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 المقدمة
 للعالمين . الحمد هلل رب العالمين واصلي واسلم على خير البشر أجمعين الرحمة المهداة 

 اما بعد :
فتأأي ي المساسأأباس ايسأألمية اللرتمأأة لتتأأرم الأأعدرال جمأأيل عسأأد المىأألمين ليوبلأأدا علأأى   فيأأ  ا وا 

 طهرال وصفاءال ونواءال .
ومسها الهر محرم الحرام يوبل عليسا فيترم المىلمدن فيه الوتال وتصدمدن فيه يدمال يدم صيام هد 

ان معروفأأال  فأأي ان يأأان الىأأابوة و يأأل  انأأه  أأرت   صأأدم هأأ ا يأأدم عاالأأدراء وصأأيام هأأ ا اليأأدم  أأ
أأأى   فيأأأه نبيأأأه س مدسأأأى ق سعليأأأه الصأأألة والىأأألم ق وا أأأر   اليأأأدم . واليهأأأد   أأأ ل  جنأأأه يأأأدم ن) 

 فرعدن و دمه .
يسة فدجد اليهد  صياما ق الى المد وعن ابن عباس رضي   عسهما  ال  :  دم رسدل   س 

ق : س ما ه ا اليدم ال ي  صدمسه فوالدا : ه ا يدم عظيم س يدم عاالدراء فوال لهم رسدل   
أن)ى   ع وجل فيه مدسى و دمه و ر  فيه فرعدن و دمه ق و ال عليه أفضل الصلة والىلم 

والىؤال هسا : هد استمرار ه ا الصيام أم نىخ بصيام  –ق 1دمدهسفسحن   وأولى بمدسى مسهم فص
 رمضان  فللفوهاء في صدم ه ا اليدم آراء مختلفة سسبين ذل  عن طرتق بحثسا ه ا .

رم و يأأل و يأأل عاالأأدراء عشأأدراء مأأد ان  اليأأدم العاالأأر مأأن المحأأ تعريففع شورفف لاة ل:ففة   
 التاسع .

 أأأأال ان هأأأأري ولأأأأم يىأأأأمع فأأأأي أمثلأأأأة انسأأأأماء اسأأأأما علأأأأى فأأأأاعدجء  ج أحأأأأر   ليلأأأأة  أأأأال 
 .  ق2سالضاروراء الضراء والىارواء

يعسأأي عاالأأدراء  ينأأه  أأيول فيأأأه  ق3سوور  بحأأدي) س لأأقن بويأأه  لأأى  ابأأل ج صأأدمن التاسأأعق
عشر الدر  أنها  ىعة أيام والعرب  ودل : ور س الماء عشرال يعسدن يدم التاسع فيعدا عشأرتن ولأم 
يودلدا عشرتن ننهمأا عشأران وضعأل الثالأ) ف)مأع فويأل عشأرتن و أال ابأن بأري ج احىأبهم سأمدا 

ج على انظمأاء نحأد العشأر جن ايبأل  شأرب فأي اليأدم التاسأع و ىأمى اليأدم عاالدراء  اسدعاء  
 . ق4سالخامس من ايام الدر  رضعال 

                                                 

 4460بر م  4/1764ق صحيح البخاري  تاب  فىير سدرة طه  (1

 . 13/43،  اج العروس  1/75، المصباح المسير  1/182، مختار الصحاح  569-4لىان العرب ق2س

  9381بر م  2/313مصسف ابن ابي اليبة ق 3س

 . 8/34لىان العرب  ق4س
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واُلتىع بالضم ج ء من  ىعة أج اء التىع والتاسدعاء بالمد  يل يدم العاالأدراء وأظسأه مدلأدال 
 . ق1سلهم  اسعال وا ىع الودم صاروا  ىعة و ىع الودم من باب  طع  ذا اخ   ىع أمدالهم أو  ان

العلمأأاء مختلفأأدن فأأي  حديأأد يأأدم عاالأأدراء  أأال ابأأن ح)أأر واختلأأف اهأأل الشأأر  فأأي  اصففحاًو   
يعسأأي محأأرم  أأال الورطبأأي عاالأأدراء مصأأدر  عأأن عاالأأرة  – عييسأأه فوأأال انهثأأر هأأد اليأأدم العاالأأر 

  ق2سللمبالغة والتعظيم
الأى  دلأأه و أأ ل  الأى الثليةوالأأ ي  ميأأل اليأأه الأسفس هأأد ان الموصأأد  بأأه اليأدم العاالأأر مأأن محأأرم 

ق بصأأأأدم يأأأأدم  جن اجحا يأأأ) الصأأأأحيحة صأأأأرحه بأأأأه فعأأأن ابأأأأن عبأأأأاس  أأأأال امأأأر سأأأأدل   س
  ق3سعاالدراء يدم العاالر

 . ق4سق امر بصيام يدم عاالدراء يدم العشر وعن عائشة ان السبي س
واما من  ال انه اليدم التاسع فه ا بعد ان علأم رسأدل سصألى    عليأه وسألم ق ان اليهأد   صأدم 

  ق5ساليدم العاالر فوال س لقن بويه الى  ابل جصدمن التاسع يعسي يدم عاالدراء قق
مدسى س رضي   عسه ق انه  ال :  ان يدم عاالدراء  عده اليهد   فود صحح: عن أبي

وفي راوتة مىلم :  ان يدم  ق6سس فصدمده انتم قالسبي س صلى   عليه وسلم ق : عيدال .  ال 
 . ق7سعاالدراء يدم  عظمه اليهد 

ى :  ان أهل خيبر يصدمدن يأدم عاالأدراء يتخ ونأه عيأدال وتلبىأدن نىأاءهم وفي رواية أخر 
 .ق8سفيه حليهم والار هم فوال رسدل   س صلى   عليه وسلم ق سفصدمده انتم ق

 أأأال ايمأأأام السأأأدوي  دلأأأه :  س الشأأأارة ق وهأأأي الهيقأأأة الحىأأأسة وال)مأأأال أي يلبىأأأدنها لباسأأأهم 
 . ق9سىن ال)ميلالح

 

                                                 

 . 1/32مختار الصحاح  ق1س

 4/245باري فتح ال  (2)

  755اء في صدم يدم عاالدراء بر م ماج 3/128ق جامع الترم ي 3س

ما جاء في البخاري امر بصيام يدم  3/189ق الهيثمي رواه البخاري ورجاله رجال الصحيح م)مع ال وائد 4س
 1897بر م  2/704صام ومن الاء افطر  عاالدراء فما فرض رمضان  ال من الاء

  9381بر م  2/313ق مصسف ابن ابي اليبه 5س

 . 1901ر م  2/704صحيح البخاري  ق6س

 . 1131ر م  2/796صحيح مىلم  ق7س

 . 1131ر م  2/796صحيح مىلم  ق8س

 . 8/10الرح السدوي على صحيح مىلم  ق9س
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 و يل هد اسم اسلمي ج يعر  في ال)اهلية جنه ج يعر  في  لمهم فاعدجء
 .ق1سور  على ذل  بان الشار  نطق به و ان يىمى في ال)اهلية وج يعر   اج  به ا اجسم

 عاشوراء يوم صوم حكم

اختلأف الفوهأأاء فأأي حمأم صأأدم هأأ ا اليأأدم وهأل ان حمأأم صأأيامه فرضأا ام سأأسة واختلفأأدا فأأي 
 - حديد ذل  اليدم الى ا دال :

عسد جمهدر العلماء و الفوهاء من الصأحابة  –انه اليدم العاالر من محرم  -الق ل األول  
 والتابعين و انئمة الم اهب انرضعة . ونول عسهم  ن صدم ه ا اليدم هد سسة .

 عسد ايمام مال  : هد اليدم العاالر .
 .  ق2سوج يمره  فرا ه بالصدم عسد اجمام احمد

 -وأ لتهم على ذل  :
 ق أن السبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا روى عأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن الىأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيدة عائشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة س  -1

رواه البخأأأأأاري ورجالأأأأأه رجأأأأأال  –ثمأأأأأي ق أمأأأأأر بصأأأأأيام يأأأأأدم عاالأأأأأدراء يأأأأأدم العاالأأأأأر  أأأأأال الهيس  
 .  ق3سالصحيح

 .ق4سو ال ابن الويم  فرا  العاالر وحده بالصدم
راء ق بصأدم يأدم عاالأد  عن الحىن البصري عن ابن عباس  ال س أمر رسأدل   س  -2

.  ال الترم ي حدي) حىن صأحيح. و أال المبأار فدري : ان هأ ا الحأدي) مسوطأع  ق5سيدم العاالرق
 .ق6سجن الحىن لم يىمع من ابن عباس

 . ق7سق بصدم يدم عاالدراء العاالر من المحرمأمر رسدل   س  -3
                                                 

،  شا   3/397 حفة اجحدذي  3/313ر ، نيل اجوطا 1/269،  سدتر الحدال   4/170فتح الباري  ق1س
 11/117.عمدة الواري  2/406، مداهب ال)ليل  2/338الوسا  

 عانة  1/90، الهداية  1/343ء ،  حفة الفوها 2/79وما بعدها ، بدائع الصسائع  2/277البحر الرائق  ق2س
، مداهب ال)ليل  2/273، الفداهه الدواني  2/407، التاج وايهليل  6/383، الم)مد   2/215الطالبين 

، فتح  1/391،  فىير الورطبي  3/346، اينصا  الماور ي  3/57، المغسى  1/263بداية الم)تهد  2/403
،  2/302، عدن المعبد   4/208، نيل انوطار  8/12ىلم ، الرح م 11/117، عمدة الوارئ  4/175الباري 

 . 2/57 حفة اجحدذي 

 .3ص 3يسظر هام   3/189م)مع ال وائد  ق3س

 . 2/75 ا  المعا   ق4س

 . 755ر م  3/128باب ما جاء في صدم يدم عاالدراء  – تاب الصدم  –جامع الترم ي  ق5س

 . 3/383 حفة اجحدذي بشرح جامع الترم ي للمبار فدري  ق6س

 . 3/459جامع الترم ي  ق7س
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وتممن اجعتراض على ه ه اجحا يأ) بأان اصأحاب هأ ا الوأدل يأرون صأيام عاالأدراء سأسة 
ان يودلأأدا انأأه واجأأب للأأن  وهأأ ه اجحا يأأ) ور  اجمأأر فيهأأا بصأأيامه واجمأأر للدجأأدب فلأأان اجولأأى

 ق  الأه :  يبه بعد ذلأ  بتخييأر المىألمين بأين صأدمه او  ر أه  لمأا رو أه الىأيدة س عائشأة قس 
اهليأة فلمأا ق يصأدمه فأي ال) س  ان يدم عاالدراء  صدمه  رت  في ال)اهلية و ان رسأدل  س 

 أدم  لأى المديسأة صأامه وأمأر بصأيامه فلمأا فأرض رمضأان  أرم صأيام عاالأدراء فمأن الأاء صأأامه 
 وهد اليدم العاالر ق1سومن الاء  ر ه

.والتخييأأر يأأدل  ق2سوتحتمأأل ان  أأرت  صأأامته باخبأأار اليهأأد  لهأأا ننهأأم  أأاندا يىأأمعدن مأأسهم
 على اجباحة وليس على الىسية

 ق  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال :  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال رسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدل   عأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن أبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي  تأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ة س  -4
 . ق3سق : صيام يدم عاالدراء احتىب على   ان يمفر الىسة التي  بله س 

و ال ابد عيىى الترمأ ي  ج نعلأم فأي الأيء مأن روايأاس هأ ا الحأدي) انأه  الرد شلى ذلك  
 .ق4س ال صيام يدم عاالدراء  فارة سسة  ج في حدي) أبي  تا ة

ن متن الحدي) الاذ لمخالفته روايأة الثوأاس وحتأى لأد سألمسا بهأ ه رضما ارى انه يرتد الودل با
 الرواية فهي محمدلة على ما  بل السىخ الم  در

عأأن ابأأن عبأأاس س رضأأي   عسهمأأا ق  أأال س مأأا رأيأأه السبأأي س صأألى   عليأأه وسأألم ق  -5
 ق5سضانقيتحرى صيام يدم فضله على  يره اج ه ا اليدم يدم عاالدراء وه ا الشهر يعسي الهر رم

 ق6سومعسى التحري أي يوصد صدمه لتحصيل يدابه والر بة فيه وجه ألدالله  
صدم رمضان ناسخ لصدم عاالدراء والسىخ هد مختص بانوامر والسداهي  الرد شلى ذلك  

 .ق7س   عالىوالخير ج يداخله السىخ جستحالة الل ب على 
 
 

                                                 

 . 1794ر م الحدي)  2/670صحيح البخاري  ق1س

 . 1/171الوران جبن العرضي  أحمام 1/390 فىير الورطبي  ق2س

 . 3/126سسن الترم ي  1162بر م  2/818صحيح مىلم  ق3س

 . 3/126سسن الترم ي  1/392 فىير الورطبي  ق4س

 . 1902حدي) ر م  2/705صحيح البخاري  ق5س

 . 4/292فتح الباري  ق6س

 65-2/64الورطبي  ق7س
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ق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي   عسهما  ال : لما  دم رسدل   س -6
 لى المديسة واليهد   صدم عاالدراء فىيلهم فوالدا : ه ا اليدم ال ي ظهر فيه مدسى على فرعدن  

 .ق1سس نحن أولى بمدسى مسهم فصدمده قق فوال : السبي س 
هسأأا انمأأر بصأأيام عاالأأدراء هأأد اليأأدم العاالأأر عسأأدما  أأدم عليأأه الصأألة  -وجففه الداللففة  
 والىلم  لى المديسة .

 يثير  ىاؤجس عديدة ومهمة مسها :ه ا الحدي) الرد شلى ذلك   
اجسأأتفهام مسأأه س عليأأه الصأألة والىأألم ق بالىأأؤال عأأن صأأدم هأأ ا اليأأدم الأأ ي  صأأدمه  –أ 

 اليهد  .  يف يمدن ذل  و انه  رت   صدم ذل  اليدم و ان عليه الصلة والىلم يصدمه .
ه وسأأألمق ب_ يحتمأأأل ان  لأأأدن  أأأرت    صأأأدمه فأأأي ال)اهليأأأة و أأأان السبأأأي سصأأألى   عليأأأ

يصأأدمه  بأأل ان يبعأأ) فلمأأا بعأأ)  أأرم ذلأأ  فلمأأا هأأاجر وعلأأم انأأه  أأان مأأن الأأرتعة مدسأأى عليأأه 
 .ق2سالىلم صامه وامر بصيامه فلما فرض رمضان نىخ وجدضه

لماذا  ال عليه الصلة والىلم لقن بويه الى  ابل نصدمن التاسع لمخالفة اليهد  ام  –ج 
الللم  ال سصلى   عليه وسلمق في الىأسة الثانيأة لله)أرة ورمضأان  مأا  لسأا فأرض فأي ماذا ه ا 

 الىسة الثانية لله)رة و دفى سعليه الصلة والىلمق في الىسة الحا ية عشرة لله)رة .
 يعسي لد  ان ه ا الللم صحيحا لحصله وفا ه في الىسة الثانية لله)رة أو الثالثة لله)رة

  ال ذل  في الىسة العاالرة فه ا يعسي أمرتنولد سلمسا انه 
 انول: انه يتسا ل مع ما يبه من نىخ صيام عاالدراء برمضان في الىسة الثانية 

والثأأاني : ج يعوأأل ان يبوأأى عشأأر سأأسين مأأع اليهأأد  فأأي المديسأأة وهأأد ج يعلأأم انهأأم يصأأدمدنه وتبوأأى 
 يعلم ب ل  وج يخبره    عالى عسه  . يولدهم وتيمر اصحابه بعمل من اعمال اليهد  وهد المشر  وج

ق بع) رجأل يسأا ي فأي السأاس  عن سلمه بن اجهد  س رضي   عسه ق أن السبي س  -7
يدم عاالدراء ان من أهل فليتم أو فليصم ومن لم ييهأل فأل ييهأل  وفأي روايأة مىألم مأن  أان أهأل 

 .ق3سليلفليتم صيامه  لى ال
 
 
 

                                                 

 . 4460ر م  4/1764صحيح البخاري :  تاب  فىير سدرة طه  ق1س

 .2/185المستوي للباجي ق2س

 . 1135ر م  2/798وصحيح مىلم  1824حدي)  2/669صحيح البخاري  تاب الصدم  ق3س



    
 

 

2049 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي - املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية 
Issn:2071-6028 

 صوم يوم عاشوراءحقيقة  الفقه وأصوله:  احملور الثالث

 فيه فضل ه ا اليدم وصيامه . وجه الداللة  
 :  ن ه ا محمدل على ما  بل نىخ صيامه الرد

ذهب أصأحابه  لأى ان عاالأدراء هأد اليأدم التاسأع مأن المحأرم وهأ ا الوأدل  -الق ل الثوني  
عبأأاس س رضأأي   عسهمأأا ق فأأي روايأأة عسأأه وللضأأحام وهأأد  أأدل للشأأافعي وابأأن  خأأالف فيأأه ابأأن

 .ق1سالاس من الماللية 
  -أ لتهم :

 رج  أأأأأأأأأأأأال : انتهيأأأأأأأأأأأأه  لأأأأأأأأأأأأى ابأأأأأأأأأأأأن عبأأأأأأأأأأأأاس فوأأأأأأأأأأأأد روي عأأأأأأأأأأأأن الحمأأأأأأأأأأأأم بأأأأأأأأأأأأن انعأأأأأأأأأأأأ -1
ق وهأأد متدسأأد ر اءه فأأي  مأأ م فولأأه لأأه اخبرنأأي عأأن صأأدم عاالأأدراء فوأأال :  ذا رأيأأه هأألل س 

 . ق2س: نعم ق يصدمه  ال المحرم فاعد  وأصبح التاسع صائمال  له هم ا  ان رسدل   س 
 وجُه الداللة   

  ال ايمام السدوي : لماذا اختار ابن عباس اليدم التاسع من المحرم هد صدم يدم عاالدراء 
هأأ ا  صأأرتح مأأن ابأأن عبأأاس ان عاالأأدراء هأأد اليأأدم التاسأأع مأأن المحأأرم و ساولأأه علأأى انأأه 

و أ ا بأا ي انيأام  –ن اظماء ايبل فان العأرب  ىأمي اليأدم الخأامس مأن أيأام الأدر  رضعأال ميخدذ م
علأأى هأأ ه التىأأمية فيمأأدن التاسأأع عشأأرال ورضمأأا  أأان ذلأأ  مسأأه مخالفأأة اليهأأد  فأأاذا  أأاندا يصأأدمدن 

 العاالر فهد خالفهم وصام التاسع.
              ال جمهدر من العلماء ر ال على ذل  :                        

      أ_ ان عاالدراء هد اليدم العاالر من محرم وممن  ال ب ل  سعيد بن المىأيب    والحىأن  
 البصري ومال  واحمد وإسحا  .

ب_ أما  ودير أخ ه من اجظماء فبعيد يم ان حدي) ابن عباس اآلخر يأر  عليأه . انأه  أال 
د  والسصأارى  صأدمه فوأال : انأه هان عليه الصلة والىلم يصدم عاالدراء ف  روا ان اليهأ

في العام الموبل يصدم التاسع و دفى عليه الصلة والىلم ولم يصم التاسأع وج العاالأر  ذا 
هأأان هأأ ا اللأألم صأأحيحال والصأأحيح    اعلأأم ان صأأدم عاالأأدراء  أأان فأأي الىأأسة انولأأأى 

 لله)رة ونىخ بصدم رمضان ال ي فرض في الىسة الثانية لله)رة .
 

                                                 

التمهيد جبن  2/406مداهب ال)ليل  2/406التاج وايهليل  3/8284الفرو   3/346اينصا  للمر اوي  ق1س
 . 1/391 فىير الورطبي  7/213عبدالبر 

 . 1133. حدي) ر م  2/797صحيح مىلم  تاب الصيام س عاالدراء ق  ق2س



    
 

 

2050 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي - املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية 
Issn:2071-6028 

 صوم يوم عاشوراءحقيقة  الفقه وأصوله:  احملور الثالث

دي) صأأحيح مىأألم انأأه عليأأه الصأألة والىأألم  أأال س أفضأأل الصأأيام بعأأد رمضأأان فأأي حأأ -أ
 .ق1سولم يحد  فيه أي يدم من ه ا الشهر اللرتم –قالهر   المحرم 

 عأأأأأأأأأن أبأأأأأأأأأي  طفأأأأأأأأأان بأأأأأأأأأن طرتأأأأأأأأأ  ألمأأأأأأأأأري  أأأأأأأأأال : سأأأأأأأأأمعه عبأأأأأأأأأد  بأأأأأأأأأن عبأأأأأأأأأاس -2
صأام رسأدل   س صألى   عليأه وسألم ق يأدم عاالأدراء وأمأر  س رضي   عسهما ق يوأدل : حأين 

ق فأاذا  أان العأام بصيامه  الدا : يا رسدل   انه يدم  عظمه اليهد  والسصارى فوال رسدل   س
 . ق2سقالموبل ان الاء   صمسا التاسع  ال : فلم ييس العام حتى  دفي رسدل   س 

وجه الدجلة : وجد رسدل   س صلى   عليه وسلم ق ان اليهد   صدم يدم عاالأدراء اليأدم 
 العاالر من المحرم . وأمر مخالفة اليهد  بصدم اليدم التاسع في العام الموبل .

الأر  علأى ذلأ  : لمأا جأأاء العأام الموبأل  أدفى رسأدل   س صأألى   عليأه وسألمق ولأم يصأأم 
التاسع وج العاالأر  مأا فأي انحا يأ) التأي ذ أرس سأابوال.  يأف  أدفى سعليأه الصألة والىألمق فأي 
الىسة الثانية لله)رة والدفاة الصحيحية هي فأي الىأسة الحا يأة عشأرة لله)أرة وهأل يصأح ان اليهأد  

صأأدمدن مأأن بدايأأة اله)أأرة  لأأى وفا أأه س صأألى   عليأأه وسأألمق  وج يعأأر  وج يعلأأم عليأأه الصأألة ي
والىأألم بأأ ل  هأأ ا  يأأر صأأحيح و يأأر موبأأدل والصأأحيح    اعلأأم ان صأأدم عاالأأدراء نىأأخ  مأأا 

 ذ رنا برمضان ال ي فرض في الىسة الثانية لله)رة .
التاسأع والعاالأر مأن الأهر محأرم وتىأن وهمأا  –صدم  اسدعاء وعاالأدراء  -الق ل الثولث  

 ال)مع بيسهما .
 -ُنول ه ا الودل عن بعل الفوهاء من الم اهب ايسلمية :

 فان لم يصم مع عاالدراء  اسدعاء فمن الىسة ان يصدم معه الحا ي عشر . –فعسد الشافعية 
اء وعاالأدراء ان االتبه على المىألم الشأهر صأام يليأة أيأام يتأيون صأدمها و اسأدع –عسد الحسابلة 

 أهد الهر   المحرم .
وابن سيرتن في رواية  ان يصدم العاالر فبلغه ان ابن عباس يصدم التاسع والعاالر فصام 

 التاسع والعاالر بعد ذل  
 . ق3سوفي رواية أخرى  انه  ان يصدم يلية أيام عسد اختل  هلل الشهر 

 
                                                 

 . 13-8/11الرح السدوي على صحيح مىلم   ق1س

 . 1134حدي) ر م  2/997صحيح مىلم باب صيام عاالدراء  ق2س

المغسى  1/446مغسى المحتاج  2/266  عانة الطالبين 6/445الم)مد   2/375حاالية ابن عابدين  ق3س
 فىير  18-7/17المحلى  2/403مداهب ال)ليل  2/273الفداهه الدواني  21/170-3/84الفرو   3/57

 وما بعدها . 113لطائف المعار  جبن رجب الحسبلي ص  65-2/64الورطبي 
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 -أ لتهم :
 ق1سع والعاالرقسنن بويه  لى  ابل نصدمن التاس –حدي) ابن عباس مرفدعا  -1

  -يحتمل أمرتن : -وجه الدجلة :    
 احدهما : انه أرا  نول العاالر  لى التاسع .

والثاني : أرا  ان يضيفه  ليه في الصأدم فلمأا  أدفى س صألى   عليأه وسألم ق  بأل بيأان ذلأ   أان 
 .ق2ساجحتياط صدم اليدمين

 ال  – ال ايمام احمد عن ابن أبي ليلى عن  وا  بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس  -2
  ق3سق سصدمدا يدم عاالدراء وخالفدا فيه اليهد  . صدمدا  بله يدما  وضعده يدمالق :  ال رسدل   س 

 -وجه الدجلة :
يم أرا  مخالفتهم فيمر ان يضا  و ال عليه الصلة والىلم : س نحن أحق بمدسى مسلم ق  -1

 . ق4س ليه يدم  بله وتدم بعده خلفال لهم
و أأال ابأأن الوأأيم : مرا أأب صأأدمه يأألص أهملهأأا ان صأأيام  بلأأه يأأدم وضعأأده يأأدم وتلأأي ذلأأ  ان  -2

 . ق5سوحده بالصدميصام التاسع والعاالر وعليه أهثر انحا ي) وتلي ذل   فرا  العاالر 
  -الر  على ذل  :

 سسا  ضعيف لحدي) ايمام احمد و ال الشد اني رواية احمد  – ال الشيخ العيب اجرنؤوط  -1
 . ق6سضعيفة

فأي صأيام الحأا ي  ذهب اهل العلم فيما نول من  دل الشافعي " رحمأه    عأالى" ومأن وافوأه -2
 عشر ان المخالفة  وع بصيام يدم  بله وتدم بعده .

س صدمدا يدم عاالدراء وخالفدا فيه اليهد   بله يدم ق :واستدلدا بما روى عن رسدل   س -3
 . ق7سوضعده يدمق

 

                                                 

رواه الخلل باسسا  جيد واحتج به احمد وروى ايمام مىلم س جن بويه  لى  ابل جصدمن اليدم التاسع ق  ق1س
 وفي وراية ابي بمر  ال يعسي يدم عاالدراء  1134ر م  2/798صحيح مىلم 

 . 13-8/11الرح السدوي  4/289فتح الباري  ق2س

 . 2154ر م الحدي)  4/52مىسد احمد  2095ر م الحدي)  3/390صحيح ابن خ تمة  ق3س

 . 3/397 حفة اجحدذي  4/770فتح الباري  ق4س

 . 2/75 ا  المعا   ق5س

 . 3/383 حفة اجحدذي للمبار فدري  ق6س

 من ه ه الصفحة 2ق يسظر :المصا ر في هام  ر م 7س
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ق بصأدم اليهأد   أال فأاذا انه  اندا يصدمدن  اليدم العاالر لعاالدراء ولما علم س -جلة :وجه الد
هان العام الموبل ان الاء   صمسا اليدم التاسأع و يأل عسأد اخأتل  أي يأدم صأام يألص أيأام أي 

 يدم  بله وضعده يدم .
 -الر  على ذل  :

 . ق1س) ضعيف و د ضعفه انلباني في ال)امع الصغيروه ا الحدي -أ
ان السبي س صلى   عليه وسألم ق صأام العاالأر ونأدى صأيام التاسأع وحأده فأي العأام الموبأل  -ب

 وليس هسام نية في صدم التاسع مع العاالر أو صيام يلية أيام .
تاسأأع مأأع العاالأأر عسأأد الشأأافعي واحمأأد ولأأيس مأأن  دلأأه عليأأه وذ أأر اسأأتحباب ذلأأ  بصأأيام ال-ج

 . ق2سالصلة والىلم
وتتيهأأد صأأيام عاالأأدراء لودلأأه س صأألى   عليأأه وسأألم ق : س فيأأه احتىأأب علأأى    عأأالى ان  -4

 . ق3سيمفر الىسة التي  بله ق
أي  –وان صدم يدم عرفة يمفر سستين وصدم يدم عاالدراء يمفر الىسة التي  بله  -دجلة :وجه ال

 الدراء مسىدب  لى السبيق وتدم عاس عرفه مسىدب  لى السبي  سسة ماضيه . جن فضل يدم
 . ق4سق س س مدسى ق  

 الر  على ذل  : 
 ال الترم ي ج نعلم في اليء من الرواياس انه  ال صيام يدم عاالدراء  فأارة سأسة  ج فأي حأدي) 

 أبي  تا ة .
فأأي " الفأأأتح ": روى مىأأألم مأأأن حأأدي) أبأأأي  تأأأا ة مرفدعأأأال " ان صأأأدم  –و أأال الحأأأاف  ابأأأن ح)أأأر 

 .ق5سفة يمفر سستين "عاالدراء يمفر سسة وان صدم عر 
ق ارا  مخالفأأة اليهأأد  فأأي صأأيام اليأأدم العاالأأر  والأأ ي يبأأدو مأأن ظأأاهر اللفأأ  ان السبأأي س 

م العاالأأر فعأأ م علأأى صأأيام التاسأأع فأأي العأأام الموبأأل مخالفأأة لهأأم وهأأ ا يعسأأي انأأه ارا  ه)أأر صأأيا
 .واجنتوال الى صيام التاسع واج تصار عليه وج  ليل يصح في ال)مع بيسهما

                                                 

 . 3506ال)امع الصغير لأللباني بر م  ق1س

 . 3/174. المغسي  8/12الرح السدوي على صحيح مىلم  ق2س

 ال :  ال رسدل   س صلى   عليه وسلم ق : س  –عن أبي  تا ة  –ي والترم ي روى ال)ماعة اج البخار  ق3س
 2/818صدم عرفة يمفر سستين ماضية ومىتوبلة . وصدم يدم عاالدراء يمفر سسة ماضية ق صحيح مىلم 

 . 9377بر م  2/313مصسف ابن ابي اليبة  2796ر م  2/150سسن السىائي اللبرى  1162حدي) ر م 

 . 3/379فة اجحدذي للمبار فدري  ح ق4س

 . 1/392 فىير الورطبي  3/379 حفة اجحدذي  ق5س
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 انه اليدم الحا ي عشر الق ل الرابع  
 ذ ر ه ا الودل صاحب عمدة الوارى واللي) الىمر سدي والمحب الطبري 

ة و د ذ ر صيام ابي اسحا  انه صأام عاالأدراء يليأة يدمأال  بلأه وتدمأال بعأده فأي طرتأق ممأ
 ق1سو ال انما اصدم  بل وضعده  راهية ان يفد سي صيام ذل  اليدم

وجه الدجلة هد صيام يلية ايام ليتحصل ب ل  الصيام الموصد  مسها يدم عاالدراء و راهة 
 ان يفدس ذل  الصيام

يأ  ر صأيام الر  على ذل  ذ ر الصيام فأي اليأدم العاالأر او التاسأع و يأل يىأن بيسهمأا ولأم 
 يلص ايام اج في ه ا الودل وهد مر و  جن صيامه هد يدم واحد

فان لم يصم مع عاالدراء  اسدعاء فمن الىسة ان يصأدم  –وه ا الودل مسودل عن الشافعية 
 معه الحا ي عشر 

 ان االتبه على المىلم ذل  صام يليه ايام –والحسابلة 
 ق2س  هلل الشهر ان يصدم يلية ايام عسد اختل –وابن سيرتن 
 وادلتهم في ذلك 

 الدليل الثاني والثال) التي ذ ر هما في الودل الثال)
 سداء  ان ه ا اليدم التاسع او العاالر -عدم صدم يدم عاالدراء  الق ل الخومس  

 . يدم عاالدراء فرض  بل رمضان يم نىخه فرضيته
 ال ابن حأ م : فلأدج انأه عليأه الصألة والىألم صأح انأه  أال بعأد ذلأ  مأن الأاء صأامه -1

 ومن الاء  ر ه للان فرضه با يا
 .ق3سفىخه فرضيته برمضان  

  -أ لتهم :
ق ان  رتشأأأال  انأأه  صأأدم يأأدم عاالأأأدراء فأأي ال)اهليأأة يأأم أمرنأأأا عأأن الىأأيدة عائشأأة س-1

ق : س مأأن الأأاء فليصأأمه ومأأن ق بصأأيامه حتأأى فأأرض رمضأأان و أأال رسأأدل   سرسأأدل   س 
 .ق4سالاء افطرق

 
                                                 

 11/117عمدة الوارى  (1)

 ومابعدها  113لطائف المعار  ص 3/57المغسي  6/445ق الم)مد  2س

 شفا   83-3/82الفرو   2/7المغسي  3/346اجنصا   6/246الم)مد   2/67المىبدط للىرخىي  ق3س
 166-165/ 6/119المحلى  2/273اهه الداني الفد  2/215مطالب أولى السهي  2/339الوسا  

 . 1794بر م  2/670صحيح البخاري  تاب الصدم  ق4س
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 -وجه الدجلة :
 ان  رتشأأأأأأأأأأأأأأأال  انأأأأأأأأأأأأأأأه  صأأأأأأأأأأأأأأأدم عاالأأأأأأأأأأأأأأأدراء فأأأأأأأأأأأأأأأي ال)اهليأأأأأأأأأأأأأأأة و أأأأأأأأأأأأأأأان رسأأأأأأأأأأأأأأأدل    –أ 

لى المديسة وجد اليهد  يصدمدن عاالدراء أيضا ه ا في الىسة انولى ق يصدمه فلما هاجر   س 
 .  ق1سلله)رة فلما فرض رمضان في الىسة الثانية  ال من الاء صامه ومن الاء  ر ه

ق  لأى المديسأة فأرأى سبأي سالحممة مأن صأيام عاالأدراء مأا بيسأه ابأن عبأاس  أائل  أدم ال –ب 
اليهأأد   صأأدم عاالأأدراء فوأأال : مأأا هأأ ا فوأأالدا : يأأدم صأأالح ن)أأى   فيأأه مدسأأى وضسأأي  سأأرائيل مأأن 

 ق عن ه ا اليدم  ق فوال : أنا أحق بمدسى . فلان الىؤال مسه سعدوهم فصامه مدسى س 
ق فأأي الىأأسة الثانيأأة لله)أأأرة و أأال جن بويأأه  لأأى  ابأأل جصأأدمن التاسأأع . وهأأأ ا اللأألم السبأأي س

 . ق2سوليس في الىسة اجولى وضعد فرض رمضان في الىسة الثانية لله)رة نىخ صدم عاالدراء
وصأأدم رمضأأان ناسأأخ لصأأدم عاالأأدراء والسىأأخ هأأد مخأأتص  بأأانوامر والسهأأي والخيأأر وج يداخلأأه  

 . ق3سالسىخ جستحالة الل ب على    عالى 
ه  أأأان يأأأدم عاالأأدراء  صأأأدمه  أأأرت  فأأي ال)اهليأأأة و أأأان ق الأأعأأن الىأأأيدة عائشأأأة س -2

قيصأأدمه فلمأأا  أأدم المديسأأة صأأامه وأمأأر بصأأيامه فلمأأا فأأرض رمضأأان  أأرم  رسأأدل   س
 عاالدراء فمن الاء صامه ومن الاء  ر ه .

  رم عاالدراء  –وفي رواية لمىلم 
 . ق4سن الاء صامه و من الاء  ر ه فلما جاء ايسلم م–في رواية أخرى 
 وجه الدجلة : 

هأأأ ا  ليأأأل علأأأى ان التد يأأأه  أأأان فأأأي انمأأأم الىأأأابوة بالشأأأهدر الهلليأأأة ولأأأيس بالشأأأهدر  -أ
 . ق5سايفرن)ية 

 .ق6سرت  صامته باخبار اليهد  لهم ننهم  اندا يىمعدن مسهم وتحتمل ان   -ب
ى المديسأة وجأدهم ق  لأق له فل يصح مسه الئ بدليل لمأا  أدم السبأي سأما صدم السبي س -ج

يصأأدمدن يأأدم عاالأأدراء فلأأيس فيأأه ان يأأدم  دومأأه وجأأدهم يصأأدمدنه فانأأه  نمأأا  أأدم يأأدم اجيسأأين 
 . ق7سق رضيع انول أي بعد الهرتن من الصيام فليف صام رسدل   س 12

                                                 

 . 2/78البدائع  3/174المغسى  9/445الم)مد   5-4/ 8الرح السدوي  ق1س

 . 4/241نيل اجوطار  2004صحيح البخاري  ق2س

 65-2/64 فىير الورطبي  ق3س

  1125ر م  2/792صحيح مىلم  1898ر م الحدي)  2/704صحيح البخاري  تاب الصدم  ق4س

  6/471الشرح الممتع  ق5س

  1/107أحمام الوران جبن العرضي  1/390 فىير الورطبي  ق6س

 2/70 ا  المعا  جبن الويم  ق7س
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رضأي   عسهأا ق  الأه : س  أاندا يصأدمدن عاالأدراء  بأل ان يفأرض حدي) الىأيدة عائشأة س  -3
رمضان و ان يدمال  ىتر فيه اللعبة فلما فرض   رمضان  ال رسدل   س صلى   عليه وسلم 

 .ق1سق من الاء ان يصدمه فليصمه ومن الاء ان يتر ه فليتر ه
  نمر يدل على ان انمر بصيامه  ان سسة واحدة أي في الىسة اجولى لله)رةه ا ا  -وجه الدجلة :

عن أبي  سحا  عن انسد   ال ما رأيه أحدا أمر بصدم عاالأدراء مأن علأي بأن أبأي طالأب  -4
 .ق2سق ق وأبي مدسى انالعري س س
 سأأأأأأأأأأأاله عبأأأأأأأأأأأدالرحمن بأأأأأأأأأأأن الواسأأأأأأأأأأأم عأأأأأأأأأأأن صأأأأأأأأأأأدم عاالأأأأأأأأأأأدراء فوأأأأأأأأأأأال  أأأأأأأأأأأان ابأأأأأأأأأأأن عمأأأأأأأأأأأر -5
 .ق3سق ج يصدمه وابن مىعد    ل  س  

هأأ ه  جلأأة علأأى فعأأل أصأأحاب السبأأي س صأألى   عليأأه وسأألم ق بعأأدم صأأدم يأأدم  -ة :وجأأه الدجلأأ
 عاالدراء ننه نىخ برمضان عسدهم فصار يدمال  با ي ايام الىسة اجخرى.

هان صدم عاالدراء ويليأة أيأام مأن  أل الأهر  طدعأال صأدمهن  بأل ان يفأرض رمضأان و لمأا -6
ة أيأام والأهر رمضأان م)معأدن علأى وجأدب فرض رمضان نىخ ذل  الصدم أي عاالأدراء والثليأ

 .ق4سفرض صدمه
 حأأأأأأأأأديسا أبأأأأأأأأأد معاوتأأأأأأأأأة عأأأأأأأأأن انعمأأأأأأأأأ  عأأأأأأأأأن  بأأأأأأأأأراهيم عأأأأأأأأأن انسأأأأأأأأأد  عأأأأأأأأأن عائشأأأأأأأأأأة -7
 ق صائما في العشر  ط . ق ما رأيه السبي س  س  

همأأ ا روى  يأأر واحأأد عأن انعمأأ  عأأن  بأراهيم عأأن انسأأد  عأأن  – أال أبأأد عيىأأى الترمأ ي 
عائشة وروى الثدري و يره هأ ا الحأدي) عأن مسصأدر عأن  بأراهيم ان السبأي س صألى   عليأه 

 وسلم ق لم يَر صائمال في العشر .
صدر عن  براهيم عن عائشةس رضي   عسها وارضاهاق ولأم يأ  ر روى أبد اجحدص عن مس

 فيه عن انسد  و د اختلفدا على مسصدر في الحدي) .
ورواية انعم  اصأح وأوصأل اسأسا ال  أال وسأمعه محمأد بأن أبأان يوأدل سأمعه و يعأال يوأدل 

 .ق5سانعم  أحف  جسسا   براهيم من مسصدر
 وجه ان لة : 

                                                 

 . 1515بر م  2/578صحيح البخاري  ق1س

 22/150التمهيد ابن عبدالبر  ق2س

 وما بعدها 113.لطائف المعار  جبن رجب الحسبلي ص  1079ر م  6/148المطالب العالية  ق3س

 1/107، أحمام الوران جبن العرضي . 2/57. روح المعاني  2/132 فىير الطبري  ق4س

حدي) ر م  3/129 سصلى   عليه وسلمق باب صيام العشر جامع الترم ي  تاب الصدم عن رسدل   ق5س
756 
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 ان ه ا نفي لصيام عاالدراء ما ام ج يصدم أي يدم من اجيام العشر -1
 واج السبأأي س صأألى   عليأأه وسأألم ق مأأن الىأأيدة عائشأأة سرضأأي   عسهأأا ق بعأأد اله)أأرة  -2

. وه ا  ليل من الىيدة عائشأة س ق1سبسه  ىع سسين  لى المديسة المسدرة بىبعة االهر وهي
رضأي   عسهأأا ق مأأا رأس السبأأي سصألى   عليأأه وسأألم ق صأأائما فأي العشأأر  أأط ومحأأرم 

 حصل بعد وصدله المديسة بثمانية االهر ونصف .
علأأى عبأأد  وهأأد يتغأأدى فوأأال يأأا أبأأا محمأأد أ ن  لأأى الغأأداء فوأأال او  خأأل انالأأع) بأأن  أأيس  -8

ليس اليدم يدم عاالأدراء و أال وهأل  أرى مأا يأدم عاالأدراء  أال ومأا هأد :  أال :  نمأا هأد يأدم  أان 
  ق2سرسدل   س صلى   عليه وسلم ق يصدمه  بل ان يس ل الهر رمضان فلما ن ل رمضان  رم

  -وجه الدجلة :
هان صدم عاالدراء مدجد ال  بل ن ول الهر رمضان فلما فرض ه ا الشهر اللرتم امر  رم صيام 

 يدم عاالدراء .
 والخاصة في صيوم ي م شور لاة

  -ق لعاالدراء أرضع حاجس :  د ذ ر ابن رجب الحسبلي في وصفه صيام السبي س 
هان يصدمه بممة وج يأيمر السأاس بالصأدم  مأا جأاء فأي الصأحيحين ق3س  -الحولة األولى  

وعأأن الىأأيدة عائشأأة س رضأأي   عسهأأا ق  الأأه  أأان عاالأأدراء يدمأأا  صأأدمه  أأرت  فأأي ال)اهليأأة 
ق يصأأأدمه ولمأأأا  أأأدم المديسأأأة صأأأامه وأمأأأر بصأأأيامه فلمأأأا ن لأأأه فرتضأأأة الأأأهر  و أأأان السبأأأي س 

 ق4سرمضان صار يصدم رمضان و رم يدم عاالدراء س لمن الاء صامه ومن الاء افطره ق
احتمأأل ان  لأأدن  أأرت   صأأدمه فأأي  –وأأى  أأال البأأاجي فأأي المست منوقشففة الحولففة األولففى  

 ال)اهلية و ان السبي س صلى   عليه وسلم ق يصدمه  بل أن يبع) فلما بع)  رم ذل  .
فلمأأا هأأاجر وعلأأم انأأه  أأان مأأن الأأرتعة مدسأأى س عليأأه الىأألم ق صأأامه وأمأأر بصأأيامه فلمأأا 

 .  ق5سفرض رمضان نىخ وجدضه
ان السبأأي س صأألى   عليأأه وسأألم ق لمأأا  أأدم المديسأأة ورأى صأأيام أهأأل ق1س -  الحولففة الثونيففة

اللتأاب لأه و عظأأيمهم لأه و أان يحأأب مأدافوتهم فيمأأا لأم يأيمر بأأه صأامه وأمأر السأأاس بصأيامه وأهأأد 
 اجمر بصيامه والح) عليه.

                                                 

 . 366صفي الرحمن المبار فدري ص  –روضة انندار في سيرة السبي المختار  ق1س

 . 1127بر م  2/794صحيح مىلم  ق2س

 . 500 – 1/498ونداء الرتان  120 – 113لطائف المعار  جبن رجب الحسبلي ص  ق3س

 . 1794ر م الحدي)  2/670صحيح البخاري  ق4س

  2/185ق المستوي للباجي 5س



    
 

 

2057 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي - املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية 
Issn:2071-6028 

 صوم يوم عاشوراءحقيقة  الفقه وأصوله:  احملور الثالث

 ق2س س صلى   عليه وسلم ق : فسحن أحق بمدسى مسهم فصدمدهففي الصحيحين : فوال رسدل  
 . فصامه رسدل   س صلى   عليه وسلم ق .

وفي مىسد احمد مر السبي س صلى   عليه وسلم ق بيناس من اليهأد   أد صأامدا عاالأدراء فوأال : 
م الأ ي ن)أى   " عأ  وجأل " مدسأى سعليأه الىألم ق وضسأي ما ه ا من الصدم ؟ فوالدا : هأ ا اليأد 

  سرائيل من الغر  و ر  فيه فرعدن و دمه .
وهأأأأ ا اليأأأأدم اسأأأأتدس فيأأأأه الىأأأأفيسة علأأأأى ال)أأأأد ي. فصأأأأام نأأأأدح ومدسأأأأى "علأأأأيهم الىأأأألم" الأأأأمرال هلل 

 نا أحق بمدسى وأحق بصدم ه ا اليدم فيمر أصحابه بالصدم .ق أ. فوال س ق3سع وجل
وفي حدي) أخر :  سا بعد ذل  نصدمه ونصدم صبيانسا الصأغار مأسهم ونأ هب  لأى المىأ)د ون)عأل 

 .  ق4سلهم اللعبة من العهن فاذا بمي احدهم على الطعام اعطياناه  ياها حتى يمدن عسد ايفطار
 . ق5سفي وراية فاذا سيلدنا الطعام أعطيساهم اللعبة  لهيهم حتى يتمدا صدمهمو 

 منوقشة هذه الرواية  
  ال ابن الويم " رحمه   " في  ا  المعا  : 

ايالأأمال هأأد انأأه لمأأا  أأدم المديسأأة سصأألى   عليأأه وسأألم ق وجأأدهم يصأأدمدن يأأدم عاالأأدراء 
ن يأأدم  دومأأه وجأأدهم يصأأدمدنه فانأأه  نمأأا  أأدم يأأدم اجيسأأين فأأي الثأأاني عشأأر مأأن رضيأأع لأأيس فيأأه ا

انول . وللن أول علمه ب ل  بد د  الوصة في العام الثأاني لله)أرة الأ ي  أان بعأد  دومأه المديسأة 
 ولم يمن هد في ممة.

يالمال ه ا ان  ان حىاب أهل اللتاب في صدمه بانالهر الهللية وان  ان بالشمىية  ال ا
بالللية وتمدن اليدم ال ي ن)ى   فيه مدسى هد يدم عاالدر من أول المحرم فضبطه أهل 

ق المديسة في رضيع انول وصدم أهل اللتاب  س ر الشمىية فدافق ذل  مودم السبياللتاب بالشهد 
بالشهر الهللي و  ل  ح)هم وجميع ما   نما هد لحىاب سير الشمس وصدم المىلمين  نما هد

  عتبر له انالهر من واجب أو مىتحب .
ق : س نحأن أحأق بمدسأى مأسلم ق فظهأأر حمأم هأ ه انولدتأة فأي  عظأيم هأ ا اليأأدم  فوأال السبأي س 

سصأارى فأي  عيأين صأدمهم وفي  عييسه وهم اخطقدا  عييسه لدورانه في الىسة الشمىية  ما أخطي ال
 . ق1سبان جعلده في فصل من الىسة  ختلف فيه انالهر

                                                                                                                                            

 . 500-1/498نداء الرتان  120-113لطائف المعار   ق1س

 . 4460ر م  4/1764صحيح البخاري  ق2س

 . 4/291فتح الباري  ق3س

 . 1136ر م  2/798صحيح مىلم  ق4س

 . 1136ر م  2/798صحيح مىلم  ق5س
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وايضأأال روى الطبرانأأي : حأأدي) أبأأي  نأأا  عأأن أبيأأه عأأن خارجأأه بأأن  تأأد عأأن أبيأأه  أأال : لأأيس يأأدم 
لحبشأة عسأد السبأي عاالدراء باليدم ال ي يوأدل السأاس :  نمأا  أان يأدم سأتر فيأه اللعبأة و وأاس فيأه ا

ق و ان يدور في الىأسة فلأان السأاس يأي دن فلنأا اليهأد ي يىأيلدنه فلمأا مأاس اليهأد ي ا أد  تأد س
بأأن يابأأه فىأأيلده وهأأ ا فيأأه  الأأارة الأأى ان عاالأأدراء لأأيس فأأي المحأأرم بأأل بحىأأب الىأأسة الشمىأأية 

 . ق2سعمل المىلمين  ديما وحديثاهحىاب أهل اللتاب فه ا خل  ما عليه 
 انه لما فرض صيام الهر رمضان  رم السبي  -الحولة الثولثة   

 –ق في الصحيحين سصلى   عليه وسلم ق صام عاالدراء و د سبق حدي) الىيدة عائشة س 
 بصيامه فلما فرض رمضان  رم ذل   ق  عاالدراء وأمرق  ال صام السبي س س عن ابن عمر

و أأان عبأأد  بأأن عمأأر ج يصأأدمه اج ان يدافأأق صأأدمه وفأأي ورايأأة لمىأألم ان أهأأل ال)اهليأأة  أأاندا 
ل   س صألى   عليأه وسألم ق صأامه والمىألمدن مأن  بأل ان يصدمدن يدم عاالأدراء . وان رسأد 

 يفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرض رمضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان فلمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرض رمضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال رسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدل   
 .ق3سس صلى   عليه وسلم ق ان عاالدراء يدم من أيام   فمن الاء صامه ومن الاء  ر ه

صأألى   عليأأه وسأألم ق يوأأدل هأأ ا يأأدم  أأال سأأمعه رسأأدل   س –وفأأي الصأأحيحين عأأن معاوتأأة 
  ق4سعاالدراء ولم يمتب   عليمم صيامه وأنا صائم فمن الاء فليصم ومن الاء فليفطر

رمضأان  ق يصأدمه  بأل ان يسأ ل عن ابن مىعد  انه  أال : فأي يأدم عاالأدراء يأدم  أان السبأي س
 فلما  س ل رمضان  رم ..

وروي عأأن ابأأن عمأأر وابأأن مىأأعد  مأأا يأأدل علأأى ان أصأأل اسأأتحباب صأأيامه  ال و أأال سأأعيد بأأن 
 .ق5سق عاالدراءالمىيب : لم يصم رسدل   س

هأأان اسأأتحباب صأأيام يأأدم عاالأأدراء لمأأا فأأرض رمضأأان  أأرم ذلأأ  اليأأدم منوقشففة الحولففة الثولثففة   
 ق  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان هسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأام سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأؤالوفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأألم معاوتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة ابأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن أبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأفيان س 

س أيأأن علمأأاؤ م ق وهأأد يخطأأب أرا  بأأ ل  الىأأؤال عأأن صأأيام عاالأأدراء مأأن يدجبأأه أو يحرمأأه أو  
 .ق6سيمرهه

                                                                                                                                            

 . 2/70 ا  المعا  جبن الويم  ق1س

 4876ر م  5/138المع)م اللبير للطبراني  ق2س

  1898بر م  2/704ق صحيح البخاري 3س

 1899بر م  2/704صحيح البخاري   (4)

 . 120-113لطائف المعار  جبن رجب الحسبلي ص  ق5س

  8/8الرح السدوي  ق6س
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يدل على ذل  ان صدم يدم عاالدراء  ان فرضال  –ذ ر بعل الصحابة عدم صدم ه ا اليدم  و د
 يم نىخ وجدضه بدجدب صدم رمضان .

ان السبي س صلى   عليه وسلم ق ع م في أخأر عمأره ان ج يصأدمه مفأر ال بأل  -الحولة الرابعة  
عأن ابأن عبأاس س رضأي  يضم  ليه يدمال أخر مخالفة نهل اللتأاب فأي صأيامه فأي صأحيح مىألم

  عسهما ق انه  ال حىن صام رسدل   س صلى   عليه وسألم ق عاالأدراء وامأر بصأيامه  أالدا 
يارسأدل   انأأه يأأدم  عظمأه اليهأأد  والسصأأارى فوأال رسأأدل   س صأألى   عليأه وسأألم ق فأأاذا  أأان 

ل  أد  أدفى رسأدل   س صألى   العام الموبأل ان الأاء   صأمسا التاسأع  أال فلأم يأيس العأام الموبأ
 ق1سعليه وسلم ق أرا  ب ل  صيام اليدم التاسع مخالفة اليهد 

 منوقشه هذه الحولة   . 
ى مخالفة انه عليه الصلة والىلم لم يصح عسه حدي) بضم يدم اخر الى عاالدراء وانما ع م عل

اليهد  فترم العاالر وندى صيام التاسع فيسبغي ان يمدن الراجح هد  دن صأدم التاسأع هأد الىأسه 
 والمىتحب وج اليء  يره     عالى اعلم

 
 الخوتمة

مة للعولمين والفذ  جفوة بشفريعة  فتم  الحمد هلل لب العولمين والصاة والسام شلى المبع ث ًل
لكل زمون ومكون ومو فيهو مفن األًكفوم التفي تخفب البشفر  لفى بهو الشرائع جميعو  ودين يصلح 

 قيوم السوشة .
 -ونبين أهم الستائج في البح) :

 الراجح ان الموصد  بعاالدراء هد اليدم العاالر من محرم  -1
هأان صأأيام عاالأدراء فأأي بدايأة اجسأألم واجبأأا واسأتمر ذلأأ  سأسه واحأأده يأم نىأأخ الدجأأدب  -2

 الى اجباحة بصيام رمضان
لم يصم رسدل   سصلى   عليه وسلمق والمىلمدن عاالدراء  داجب اج سسة واحدة يأم  -3

 صامده من باب اجباحة
 دلأه سصأألى   عليأه وسأألمق لأقن بويأأه الأأى  ابأل جصأأدمن التاسأع جيممأأن ان يمأأدن وج  -4

وهأ ا يصح مهما  يل جن ذل  يتسا ل مع  دنأه عالمأا بأاجمر مأن الىأسة الثانيأة لله)أرة 
الحأأدي) يوتضأأي ان يمأأدن فأأي الىأأسة العاالأأرة وج يعوأأل ان يبوأأى سصأألى   عليأأه وسأألمق 

                                                 

 . 500 – 498ونداء الرتان  120-113لطائف المعار  جبن رجب الحسبلي ص ق1س
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 يأر عأار  بأأ ل  وتأيمر السأاس بصأأيام يشأبه عمأل اليهأأد  وهأد الأ ي يسهأأى عأن  وليأأدهم 
 وتح ر اصحابه مسهم وجيطلعه   على ذل  عشر سسين

يحتمأأل ان اليهأأد  علمأأدهم علأأى الأأر م مأأن  أأدن  أأرت   انأأه  صأأدمه فأأي ال)اهليأأة جنأأه  -5
 اياه

الراجح ان من الىسة صيام اليدم التاسع من محرم ج  ير وج يضم اليه يدم اخر  بله او  -6
بعأأده جن ذلأأ  هأأد المسصأأدص فأأي الىأأسة الصأأحيحة للأأن بشأأرط ان  رافوأأه نيأأة مخالفأأة 

 اليهد  
لثانيأأة لمأأا فأأرض نوأأدل صأأام رسأأدل   سصأألى   عليأأه وسأألمق يأأدم عاالأأدراء فأأي الىأأسة ا -7

 رمضان نىخ صدم عاالدراء
 

والحمففد هلل والصففاة والسففام شلففى لدفف ل   ونففدش ا   تعففولى ان ي فقنففو لمففو فيففه  يففر الففباد 
 والعبود



 والمراجع المصففودل
 بعد الوران اللرتم  م  ر يب المصا ر حىب الحرو  اجب)دية

بيأروس  – ار الفلأر  – ابأن العرضأي احمام الوران جبن العرضي / ابد بمأر بأن عبأد   .1
  حويق محمد عبد الوا ر عطا –

 عانة الطالبين ، حاالية  عانأة الطأالبين علأى حأل ألفأا  فأتح المعأين لشأرح  أرة العأين  .2
بمهمأأاس الأأدين،  أأيليف: أبأأي بمأأر ابأأن الىأأيد محمأأد الأأطا الأأدمياطي،  ار السشأأر:  ار 

 بيروس . –الفلر للطباعة والسشر والتد تع 
اينصا  في معرفة الراجح من الخل  على م هب ايمام أحمد بأن حسبأل،  أيليف:  .3

 -علأأأي بأأأن سأأأليمان المأأأر اوي أبأأأد الحىأأأن،  ار السشأأأر:  ار  حيأأأاء التأأأراص العرضأأأي 
 بيروس،  حويق: محمد حامد الفوي .

ر البحر الرائق الرح  س  الد ائق،  يليف:  تن الدين ابن ن)يم الحسفي،  ار السشر:  ا .4
 بيروس، الطبعة: الثانية . -المعرفة 

بداية الم)تهأد ونهايأة الموتصأد،  أيليف: محمأد بأن أحمأد بأن محمأد بأن رالأد الورطبأي  .5
 بيروس . –أبد الدليد،  ار السشر:  ار الفلر 

بأأدائع الصأأسائع فأأي  ر يأأب الشأأرائع،  أأيليف: عأألء الأأدين اللاسأأاني،  ار السشأأر:  ار  .6
 ، الطبعة: الثانية .1982 -بيروس  -اللتاب العرضي 
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 أأاج العأأروس مأأن جأأداهر الوأأامدس،  أأيليف: محمأأد مر ضأأى الحىأأيسي ال ضيأأدي،  ار  .7
 السشر:  ار الهداية،  حويق: م)مدعة من المحووين .

التاج وايهليل لمختصر خليل،  يليف: محمد بن يدسف بأن أبأي الواسأم العبأدري أبأد  .8
 ، الطبعة: الثانية .1398 -يروس ب -عبد  ،  ار السشر:  ار الفلر 

 حفأأة انحأأأدذي بشأأأرح جأأأامع الترمأأ ي،  أأأيليف: محمأأأد عبأأأد الأأرحمن بأأأن عبأأأد الأأأرحيم  .9
 بيروس –المبار فدري أبد العل،  ار السشر:  ار اللتب العلمية 

 بيروس - حفة الفوهاء / علء الدين الىمر سدي  ار اللتب العلمية  .10
يان عن  يوتل آي الورآن،  يليف: محمد بأن جرتأر ابأن  فىير الطبري ، جامع الب .11

 هأ .1405 –بيروس  -ي تد بن خالد الطبري أبد جعفر،  ار السشر:  ار الفلر 
 فىأأير الورطبأأي ، ال)أأامع نحمأأام الوأأرآن،  أأيليف: أبأأد عبأأد   محمأأد بأأن أحمأأد  .12

 الواهرة –اننصاري الورطبي،  ار السشر:  ار الشعب 
ا في المدطي مأن المعأاني وانسأانيد،  أيليف: أبأد عمأر يدسأف بأن عبأد التمهيد لم .13

 -  بأأأن عبأأأد البأأأر السمأأأري،  ار السشأأأر: و ارة عمأأأدم انو أأأا  والشأأأؤون ايسأأألمية 
 محمد عبد اللبير البمري. ،  حويق: مصطفى بن أحمد العلدي ،1387 -المغرب 

بأأأي بمأأأر ابأأأد الفضأأأل  سأأأدتر الحدالأأأ  / الأأأرح مدطأأأي مالأأأ  _ عبأأأد الأأأرحمن بأأأن ا .14
 مصر –الىيدطي الممتبة الت)ارتة اللبرى 

 الممتب اجسلمي –ال)امع الصغير / محمد ناصر الدين اجلباني  .15

حاالأأأية ر  المختأأأار علأأأى الأأأدر المختأأأار الأأأرح  سأأأدتر انبصأأأار فوأأأه أبأأأد حسيفأأأة،  .16
 -  بيأأأأروس. - أأأأيليف: ابأأأأن عابأأأأدين. ،  ار السشأأأأر:  ار الفلأأأأر للطباعأأأأة والسشأأأأر.  

 م.2000 -هأ 1421
 -ال خيرة،  يليف: الهاب الدين أحمد بن   رتس الورافي،  ار السشر:  ار الغرب  .17

 م،  حويق: محمد ح)ي .1994 -بيروس 
روح المعأأأاني فأأأي  فىأأأير الوأأأرآن العظأأأيم والىأأأبع المثأأأاني،  أأأيليف: العلمأأأة أبأأأي  .18

لسشأر:  ار  حيأاء التأراص الفضل الهاب الدين الىأيد محمأد  انلدسأي البغأدا ي،  ار ا
 .بيروس –العرضي 

روضأأأة اجنأأأدار فأأأي سأأأيرة السبأأأي المختأأأار / صأأأفي الأأأرحمن المبأأأار فدري / و ارة  .19
 الرتاض –الشؤون اجسلمية واجو ا  
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 ا  المعأأا  فأأي هأأدي خيأأر العبأأا ،  أأيليف: محمأأد بأأن أبأأي بمأأر أيأأدب ال رعأأي أبأأد  .20
اللدتأه  -بيروس  -ممتبة المسار ايسلمية  -عبد  ،  ار السشر: مؤسىة الرسالة 

عبد الوا ر  -، الطبعة: الرابعة عشر،  حويق: العيب انرناؤوط 1986 - 1407 -
 انرناؤوط .

 ا  المعأأا  فأأي هأأدي خيأأر العبأأا ،  أأيليف: محمأأد بأأن أبأأي بمأأر أيأأدب ال رعأأي أبأأد  .21
اللدتأه  -بيروس  - ممتبة المسار ايسلمية -عبد  ،  ار السشر: مؤسىة الرسالة 

عبد الوا ر  -، الطبعة: الرابعة عشر،  حويق: العيب انرناؤوط 1986 - 1407 -
 انرناؤوط .

سأأسن الترمأأ ي ،ال)أأامع الصأأأحيح سأأسن الترمأأ ي،  أأيليف: محمأأأد بأأن عيىأأى أبأأأد  .22
، -  -بيأأأروس  -عيىأأأى الترمأأأ ي الىأأألمي،  ار السشأأأر:  ار  حيأأأاء التأأأراص العرضأأأي 

 الاهر وآخرون . حويق: أحمد محمد 
سأسن السىأائي اللبأرى ،الىأسن اللبأرى،  أأيليف: أحمأد بأن الأعيب أبأد عبأد الأأرحمن  .23

 1991 – 1411 -بيروس  -السىائي،  ار السشر:  ار اللتب العلمية 

الشرح المتمع على  ا  المىأتسوع ،  أيليف محمأد بأن صأالح بأن محمأد العثيمأين ،  .24
 مد ع الشيخ على اجنترنيه .

السأأدوي علأأى صأأحيح مىأألم ،  أأيليف: أبأأد   رتأأا يحيأأى بأأن الأأر  بأأن مأأري الأأرح  .25
، الطبعأة: الطبعأة 1392 -بيأروس  -السدوي،  ار السشأر:  ار  حيأاء التأراص العرضأي 

 الثانية .
صأأأحيح ابأأأن خ تمأأأة،  أأأيليف: محمأأأد بأأأن  سأأأحا  بأأأن خ تمأأأة أبأأأد بمأأأر الىأأألمي  .26

،  حويأأق: 1970 - 1390 -بيأأروس  -السيىأابدري،  ار السشأأر: الممتأأب ايسألمي 
  . محمد مصطفى انعظمي .

صأأحيح البخأأاري ،ال)أأامع الصأأحيح المختصأأر،  أأيليف: محمأأد بأأن  سأأماعيل أبأأد  .27
 - 1407 -بيأروس  -عبد  البخاري ال)عفي،  ار السشر:  ار ابن  ثير ، اليمامأة 

 ، الطبعة: الثالثة،  حويق:  . مصطفى البغا .1987
: مىأألم بأأن الح)أأاج أبأأد الحىأأين الوشأأيري السيىأأابدري،  ار صأأحيح مىأألم،  أأيليف .28

 بيروس،  حويق: محمد فؤا  عبد البا ي . -السشر:  ار  حياء التراص العرضي 
عمدة الواري الرح صحيح البخاري،  يليف: بأدر الأدين محمأد  بأن أحمأد العيسأي،  .29

 بيروس . – ار السشر:  ار  حياء التراص العرضي 
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الأأرح سأأسن أبأأي  او ،  أأيليف: محمأأد الأأمس الحأأق العظأأيم آبأأا ي، عأأدن المعبأأد   .30
 م .1995 -بيروس  - ار السشر:  ار اللتب العلمية 

فتح البأاري الأرح صأحيح البخأاري،  أيليف: أحمأد بأن علأي بأن ح)أر أبأد الفضأل  .31
بيأأأأأروس،  حويأأأأأق: محأأأأأب الأأأأأدين  -العىأأأأأولني الشأأأأأافعي،  ار السشأأأأأر:  ار المعرفأأأأأة 

 الخطيب .
و صأأأحيح الفأأأرو ،  أأأيليف: محمأأأد بأأأن مفلأأأح المودسأأأي أبأأأد عبأأأد  ،  ار  الفأأأرو  .32

، الطبعة: انولى،  حويق: أبد ال هأراء 1418 -بيروس  -السشر:  ار اللتب العلمية 
 حا م الواضي.

الفداهأأه الأأدواني علأأى رسأأالة ابأأن أبأأي  تأأد الويروانأأي،  أأيليف: أحمأأد بأأن  سأأيم ابأأن  .33
 .1415 –بيروس  -لسشر:  ار الفلر سالم السفراوي الماللي،  ار ا

هشا  الوسا  عن مأتن اي سأا ،  أيليف: مسصأدر بأن يأدنس بأن   رتأس البهأد ي،  .34
،  حويق: هلل مصيلحي مصطفى هألل 1402 -بيروس  - ار السشر:  ار الفلر 

. 
لىان العرب،  يليف: محمد بن ممرم بن مسظدر انفرتوأي المصأري،  ار السشأر:  .35

 بيروس، الطبعة: انولى . - ار صا ر 
اجمام الحاف   تن الدين ابي  –لطائف المعار  فيما المداسم العام من الدطائف  .36

 ال ج عبد الرحمن بن احمد بن رجب الحسبلي الدمشوي

م)مع ال وائد ومسبع الفدائد،  يليف: علي بن أبأي بمأر الهيثمأي،  ار السشأر:  ار  .37
 1407 -الواهرة ، بيروس  -رضي  ار اللتاب الع الرتان للتراص/

م)مأأد  الفتأأاوى ،  تأأب ورسأأائل وفتأأاوى الأأيخ ايسأألم ابأأن  يميأأة،  أأيليف: أحمأأد  .38
عبأأد الحلأأيم بأأن  يميأأة الحرانأأي أبأأد العبأأاس،  ار السشأأر: ممتبأأة ابأأن  يميأأة، الطبعأأة: 

 الثانية،  حويق: عبد الرحمن بن محمد بن  اسم العاصمي الس)دي .
بيأروس  -:محي الدين بن الر   السدوي،  ار السشر:  ار الفلر الم)مد ،  يليف .39

 م .1997 -

 – ار اجفأأا  ال)ديأأدة  –المحلأأى : علأأي بأأن احمأأد بأأن سأأعيد بأأن حأأ م الظأأاهري  .40
 بيروس :  حويق ل)سة احياء التراص العرضي
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مختار الصحاح،  يليف: محمد بن أبأي بمأر بأن عبأد الوأا ر الأرا ي،  ار السشأر:  .41
، الطبعة: طبعأة جديأدة،  حويأق: 1995 - 1415 -بيروس  -لبسان ناالرون ممتبة 

 محمد  خاطر .
مىأأسد ايمأأام أحمأأد بأأن حسبأأل،  أأيليف: أحمأأد بأأن حسبأأل أبأأد عبأأد  الشأأيباني،  ار  .42

 مصر –السشر: مؤسىة  رطبة 
المصباح المسير في  رتأب الشأرح اللبيأر للرافعأي ،  أيليف: أحمأد بأن محمأد ابأن  .43

 بيروس . –لموري الفيدمي،  ار السشر: الممتبة العلمية علي ا
مصسف ابن ابي اليبة ،اللتاب المصسف في انحا ي) واآليار،  أيليف: أبأد بمأر  .44

 -الرتأأأاض  -عبأأأد   بأأأن محمأأأد بأأأن أبأأأي الأأأيبة اللأأأدفي،  ار السشأأأر: ممتبأأأة الرالأأأد 
 ، الطبعة: انولى،  حويق:  مال يدسف الحدس1409

اليأأأة : ابأأأر الفأأأل احمأأأد بأأأن علأأأي بأأأن محمأأأد بأأأن احمأأأد بأأأن ح)أأأر المطالأأأب الع .45
 العىولني

مطالأأأأأب أولأأأأأي السهأأأأأى فأأأأأي الأأأأأرح  ايأأأأأة المستهأأأأأى،  أأأأأيليف: مصأأأأأطفى الىأأأأأيدطي  .46
 م.1961 - مشق  -الرحيباني،  ار السشر: الممتب ايسلمي 

المع)أأم اللبيأأأر،  أأيليف: سأأأليمان بأأن أحمأأأد بأأن أيأأأدب أبأأد الواسأأأم الطبرانأأأي،  ار  .47
، الطبعأأأة: الثانيأأأة،  حويأأأق: 1983 - 1404 -المدصأأأل  -ر: ممتبأأأة ال هأأأراء السشأأأ

 حمدي بن عبدالم)يد الىلفي
مغسأأأأي المحتأأأأأاج  لأأأأأى معرفأأأأأة معأأأأأاني ألفأأأأا  المسهأأأأأاج،  أأأأأيليف: محمأأأأأد الخطيأأأأأب  .48

 هأ .1404بيروس ، –الشرضيسي،  ار السشر:  ار الفلر 
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