." همتفق علي  
 

رض  اى عنهما   ال: هكاف  -عف جابر بف سمرة  .06
 يتمرنا بصيام يوم -صلى اى علي  وسلم-رسول اى 

عاشوراء، ويحرنا علي ، ويتعاهدنا عندس، فلما فر  
رمضاف ،لم يتمرنا، ولم ينهنا، ولم يتعاهدنا عندس  هرواس 

 مسلم 
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-هرض  اى عنهما   ال: "صام النب   عف ابف عمر .07
عاشوراء َومر بصيام ، فلما فر   -صلى اى علي  وسلم

رمضاف ترك، وكاف عبد اى   يصوم  إ  َف يوافق 
 " هالبُارن صوم .

 

 


	Screenshot 2015-10-21 13.59.12
	فضل شهر الله المحرم وصيام عاشوراء في السنة النبوية

