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سلم ىلع نبيه وعبده.
ُ
صيل وأ

ُ
احلمد هلل أمحده حق محده وأ

 أما بعد:

فيوم عاشوراء 
يوم جليل القدر يف اإلسالم، اكن يصومه انليب - صىل اهلل عليه وسلم - قبل اهلجرة وبعدها، 
وذلك شكراً هلل ىلع نعمته إذ جنا اهلل به موىس من فرعون، وهذا أصل فضل هذا ايلوم، وبداية 

منقبته ىلع غريه.

وايلهود  بمكة  قريش  اجلاهلية واكنت  - يصومه يف  انليب - صىل اهلل عليه وسلم   وقد اكن 

باملدينة يصومونه، فيف الصحيحني عن ابن عباس قال: ) قدم رسول اهلل املدينة فوجد ايلهود 
يوم اعشوراء، فقال هلم رسول اهلل: ))ما هذا ايلوم اذلي تصومونه((، قالوا: هذا يوم  صياماً 
فنحن  هلل  شكراً  موىس  فصامه  وقومه،  فرعون  وأغرق  وقومه،  موىس  فيه  اهلل  أنىج  عظيم 

نصومه، فقال: ))فنحن أحق وأوىل بموىس منكم((؛ فصامه رسول اهلل وأمر بصيامه.

وتلأكده فرض انليب - صىل اهلل عليه وسلم - صيامه قبل رمضان ثم نسخ ملا فرض رمضان، 
وفضله ىلع غريه من وجوه منها: 

1- تتابع أنبياء على صيامه
وقد جاء يف »املسند« صيامه قبل موىس وال يصح، ومعلوم أن عيىس بعث بلين إرسائيل ومن 
لم يتّبعه من قوم موىس ايلهود ويؤمن به، اكن اكفراً، فعبداهلل بن سالم ريض اهلل عنه، قبل 

قدومه للنيب - صىل اهلل عليه وسلم - اكن اكفراً لعدم اتباعه للنرصانية واتباعه لعيىس.



عاشوراء بين هدي اإلسالم وهدي الجهالء

نسخة مجانية تهدى وال تباع
2

إصدارات موقع نصرة رسول اهلل

ويف »صحيح مسلم« عن ابن عباس ريض اهلل عنهما قال: حني صام رسول اهلل اعشوراء وأمر 
بصيامه، قالوا: يا رسول اهلل إنه يوم تعظمه ايلهود وانلصارى، فقال: فإذا اكن العام املقبل إن 

شاء اهلل صمنا اتلاسع، قال: فلم يأت العام املقبل حىت توىف رسول اهلل.

2- فرضه قبل رمضان
 وهذا ليس لصيام إال لعاشوراء فلما فرض صيام شهر رمضان ترك انليب - صىل اهلل عليه 
وسلم - أمر الصحابة بصيام يوم اعشوراء مع تأكيده وحرصه ىلع صيامه، ملا يف الصحيحني 
من حديث ابن عمر قال: »صام انليب اعشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك ذلك«، 

وهذا ديلل ىلع نسخ الفرض وبقاء االستحباب.

3- بعث النبي - صلى اهلل عليه وسلم - من يبلغ الناس بصومه
إال يف اعشوراء  نافلة  وال  فريضة  - يف صيام  وسلم  عليه  اهلل  - صىل  انليب  يفعله  لم  وهذا 
ورمضان، فيف الصحيحني عن الربيع بنت معوذ قالت: »أرسل رسول اهلل غداة اعشوراء إىل 
اكن  ومن  صومه،  فليتم  صائماً  منكم  أصبح  اكن  ))من  املدينة:  حول  اليت  األنصار  قرى 
أصبح منكم مفطراً فليتم بقية يومه((، فكنا بعد ذلك نصوم ونصّوم صبياننا الصغار منهم، 
الطعام أعطيناه  العهن، فإذا بكى أحدهم ىلع  اللعبة من  ونذهب إىل املسجد فنجعل هلم 
إياها حىت يكون عند اإلفطار. ويف رواية: »فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة نلهيهم حيت 

يتموا صومهم«.

وقد جاء يف فضله: تكفريه ذلنوب سنة اكملة، كما روى مسلم يف »صحيحه« عن أيب قتادة أن 
رجاًل سأل انليب عن صيام يوم اعشوراء فقال: »أحتسب ىلع اهلل أن يكفر السنة اليت قبله«.
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وهو يف هذا الفضل ال يقاربه من فضل صيام انلوافل إال صيام يوم عرفة، فهو يكفر سنة 
ماضية وباقية، ومن صام عرفة واعشوراء مجع أسباب تكفري ذنوب العام املايض، وتأكد ذلك 
يف حقه أكرث من غريه، مع األجر املكتوب ذلات العمل، اكالستغفار يكرث منه املذنب، واتلوبة 
الصادقة تقبل باستغفار واحد، ولكن الشارع ذكر تكفري اذلنوب باالستغفار وصيام عرفة 
واعشوراء، ولم يذكر غريه من الفضائل والعواقب احلميدة، ألن اذلنوب يه سبب رفع اخلري، 

وجلب ابلالء، وكما يف األثر: »ما نزل بالء إال بذنب«.

فإذا زالت اذلنوب ُرفع عن العبد لوازمها وشؤمها، وإذا رفع ذلك حل حمله اخلري والربكة، وهلذا 
يظهر اعتناء الشارع بذكر األسباب أكرث من اآلثار واللوازم، وهذا يف مجيع أبواب الرشيعة.

4- شدة تحري النبي - صلى اهلل عليه وسلم - لصيامه أكثر من غير
 بل قُرن حتريه بتحري رمضان كما جاء يف الصحيحني َعن ابِن عباٍس ريض اهلل عنهَما قال: 
لَُه ىلع َغريهِ إِال هَذا ايلوم يوَم  يُْت انلَّيِب - صىل اهلل عليه وسلم - َيتَحرَّى ِصيام يَوٍم فَضَّ

َ
»ما َرأ

اَعُشوراَء َوهذا الشهَر يعيِن َشْهَر َرمضاَن«.

5- شدة حرص الصحابة على صيامه واألمر به، والخوف من فوته
كما روى ابن جرير الطربي يف »اتلهذيب« عن األسود أنه قال: ما أدركت أحداً من أصحاب 

رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - اكن آمر بصوم اعشوراء من يلع وأيب موىس.
وروى عن عبد الرمحن بن عوف أنه أضىح يوم اعشوراء حىت ارتفع انلهار وال يعلم ثم علم 

بعد ففزع ذللك، ثم صام وأمرنا بالصيام بعد أن أضىح.
ويه آثار صحيحة.
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ويشرع صيام يوم عاشوراء ويومًا قبله،
خمالفة لليهود وانلصارى، وذلك أنهم يصومونه منفرداً، وقد اكن انليب - صىل اهلل عليه وسلم 
ََكِم 

ْ
- يصومه منفرداً ثم رشع صيام يوٍم قبله خمالفة هلم، كما جاء يف الصحيح من حديث احل

َزْمَزَم  يِف  رَِداَءُه  ٌد  ُمتَوَسِّ َوُهَو   - َعنُْهَما  اهللً  ريَِضَ  َعبَّاٍس-  ابِْن   
َ

إِىل »اْنتََهيُْت  قَاَل:  ْعَرِج 
َ ْ
األ بِْن 

ْصِبْح يَْوَم اتلَّاِسِع 
َ
ِم فَاْعُدْد َوأ ُمَحرَّ

ْ
يَْت ِهاَلَل ال

َ
ِن َعْن َصْوِم اَعُشوَراَء! َفَقاَل: إَِذا َرأ ْخرِبْ

َ
ُ: أ

َ
ُت ل

ْ
َفُقل

ُت: َهَكَذا اَكَن رَُسوُل اهللِ - صىل اهلل عليه وسلم - يَُصوُمُه؟ قَاَل: َنَعْم«؛ رواه مسلم.
ْ
َصائًِما. قُل

أن  وذلك  والعارش،  اتلاسع  صيام  رشع   - وسلم  عليه  اهلل  صىل   - انليب  أن  يف  رصيح  وهو 
اعشوراء سيم بهذا االسم لكونه »العارش من حمرم« واتلاسع يُسىم »تاسواعء« وأمر ابن عباس 

بصيام اتلاسع للعلم بالعارش.

وهكذا اكن فعل السلف من الصحابة وغريهم، يصومون اعشوراء ويوماً قبله، ثبت هذا عن 
ابن عباس وابن سريين وغريهما، فقد اكن حممد بن سريين يصوم العارش فبلغه أن ابن عباس 

اكن يصوم اتلاسع والعارش فصامهما.

وقد روى عبدالرزاق يف »مصنفه« وابليهيق وغريهما من حديث ابن جريج قال: أخربن عطاء 
أنه سمع ابن عباس يقول يف يوم اعشوراء: خالفوا ايلهود وصوموا اتلاسع والعارش.

وأما صيام ثالثة أيام اعشوراء ويوماً قبله ويوماً بعده فال ديلل صحيح فيه، ثم إن انليب - صىل 
اهلل عليه وسلم - قصد املخالفة، واملخالفة حتصل يف صيام اتلاسع وحده، ولم يثبت عن أحد 

من الصحابة أنه صام احلادي عرش.

ابن أيب  املتبوعني كطاووس بن كيسان وغريه كما ثبت عند  السلف  وإنما جاء عن بعض 
شيبة أنه اكن يصومه ويصوم قبله وبعده يوماً خمافة أن يفوته.

قبله وال بعده، وصامه منفرداً فال بأس، ومع االستطاعة خالف األوىل،  وإن لم يصم شيئاً 
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ال  ولكن  اتلكفري،  أجر  وهو  احلديث  يف  كما  فيه  متحقق  واألجر  االتِّباع  وأدىن  أقل  وهو 
واه  العارش بصيام كما  يفهم منه ختصيص  السلف ما  للمخالفة، وقد روي عن بعض  أجر 
إىل عبد  أرسل  أن عمر  احلارث  بن  الرمحن  بن عبد  أيب بكر  »مصنفه« عن  عبدالرزاق يف 

الرمحن بن احلارث مساء يللة اعشوراء أن تسحر وأصبح صائماً فأصبح عبد الرمحن صائماً.

وما ال يشرع في هذا اليوم من األعمال: 
املنكرات، واجلهاالت يف  أشد  للحزن، وهذا من  الرافضة، وموضعاً  يفعله  كما  مأتماً  جعله 

اإلسالم، ويف العقل الصحيح، وذلك من عدة وجوه:

أواًل: أن هذا الفعل مناقض لهدي النبي
الفعل مناقض هلدي انليب - صىل اهلل عليه وسلم - يف هذا ايلوم، من الفرح به،   أن هذا 
 بضد ذلك، باحلزن، والغضب، 

ُ
والسعادة بقدومه، وشكر املنعم ىلع ذلك بصيامه، واستقبال

واللطم واتلطبري، وإراقة ادلماء من كفر انلعم، واالبتداع يف ادلين، وتسليم العقول إلبليس، 
وإاعرة الفهوم ذلوي اجلهالة.

وما يفعلونه يف هذا ايلوم مع كونه غري جائز يف لك يوم، ويف لك مصيبة، فكيف يف موضع 
وأهل  الكتاب  أهل  امللل لكها،  أصحاب  عليه  وترشيٍع سماوٍي  نعمة جليلة،  عبادة، وشكر 
منصوصة  بأدلة  الفروع  يف  الترشيع  استقالل  اإلسالم  األصل يف  مع كون  أنه  ثم  اإلسالم، 
خمصوصة، ومع ذلك اكن يوم اعشوراء مما خرج عن هذه القاعدة، جلاللة قدره ولعظم انلعمة 
واملنة فيه، فاستحق الشكر املستديم بني األنبياء وأتباعهم إىل قيام الساعة، ولقوة السبب 
وجاللة حكمته، وظهورها، استحق االستثناء باالقتداء من نبينا حممد - صىل اهلل عليه وسلم 
- ملوىس عليه الصالة والسالم، مع كون األصل ما جاء يف اخلرب عنه عليه الصالة والسالم: 
)لو اكن موىس حياً ما وسعه إال اتبايع(، وعيىس عليه الصالة والسالم يزنل يف آخر الزمان 

وال يسعه إال احلكم برشيعة حممد - صىل اهلل عليه وسلم -.
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وبهذا تعظم خمالفة الرافضة هلدٍي متأكد، هدي موىس وعيىس وحممد صىل اهلل عليهم وسلم.
ثم خمالفة العقل الصحيح، واملنطق احلق، يف هذه األعمال من أظهر ما يكون جالء ملن تأمل 

وجترد، وذلك من وجوه: 

أواًل: أنه ال ُيعلم منذ نزول آدم عليه الصالة السالم
ة من انلاس اختذت ميتة أحٍد من أعالمها ومتبوعيها، مهما عال   وهبوطه إىل األرض أن أمَّ
قدره، وكرب شأنه، مأتماً يتعبد فيه باللطم واتلطبري وانلياحة كما فعل الرافضة، وانلقل يقتيض 
احلسني ريض  اجلليل  الصحايب  من  وأسىن مزنلة،  مقاماً،  أعال  هو  من  هناك ممن سلف  أن 
اهلل عنه، اكألنبياء والرسل صىل اهلل عليهم وسلم، فمنهم من قتل كييح، ومنهم من أدىع 
قومه صلبه كعيىس، وكذلك ملوك األرض، وأسياد األمم ومتبوعيها باحلق أوابلاطل ىلع مر 
أعماهلا  بعضاً، وتعترب  الشعوب حتايك  أن  يقتيض  والعقل  من ذلك،  لم حيدثوا شيئاً  األزمنة، 
بأعمال غريها ولو من بعض الوجوه، فكيف إذا اكن ذلك حمله اتلوقيف والترشيع، كيف وقد 

نهت الرشائع عنه.

ثانيًا: أن اآللهة المعبودة من دون اهلل
كما  وإيابهم،  وذهابهم  ومماتهم،  حياتهم  يعلقون  وبها  غريها،  من  أشد  بها  املعبودين  وتعلق 
اكن قوم إبراهيم وقوم نبينا - صىل اهلل عليه وسلم -، فجعل اخلليالن آهلة املرشكني جذاذاً، 
َشدُّ ُحبًّا﴾ 

َ
يَن آََمنُوا أ ِ

َّ
بُّوَنُهْم َكُحبِّ اهللِ َواذل فما صنعوا ما صنعه هؤالء، واهلل يقول عنهم: ﴿حُيِ

]ابلقرة: 165[ ويه آهلة، وإذا كنا جنزم بصدق اهلل تعاىل يف إخباره عن حال املرشكني أن حبهم 
آلهلتهم أشد من حب اهلل، وذلك من الغيب اذلي ال يدرك إال بالويح، إذ ال تقبل ادلاعوى 
الحتمال صدقها وكذبها، ومع ذلك ما فعلوا ما فعل غريهم، فال خيلوا الفاعل ذللك إما أن 
يكون صادقاً يف فعله ويزعم أن دافعه احلب، والعقل يقتيض رد هذا الزعم، أو يكون يفعل 
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فعله ذلك من غري حب ىلع احلقيقة املجردة، بل دافع ذلك احلب الاكذب وخمادعة انلفس، 
وإاغضة اخلصوم ىلع صفة ال سلف فيها مع قيام املقتيض والسبب.

أو يكون هذا الفعل ىلع حب هو أشد من حب املرشكني املذكور يف اآلية، وهذا لو صح وجاز 
لاكن كفراً رصحياً.

ثالثًا: أن عليًا رضي اهلل عنه
باملقام واملزنلة الرفيعة يف اإلسالم، وهو عند الشيعة املتأخرين قاطبة مقدم ىلع سائر الصحابة 
أهل  بإقرار  حق  بغري  مظلوماً  قتل  وقد  واحلسني،  احلسن  ومنهم  أمجعني  عنهم  اهلل  ريض 
اإلسالم مجيعاً، قتله عبدالرمحن بن ملجم املرادي سنة أربعني للهجرة ومع ذلك لم يصنع يف 
يوم قتله أصحابه وأتباعه من الصحابة وفيهم احلسن واحلسني ما ُصنع يف مقتل احلسني، وقد 
اعش ابنه احلسني بعده حنواً من إحدى وعرشين سنة، وهو أعرف انلاس بيوم موت أبيه بل 

وساعته، وأوىل انلاس به، ولم يصنع يف موت أبيه شيئاً.
بل قد مات احلسن بن يلع ريض اهلل عنه، شقيقه وصفيه، وهو يٌح اعم ثمان وأربعني، وما فعل 
من ذلك شيئاً، بل وقدم احلسني غرَيه للصالة عليه، فقد قدم سعيد بن العاص ريض اهلل عنه 
ملقامه ومزنتله مع ما بينهما، كما روى عبدالرزاق يف »مصنفه« عن سفيان عن سالم بن أيب 
حفصة عن أيب حازم قال: شهدت يوم مات احلسن فرأيت احلسني يقول لسعيد بن العاص 

ويطعن يف عنقه: تقدم فلوال أنها سنة ما قدمتك.
واحلسن واحلسني سيدا شباب اجلنة.

رابعًا: أنه لو صح عقاًل وشرعًا ما يفعلونه في يوم مقتل الحسين
 من إحياءه باللطم واتلطبري وانلياحة ورضب اخلدود واالجتماع ىلع ذلك، لصح فيه القياس، 
وأنه يلزم من مصحح ذلك الفعل أن يصحح فعل لك طائفة إسالمية يف أعيانها املقتولني ظلماً 
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وقهراً وبغياً ولو من باب اتلزنل يف املتفق ىلع أصل فضله بني الطوائف اإلسالمية، وألصبحت 
أيام السنة لكها لطم وتطبري ونياحة تدعوا لك طائفة أختها ويف هذا من اإلعراض والصد عن 

احلق وسبيل اهلل ومصالح ادلين وادلنيا ما يدركه أقل انلاس فهماً.
كيف وإذا اكنت الطائفة ترى أن هذا الفعل من ادلين والترشيع، والترشيع خماطب فيه لك 
من قَِبل باإلسالم ديناً، إذ أن حممداً - صىل اهلل عليه وسلم - مرسل إىل انلاس اكفة، كيف ولو 

قيل بقول من يرى أن الكفار خماطبون بفروع ادلين؟

ويكيف عن ذلك لكه قول - صىل اهلل عليه وسلم -: »من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد«.

العيال فلك ما جاء يف ابلاب ال  العلماء من استحباب اتلوسعة ىلع  وكذلك ما يذكر بعض 
يصح، أنكره األئمة انلقاد كأمحد وغريه.

وختصيص اعشوراء باغتسال وتنظف وتطيب واكتحال وخضاب مما ال أصل ل، ولم يستحبه 
أحد من السلف مطلقاً.

واهلل أعلم.
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