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 محرماهلل الشهر 

 سبب التسمية :

مسي بذلك تأكيدا لتحرديه ألن العرب كانت :  -رمحه اهلل  -قال ابن كثًن  ◙
 (ٔ). َوزَلَارَِم، َوزَلَاِريَ َوُُيَْمُع َعَلى زُلَرََّماٍت، . قال  وربرمه عاماً  تتقلب به فتحله عاماً 

واحملرم شهر اهلل، مسته العرب هبذا :  -رمحه اهلل  -قال مجال الدين القامسي  ◙
االسم، ألهنم كانوا ال يستحلون فيه القتال، وأضيف إىل اهلل تعاىل إعظاما له، كما 

 (ٕ) قيل للكعبة )بيت اهلل( .
 : وُيكره أن ُيسمَّى المحرَُّم صفًرا

وُيكاارأ أن ُيساامَّى احملاارَُّم  اا ًرا، ألن ذلااك ماان :  -رمحااه اهلل  -قااال اامااام ال ااووي  ◙
 (ٖ).عادة اجلاهلية

ُسِئلت مل خص اْلمحرم بَقْوذلْم شهر اهلل دون :  -رمحه اهلل  -وقال السيوطي  ◙
َووجدت َما  َسائِر الشُُّهور َمَع َأن ِفيَها َما ُيَساِويه ِف اْل ضل أَو يزِيد َعَلْيِه كرمضان

ُُيَاب بِِه َأن َهَذا ااِلْسم إسالمي دون َسائِر الشُُّهور فَِإن أمساءها كلَها على َما  
َكاَنت َعَلْيِه ِف اجْلَاِهِليَّة وََكاَن اْسم اْلمحرم ِف اجْلَاِهِليَّة   ر األول َوالَِّذي بعدأ 

ْساَلم مَسَّاُأ اهلل الْ  محرم فأضيف ِإىَل اهلل هِبََذا ااِلْعِتَبار َوَهِذأ   ر الثَّاِن فَاَلمَّا َجاَء اْاِ
 (ٗ) . اْلَ اِئَدة َلِطيَ ة رَأَيْتَها ِِف اجلمهرة

                                                           

َة الشُُّهوِر ِعْ َد اللَِّه اثْاَ ا َعَشَر َشْهرًا} ( ع د قوله تعاىل  ٖٛٙ/ٕت سًن ابن كثًن )  (ٔ)  .ٖٙالتوبة {  ِإنَّ ِعدَّ
 .(  ٖٔٔ/ٗ)  ت سًن القامسي (ٕ)
 ( . ٚ٘ٗلل ووي )  راألذكا (ٖ)
( معجااام  ٓٓٔ/ٚ( ال توحاااات الربانياااة.البن عاااالن ) ٕٕٓحٕٕ٘/ٖ.للسااايوطي )  الاااديباج علاااى  اااحي  مسااالم (ٗ)

 . ( ٜٖٖ) ادل اهي الل ضية. لا بكر أبو زيد 
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 المحرم اهلل شهر فضل

وت ضيل األماكن واألزمان ضربان:  : - رمحه اهلل -قال الِعزُّ بن عبِد السَّالم  ◙
دنيوي كت ضيل الربيع على غًنأ من األزمان، وكت ضيل بعض البلدان :  أحدىما

 .على بعض 
: ت ضل ديين راجع إىل أن اهلل ُيود على عبادأ فيهما بت ضيل أجر الضرب الثاني

 العاملٌن كت ضيل  وم رمضان على  وم سائر الشهور وكذلك يوم عاشوراء وعشر

 (٘) . ذي احلجة
 

عن ال يب  لى اهلل عليه وسلم قال : إن الزمان قد  رضي اهلل ع هعن أيب بكرة  ◙
م ها أربعة  استدار كهيئته يوم خلق اهلل السماوات واألرض الس ة اث ا عشر شهراً 

حرم ثالث متواليات ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب مضر الذي بٌن مجادى 
 (ٙ) وشعبان.

 

أفضل »قال: قال رسول اهلل  لى اهلل عليه وسلم:  عن أيب هريرة رضي اهلل ع ه ◙
 الصيام، بعد رمضان، شهر اهلل احملرم، وأفضل الصالة، بعد ال ريضة،  الة الليل

».(ٚ) 
فإن قيل أن أفضل الصوم بعد رمضان  وم :  -رمحه اهلل  - اامام ال وويقال 

 .احملرم فكيف أكثر م ه ِف شعبان دون احملرم 
يعلم فضل احملرم إال ِف آخر احلياة قبل التمكن من  ومه أو  لعله مل: فالجواب 

 (ٛ) .ه كس ر ومرض وغًنمهالعله كان يعرض فيه أعذار سب ع من إكثار الصوم في
 

                                                           

 . ( ٖٛ/ٔ ) . للعز ابن عبدالسالم قواعد األحكام (٘)
 . ( ٕٙٙٗ ) البخاريرواأ  (ٙ)
 . ( ٕٕٓ ) رواأ مسلم (ٚ)
 . ( ٙ٘ٔٔحٖٓ/ٛ ) شرح مسلم لل ووي (ٛ)
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وقد اختلف العلماء ِف أي األشهر احلرم أفضل :  -رمحه اهلل  -قال ابن رجب  ◙
من ادلتأخرين وروى أفضلها شهر اهلل احملرم ورجحه طائ ة  . فقال احلسن وغًنأ

وهب بن جرير عن قرة بن خالد عن احلسن قال: إن اهلل افتت  الس ة بشهر حرام 
وختمها بشهر حرام فليس شهر ِف الس ة بعد شهر رمضان أعظم ع د اهلل من احملرم 

 (ٜ) .وكان يسمى شهر اهلل األ م من شدة ربرديه
إىل اهلل  وإضافتهوقد مسى ال يب  لى اهلل عليه وسلم احملرم شهر اهلل وقال أيًضا : 

تدل على شرفه وفضله فإن اهلل تعاىل ال يضيف إليه إال خواص سللوقاته كما نسب 
وإسحاق ويعقوب وغًنهم من األنبياء إىل عبوديته ونسب إليه بيته  وإبراهيم زلمداً 
 (ٓٔ) . وناقته

 
 حرمة شهر اهلل المحرم

َة الشُُّهوِر ِعْ َد اللَِّه اثْاَ ا َعَشَر َشْهًرا ِف ِكَتاِب اللَِّه يَاْوَم َخَلَق } قال تعاىل :  ِإنَّ ِعدَّ
يُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنْاُ َسُكْم  َها أَْربَاَعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِم اْ

 . {افًَّة َكَما يُاَقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقٌَن َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكٌَن كَ 

فال تظلموا فيهن أن سكم ِف كلهن مث اختص من  -رمحه اهلل  -قال ابن كثًن  ◙
وعظم حرماهتن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل  ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراماً 

ادة ِف قوله " َفاَل َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنْاُ َسُكْم " إن الظلم الصاحل واألجر أعظم وقال قت
 (ٔٔ) ِف األشهر احلرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها .

 

                                                           

 . ( ٖٚ ) لطائف ادلعارف (ٜ)
 . ( ٖٛ ) لطائف ادلعارف (ٓٔ)
 . ( ٜٖٙ/ٕ ) ت سًن ابن كثًن (ٔٔ)
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خص اهلل تعاىل األربعة األشهر احلرم بالذكر، وهنى :  -رمحه اهلل  -قال القرطيب  ◙ 
على هذا أكثر أهل و عن الظلم فيها تشري ا ذلا وإن كان م هيا ع ه ِف كل الزمان. 

 (ٕٔ) ال تظلموا ِف األربعة األشهر أن سكم. :التأويل. أي

أن  }َفال َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنْاُ َسُكْم{ حيتمل:  -رمحه اهلل  -قال الشيخ السعدي  ◙
، وأن اهلل تعاىل بٌن أنه جعلها مقادير للعباد، الضمًن يعود إىل االثىن عشر شهراً 

وأن تعمر بطاعته، ويشكر اهلل تعاىل على ِم َِّتِه هبا، وتقييضها دلصاحل العباد، 
 فلتحذروا من ظلم أن سكم فيها.

ها، وحيتمل أن الضمًن يعود إىل األربعة احلرم، وأن هذا هني ذلم عن الظلم في
مع ال هي عن الظلم كل وقت، لزيادة ربرديها، وكون الظلم فيها أشد م ه  خصو اً 

 (ٖٔ) ِف غًنها.

 فائدة :
َة الشُُّهوِر ِعْ َد اللَِّه اثْاَ ا :ع د قوله تعاىل }  -رمحه اهلل  -قال ال خر الرازي  ◙ ِإنَّ ِعدَّ

هذأ اآلية أن يعتربوا قال أهل العلم: الواجب على ادلسلمٌن حبكم { .  َعَشَر َشْهًرا
ِف بيوعهم ومدد ديوهنم وأحوال زكواهتم وسائر أحكامهم الس ة العربية باألهلة، وال 

 (ٗٔ) ُيوز ذلم اعتبار الس ة العجمية والرومية.

 

 

                                                           

 . ( ٚٛ/ٛ ) ت سًن القرطيب (ٕٔ)
 . ( ٕٕٛ/ٖ ) ت سًن السعدي (ٖٔ)
 ( . ٖٗ/ٙٔللرازي )  الت سًن الكبًن .م اتي  الغيب (ٗٔ)
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 تحريم القتال في األشهر الحرم : الحكمة في
معموال  حكماً أن ربري القتال ِف األشهر احلرم كان  : -رمحه اهلل  - السُّهْيليقال 

رمات اهلل وشلا جعله مصلحة ألهل مكة، به من عهد إبراهيم وإمساعيل وكان من حُ 
وذلك  {َجَعَل اللَُّه اْلَكْعَبَة اْلبَاْيَت احلََْراَم ِقَياًما لِل َّاِس َوالشَّْهَر احلَْرَاَم  قال اهلل تعاىل: }

من ال اس هتوي  أَْفِئَدةً غًن ذي زرع أن ُيعل  كانوا بوادٍ   دلا دعا إبراهيم لذريته دبكة إذْ 
دلصلحتهم ومعاشهم مث  إليهم فكان فيما فرض على ال اس من حج البيت قواماً 

، وهو رجب أما الثالثة فليأمن فرداً  ، وواحداً جعل األشهر احلرم أربعة ثالثة سرداً 
ما  رَ دْ دأ قَ بع قبل شهر احلج وشهراً  احلجاج واردين إىل مكة، و ادرين ع ها شهراً 

 فَِلْلُعّمارِ يصل الراكب من أقصى بالد العرب، مث يرجع حكمة من اهلل وأما رجب 
ال تكون العمرة  يأم ون فيه مقبلٌن وراجعٌن نصف الشهر لإلقبال ونص ه لإلياب إذْ 

وأقصى م ازل ادلعتمرين بٌن مسًنة  ...العرب كما يكون احلج،  من أقا ي بالد
األقوات تأتيهم ِف ادلواسم وِف سائر العام ت قطع ع هم  ، فكانتمخسة عشر يوماً 

، ألهلها  ذؤبان العرب وقطاع السبل فكان ِف رجب أمان للسالكٌن إليها مصلحةً 
 ح ى جاء ااسالم فكان ًّن غَ إبراهيم مل ياُ  ةِ لَّ وأبقاأ من مِ ،  َدبّاَرأُ من اهلل ذلم  َوَنَظًرا

 (٘ٔ) . القتال فيه زلرماً 
 عاشوراء:فضل صيام يوم 

 

ُهَما، قَاَل: َما رَأَْيُت ال َّيبَّ  عن ابن ◙ يَاَتَحرَّى ِ َياَم يَاْوٍم  َعبَّاٍس، َرِضَي اللَُّه َع اْ
   (ٙٔ) يَاْعيِن: َشْهَر َرَمَضاَن. َعاُشورَاَء، َوَهَذا الشَّْهرَ  َفضََّلُه َعَلى َغًْنِِأ ِإال َهَذا اْليَاْوَم، يَاْومَ 

: ِ َياُم يَاْوِم َعاُشورَاَء َأْحَتِسُب َعَلى اللَِّه ، قَاَل َرُسوُل اللَِّه وَعْن َأيب قَاَتاَدَة  ◙
َلُه.   (ٚٔ) َأْن ُيَك َِّر السََّ َة الَِِّت قَاباْ

                                                           

 ( . ٙ٘/٘)  لسُّهْيليل. الروض األنف (٘ٔ)
 (ٕٜٕ /ٗ فت  الباري: " يتحرى " أي يقصد  ومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه . )(  ٕٙٓٓ )  حي  البخاري (ٙٔ)
 .(  ٜٙٔ)  حي  مسلم (ٚٔ)
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ُهَما، قَاَل: أََمَر َرُسوُل اللَِّه  ◙ ِبَصْوِم َعاُشورَاَء: يَاْوُم  وَعْن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي اللَُّه َع اْ
 (ٛٔ) اْلَعاِشِر.

ُهَما، قَاَل: َقِدَم ال َّيبُّ   ◙ اْلَمِديَ َة، فَاَرَأى اْليَاُهوَد  وَعْن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي اللَُّه َع اْ
َتُصوُم يَاْوَم َعاُشورَاَء. فَاَقاَل: َما َهَذا؟ قَالُوا: َهَذا يَاْوٌم َ اِلٌ ، َهَذا يَاْوٌم صَلَّى اللَُّه َبيِن 

اَمُه ُموَسى. قَاَل: فَأَنَا َأَحقُّ دبُوَسى ِمْ ُكْم، َفَصاَمُه َوأََمَر ِإْسَرائِيَل ِمْن َعُدوِِّهْم َفصَ 
  (ٜٔ) ِبِصَياِمِه.

ُأ اْليَاُهوُد ِعيًدا. قَاَل ال َّيبُّ ، َعْن َأيب ُموَسى و  ◙ : قَاَل: َكاَن يَاْوُم َعاُشورَاَء تَاُعدُّ
 (ٕٓ) َفُصوُموُأ أَنْاُتْم .

 (ٕٔ). تَاتَِّخُذُأ ِعيًداو َوِف رَِوايَِة ُمْسِلٍم َكاَن يَاْوُم َعاُشورَاَء تُاَعظُِّمُه اْليَاُهوُد 

 :صيام عاشورا  سبب

 : كان يوم عاشوراء تصومه قريش ِف اجلاهلية عن عائشة رضي اهلل ع ها قالت ◙
سلم يصومه فلما قدم ادلدي ة  امه وأمر بصيامه وكان رسول اهلل  لى اهلل عليه و 

 (ٕٕ) .فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء  امه ومن شاء تركه 
 

ش تصومه ِف وحيتمل أن تكون قري:  -رمحه اهلل  -قال أبو الوليد الباجي  ◙
يصومه قبل أن يبعث فلما بعث ترك ذلك  اجلاهلية وكان ال يب  لى اهلل عليه وسلم

                                                           

 . (٘٘ٚ حي  س ن الرتمذي لأللباِن ) (ٛٔ)
 ( ٕٗٓٓ )  حي  البخاري (ٜٔ)
 ( ٕ٘ٓٓ )  حي  البخاري (ٕٓ)
 ( . ٜٕٔ)  حي  مسلم (ٕٔ)
 . ( ٜٛٛٔ ) رواأ البخاري (ٕٕ)
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 امه وأمر بصيامه  -عليه السالم  -هاجر وعلم أنه كان من شريعة موسى فلما 
 (ٖٕ) . فلما فرض رمضان نسخ وجوبه

 

لليهود عن يوم  وسؤال ال يب  لى اهلل عليه وسلم:  -رمحه اهلل  -قال القرطيب  ◙
عاشوراء إمنا كان ليستكشف السبب احلامل ذلم على الصوم ، فلما علم ذلك قال 

ذلم كلمة حق تقتضي تأنيسهم واستجالهبم ، وهي : )) ضلن أحق وأوىل دبوسى 
م كم (( ؛ ووجة هذأ األولوية : أنه َعِلم من حال موسى وعظيم م زلته ع د اهلل ، 

 (ٕٗ)  يعلموأ هم ، وال أحد م هم .و حة رسالته وشريعته ، ما مل
 

وسلتصر ذلك أنه  لى اهلل عليه وسلم كان :  -رمحه اهلل  -قال اامام ال ووي  ◙
يصومه كما تصومه قريش ِف مكة مث قدم ادلدي ة فوجد اليهود يصومونه فصامه أيضا 

 (ٕ٘) . بوحي أو تواتر أو اجتهاد ال دبجرد أخبار آحادهم واهلل أعلم
 

 : عاشوراءيوم حكم صيام 

 سلم رجالً : أمر ال يب  لى اهلل عليه و  عن سلمة بن األكوع رضي اهلل ع ه قال ◙
من أسلم ) أن أذن ِف ال اس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن مل يكن أكل 

 (ٕٙ) .فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء ( 
 

غداة عاشوراء إىل سلم : أرسل ال يب  لى اهلل عليه و  عن الربيع ب ت معوذ قالت ◙
فليصم ( .  فليتم بقية يومه ومن أ ب   ائماً  قرى األنصار ) من أ ب  م طراً 

                                                           

 . ( ٛ٘/ٕ ) ادلوطأادل تقى شرح  (ٖٕ)
 ( ٖٜٔ/ٖ ) . للقرطيبادل هم  (ٕٗ)
 . ( ٖٓٔٔحٓٔ/ٛ ) شرح مسلم . لل ووي (ٕ٘)
 . ( ٖٜٓٔ ) رواأ البخاري (ٕٙ)
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قالت فك ا نصومه بعد ونصوم  بيان ا وصلعل ذلم اللعبة من العهن فإذا بكى 
 (ٕٚ) .أحدهم على الطعام أعطي اأ ذاك ح ى يكون ع د اافطار 

 

رسول اهلل  لى اهلل عليه وسلم كان »عن جابر بن مسرة رضي اهلل ع ه، قال:  ◙
يأمرنا بصيام يوم عاشوراء، وحيث ا عليه، ويتعاهدنا ع دأ، فلما فرض رمضان، مل 

 (ٕٛ)«.يأمرنا، ومل ي ه ا ومل يتعاهدنا ع دأ
 

وقد ت ازع العلماء: هل كان  وم :  -رمحه اهلل  -قال شيخ ااسالم ابن تيمية  ◙
ذلك اليوم واجبا؟ أو مستحبا؟ على قولٌن مشهورين أ حهما أنه كان واجبا مث إنه 

وسلم بعد ذلك كان يصومه من يصومه استحبابا ومل يأمر ال يب  لى اهلل عليه 
}هذا يوم عاشوراء وأنا  ائم فيه فمن شاء العامة بصيامه بل كان يقول:

 (ٜٕ). ام{
 

أن رسول اهلل  لى اهلل عليه وسلم كان يصوم يوم :  -رمحه اهلل  -قال ابن القيم  ◙
أن ي زل فرض رمضان، فلما نزل فرض رمضان تركه، فهذا ال ديكن  عاشوراء قبل

التخلص م ه إال بأن  يامه كان فرضا قبل رمضان، وحي ئذ فيكون ادلرتوك وجوب 
 (ٖٓ) .  ومه ال استحبابه

 

ال خيتلف العلماء أن يوم عاشوراء :  -رمحه اهلل  -الرب  ابن عبدقال أبو عمر  ◙
 (ٖٔ) . ليس ب رض  يامه وال فرض إال  وم رمضان

 

                                                           

 . ( ٜ٘ٛٔ ) رواأ البخاري (ٕٚ)
 . ( ٕ٘ٔ ) رواأ مسلم (ٕٛ)
 . ( ٖٔٔ/ٕ٘ ) رلموع ال تاوى (ٜٕ)
 . ( ٔٚ/ ٕ ) زاد ادلعاد (ٖٓ)
 . ( ٖٕٓ/ٚ ) التمهيد (ٖٔ)
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الصحيحة الكثًنة قد دلت على  : األحاديث -رمحه اهلل  -قال اامام الشوكاِن  ◙
 (ٕٖ) . مشروعية  ومه ونسخ وجوبه ال نسخ استحبابه

 

 لعاشوراء : صفة صيام النبي 
 ِف  يامه لعاشوراء أربع حاالت : كان لل يب 

 : أنه كان يصومه دبكة وال يأمر ال اس بالصوم .الحالة األولى
دلا قدم ادلدي ة ، ورأى  يام أهل الكتاب له وتعظيمهم  : أن ال يب الحالة الثانية

له، وكان حيب موافقتهم فيما مل يؤمر به،  امه وأمر ال اس بصيامه. وأكد األمر 
 امه واحلث عليه، ح ى كانوا يّصومونه أط اذلم .بصي

أمر الصحابة بصيام  : دلا فُرض  يام شهر رمضان، ترك ال يب الحالة الثالثة
وِف الصحيحٌن عن ابن عمر رضي اهلل ع هما قال:  ام عاشوراء وتأكيدأ فيه. 

ِف و  . ال يب  لى اهلل عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك ذلك
رواية دلسلم: إن أهل اجلاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول اهلل  لى اهلل 
عليه وسلم  امه وادلسلمون قبل أن ي رض رمضان فلما فرض رمضان قال رسول 
اهلل  لى اهلل عليه وسلم: "إن عاشوراء يوم من أيام اهلل فمن شاء  امه ومن شاء 

 ومه فليصمه ومن كرأ فليدعه".صم كم أن ي تركه" وِف رواية له أيضا: " فمن أحب
ِف آخر عمرأ على أن ال يصومه م رداً، بل يضم إليه  : عزم ال يب الحالة الرابعة

 (ٖٖ) يوما آخر سلال ة ألهل الكتاب ِف  يامه .

يش وقول عائشة رضي اهلل ع ها : )) كانت قر :  - رمحه اهلل -قال القرطيب  ◙
يدل على أن  وم هذا اليوم كان ع دهم معلوم  تصوم عاشوراء ِف اجلاهلية ((

                                                           

 . ( ٛٗٔ/ٕ ) السيل اجلرار (ٕٖ)
 ( . باختصار . ٖ٘ ) لطائف ادلعارف (ٖٖ)
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ادلشروعية والقدر ، ولعلهم كانوا يست دون ِف  ومه : إىل أنه من شريعة إبراهيم 
وإمساعيل  لوات اهلل وسالمه عليهما ؛ فإهنم كانوا ي تسبون إليهما ، ويست دون ِف  

 (ٖٗ) كثًن من أحكام احلج وغًنأ إليهما .
 

 مراتب صوم عاشوراء :

 : َأْكَمُلَهافمراتب  ومه ثالثة :  -رمحه اهلل  -قال ابن القيم  ◙
 . وبعدأ يوم يصام قبله يوم -ٔ
 . سع والعاشر وعليه أكثر األحاديثيصام التا -ٕ
 إفراد العاشر وحدأ بالصوم. -ٖ

وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم اآلثار، وعدم تتبع أل اظها وطرقها، وهو بعيد من 
 (ٖ٘) واهلل ادلوفق للصواب.اللغة والشرع، 

أمحد : فإن اشتبه عليه أول الشهر  ام ثالثة أيام وإمنا ي عل ذلك اامام قال  ◙
 (ٖٙ) .ليتيقن  وم التاسع والعاشر

وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثالث مراتب :  -رمحه اهلل  -قال ابن حجر  ◙
وفوقه أن يصام التاسع  ، وفوقه أن يصام التاسع معه، أدناها أن يصام وحدأ 

 (ٖٚ) . واحلادي عشر واهلل أعلم
 
 
 

                                                           

 . ( ٖٛٔ/ٜ ) ادل هم دلا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ٖٗ)
 . ( ٙٚ/ٕ ) زاد ادلعاد (ٖ٘)
 . ( ٗٓٔ/ٖ ) مع الشرح ادلغين (ٖٙ)
 . ( ٕٚٓٓحٜٕٛ/ٗ ) فت  الباري (ٖٚ)
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 :بالصيام  العاشر إفراد حكم ما

و يام يوم عاشوراء ك ارة س ة وال :  -رمحه اهلل  -قال شيخ ااسالم ابن تيمية  ◙
 (ٖٛ) .يكرأ إفرادأ بالصوم

من ال يكرأ إفراد العاشر بالصيام. على الصحي  :  -رمحه اهلل  -قال ادلرداوي  ◙
 (ٜٖ) ادلذهب.

 وهل يكرأ إفراد العاشر؟:  -رمحه اهلل  -الشيخ العثيمٌن قال  ◙
أو  وموا يوماً قبله »قال بعض العلماء: إنه يكرأ، لقول ال يب  ّلى اهلل عليه وسّلم: 

 .« يوماً بعدأ خال وا اليهود
 وقال بعض العلماء: إنه ال يكرأ، ولكن ي وت بإفرادأ أجر سلال ة اليهود.

 (ٓٗ)والراج  أنه ال يكرأ إفراد عاشوراء.
 

 

 : التاسع صيام استحباب من الحكمة

يَاْوَم  : ِحٌَن َ اَم َرُسوُل اللَِّه قال اعن عبد اللَّه بن عباس رضي اهللُ ع هم ◙
َعاُشورَاَء َوأََمَر ِبِصَياِمِه، قَاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّه! ِإنَُّه يَاْوٌم تُاَعظُِّمُه اْليَاُهوُد َوال ََّصاَرى. فَاَقاَل 

: فَِإَذا َكاَن اْلَعاُم اْلُمْقِبُل، ِإْن َشاَء اللَُّه، ُ ْمَ ا اْليَاْوَم التَّاِسَع. قَاَل: فَاَلْم َرُسوُل اللَِّه 
 (ٔٗ) . ِت اْلَعاُم اْلُمْقِبُل، َح ىَّ تُاُوِفَِّ َرُسوُل اللَِّه يَأْ 

 

قال الشافعي وأ حابه وأمحد وإسحاق وآخرون: يستحب  وم التاسع والعاشر  ◙
 ام العاشر، ونوى  يام التاسع ... قال بعض العلماء: ولعل  مجيعا؛ ألن ال يب 

                                                           

 . ( ٖٛٚ/٘ ) ال تاوى الكربى (ٖٛ)
 . (ٕٛ٘/ٚ ) . للمرداوياانصاف (ٜٖ)
  . ( ٓٚٗ/ٙ ) الشرح ادلمتع (ٓٗ)
 ( . ٖٗٔٔ)  حي  مسلم (ٔٗ)
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ِف إفراد العاشر. وِف احلديث  السبب ِف  وم التاسع مع العاشر أال يتشبه باليهود
 .(ٕٗ) إشارة إىل هذا .

 

وات ق أ حاب ا وغًنهم علي استحباب  وم :  -رمحه اهلل  -قال اامام ال ووي  ◙
عاشورا وتاسوعا وذكر العلماء من أ حاب ا وغًنهم ِف حكمة استحباب  وم 

 .تاسوعاء أوجها
 .)أحدها( أن ادلراد م ه سلال ة اليهود ِف اقتصارهم على العاشر 

)الثاِن( أن ادلراد به و ل يوم عاشوراء بصوم كما هنى أن يصوما يوم اجلمعة وحدأ 
 .ذكرمها اخلطايب وآخرون

)الثالث( االحتياط ِف  وم العاشر خشية نقص اذلالل ووقوع غلط فيكون التاسع 
 (ٖٗ). األمر ِف العدد هو العاشر ِف ن س

 

 صيام عاشوراء ) السبت ، الجمعة ( .لو صادف 
 

َواتاََّ ُقوا على أَنه يكرأ ِإفْاَراد اجلُُْمَعة أَو السبت :  -رمحه اهلل  -قال ابن هبًنة  ◙
 (ٗٗ) . ِبَصْوم ِإالَّ َأن يُاَوافق َعاَدة

 

 ( بصوم إفراد يوم السبت يكرأ تعمد ):  -رمحه اهلل  - البهويت م صورقال  ◙
ال تصوموا يوم السبت إال فيما افرتض  »حلديث عبد اهلل بن بشر عن أخته: 

عظمه رواأ أمحد بإس اد جيد واحلاكم وقال على شرط البخاري؛ وألنه يوم ت« عليكم
)إال أن يوافق( يوم اجلمعة أو السبت )عادة( كأن وافق  اليهود ف ي إفرادأ تشبه هبم

                                                           

 ( . ٖٗٔٔحٔٔ/ٛلل ووي ) مسلم شرح (ٕٗ)
 . (ٖٖٗ/ٙ) اجملموع ش  ادلهذب (ٖٗ)
 . (ٕٙ٘/ٔ) اختالف األئمة العلماء (ٗٗ)
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 ومهما فال كراهة؛ ألن العادة ذلا تأثًن ِف يوم عرفة أو يوم عاشوراء وكان عادته 
 (٘ٗ) ذلك.

 

 :  يام يوم السبت له أحوال:  -رمحه اهلل  -قال الشيخ زلمد العثيمٌن  ◙

: أن يكون ِف فرض كرمضان أداء، أو قضاء وكصيام الك ارة، وبدل الحال األولى
 له مزية.هدي التمتع، وضلو ذلك، فهذا ال بأس به ما مل خيصه بذلك معتقداً أن 

: أن يصوم قبله يوم اجلمعة فال بأس به؛ ألن ال يب َ لَّى اللَُّه َعَلْيِه الحال الثانية
« أ مت أمس؟»َوَسلََّم قال احدى أمهات ادلؤم ٌن وقد  امت يوم اجلمعة: 

فقوله: « . فأفطري»قالت: ال، قال: « أتصومٌن غداً؟»قالت: ال، قال: 
 ومه مع اجلمعة.يدل على جواز  « أتصومٌن غداً؟»

: أن يصادف  يام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة، ويوم الحال الثالثة
عاشوراء، وستة أيام من شوال دلن  ام رمضان، وتسع ذي احلجة فال بأس، ألنه مل 

 يصمه ألنه يوم السبت، بل ألنه من األيام الِت يشرع  ومها.
يوماً وي طر يوماً فيصادف يوم : أن يصادف عادة كعادة من يصوم الحال الرابعة

 ومه يوم السبت فال بأس به، كما قال ال يب َ لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِف  يام يوم، 
 أو يومٌن هنى ع ه قبل رمضان إال من كان له عادة أن يصوم فال هني وهذا مثله.

   : أن خيصه بصوم تطوع في ردأ بالصوم، فهذا زلل ال هي إن الحال الخامسة
 (ٙٗ) احلديث ِف ال هي ع ه.

 
 
 

 

                                                           

 . (ٖٖٗ/ٙ) . للبهويتكشاف الق اع  (٘ٗ)
 . ( ٛ٘/ٕٓ) موع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ زلمد بن  احل العثيمٌنرل (ٙٗ)
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 : السفر في عاشوراء يصام ىل

عن معاوية بن  احل أن أبا جبلة حدثه قال : ك ت مع ابن شهاب ِف س ر  ◙
أنت م طر ِف رمضان ؟ له تصوم يوم عاشوراء ِف الس ر و  فصام يوم عاشوراء فقيل

 (ٚٗ) .إن عاشوراء ت وت أخر و  قال : إن رمضان له عدة من أيام
 

وكان طائ ة من السلف يصومون عاشوراء ِف :  -رمحه اهلل  -جب ر قال ابن  ◙
والزهري وقال: رمضان له عدة من أيام أخر  إسحاقالس ر م هم ابن عباس وأبو 

 (ٛٗ) .وعاشوراء ي وت
 ىل صيام عاشوراء يكفر الكبائر والصغائر :

والصالة، و يام وتك ًن الطهارة، :  -رمحه اهلل  -قال شيخ ااسالم ابن تيمية  ◙
 (ٜٗ) .رمضان، وعرفة، وعاشوراء للصغائر فقط

   ع ه  لى اهلل عليه وسلم أنه قال  يام يوم عرفة يك ر س تٌن وقال أيًضا :  ◙
و يام يوم عاشوراء يك ر س ة لكن إطالق القول بأنه يك ر ال يوجب أن يك ر 

اجلمعة ورمضان إىل  الكبائر بال توبة فإنه  لى اهلل عليه وسلم قال ِف اجلمعة إىل
ومعلوم أن الصالة هي أفضل من الصيام  رمضان ك ارة دلا بي هن إذا اجت بت الكبائر

و يام رمضان أعظم من  يام يوم عرفة وال يك ر السيئات إال باجت اب الكبائر  
كما قيدأ ال يب  لى اهلل عليه وسلم فكيف يظن أن  وم يوم أو يومٌن تطوعا 

 (ٓ٘). رب اخلمر وادليسر والسحر وضلوأ فهذا ال يكونيك ر الزنا والسرقة وش
 

                                                           

 . (ٖٛٔ٘حٖٖ٘/ٖ ) شعب ااديان .للبيهقي (ٚٗ)
 . (ٚ٘) لطائف ادلعارف (ٛٗ)
 . (ٖٗٗ/٘) ال تاوى الكربى (ٜٗ)
 . ( ٜٕٓ ) سلتصر ال تاوى ادلصرية البن تيمية (ٓ٘)
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قال إمام احلرمٌن وكل ما يرد ِف األخبار من :  -رمحه اهلل  -قال اامام ال ووي  ◙
تك ًن الذنوب فهو ع دي زلمول على الصغائر دون ادلوبقات هذا كالمه وقد ثبت 

مسعت رسول ِف الصحي  ما يؤيدأ فمن ذلك حديث عثمان رضي اهلل ع ه قال " 
اهلل  لى اهلل عليه وسلم يقول ما من إمرى مسلم ربضرأ  الة مكتوبة فيحسن 
وضوءها وخشوعها وركوعها إال كانت له ك ارة دلا قبلها من الذنوب ما مل تؤت  
كبًنة وذلك الدهر كله " رواأ مسلم وعن أيب هريرة رضي اهلل ع ه أن رسول اهلل 

مس واجلمعة إىل اجلمعة ك ارة دلا بي هن ما مل  لى اهلل عليه وسلم قال الصالة اخل
تغش الكبائر " رواأ مسلم وع ه أن ال يب  لى اهلل عليه وسلم كان يقول " 

الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مك رات دلا بي هن من 
 الذنوب إذا اجت ب الكبائر " رواأ مسلم قلت وِف معىن هذأ األحاديث تأويالن

يك ر الصغائر بشرط أن ال يكون ه اك كبائر فإن كانت كبائر مل يك ر  دمها()أح
 شيئا ال الكبائر وال الصغائر

الصغائر وتقديرأ يغ ر ذنوبه   وهو األ   ادلختار أنه يك ر كل الذنوب )والثاِن(
كلها إال الكبائر قال القاضي عياض رمحه اهلل هذا ادلذكور ِف األحاديث من غ ران 

ون الكبائر هو مذهب أهل الس ة وأن الكبائر إمنا تك رها التوبة أو رمحة الصغائر د
 (ٔ٘) .اهلل تعايل

 

 عرفة يكفر سنتين وعاشوراء سنة واحدة :صيام  م  ل  
 

إن قيل مل كان عاشوراء يك ر س ة ويوم عرفة :  -رمحه اهلل  -قال ابن القيم  ◙
 : يك ر س تٌن؟ قيل فيه وجهان

شهر حرام وقبله شهر حرام وبعدأ شهر حرام خبالف  أحدمها: أن يوم عرفة ِف
 عاشوراء.

                                                           

 . (ٖٔٗ/ٙ) ش  ادلهذب اجملموع (ٔ٘)
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الثاِن: أن  وم يوم عرفة من خصائص شرع ا خبالف عاشوراء فضوعف بربكات 
 (ٕ٘) ادلصط ى  لى اهلل عليه وسلم واهلل أعلم.

 

 وم عاشوراء يك ر س ة وإن  يام يوم عرفة :  -رمحه اهلل  -قال ابن حجر  ◙
يك ر س تٌن وظاهرأ أن  يام يوم عرفة أفضل من  يام يوم عاشوراء وقد قيل ِف 

ِف ذلك إن يوم عاشوراء م سوب إىل موسى عليه السالم ويوم عرفة  الحكمة
 (ٖ٘) . م سوب إىل ال يب  لى اهلل عليه وسلم فلذلك كان أفضل

 

 

 اليوم التاسع : وىل عاشوراء ى

قال أ حاب ا عاشورا هو اليوم العاشر من :  -رمحه اهلل  -ال ووي  مقال ااما ◙
ابن عباس  احملرم وتاسوعاء هو التاسع م ه هذا مذهب ا وبه قال مجهور العلماء وقال

عاشوراء هو اليوم التاسع من احملرم ثبت ذلك ع ه ِف  حي  مسلم وتأوله على أنه 
اابل فإن العرب تسمي اليوم اخلامس من أيام الورد ربعا بكسر مأخوذ من إظماء 

الراء وكذا تسمي باقي األيام على هذأ ال سبة فيكون التاسع على هذا عشرا بكسر 
العٌن والصحي  وشلا قاله اجلمهور وهو أن عاشوراء هو اليوم العاشر وهو ظاهر 

 (ٗ٘) . ةاألحاديث ومقتضى إطالق الل ظ وهو ادلعروف ع د أهل اللغ
 

األكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من :  -رمحه اهلل  - اْلُمِ ًنِ بن اقال  ◙
 (٘٘) . شهر اهلل احملرم وهو مقتضى االشتقاق والتسمية

 
 

 

                                                           

 . (ٖٙٚ/ٗ) بدائع ال وائد  (ٕ٘)
 . (ٕٚٓٓحٕٜٕ/ٗ) فت  الباري  (ٖ٘)
 . (ٖٖٗ/ٙ) اجملموع ش  ادلهذب (ٗ٘)
 . (ٕٚٓٓحٕٛٛ/ٗ) فت  الباري . البن حجر (٘٘)
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  القضاء بنية عاشوراء من عليو قضاء من رمضان ىل يصوم

عاشوراء وعليه من  ام يوم عرفة، أو يوم :  -رمحه اهلل  -قال الشيخ العثيمٌن  ◙
قضاء من رمضان فصيامه  حي ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء 

 (ٙ٘) .رمضان حصل له األجران: أجر يوم عرفة، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء
 

 من فاتو صيام عاشوراء فهل عليو القضاء .
 

سبب، ونوع ال ال وافل نوعان: نوع له :  -رمحه اهلل  -قال الشيخ زلمد العثيمٌن  ◙
سبب له. فالذي له سبب ي وت ب وات السبب وال يُقضى، مثال ذلك: ربية 

ادلسجد، لو جاء الرجل وجلس مث طال جلوسه مث أراد أن يأيت بتحية ادلسجد، مل 
تكن ربية للمسجد، ألهنا  الة ذات سبب، مربوطة بسبب، فإذا فات فاتت 

عاشوراء، فإذا أخر اانسان  وم  ادلشروعية، ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم
يوم عرفة ويوم عاشوراء بال عذر فال شك أنه ال يقضي، وال ي ت ع به لو قضاأ، أي 

 ال ي ت ع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء.
وأما إذا مر على اانسان وهو معذور كادلرأة احلائض وال  ساء أو ادلريض، فالظاهر 

 (ٚ٘) بيوم معٌن ي وت حكمه ب وات هذا اليوم.أيضاً أنه ال يقضي، ألن هذا خص 
 

 ىل يجوز قطع الصيام في يوم عاشوراء؟
 

الصائم " ال يب  لى اهلل عليه وسلم قال: عن أم هاِن رضي اهلل ع ها : قالت  ◙
 (ٛ٘).ادلتطوع أمًن ن سه إنشاء  ام وإنشاء أفطر"

 

                                                           

 . ( ٛٗ/ٕٓ) رلموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ زلمد بن  احل العثيمٌن (ٙ٘)
 . ( ٖٗ/ٕٓ) زلمد بن  احل العثيمٌن رلموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ (ٚ٘)
( قال ٜٕٚٓح ٕٗٙ/ٔمشكاة ادلصابي  ) (  ٖٗ٘ٛحٕ)  (  حي  اجلامع ٕٖٚحٜٓٔ/ٖ) رواأ الرتمذي  (ٛ٘)

 . إس ادأ جيد -رمحه اهلل -األلباِن 
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شيء على من دخل ِف أمجع العلماء على أنه ال  -رمحه اهلل  -قال ابن عبد الرب  ◙
  يام أو  دقة تطوع فقطعه عليه عذٍر من حدث أو غًنأ مل يكن له فيه سبب.

(ٜ٘) 
 وم ال افلة ُيوز قطعه واألكل ِف أث اء ال هار :  -رمحه اهلل  -قال اامام ال ووي  ◙

ويبطل الصوم ألنه ن ل فهو إىل خًنة اانسان ِف االبتداء وكذا ِف الدوام وشلن قال 
لك هم كلهم والشافعي معهم  مجاعة من الصحابة وأمحد وإسحاق وآخرونهبذا 

 (ٓٙ) . مت قون على استحباب إسبامه
 

 بعض بدع عاشوراء :
 

وأما سائر األمور: مثل ازباذ طعام :  -رمحه اهلل  -قال شيخ ااسالم ابن تيمية  ◙
ن قة، أو خارج عن العادة، إما حبوب وإما غًن حبوب، أو ذبديد لباس وتوسيع 

اشرتاء حوائج العام ذلك اليوم، أو فعل عبادة سلتصة. كصالة سلتصة به، أو قصد 
الذب ، أو ادخار حلوم األضاحي ليطبخ هبا احلبوب، أو االكتحال واالختضاب، أو 
االغتسال أو التصاف ، أو التزاور أو زيارة ادلساجد وادلشاهد، وضلو ذلك، فهذا من 

وال خل اؤأ الراشدون،  س ها رسول اهلل  لى اهلل عليه وسلم كرة، الِت مل يالبدع ادل
وال استحبها أحد من أئمة ادلسلمٌن ال مالك وال الثوري، وال الليث بن سعد، وال 

أبو ح ي ة، وال األوزاعي، وال الشافعي، وال أمحد بن ح بل، وال إسحاق بن راهويه، 
وإن كان بعض ادلتأخرين، من  وال أمثال هؤالء من أئمة ادلسلمٌن، وعلماء ادلسلمٌن

أتباع األئمة قد كانوا يأمرون ببعض ذلك. ويروون ِف ذلك أحاديث وآثارا، 

                                                           

 ( .ٖٕٛ/ٖالستذكار )ا (ٜ٘)
 ( .ٗ٘ٔٔحٜٕ/ٛشرح مسلم لل ووي ) (ٓٙ)
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ويقولون: " إن بعض ذلك  حي . فهم سلطئون غالطون بال ريب ع د أهل ادلعرفة 
 (ٔٙ) حبقائق األمور.
 فكان ما زي ه الشيطان ألهل الضالل والغي من ازباذ يوم عاشوراءوقال أيًضا : 

مأسبا، وما يص عون فيه من ال دب وال ياحة، وإنشاد قصائد احلزن، ورواية األخبار 
الِت فيها كذب كثًن والصدق فيها ليس فيه إال ذبديد احلزن، والتعصب، وإثارة 

الشح اء واحلرب، وإلقاء ال نت بٌن أهل ااسالم، والتوسل بذلك إىل سب 
لدنيا ومل يعرف طوائف ااسالم أكثر  السابقٌن األولٌن، وكثرة الكذب وال نت ِف ا

كذبا وفت ا ومعاونة للك ار على أهل ااسالم، من هذأ الطائ ة الضالة الغاوية، 
:   لى اهلل عليه وسلم دلارقٌن. وأولئك قال فيهم ال يبفإهنم شر من اخلوارج ا

 « .يقتلون أهل ااسالم، ويدعون أهل األوثان»
ادلشركٌن على أهل بيت ال يب  لى اهلل عليه رى و وهؤالء يعاونون اليهود وال صا

وأمته ادلؤم ٌن كما أعانوا ادلشركٌن من الرتك والتتار على ما فعلوأ ببغداد،  وسلم
وغًنها، بأهل بيت ال بوة، ومعدن الرسالة ولد العباس، وغًنهم من أهل البيت 

ااسالم، وادلؤم ٌن، من القتل والسيب وخراب الديار. وشر هؤالء وضررهم على أهل 
 (ٕٙ) .ال حيصيه الرجل ال صي  ِف الكالم

 

وكل ما روى ِف فضل ااكتحال ِف يوم عاشوراء :  -رمحه اهلل  -قال ابن رجب  ◙
 (ٖٙ) . وااختضاب وااغتسال فيه فموضوع ال يص 

 

دهان والتطيب فمن وأما حديث االكتحال واال:  -رمحه اهلل  -قال ابن القيم  ◙
الكذابٌن وقابلهم آخرون فازبذوأ يوم تأمل وحزن والطائ تان مبتدعتان  وضع

                                                           

 . ( ٖٕٓ/ٔ ) ال تاوى الكربى (ٔٙ)
 . ( ٕٔٓ/ٔ ) ال تاوى الكربى (ٕٙ)
 . ( ٜ٘ ) لطائف ادلعارف (ٖٙ)
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وأهل الس ة ي علون فيه ما أمر به ال يب  لى اهلل عليه وسلم  خارجتان عن الس ة.
 (ٗٙ) من الصوم وُيت بون ما أمر به الشيطان من البدع.

 

و ار الشيطان بسبب قتل احلسٌن  -رمحه اهلل  -قال شيخ ااسالم بن تيمية  ◙
رضي اهلل ع ه حيدث لل اس بدعتٌن بدعة احلزن وال وح يوم عاشوراء من اللطم 

والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد ادلراثى وما ي ضي إليه ذلك من سب السلف 
ولع تهم وإدخال من ال ذنب له مع ذوي الذنوب ح ى يسب السابقون األولون 

 كثًن م ها كذب وكان قصد من سن ذلك فت  باب ال ت ة وتقرأ أخبار مصرعه الِت
وال رقة بٌن األمة فإن هذا ليس واجبا وال مستحبا بات اق ادلسلمٌن بل إحداث 
اجلزع وال ياحة للمصائب القددية من أعظم ما حرمه اهلل ورسوله وكذلك بدعة 

 . السرور وال رح
سٌن بن علي رضي اهلل ع ه فهو وأما ازباذأ مأسبا كما ت عله الرافضة ألجل قتل احل

من عمل من ضل سعيه ِف احلياة الدنيا وهو حيسب أنه حيسن   عا ومل يأمر اهلل 
 (٘ٙ) وال رسوله بازباذ أيام مصائب األنبياء وموهتم مأسبا فكيف دبن دوهنم.

 
 

وقد تغاال الرافضة قبحهم :  -رمحه اهلل  -قال احلافظ ابن نا ر الدين الدمشقي  ◙
حزهنم ذلذأ ادلصيبة وازبذوا يوم عاشوراء مأسباً دلقتل احلسٌن رضي اهلل تعاىل اهلل ِف 

ع ه ، فيقيمون ِف مثل هذا اليوم العزاء ، ويطيلون ال وح والبكاء ، ويظهرون احلزن 
والكآبة ، وي علون فعل غًن أهل اا ابة ، ويتعدون إىل سب بعض الصحابة ، 

ن اهلل اخلزي وال كال ، ولو كان ذلك جائزاً وهذا عمل القوم الضاّلل ادلستوجبٌن م
بٌن ادلسلمٌن لكان أحق بادلأمت اليوم الذي قبض فيه زلمد سيد ادلرسلٌن  لوات 

 (ٙٙ)اهلل وسالمه عليهم .
 

                                                           

 .(  ٜٛ)  ادل ار ادل يف (ٗٙ)
 .(  ٖٚٓ/ٕ٘)  رلموع ال تاوى(  ٗ٘٘/ٗ) م هاج الس ة  (٘ٙ)
 .(  ٕٛ ) البن نا ر الدين الدمشقي.  الل ظ ادلكرم ب ضل عاشوراء احملرم (ٙٙ)
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 ةِ أََمر ُمِعزُّ الدَّول جَّة م هاِف ثامن َعَشر ِذي احلِ و :  -رمحه اهلل  -قال ابن كثًن  ◙
بَاِدُب َيادِ سواُق بِاللَّيل كما ِف اأَلعاألَ  وَأن تُ َت  بِِإظهاِر الزِّي ِة بِبغداد ، وَأن ُتضرَب الدَّ

 -َغِديِر ُن بِأَبواِب األَُمراِء وِع َد الشَُّرِط ؛ فَاَرًحا بَِعيد الاَوالُبوقَاُت، وَأن ُتشَعَل ال ًِّن 
 (ٚٙ). ةً  َكر فكان َوقًتا َعِجيًبا وَيوًما َمشُهوًدا، وِبدَعًة ظَاهرًة مُ  -ُخمٍّ َغِديِر 

، وال مشروعاً  إعلم أن عيد الغدير مل يكن عيداً  : -رمحه اهلل  -قال ادلقريزي  ◙
األّمة ادلقتدى هبم، وأّول ما عرف ِف ااسالم بالعراق أيام  عمله أحد من سالف

معز الدولة علّي بن بويه، فإنه أحدثه ِف س ة اث تٌن ومخسٌن وثلثمائة، فازبذأ 
 (ٛٙ) . الشيعة من حي ئذ عيداً 

 
 ،،،، واهلل علم ،،،،

 

                                                           

 .(  هٕٖ٘س ة  ٜٕ٘/ٙ) البداية وال هاية . (ٚٙ)
 .( ٕ٘٘/ٕ)  للمقريزي .ادلواعظ واالعتبار (ٛٙ)
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