
شهور  أول  وهو  مبارك  عظيم  شهر  م;  احملرّـ اهلل  شهر 
رُـم التي قال اهلل فيها:  السنة الهجرية وأحد األشهر احلُـ
ِـ  تَـابِـ اهللَّـ ي كِـ ا فِـ هْـرًـ رَـ شَـ شَـ ِـ اثْـنَـا عَـ نْـدَـ اهللَّـ هُـورِـ عِـ ةَـ الشُّـ دَّـ "إنَّـ عِـ
ينُـ  كَـ الدِّـ لِـ مٌ ذَـ رُـ ا أَـرْـبَـعَـةٌ حُـ نْـهَـ وَـاتِـ وَـاألَـرْـضَـ مِـ مَـ لَـقَـ السَّـ يَـوْـمَـ خَـ

  "... مْـ كُـ نَّـ أَـنْـفُـسَـ يهِـ وا فِـ مُـ لِـ يِّـمُـ فَـال تَـظْـ الْـقَـ
                        (سورة التوبة- اآلية 56).
ارَـ  تَـدَـ دِـ اسْـ انَـ قَـ مَـ نَّـ الزَّـ : "إِـ الَـ يِّـ [ قَـ نِـ النَّـبِـ ي بَـكْـر, عَـ نْـ أَـبِـ و عَـ
رَـ  شَـ نَـةُـ اثْـنَـا عَـ , السَّـ وَـاتِـ وَـاألَـرْـضَـ مَـ ُـ السَّـ لَـقَـ اهللَّـ هِـ يَـوْـمَـ خَـ يْـئَـتِـ كَـهَـ
ةِـ وَـذُـو  عْـدَـ , ذُـو الْـقَـ يَـاتٌ تَـوَـالِـ مٌ, ثَـالَـثٌ مُـ رُـ ا, أَـرْـبَـعَـةٌ حُـ نْـهَـ ا مِـ هْـرًـ شَـ
 " عْـبَـانَـ ادَـى وَـشَـ مَـ َـ جُـ ي بَـنيْـ رَـ الَّـذِـ بُـ مُـضَـ مُـ وَـرَـجَـ َـرَّـ ُـ ةِـ وَـاحملْـ جَّـ ِـ احلْـ

(رواه البخاري).

سبب التسمية: 
ا  محرمًـ ا  شهرًـ لكونه  بذلك  سمي  احملرم  اهلل  وشهر 
"فال  السابقة:  اآلية  في  تعالى  وقوله  لتحرميه,  ا  وتأكيدًـ
تظلموا فيهن أنفسكم", أي في هذه األشهر احملرمة ألنها 

آكد وأبلغ في اإلثم من غيرها.

وعن ابن عباس ] في قوله تعالى: "فال تظلموا فيهن 
أشهر  أربعة  ذلك  من  اختص  ثم  كلهن  في  أنفسكم". 
فيهن  الذنب  وجعل  حرماتهن  م  وعظّـ ا  حرامًـ فجعلهن 

أعظم والعمل الصالح واألجر أعظم.
قال ابن رجب: "وقد سمى النبي [ احملرم شهر اهلل, 
وإضافته إلى اهلل تدل على شرفه وفضله, فإن اهلل تعالى 
ا  ال يضيف إليه إال خواص مخلوقاته, كما نسب محمدًـ
إلى  األنبياء  من  وغيرهم  ويعقوب  وإسحاق  وإبراهيم 

عبوديته, ونسب إليه بيته وناقته. 

فضل شهر ا� المحرم:
قال ابن رجب: "وقد اختلف العلماء في أي األشهر احلرم 
أفضل? فقال احلسن وغيره: أفضلها شهر اهلل احملرم, 
ورجحه طائفة من املتأخرين, وروى وهب بن جرير عن 
قرة بن خالد عن احلسن, قال: إن اهلل افتتح السنة بشهر 

بعد  السنة  في  شهر  فليس  بشهرٍ حرام,  وختمها  حرامٍ 
يسمى  وكان  احملرم,  من  اهلل  عند  أعظم  رمضان  شهر 

شهر اهلل األصم من شدة حترميه".

عاشوراء في التاريخ: 
عن ابن عباس (رضي اهلل عنهما) قال: قدم النبي [ 
ا  ذَـ ا هَـ املدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: "مَـ
نْـ  يلَـ مِـ ائِـ رَـ سْـ ي إِـ ُـ بَـنِـ ى اهللَّـ َّـ ا يَـوْـمٌ جنَـ ذَـ , هَـ حٌ الِـ ا يَـوْـمٌ صَـ ذَـ الُـوا هَـ قَـ
مْـ  نْـكُـ مِـ ى  ُـوسَـ مبِـ قُّـ  أَـحَـ أَـنَـا  فَـ قال:  ى,  مُـوسَـ هُـ  امَـ فَـصَـ مْـ  هِـ وِّـ دُـ عَـ

" (رواه البخاري). هِـ يَـامِـ صِـ رَـ بِـ أَـمَـ هُـ وَـ امَـ فَـصَـ

فضل صيام عاشوراء: 
يَّـ  أَـيْـتُـ النَّـبِـ ا رَـ عن ابن عباس (رضي اهلل عنهما) قال: "مَـ

ا الْـيَـوْـمَـ  ذَـ الّـ هَـ هِـ إِـ يْـرِـ لَـى غَـ لَـهُـ عَـ يَـامَـ يَـوْـمٍ فَـضَّـ ى صِـ رَّـ [ يَـتَـحَـ
  ". انَـ رَـمَـضَـ هْـرَـ  شَـ ي  يَـعْـنِـ هْـرَـ  الشَّـ ا  ذَـ وَـهَـ ورَـاءَـ,  اشُـ عَـ يَـوْـمَـ 

يقصد  أي  "يتحرى"  ومعنى  البخاري)  (رواه 
صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه. 

يوم  "صيام  قال:   ] النبي  ]عن  قتادة  أبي  وعن 
التي  السنة  يكفر  أن  اهلل  على  أحتسب  إني  عاشوراء, 

قبله" (رواه ابن ماجه والترمذي). 
استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء:

نيَـ  ا) قال: حِـ نْـهُـمَـ ُـ عَـ يَـ اهللَّـ بَّـاسٍ (رَـضِـ بْـنَـ عَـ ِـ  بْـدَـ اهللَّـ روى عَـ
الُـوا يَـا  هِـ قَـ يَـامِـ صِـ رَـ بِـ أَـمَـ ورَـاءَـ وَـ اشُـ ِـ [ يَـوْـمَـ عَـ ولُـ اهللَّـ امَـ رَـسُـ صَـ
ولُـ  الَـ رَـسُـ قَـ ارَـى فَـ هُـ الْـيَـهُـودُـ وَـالنَّـصَـ مُـ نَّـهُـ يَـوْـمٌ تُـعَـظِّـ ِـ إِـ ولَـ اهللَّـ رَـسُـ
نَـا الْـيَـوْـمَـ  مْـ ُـ صُـ اءَـ اهللَّـ نْـ شَـ لُـ إِـ بِـ ُـقْـ ا كَـانَـ الْـعَـامُـ املْـ ذَـ إِـ ِـ [ فَـ اهللَّـ
ِـ  ولُـ اهللَّـ يَـ رَـسُـ تَّـى تُـوُـفِّـ لُـ حَـ بِـ ُـقْـ لَـمْـ يَـأْـتِـ الْـعَـامُـ املْـ الَـ فَـ عَـ قَـ التَّـاسِـ

[" (رواه مسلم).
وآخرون:  وإسحاق  وأحمد  وأصحابه  الشافعي  قال 
النبي [  ألن  ا,  جميعًـ والعاشر  التاسع  صوم  "يستحب 

صام العاشر, ونوى صيام التاسع".
حكم إفراد عاشوراء بالصيام:

يَـوْـمِـ  يَـامُـ  "صِـ اهلل):  (رحمه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
" (الفتاوى  وْـمِـ الصَّـ بِـ ادُـهُـ  رَـ إفْـ هُـ  رَـ يُـكْـ نَـةٍ وَـال  ارَـةُـ سَـ كَـفَّـ ورَـاءَـ  اشُـ عَـ

الكبرى).
ال  "وعاشوراء  الهيتمي:  حجر  البن  احملتاج  حتفة  وفي 

بأس بإفراده.." (باب صوم التطوع).
م:  فضل اإلكثار من صيام النافلة في شهر محرّـ

لُـ  ِـ [: "أَـفْـضَـ ولُـ اهللَّـ الَـ رَـسُـ : قَـ الَـ ةَـ ] قَـ يْـرَـ رَـ ي هُـ أَـبِـ نْـ  عَـ
الةِـ  الصَّـ لُـ  أَـفْـضَـ وَـ مُـ,  َـرَّـ ُـ ِـ احملْـ هْـرُـ اهللَّـ انَـ شَـ رَـمَـضَـ بَـعْـدَـ  يَـامِـ  الصِّـ

" (رواه مسلم).  الةُـ اللَّـيْـلِـ ةِـ صَـ يضَـ رِـ بَـعْـدَـ الْـفَـ
غير  قطّـ  كامال  ا  شهرًـ يصم  لم   ] النبي  أنّـ  ثبت  قد 
رمضان, فيُـحمل هذا احلديث على الترغيب في اإلكثار 

يام في شهر محرم, ال صومه كله.  من الصّـ



شهور  أول  وهو  مبارك  عظيم  شهر  م;  احملرّـ اهلل  شهر 
رُـم التي قال اهلل فيها:  السنة الهجرية وأحد األشهر احلُـ
ِـ  تَـابِـ اهللَّـ ي كِـ ا فِـ هْـرًـ رَـ شَـ شَـ ِـ اثْـنَـا عَـ نْـدَـ اهللَّـ هُـورِـ عِـ ةَـ الشُّـ دَّـ "إنَّـ عِـ
ينُـ  كَـ الدِّـ لِـ مٌ ذَـ رُـ ا أَـرْـبَـعَـةٌ حُـ نْـهَـ وَـاتِـ وَـاألَـرْـضَـ مِـ مَـ لَـقَـ السَّـ يَـوْـمَـ خَـ

  "... مْـ كُـ نَّـ أَـنْـفُـسَـ يهِـ وا فِـ مُـ لِـ يِّـمُـ فَـال تَـظْـ الْـقَـ
                        (سورة التوبة- اآلية 56).
ارَـ  تَـدَـ دِـ اسْـ انَـ قَـ مَـ نَّـ الزَّـ : "إِـ الَـ يِّـ [ قَـ نِـ النَّـبِـ ي بَـكْـر, عَـ نْـ أَـبِـ و عَـ
رَـ  شَـ نَـةُـ اثْـنَـا عَـ , السَّـ وَـاتِـ وَـاألَـرْـضَـ مَـ ُـ السَّـ لَـقَـ اهللَّـ هِـ يَـوْـمَـ خَـ يْـئَـتِـ كَـهَـ
ةِـ وَـذُـو  عْـدَـ , ذُـو الْـقَـ يَـاتٌ تَـوَـالِـ مٌ, ثَـالَـثٌ مُـ رُـ ا, أَـرْـبَـعَـةٌ حُـ نْـهَـ ا مِـ هْـرًـ شَـ
 " عْـبَـانَـ ادَـى وَـشَـ مَـ َـ جُـ ي بَـنيْـ رَـ الَّـذِـ بُـ مُـضَـ مُـ وَـرَـجَـ َـرَّـ ُـ ةِـ وَـاحملْـ جَّـ ِـ احلْـ

(رواه البخاري).

سبب التسمية: 
ا  محرمًـ ا  شهرًـ لكونه  بذلك  سمي  احملرم  اهلل  وشهر 
"فال  السابقة:  اآلية  في  تعالى  وقوله  لتحرميه,  ا  وتأكيدًـ
تظلموا فيهن أنفسكم", أي في هذه األشهر احملرمة ألنها 

آكد وأبلغ في اإلثم من غيرها.

وعن ابن عباس ] في قوله تعالى: "فال تظلموا فيهن 
أشهر  أربعة  ذلك  من  اختص  ثم  كلهن  في  أنفسكم". 
فيهن  الذنب  وجعل  حرماتهن  م  وعظّـ ا  حرامًـ فجعلهن 

أعظم والعمل الصالح واألجر أعظم.
قال ابن رجب: "وقد سمى النبي [ احملرم شهر اهلل, 
وإضافته إلى اهلل تدل على شرفه وفضله, فإن اهلل تعالى 
ا  ال يضيف إليه إال خواص مخلوقاته, كما نسب محمدًـ
إلى  األنبياء  من  وغيرهم  ويعقوب  وإسحاق  وإبراهيم 

عبوديته, ونسب إليه بيته وناقته. 

فضل شهر ا� المحرم:
قال ابن رجب: "وقد اختلف العلماء في أي األشهر احلرم 
أفضل? فقال احلسن وغيره: أفضلها شهر اهلل احملرم, 
ورجحه طائفة من املتأخرين, وروى وهب بن جرير عن 
قرة بن خالد عن احلسن, قال: إن اهلل افتتح السنة بشهر 

بعد  السنة  في  شهر  فليس  بشهرٍ حرام,  وختمها  حرامٍ 
يسمى  وكان  احملرم,  من  اهلل  عند  أعظم  رمضان  شهر 

شهر اهلل األصم من شدة حترميه".

عاشوراء في التاريخ: 
عن ابن عباس (رضي اهلل عنهما) قال: قدم النبي [ 
ا  ذَـ ا هَـ املدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: "مَـ
نْـ  يلَـ مِـ ائِـ رَـ سْـ ي إِـ ُـ بَـنِـ ى اهللَّـ َّـ ا يَـوْـمٌ جنَـ ذَـ , هَـ حٌ الِـ ا يَـوْـمٌ صَـ ذَـ الُـوا هَـ قَـ
مْـ  نْـكُـ مِـ ى  ُـوسَـ مبِـ قُّـ  أَـحَـ أَـنَـا  فَـ قال:  ى,  مُـوسَـ هُـ  امَـ فَـصَـ مْـ  هِـ وِّـ دُـ عَـ

" (رواه البخاري). هِـ يَـامِـ صِـ رَـ بِـ أَـمَـ هُـ وَـ امَـ فَـصَـ

فضل صيام عاشوراء: 
يَّـ  أَـيْـتُـ النَّـبِـ ا رَـ عن ابن عباس (رضي اهلل عنهما) قال: "مَـ

ا الْـيَـوْـمَـ  ذَـ الّـ هَـ هِـ إِـ يْـرِـ لَـى غَـ لَـهُـ عَـ يَـامَـ يَـوْـمٍ فَـضَّـ ى صِـ رَّـ [ يَـتَـحَـ
  ". انَـ رَـمَـضَـ هْـرَـ  شَـ ي  يَـعْـنِـ هْـرَـ  الشَّـ ا  ذَـ وَـهَـ ورَـاءَـ,  اشُـ عَـ يَـوْـمَـ 

يقصد  أي  "يتحرى"  ومعنى  البخاري)  (رواه 
صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه. 

يوم  "صيام  قال:   ] النبي  ]عن  قتادة  أبي  وعن 
التي  السنة  يكفر  أن  اهلل  على  أحتسب  إني  عاشوراء, 

قبله" (رواه ابن ماجه والترمذي). 
استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء:

نيَـ  ا) قال: حِـ نْـهُـمَـ ُـ عَـ يَـ اهللَّـ بَّـاسٍ (رَـضِـ بْـنَـ عَـ ِـ  بْـدَـ اهللَّـ روى عَـ
الُـوا يَـا  هِـ قَـ يَـامِـ صِـ رَـ بِـ أَـمَـ ورَـاءَـ وَـ اشُـ ِـ [ يَـوْـمَـ عَـ ولُـ اهللَّـ امَـ رَـسُـ صَـ
ولُـ  الَـ رَـسُـ قَـ ارَـى فَـ هُـ الْـيَـهُـودُـ وَـالنَّـصَـ مُـ نَّـهُـ يَـوْـمٌ تُـعَـظِّـ ِـ إِـ ولَـ اهللَّـ رَـسُـ
نَـا الْـيَـوْـمَـ  مْـ ُـ صُـ اءَـ اهللَّـ نْـ شَـ لُـ إِـ بِـ ُـقْـ ا كَـانَـ الْـعَـامُـ املْـ ذَـ إِـ ِـ [ فَـ اهللَّـ
ِـ  ولُـ اهللَّـ يَـ رَـسُـ تَّـى تُـوُـفِّـ لُـ حَـ بِـ ُـقْـ لَـمْـ يَـأْـتِـ الْـعَـامُـ املْـ الَـ فَـ عَـ قَـ التَّـاسِـ

[" (رواه مسلم).
وآخرون:  وإسحاق  وأحمد  وأصحابه  الشافعي  قال 
النبي [  ألن  ا,  جميعًـ والعاشر  التاسع  صوم  "يستحب 

صام العاشر, ونوى صيام التاسع".
حكم إفراد عاشوراء بالصيام:

يَـوْـمِـ  يَـامُـ  "صِـ اهلل):  (رحمه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
" (الفتاوى  وْـمِـ الصَّـ بِـ ادُـهُـ  رَـ إفْـ هُـ  رَـ يُـكْـ نَـةٍ وَـال  ارَـةُـ سَـ كَـفَّـ ورَـاءَـ  اشُـ عَـ

الكبرى).
ال  "وعاشوراء  الهيتمي:  حجر  البن  احملتاج  حتفة  وفي 

بأس بإفراده.." (باب صوم التطوع).
م:  فضل اإلكثار من صيام النافلة في شهر محرّـ

لُـ  ِـ [: "أَـفْـضَـ ولُـ اهللَّـ الَـ رَـسُـ : قَـ الَـ ةَـ ] قَـ يْـرَـ رَـ ي هُـ أَـبِـ نْـ  عَـ
الةِـ  الصَّـ لُـ  أَـفْـضَـ وَـ مُـ,  َـرَّـ ُـ ِـ احملْـ هْـرُـ اهللَّـ انَـ شَـ رَـمَـضَـ بَـعْـدَـ  يَـامِـ  الصِّـ

" (رواه مسلم).  الةُـ اللَّـيْـلِـ ةِـ صَـ يضَـ رِـ بَـعْـدَـ الْـفَـ
غير  قطّـ  كامال  ا  شهرًـ يصم  لم   ] النبي  أنّـ  ثبت  قد 
رمضان, فيُـحمل هذا احلديث على الترغيب في اإلكثار 

يام في شهر محرم, ال صومه كله.  من الصّـ
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