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 فضائل شهر اهلل المحرم ويوم عاشوراء
  وعلى آله وصحبه  الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 ،أما بعد

ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ چ وىو أول شهور السنة اهلجرية وأحد األشهر احلُرم اليت قال اهلل فيها مبارك فإن شهر اهلل احملرم شهر عظيم 

﮽  ﮾  ﮼  ﮻  ﮺ ﮹  ﮸  ﮷  ﮶ ﮵  ﮴  ﮳  قال: )  ، وعن النيب چھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 
َها َشْهًرا َعَشرَ  اثْ َنا السََّنةُ   .1(َورََجبُ  َواْلُمَحرَُّم، اْلِحجَِّة، َوُذو اْلَقْعَدِة، ُذو ُمتَ َوالَِياتٌ  َثََلثَةٌ  ُحُرٌم، َأْربَ َعةٌ  ِمن ْ

 فضل الصيام في شهر اهلل المحرم
شرعي فيو ، فإكثار الصيام يف شهر اهلل احملرم مطلب 2(اللَِّو اْلُمَحرَّمُ  َشْهرُ  َرَمَضانَ  بَ ْعدَ  الصَِّيامِ  َأْفَضلُ : ) قال: قال رسول اهلل   عن أيب ىريرة
 فضل عظيم.

 عاشوراء في التاريخ
 بَِني اللَّوُ  َنجَّى يَ ْومٌ  َىَذا َصاِلٌح، يَ ْومٌ  َىَذا: قَاُلوا َىَذا؟ َما: فَ َقالَ  َعاُشورَاَء، يَ ْومَ  َتُصومُ  اْليَ ُهودَ  فَ َرَأى اْلَمِديَنةَ  النَِّبي   َقِدمَ " قال: عن ابن عباس 

 ِفيوِ  اْستَ َوتْ  يَ ْومُ  َوَىَذا ، ورواه اإلمام أمحد بزيادة: )3(ِبِصَياِموِ  َوَأَمرَ  َفَصاَموُ  ِمْنُكْم، ِبُموَسى َأَحق   فَأَنَا: قَالَ  ُموَسى، َفَصاَموُ  َعُدوِِّىْم، ِمنْ  ِإْسَرائِيلَ 
 .4(تَ َعاَلى لِلَّوِ  ُشْكًرا نُوحٌ  َفَصاَموُ  اْلُجوِديِّ، َعَلى السَِّفيَنةُ 

 عاشوراءيوم فضل صيام 
 يتحرى ويقصد صومو لتحصيل ثوابو والرغبة فيو. ، وكان النيب عاشوراء ىو اليوم العاشر من شهر اهلل احملرميوم و 
 . 5"َعاُشورَاءَ  يَ ْومَ  اْليَ ْومَ  َىَذا ِإّلَّ  َغْيرِِه، َعَلى َفضََّلوُ  يَ ْومٍ  ِصَيامَ  يَ َتَحرَّى النَِّبيَّ  رَأَْيتُ  َما"قال:  عن ابن عباس ف

َلوُ  الَِّتي السََّنةَ  يَُكفِّرَ  َأنْ  اللَّوِ  َعَلى َأْحَتِسبُ  َعاُشورَاَء، يَ ْومِ  ِصَيامُ ": وقال النيب  بصيام يوم عاشوراء صغائر الذنوب اليت  ؛  أي يغفر اهلل 6"قَ ب ْ
 ارتكبت يف السنة املاضية.

 فضل صيام التاسع من محرم
 .7التَّاِسَع( ََلَُصوَمنَّ  قَاِبٍل، ِإَلى بَِقيتُ  لَِئنْ ) : قال 

 .8"التَّاِسعِ  ِصَيامَ  َونَ َوى اْلَعاِشرَ  َصامَ   النَِّبيَّ  َِلَنَّ  َجِميًعا َواْلَعاِشرِ  التَّاِسعِ  َصْومُ  ُيْسَتَحب  "قال الشافعي وأمحد وإسحاق وآخرون: 
َوْحَدُه َوفَ ْوَقُو َأْن ُيَصاَم التَّاِسُع َمَعُو َوفَ ْوَقُو َأْن ُيَصاَم التَّاِسُع َواْلَحاِدي َعَشَر َواللَُّو َىَذا َفِصَياُم َعاُشورَاَء َعَلى َثََلِث َمَراِتَب َأْدنَاَىا َأْن ُيَصاَم  َوَعَلى"

 . 9"َأْعَلمُ 
 وجيوز صيام يوم عاشوراء مبفرده ولو كان يوم مجعة أو يوم سبت.

 التوسعة على اَلىل يوم عاشوراء
 .10"نَ ْفِسِو َوَأْىِلِو يَ ْوَم َعاُشورَاَء، َوسََّع اللَُّو َعَلْيِو َسائَِر َسَنِتوِ َمْن َوسََّع َعَلى ":  قال رسول اهلل

                                                           
 رواه البخاري ومسلم رمحهما اهلل.  1
 رواه مسلم رمحو اهلل.  2
 رواه البخاري ومسلم رمحهما اهلل، واللفظ للبخاري. 3
 ضعفو األلباين رمحو اهلل، وقال احلافظ رمحو اهلل: لو شواىد يف الصحيح، ولكن املستغرب منو ذكر نوح والسفينة. 4
 رواه البخاري ومسلم رمحهما اهلل، واللفظ للبخاري. 5

 رواه مسلم رمحو اهلل.  6
 رواه مسلم رمحو اهلل.  7
 شرح النووي على صحيح مسلم رمحهما اهلل.  8
 ي، البن حجر رمحو اهلل.فتح البار   9
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