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    الجوهر المنظم في فضائل شهر اهلل المحّرم
 

 

فملـمقدمة ا ِّ
 
 ؤل

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحي  مِ ِمۡسِب ٱَّلله
ــــــــــــــماحلمد هلل رب العا  ــــــــــــــمالعاقبة لني و لـ ال عدوان إال على تقني و لـ

ـــــــــــــــمالصــالو والســالم على ســيد ا حممد ناي األ بيا  واني، و ملالظا رســلني، لـ
 بعُد؛ أما وعلى آله وصحبه أمجعني

ل عاما آنر من جديد... ها حنن اآلن  كاد  ودّع عاما و ســــــــتقبف 
، فال ينبغي أن ينســــى أبدا أن كلما مير باإل ســــان األيام والشــــهور واألعوام

مرور تلــا األنمنــة كلهــا إ تكن إال لتبعــد  عن دار الفنــا  وتقرّبــه من دار 
 البقا  واجلزا ...

هلل بن عمر رضـــــــــــــي اهلل عنه وفيما يروي اإلمام البخاري عن عبد ا 
، فـََقاَل:  رســـــــــــول اهلل َأَنَذ  أ ه قال: َْنكمِبم ُكْن ِفم الدُّ ـَْيا َكأَ ََّا َغرميٌب "ِبم

  (1)"أَْو َعابمُر َسبميل  
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اَن اْبُن ُعَمَر، يـَُقوُل: وأردف قـــا ال:   َِ َفاَل تـَْنَتظمرم "كـــَ يـــْ إمَذا أَْمســـــــــــــَ
َباَو، َوإمَذا أَ  َِ َفالَ تـَنْ الصــــَّ َبْح َا، َتظمرم املصــــْ حَّتمَا لمَمَرضــــم اَ ، َوُنْذ ممْن صــــم ســــَ

 (2)"َوممْن َحَياتمَا لمَمْوتماَ 
ابم وروى اإلمــــام ال مــــذي  اَل: "  أ ــــه  َعْن ُعَمَر ْبنم اخَلطــــَّ قــــَ

َا  َمفُّ  ُبوا، َوتـَزَيَـُّنوا لمْلَعْر م اأَلْكَ م، َوإم َّ ُكْ  قـَْبَل َأْن ُ َاســــــــــَ ُبوا أَ ـُْفســــــــــَ َحاســــــــــم
 (3)" اُب يـَْوَم القمَياَمةم َعَلى َمْن َحاَسَب  ـَْفَسُه ِفم الدُّ ـَْيااحلمسَ 

 يودعهذ  الع  ولو عندما  اعتباركن لألســـــــــــــف، ك  منا يقوم بل
رد عبــارو عن جمرد بعا األعوام...ف فحينمــا اليت هي جم حيــاتــهعــامــا من 

املاضية إىل الورا ... إىل الطرق  يلتفِ كلّ  دنل ِف العام اجلديد ال بد أن 
ٍ  مـاأ أو أ ـا عـادت ةســــــــــــــارو  اخلـاليـة وسـاســــــــــــــب  فســــــــــــــه أ عـادت برب

  أأ والعياذ باهلل تبارك وتعاىل.ة...عظيم
هو الشـــــــهر األول ِف التقّو اهلّرّي اّلذي ال هذا، فشـــــــهر ا رم، 

بـد أن يتبعـه كـل مســـــــــــــل  ِف أحـداة حيـاتـه، إ ـه بـدايـة عـام جـديـد لكـل 
حيث إن  أمر من األموربة ِف كل مســــــــل ف  والبدايات، صــــــــالحيتها مطلو 

وإن  هــا تــأيفريا ال ينكر، إن نريا فخريحــالتهــا تؤيفّر ِف دوام األمور إىل  ــايت
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ف  هذا ما أشـــــار إليه اإلمام ابن عطا  اهلل الســـــكندري ر ه اهلل شـــــرّا فشـــــرّ 
 من أشرقِ بدايته أشرقِ  ايتهف...حينما قال:  

فني قد تناولِ هذا ات الساللــــــمالسابقني وك اتوال شا أن عبار 
ـــــــما ـــــــ يعين فها ل هذ  األيام وما يطلب فيها من اآلداب واألوراد  وضوعلـ ـ

ــ ـــ ـــ وعّز عن  قصر عن إدراكهاملا  أ هباعتنا  شديد.  إال  وأ واع الطاعات ـ
ِف أماكنة ا أ ا كا ِ متفرقة لـــــــــــــــم  لطالبني القاصرينا مه ُ  االطالع عليها

أن أمج  تلــا العبــارات  فيق اهللبتو فرأيــِ   عــديــدو، ومواضـــــــــــــ  متبــاعــدو؛
ـــــــــــما ـــــــــــ ة العمَ دَ دفتني حىت يتسّّن جلمي  نَ بني باركة فيما لـ ل  على أن يطّ  لـ

ـــ هذا الكتيب بكل يسر.   األحباةتلا  ـ ـــ حبمد اهلل سبحا ه ـ اّلذي فّا  ـ
الجوهر »ومسيته بــــــــــــــــــــــــ  ا ِف الدين وأصحابنا.نأرجو أن يكون  افعا إلنوا 
 ...«ر اهلل المحّرمالمنظم في فضائل شه

إال على غرفـــة  ومن اجلـــدير بـــالـــذكر، أن هـــذا الكتـــاب ال ستوي
وعندما كان املقصـــــــــــود   .يســـــــــــريو من حبار مباحث متنوعة عن هذ  األيام

ل البحث ِف جما واإىل أن يلّ جمرد إرشـــــاد الطلبة األه  من هذ  الكراريس
لســـابقني على فيها على  قل عبارات ا عن املزيد ِف هذا الصـــدد، اقتصـــرتُ 

  .دون الزيادات اململة املزعّة أسلوب جيد سهل التناول
وأما غرضـــــي خلذ  اخلدمة املتواضـــــعة فأقول كما قال اإلمام النووي 

تيســــــــري واإليهــــــــاو للطالبني ومرادى خلذا كله ال"مت كا بكلماته: و ر ه اهلل 
 قال: "واهلل ىف عون العاملني، فقد صـــٍ أن رســـول اهلل رب  ىرجا  رضـــ
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ممن اطل  على نطأ ِف واملرجو . (4) .اهــــــــالعبد ما كان العبد ىف عون أنيه"
 ن النفس ألّمارو بالسو .هذ  السطور أن ينّبهين عليه وما أبرّأ  فسي إ

 تفاع خلا ، وأن يسـكنين أن يع  اال توسـل  واهلل  سـأل، وحببيبه 
  وأرح  رحي . ومجي  من تعلق يب خلا الفردوس ِف دار األمان، إ ه أكرم كّر

 وكل عام وأ ت  ةري....
         

 الفقري إىل اهلل الغين،      
  األحسني الفارافوري أبوبكر بن محي الدين

abuahsaniparappur@gmail.com 
   00919495174665:   رقم الجوال
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 دعاء آخر العام

كنز النجـــاح »قـــال اممـــام عبـــد الحميـــد بن محمـــد الشـــــــــــــافعي في 
وقال  «مجربات الديربي»وقال اممام أحمد الديربي في  «وروالســـــــــر 

 :(5)  «نعت البدايات»اممام محمد فاضل بن مامين في 

س  " وهو آنر يوم من ذي احلّة احلرام  وأما دعا  آنر العام  ـــــ  م  بـ
يم   َمن  الرَّح  يَّد نَا َمَحمَّد  َوعَ اهلل  الرَّح  لَّى اهلَل تـََعاَلى َعَلى ســــــَ ب ه  َلى آ، َوصــــــَ ح  ل ه  َوصــــــَ

ــَهي َتن ي َعن َه فـََلم  أََتب  َوَسلَّمَ  ـــمَّا نَـ َية  م  ــَماض  ، اَللََّهمَّ َما َعم ل َت م ن  َعَمل  ف ي السََّنة  ال ـ
ن َه وَ  ــــــــــم  تـَن َسهَ م  يَتَه َولَـ ــــــــــم  تـَر َضَه، َوَنس  َت َعنَّي مَ لَـ رَت َك َعَلى َعَقوبَت ي، َوَحَلم  ، َع َقد 

تَن ي إ   بَة  بـَع َد َجَرائَت ي َعَلي َك.َوَدَعو    َلى التـَّو 

ن َه فَاغ ف ر  ل يللََّهمَّ إ نَّي َأســـ  ا اَ  ، اَللََّهمَّ َوَما َعم ل تَ تَـغ ف َرَك م   م ن  َعَمل  تـَر ضـــَ
َراَن فـَتَـَقبـَّل َه م نَّين ي َعَلي ه  الثَـَّواَب َوال  تَّ َوَوَعد َم يَا َكر يـــــــــ، َوََل تـَق َطع  رََجائ ي م ن َك يَا  َغف 
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ــم ينَ  ـ ــَم الرَّاح  ب ه  َوَسلَّمَ َأر َحـ ــَحمَّد  َوَعَلى آل ه  َوَصح   ، َوَصلَّى اهلَل تـََعاَلى َعَلى َسيَّد نَا َمـ
، وأفسد فعلنا ِف ساعة : تعبنا معه طول السنة( فإن الشيطان يقولثالثًا)"

   .اهـ واحدو

 :(6) «سروركنز النجاح وال»قال اممام عبد الحميد الشافعي في 

وي عن حفصــة رضــي  ه ر حلافظ ابن حّر ر ه اهلل تعاىل: أذكر ا
: من صـــــــــــام آنر يوم من ذي احلّة أ ه قال عن النِب  عنها، اهلل تعاىل

وصـــــوم يوم  له كفارو مخســـــني ســـــنة، اهلل تعاىلوأول يوم من ا رم .. جعله 
   .اهـ من ا رم بصوم يفاليفني يوما "
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 يَة  ال ه اَلل  ما يسن ع ن َد َرؤ  
  :(7)«كنز النجاح والسرور»قال اممام عبد الحميد الشافعي في 

إذا  ظر  : كان عن ابن السين: عن أ س: «اجلام  الصغري»ِف 
د  آمنَت بالذي َخَلَقَك فَعَدَلك »: اهلالَل.. قال ن  وَرشـــــــــــ  اللهم اجعل ه هالَل يَم 

  .اهـ «تبارك اهلل أحسَن الخالقين
كان يقول   أن النبي »: دارمي و صــــحيٍ ابن حبانِف مســــند الو 

عند رؤية الهالل: اللهم أكبر اللهّم َأه لََّه باألمن واميمان والســــــالمة وامســــــالم 
هالَل : وِف أيب داود: كان يقول. «والتوفيق لما تحّبه وترضـــــــا  ربُّنا وربُّك اهلل

د    . يفالة مرات  آمنَت بمن خلقكمرتني  خير وَرش 
" أليفر فيها وأل ا ســــــــــورة تبارك الملكقرأ بعد ذلا "ويســـــــــــــّن أن ي

: أل ا يفاليفون آية قال الســبكي ر ه اهلل تعاىل: وكأّن ذلا. ةاملنّية والواقي
يقرؤها  على عدد أيام الشــــــــــهر وألن الســــــــــكينة تنزُل عند قرا  ا  وكان 

وينبغي أن يقول ذلا عند رؤية اهـــــ "مغين" و " فة اإلنوان". . عند النوم
 ل هالل اهـ.ك
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 :(8)«حاشيته على التحفة»قال اممام عبد الحميد الشرواني في 

بَـرَ  :اهلالل رؤية عند يســـــن )فَائ َدٌة( َم ن   ،اللََّه َأك  َنا ب األ  اللََّهمَّ َأه لََّه َعَليـ 
يَمان   اَلم   ،َوام   ســـــ  اَلَمة  َوام   ى ،َوالســـــَّ بُّ َوتـَر ضـــــَ ف يق  ل َما َتح   ،ا َورَبُّك اللَّهَ رَبُـّنَ  ،َوالتـَّو 

َة إَلَّ ب اَللَّه   َل َوََل قـَوَّ بَـَر َوََل َحو  ر   ،اللََّه َأك  َر َهَذا الشَّه  أََلك َخيـ  َوَأَعوَذ  ،اللََّهمَّ إنَّي َأس 
َشر   د   ومرتني ،ب ك م ن  َشرَّ ال َقَدر  َوَشرَّ ال َمح  آَمن ت ب اَلَّذ ي  ويفاليفا ه اَلَل َخي ر  َوَرش 

ر  َكَذاَخَلَقك ثَ  ه  ر  َكَذا َوَجاَء ب شـــَ ه  َد ل لَّه  الَّذ ي َذَهَب ب شـــَ تِـَّباعم ِفم ُكلِّ  ،مَّ ال َحم  لمالم
نُّ َأْن يـَْقرَأَ بـَْعَد َذلمَا  َايٌَة نَاَد اْلُمْغينم َوُيســـَ ورََة تـََباَركَ َذلمَا  م َ َـَّها  ســَ يفَر  فميهم َوألم ألم

َيُة اْلَواقمَيةُ اهـ قَاَل ع ّم ٌر  اْلُمْن ش قـَْولُهُ م ر ُيَسنُّ عمْنَد ُرْؤيَةم اهلْماَللم إخَلْ ُهَو ظَاهم
نِّهم َوإمْن مُسَِّي هماَلال   ُر َعَدُم ســـــــــــــَ َلة  أَمَّا َلْو َرآُ  بـَْعَدَها فَالظَّاهم إَذا َرآُ  ِفم أَوَّلم لَيـْ

يَتمهم َلُه لمَهْعف  ِفم َبَصرم م فميَها بمَأْن َإْ ََتْام َعَلْيهم يَفاَلُة لََيال  َوإمْن َكاَن َعَدُم ُرؤْ 
رُي الَّ  َ بمهم َواْلَبصـــــــــــــم ذمي إَْ َويـَْنَبغمي َأنَّ اْلُمرَاَد بمُرْؤيَتمهم اْلعمْلُ  بمهم َكاأْلَْعَمى إَذا ُأْن م

 .يـَرَُ  لمَما م   اهـ

 

                                                           

-385، ص:3إلمام عبد احلميد الشـــرواين ج :ل «حاشــية تحفة المحتا » ا ظر(  8
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    الجوهر المنظم في فضائل شهر اهلل المحّرم
 

 

 محرمـشهر هللا ال

ِ ٱۡثَنا عَ ﴿ :قال اهلل تعالى ُهورِ ِعنَد ٱَّلله ةَ ٱلشُّ ا ِِف ََشَ َشۡهر  إِنه ِعده
ۡرَبَعٌة ُحُرم   كَِتَِٰب ٱ

َ
ۡرَض ِمۡنَهآ أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِ يَۡوَم َخلََق ٱلسه ِيُن ٱلَۡقيدُِم  َّلله َٰلَِك ٱلد  َذ

نُفَسُكۡم  فَََل َتۡظلُِمواْ فِيِهنه 
َ
  [36]سرو التوبة :﴾٣٦...أ

ٌة َحَرمٌ   ،والمحرمذو القعـــدو، وذو احلّـــة،  يفاليفـــة متواليـــة،: َأر بـَعــَ
  .اهـ ورجُب ُمَهَر الذي بني مجادى وشعبان

 :(9) «ر القرآن العظيمتفسي»ابن كثير في  الحافظقال 
نه ﴿ وقـــــــــال قـــــــــتـــــــــادو ِف قـــــــــولـــــــــه: ََِ ََه ي ََِ ْ ف وا ََُ م ََِ ل ََۡ ظ َََ ََل ت َََ  ف

نُفَسُكۡم  
َ
إن الظل  ِف األشهر احلرم أعظ  نطيئة وونر ا، من الظل  فيما  ﴾أ

ن اهلل يعظ  من أمر  ســــــــــــواها، وإن كان الظل  على كل حال عظيما، ولك
َفايا من نلقه، اصـــــطفى من املال كة  ما يشـــــا . قال: إن اهلل اصـــــطفى صـــــَ
رســـال ومن الناس رســـال واصـــطفى من الكالم ذمْكرَ ، واصـــطفى من األر  

                                                           

ج  ،لإلمام إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشـــــــــــقي« تفســـــــير القرآن العظيم»ا ظر ( 9
 131ص:  ،4:



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

واصطفى من األيام  ،واصطفى من الشهور رمضان واألشهر الحرماملساجد، 
موا ما عظ  اهلل، فإ ا يوم اجلمعة، واصـــــــــــــطفى من الليا  ليلة القدر، فـََعظِّ 

  اهـ. تـَُعظ  األمور  ِبا عظمها اهلل به عند أهل الفه  وأهل العقل
ِ فَنِههَها ِمن َتۡقَوٱ ٱۡلُقلُوِ  ﴿ :قال اهلل تعاىل ََِٰٓرَِر ٱَّلله َََ ۡم ش ِ ]ســــــــــــرو  ﴾َوَمن ُيَعظد

  [32: احلج
 :(10) «روح البيان»قال اممام إسماعيل حقي في 

، واأليام واألوقات بعهـــــها على بعا شـــــهرل اهلل األفهـــــّ :  وقيل
ل الرسل واألم  بعهها على بعا لتبادر النفوس وتسارع القلوب كما فهّ 

ألرواو إىل إحيا ها بالتعبد فيها، ويرغب اخللق ِف إىل اح امها وتتشـــــــــــوق ا
، فمن املواهب اللد ية فهـــــــــا لها، وأما تهـــــــــاعف احلســـــــــنات ِف بعهـــــــــها

  اهلل يؤتيه من يشا . ذلا فهل ،واالنتصاصات الربا ية
كما أن شرف األنمنة وفهيلتها : «شرو التا ية»قال القاشاين ِف 

، ة فيها من حهـــــــــور ا بوب ومشـــــــــاهدتهحبســـــــــب شـــــــــرف األحوال الواقع
 ،شـــــرف األعمال يكون حبســـــب شـــــرف النيات واملقاصـــــد الباعثة فكذلا

نالصـــــــــا  لوجهه غري  ويكون ،وشـــــــــرف النية ِف العمل أن يؤدي للمحبوب
 اهـ. وب بغر  آنرمش
 
 

                                                           

 401،402 ص: 8ج : ،لإلمام إمساعيل حقي اخللويت« روح البيان»ا ظر ( 10
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 :(11) «صحيح البخاري»قال اممام البخاري في 

 ِّ َتَداَر َكَهْيَئتمهم    َعْن َأيبم َبْكرََو، َعنم النَِّبم قَاَل: " إمنَّ الزََّماَن َقدم اســـــــْ
َها أَْربـََعٌة  نـْ َنُة ايفـَْنا َعَشَر َشْهر ا، مم َمَواتم َواأَلْرَ ، السَّ ُحُرٌم، يـَْوَم َنَلَق اللَُّه السَّ

َّّةم،  َر الَّذمي  َوالَمَحرََّم،يَفاَلٌة ُمتَـَوالمَياٌت: ُذو الَقْعَدوم، َوُذو احلم َوَرَجُب، ُمهــــــَ
 اهـ. بـَنْيَ مُجَاَدى، َوَشْعَباَن "

 : (12)«اميمان شعب»في  البيهقي قال اممام
، قَاَل:        بُّ اْلبُـْلَدانم إمىَل اهللم اْنَتاَر اهللُ َعزَّ َوَجلَّ اْلبماَلَد، فََأحَ »َعْن َكْعب 

َهَر َعزَّ َوَجلَّ اْلبَـَلُد احلَْرَاُم،  َشــ  َتاَر اهللَ الزََّماَن فََأَحبُّ  الزََّمان  إ َلى اهلل  األ  َواخ 
 اهـ.إخل  ال َحَرمَ 

 :(13)«التبصرة»في  ابن الجوزي قال اممام
َُكُ  اللَّهُ  ْهَر اْلمُ  :اْعَلُموا َر م رميُف اْلَقْدرم، إمْنَواينم َأنَّ شـــَ ْهٌر شـــَ َحرَّمم شـــَ

اَن َسُْرُم فميــهم.  اَل كــَ ة  م َن َوإم ــََّا مُسَِّي اْلُمَحرََّم أَلنَّ اْلقمتــَ اعــَ َوقـَـد  َرو َي َعن  َجمــَ
                                                           

للشـــــيع أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهي  بن  «صــــحيح البخاري»ا ظر ( 11
 4662املغريو بن بردنبة اجلعفي البخاري، الرق : 

 احلرم، رق  أشـــهر ِف الصـــوم البيهقي، احلســـني بن أل د «اميمان شــعب» ا ظر( 12
 3465:احلديث
 حممد بن علي بن الر ن عبد الفرج أيب الدين للشـــــــــــيع مجال «التبصـــــــرة» ا ظر( 13

 . 6، ص:2، ج:(هـ597: ت) اجلوني،



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

ل ه  تعالى:  ر يَن ف ي قـَو  َۡشٖ  ١َوٱلَۡفۡجرِ ﴿ال َمَفســـــَّ َر  ﴾٢َوََلَاٍل َع أَنَـَّها ال َعشـــــ 
اَدُو: أراد بــالفّر فّر أَ  م  اأَلَوائــ َل م َن ال َمَحرَّ  ــَ اَل قـَت  وَّلم يـَْوم  ممَن اْلُمَحرَّمم َوقــَ

 اهـ.
 :(14)«النكت والعيون»في  الماوردي قال اممام

أربعة أقاويل  -وهي قس  يفان  - ﴾َوََلَاٍل َعَۡشٖ  ١َوٱۡلَفۡجرِ  ﴿وِف 
 اهـ.الثاين : هي عشر من أول ا رم ، حكا  الط ي  ... :

 :(15)«لطائف المعارف»في  ن رجب الحنبليالحافظ ابقال 
ضافته إىل اهلل تدل على شرفه إا رم شهر اهلل و  وقد مسى النِب 

خملوقاته كما  ســب حممدا  وفهــله فإن اهلل تعاىل ال يهــيف إليه إال نواصّ 
وإبرهي  وإســـــــــحاق ويعقوب وغريه  من األ بيا  إىل عبوديته و ســـــــــب إليه 

 اهـ. بيته و اقته
 
 

                                                           

 بن حممد بن علي احلســن للشــيع أيب «النكت والعيون تفسير الماوردي» ا ظر( 14
ـــــــــــــــــــــــــــ450: ت) باملاوردي الشــــــــــــهري البغدادي، البصــــــــــــري حبيب بن حممد ، 6، ج:(هـ
 . 265ص:
 الدين يع نينللشـــــ «الوظائف من العام المواســـم فيما المعارف لطائف» ا ظر( 15
المي، احلســن، بن رجب بن أ د بن الر ن عبد  احلنبلي الدمشــقي، مث البغدادي، الســَ

 .36، ص:(هـ795: ت)



    الجوهر المنظم في فضائل شهر اهلل المحّرم
 

 :(16) «حياء علوم الدينإ»ام الغزالي في قال امم
اعلم أن الليالي المخصــــوصــــة بمزيد الفضــــل التي يتأكد فيها 
اســــــــتحباب امحياء في الســــــــنة خمب عشــــــــرة ليلة َل ينبغي أن يغفل 
المريد عنها فإنها مواسم الخيرات ومظان التجارات ومتى غفل التاجر 

وقات لم عن المواســـــــــــم لم يربح ومتى غفل المريد عن فضـــــــــــائل األ
مخس ِف أوتار العشــــــر  ،ســـــــتة من هذ  الليا  ِف شـــــــهر رمهـــــــانف ،ينجح

األنري إذ فيها يطلب ليلة القدر وليلة ســـــب  عشـــــرو من رمهـــــان فهي ليلة 
 .صبيحتها يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان فيه كا ِ وقعة بدر

فأول وأما التســــ  األنر  ،وقال ابن الزبري ر ه اهلل هي ليلة القدر 
وليلة النصــــــــــف  ،وأول ليلة من رجب ،وليلة عاشــــــــوراء ،ة من المحرمليل
وليلة النصـــــــــف من ...  ،وليلة ســـــــــب  وعشـــــــــرين منه وهي ليلة املعراج ،منه

 اهـ. وليلتا العيدين، وليلة عرفة ... ،شعبان
 
 

                                                           

 :لإلمام أيب حامد حممد بن حممد الغزا  الطوســي ج« إحياء علوم الدين»ا ظر ( 16
 361 :ص، 1



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

 :(17) «حياء علوم الدينإ»في  أيضاقال و 
ا اســــــــتعم ْبَحا َُه إمَذا َأَحبَّ َعْبد  له ِف األوقات الفاضــــــــلة إمنَّ اللََّه ســــــــُ

  اســــــــــتعمله ِف األوقات الفاضــــــــــلة بســــــــــيّ  ..بفواضــــــــــل األعمال وإذا مقته
ملقتــه حلرمــا ــه بركــة الوقــِ  األعمــال ليكون ذلــا أوج  ِف عقــابــه وأشـــــــــــــــدّ 

 اهـ. وا تهاكه حرمة الوقِ
 :(18)«لطائف المعارف»في  الحافظ ابن رجب الحنبليقال 

ســــخاوو  صــــدور و: أفهــــل األعمال ســــالمة القال بعا الســــلف
النفوس و النصــــــحة لألمة و خلذ  اخلصــــــال بلك من بلك ال بكثرو اإلجتهاد 

إنواين اجتنبوا الذ وب اليت  رم العبد مغفرو موال   ،ِف الصـــــــوم و الصـــــــالو
 اهـ. التوبة واإلستغفارر ة و الغفار ِف مواس  ال

 
 

                                                           

 :لطوســي جلإلمام أيب حامد حممد بن حممد الغزا  ا« إحياء علوم الدين»ا ظر ( 17
 188 :ص، 1

 الدين للشـــــيع نين «الوظائف من العام المواســـم فيما المعارف لطائف» ا ظر( 18
المي، احلســن، بن رجب بن أ د بن الر ن عبد  احلنبلي الدمشــقي، مث البغدادي، الســَ

 .139،140، ص:(هـ795: ت)
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 :(19)«لطائف المعارف»في  أيضاقال و 
فقال احلســـــــن  ،شـــــــهر احلرم أفهـــــــلوقد انتلف العلما  ِف أي األ

وروى وهب  ،أفهـــــــلها شـــــــهر اهلل ا رم ورجحه طا فة من املتأنرين: وغري 
بن جرير عن قرو بن نالد عن احلســــــــن قال: إن اهلل افتتٍ الســــــــنة بشــــــــهر 
حرام ونتمها بشـــهر حرام فليس شـــهر ِف الســـنة بعد شـــهر رمهـــان أعظ  

 اهـ. من شدو  رميه عند اهلل من ا رم وكان يسمى شهر اهلل األص 
 :)20(«فتح المعين»قال اممام زين الدين المخدوم الصغير في 

)فرع( أفهل الشهور للصوم بعد رمهان: االشهر احلرم.وأفهلها 
 اهـ.  ، مث رجب، مث احلّة، مث القعدو، مث شهر شعبانالمحرم

 :)21(«إعانة الطالبين»قال اممام السيد البكري في 
 إخل( قد  ظ  ذلا بعهه  بقوله:)وقوله: أفهل الشهور 
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 شهر الصيام، فهو ذو السباق  وأفضل الشهور بامطالق
 فشـــــــــــهر ربنــا هو المحرم 

 
 مفرجــــــب، فــــــالحجــــــة المعظّ  

 فقعــدة، فبعــد  شـــــــــــعبــان 
 

 وكــــــل ذا جــــــاء بــــــه الـــبـــيــــــان 
 



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

 
 

 التهنئة باألعوام
 :(22) «حاشية التحفة»قال اممام عبد الحميد الشرواني في 

بالعيد وحنو  من العام والشـــــــــــهر على املعتمد م  وتســـــــــــن التهنئة  
مرد الرجل املرأو وال عكسه ومثلها األاملصافحة إن ا د اجلنس فال يصافٍ 

  .اهـاجلميل 

 

 أول التاريخ
 :(23) «لدر المنثور في التفسير بالمأثورا»قال اممام السيوطي في 

لشعِب بن عساكر عن الزهري وا، َواوأنرج ابن أيب حنيفة ِف تار ه
خ بنو  من هبوط آدم فكان : ملا هبط آدم من اجلنة وا تشـــــــــــــر ولد  أرّ قاال

ذلا التاريع حىت بعث اهلل  وحا فأرنوا ببعث  وو حىت كان الغرق فكان 
إبراهي  إىل  من  ار فأرخ بنو إســـــــــــحاق التاريع من الطوفان إىل  ار إبراهي 

                                                           

 56ص:  3ج : ،احلميد الشرواينلإلمام عبد « حاشية الشرواني»ا ظر ( 22
ج ، لإلمام عبد الر ن السيوطي« الدر الـــــــمنثور في التفسير بالـــــــمأثور»ا ظر ( 23

 151ص:  ،1:



    الجوهر المنظم في فضائل شهر اهلل المحّرم
 

إىل بعث يوســف ومن بعث يوســف إىل مبعث موســى ومن مبعث موســى 
ملا ســليمان ومن ملا ســليمان إىل ملا عيســى ومن مبعث عيســى إىل 

 بنا  البيِ حني من  ار إبراهي  إىل مساعيلإوأرخ بنو  اهلل  مبعث رسول
 ،، فكــان التــاريع من بنــا  البيــِ حىت تفرقــِ معــدمســاعيــلإبنــا  إبراهي  و 

فكــان كلمــا نرج قوم من  ــامــة أرنوا خمرجه  حىت مــات كعــب بن لؤي 
 خ عمر بنحىت أرّ  نوا من موتـــه إىل الفيـــل فكـــان التـــاريع من الفيـــلفـــأر 

  .اهـ وذلا سنة سب  عشرو أو مثان عشرو ،اخلطاب من اهلّرو
 :(24) «صحيح البخاري»قال اممام البخاري في 

يفـََنا يفـََنا َمْسَلَمةَ  ْبنُ  اللَّهم  َعْبدُ  َحدَّ َعْن َسْهلم ْبنم َسْعد ،  الَعزميزم  َعْبدُ  َحدَّ
َعثم ": َقالَ  هم  النِّب  َما َعدُّوا ممْن َمبـْ  َوالَ ممْن َوَفاتمهم، َما َعدُّوا إمالَّ ممْن َمْقَدمم

 .اهـ "دميَنةـمَ ال
 :(25) «فتح الباري»قال اممام ابن حجر العسقالني في 

ُهْ  لمْلبَ  َبة  فـََقالَ َوَقْد أَْبَدى بـَْعهــــُ رَوم ُمَناســــَ ّْ ايَ :َداَ وم بماهلْم ِم اْلَقهــــَ ا َكاَ 
ة   ُه َومُيْكمُن َأْن يـَُؤرََّخ خلـــمَا أَْربـَعـــَ ِْ لـــَ اتــُه  الَّيتم اتُّفمقـــَ رَتـــُه َوَوفـــَ ّْ َعثـــُه َوهم َمْولـــمدُ  َوَمبـْ

ُهَما  نـْ ٌد مم َعَث اَل َ ُْلو َواحم َنَّ اْلَمْولمَد َواْلَمبـْ رَوم ألم ّْ ٍَ عمْنَدُهْ  َجْعُلَها ممَن اهلْم فـََرَج
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وا َعْنُه لمَما تـُُوقَِّ  بمذمْكرم م ممَن النـِّزَاعم ِفم تـَْعيمنيم ا ُِ اْلَوفَاوم فََأْعَرضــــــــُ َنةم َوأَمَّا َوْق لســــــــَّ
رَوم  ّْ َر ِفم اهلْم فم َعَلْيهم فَاحْنَصــــــــــــَ َوَّل  إ َلى ممَن اأْلَســــــــــــَ َوإ نََّما َأخََّروَ  م ن  رَب يع  األ 

رَوم  ال َمَحرَّم   ّْ َنَّ اْبتمَداَ  اْلَعْزمم َعَلى اهلْم ِْ ِفم َكاَن ِفم   ،ألم َع َعُة َوقـَ  اْلُمَحرَّمم إمذم اْلبَـيـْ
ةم  َّّ َعةم  ،أيفـَْنا م ذمي احلْم تَـَهلَّ بـَْعَد اْلبَـيـْ رَوم َفَكاَن أَوَُّل هماَلل  اســــــْ ّْ َمُة اهلْم َوهمَي ُمَقدِّ

رَوم هماَللَ  ّْ  .اْلُمَحرَّمم فـََناَسَب َأْن ُُيَْعَل ُمْبَتَدأ   َواْلَعْزمم َعَلى اهلْم
بْتمَدا م بماْلُمَحرَّمم َوذََكُروا ِفم َوَهَذا أَقْـوَ  ُِ َعَلْيهم ممْن ُمَناَسَبةم االم ى َما َوقـَْف

َها َما َأْنَرَجُه أَبُو  ـَُعْي   اْلَفْهُل ْبُن دَُكنْي   ،َسَببم َعَملم ُعَمَر التَّارميَع َأْشَيا َ  نـْ مم
 ِّ  َأنَّ أَبَا ُموَسى َكَتَب إمىَل ُعَمَر ِفم تَارم مهم َوممْن َطرميقمهم احْلَاكمُ  ممْن َطرميقم الشَّْعِبم

ُه ْ  َمَ  ُعَمُر النَّاَس فـََقاَل بـَْعهــــُ َّ أَرِّْخ  :إم َُّه يَْأتميَنا ممْنَا ُكُتٌب لَْيَس هَلَا تَارميٌع َف
ِْ بـَنْيَ احلَْقِّ وَ  رَُو فـَرََّق ّْ رَوم فـََقاَل ُعَمُر اهلْم ّْ ُهْ  أَرِّْخ بماهلْم اْلَباطملم بماْلَمبـَْعثم َوبـَْعهـــُ

َا َوَذلمَا َسَنَة َسْبَ  َعْشرََو فـََلمَّا اتَـَّفُقوا قَاَل بـَْعُهُهْ  اْبَدُ وا بمَرَمَهاَن  فََأرُِّنوا خلم
همْ  فَاتَـَّفُقوا َعَلْيهم  ِّّ  اهـ فـََقاَل ُعَمُر َبْل بماْلُمَحرَّمم فَإم َُّه ُمْنَصَرُف النَّاسم ممْن َح

 :(26) «الساري إرشاد»قال اممام القسطالني في 
قال: ما )عن سهل بن سعد( بسكون اهلا  والعني الساعدي أ ه )

ا فيــه (  مبعــث النِبعــدوا( التــاريع )من وقــِ  قيــل ألن وقتــه كــان خمتلفــ 
الصــاحلة فيه فال  لو من  زاع ِف تعيني  حبســب دعوته للحق ودنول الرؤيا

لتأإ على ســـــــــــنته )وال من( وقِ )وفاته( ملا يق  ِف تذكر  من األســـــــــــف وا
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فراقه )ما عدوا( ذلا )إال من( وقِ )مقدمه املدينة( مهاجر ا، وإ ا جعلو  
إذ البيعـــة  ،من أّول ا رم ألن ابتـــدا  العزم على اهلّرو كـــان ِف أول ا رم

وهي مقدمة اهلّرو فكان أول هالل اســــــــــــتهل  ،وقعِ ِف أيفنا  ذي احلّة
ســــــــــــــب أن ُيعل مبتدأ وكان بعد البيعة والعزم على اهلّرو هالل حمرم، فنا

الناس فقال بعهه : أرخ  سنة سب  عشرو فّم  ذلا ِف نالفة عمر 
فقــال عمر: اهلّرو فرقــِ بني احلق  ،وقــال بعهـــــــــــــه : بــاهلّرو ،بــاملبعــث

والباطل فأرنوا خلا، وبا رم أل ه منصــــــرف الناس من حّه  فاتفقوا عليه. 
أن الذي أشــــار بالمحرم والذي تحصــــل من مجموث ا ثار روا  احلاك  وغري ، 
  .عمر وعثمان وعلي

أنذوا التاريع باهلّرو من قوله  وذكر الســــــهيلي أن الصــــــحابة 
َس لََعَ ٱتلهۡقَوٱَٰ ...﴿تعاىل:  ِ سد

ُ
ۡسِجٌد أ هَم ِل يَۡوٍم ل وه

َ
أل ه [ 108]التوبة:  ﴾ ...ِمۡن أ

من املعلوم أ ه ليس أول األيام مطلق ا، فتعني أ ه أضـــيف إىل شـــي  مهـــمر 
ربه آمن ا وابتدئ   هو أول الزمن الذي عز فيه اإلســــــــــالم وعبد فيه النِبو 

ابتدا  التاريع من ذلا اليوم  فيه ببنا  املســـــاجد، فوافق رأي الصـــــحابة 
ِل يَۡوٍم ﴿وفهمنـــا من فعله  أن قولـــه تعـــاىل:  وه

َ
أ ـــه أول التـــاريع  ﴾ ...ِمۡن أ

  اإلسالمي.
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 :(27) «ة القاريعمد»قال اممام بدر الدين العيني في 
َدا  التــَّارميع من َأي َوقــِ : )من أَْين أَرُنوا التــَّارميع(قـَْولــه ، َأي: ابْتــم

ّ، قَاَل: ملا كثر  عِبم َنادم م إمىَل الشــــّ َكاَن، َوفميه اْنتماَلف. فروى اْبن اجلَْْونمّي بمإمســــْ
اَلو وَ    وا تشــروا أَرُنوا من هبوط آدمبَنو آدم ِفم اأَلرْ  اَلمَعَلْيهم الصــَّ مثَّ  ،الســَّ

اَلم اَلم من مصر  مثَّ إمىَل ُنُروج ُموَسى ،إمىَل نَمان يُوُسف َعَلْيهم السَّ َعَلْيهم السَّ
ُه إمىَل  ،ســـــــــــــرا يــلإبين  نــْ اَن التــَّارميع مم اَلم، َفكــَ هم الســـــــــــــَّ ان َداُود َعَليــْ مثَّ إمىَل نمــَ

اَلو َوالســــَّ  َلْيَمان، الطوفان، مثَّ إمىَل  َار اخْلَلميل، َعَلْيهم الصــــَّ اَلم، مثَّ إمىَل نَمان ســــُ
اَلم، َوَرَواُ   اَلو َوالســـَّ ى، َعَلْيهم الصـــَّ اَلم، مثَّ إمىَل نَمان عميســـَ اَلو َوالســـَّ َعَلْيهم الصـــَّ

ُهَماأَْيها اْبن إمْسَحاق َعن اْبن َعبَّاس  .، َرضمي اهلل تـََعاىَل َعنـْ
ّ: َأن    د بن ســـــــــــــعــد َعن اْبن اْلَكْلِبم ا ــَِ تؤرخ َوحكى حُمَمــَّ ري كــَ

ة على اْليمن، مثَّ بمَغَلَبة  بالتبابعة وغســان بالســد، َوأهل صــنعا  بمظُُهور احْلََبشــَ
ُهورَو: كحرب البســــــــــوس، وداحس  اْلفرس، مثَّ أرنِ اْلَعَرب بماأْلَيَّامم اْلَمشــــــــــْ
 والغ ا ، وبيوم ذمي قار، والفّارات َوحَنْوَها، َوَبني َحْرب البســـــــوس ومبعث

 تُّوَن سنة. ، سم   بينا 
ِْ بقتل َدارا بن  ّ َعن أَبميه: أما الّروم فََأرن ام اْلَكْلِبم َوقَاَل اْبن همشــــــــــــَ
ِْ ببخِ  صــــر إمىَل فالبطرو  َدارا إمىَل ظُُهور اْلفرس َعَلْيهم ، َوأما القبط فََأرن
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      66، ص: 17ر الدين العيّن ج:  احلنفى بد
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اَرى  ِْ ةراب بَيِ اْلُمَقّدس، َوأما النَّصـــــَ َبة مصـــــر، َوأما اْليَـُهود فََأرن احم صـــــَ
يٍ،ف     .َعَلْيهم الصَّاَلو َوالسَّاَلم ف  اْلَمسم

اَلم َففميهم اْنتماَلف أَْيهــــا، فروى احْلَافمظ اْبن  ســــْ َوأما ابْتمَدا  تَارميع اإْلم
اكمر ِفم  : َعن أ س بن َمالا أَ ه َكاَن التَّارميع من مقدم )تَارميع دمشـــق(َعســـَ

ول  َوَعن اْبن َعبَّاس: قدم النَِّبم اْلَمدميَنة ِفم ربي  األول، فأرنوا.   اهلل  َرســــُ
   اْلَمدميَنة َولَْيَس هَلُ  تَارميع، وََكا ُوا يؤرنون بالشهر والشهرين من مقدمه

ِ أَيَّام  النِب  فأقاموا على َذلما إمىَل َأن توِّف  ، َواْ قط  التَّارميع، َوَمهـــــــــــــَ
نمني من ناَلَفة عمر على َهَذاأيب بكر على َهَذا َوأَْرب    .سم

مرقـَْندمي: َأن   ببه، فروى اْبن الســــَّ مثَّ وضــــ  التَّارميع، َواْنتلُفوا ِفم ســــَ
ي اهلل تـََعاىَل  ي اهلل تـََعاىَل َعنُه، كتب إمىَل عمر، َرضم أَبَا ُموَسى اأْلَْشَعرمّي، َرضم

 َعنُه، أَ ه يأتينا ممْنا كتب لَْيَس هَلَا تَارميع، فأرخ لتستقي  اأْلَْحَوال، فأرخ.
أَبُو اْلَيقظَان: رف  إمىَل عمر صــــــــا حَمَله ِفم شــــــــْعَبان، فـََقاَل:  َوقَالَ  

أ َوقَاَل اهْلَْيَث  اْبن  ي أم الَّذمي يَْأيتم َأي شــْعَبان َهَذاأ الَّذمي حَنن فميهم أم اْلَماضــم
عدي: أول من أرخ يعلى بن أُميَّة، كتب إمىَل عمر من اْليمن كتابا مؤرنا  

 التَّارميع.فَاْسَتْحَسَنُه َوشرع ِفم 
ة  ابـــَ حــــَ ارميع مج  الصـــــــــــــَّ اس: ملــــا عزم عمر على التــــَّ اَل اْبن َعبــــَّ َوقــــَ

ول ، َوقَاَل  اهلل  فاســـتشـــاره ، فـََقاَل ســـعد بن أيب َوقاص: أرخ لوفاو َرســـُ
طَْلَحة: أرخ ملبعثه، َوَقاَل َعلّي بن أيب َطالب: أرخ هلّرته َفإم َـَّها فرقِ َبني 

آَنُروَن: ملولد ، َوقَاَل قوم: لنبوته، وََكاَن َهَذا ِفم ســــــــنة احْلق َواْلَباطمل، َوقَاَل 
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ِّ عشرَو، َواتَـَّفُقوا على َقول َعلّي،  رَو، َوقيل: ِفم سنة سم ّْ سب  عشرَو من اهلْم
ي اهلل تـََعاىَل َعنهُ  ُهورَرضـــــــــم فـََقاَل عبد الرَّْ َن بن َعْوف:   مثَّ اْنتلُفوا ِفم الشـــــــــُّ

َ َُّه شــــهر أرخ لرجب، فَإم َُّه أول اأْلَ  ان ألم هر احْلرم، َوقَاَل طَْلَحة: من َرَمهــــَ شــــْ
َ َُّه أول الّسنة   .اهـ اأْلمة، َوقَاَل َعلّي: من اْلمحرم ألم
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 ابتداء السنة
 :(28) «إحياء علوم الدين»قال اممام الغزالي في 

ابتــدا  الســـــــــــــنــة فبنــاؤهــا على اخلري أحــب وأرجى لــدوام  المحرم:
 ـ.اهبركته

 :(29) «عوارف المعارف»م شهاب الدين السهروردي في قال امما
عن جعفر اخللــــــدي قــــــال: مسعــــــِ اجلنيــــــد يقول: أكثر العوا ق 

 اهـ. واحلوا ل واملوا   من فساد االبتدا 
 :)30(«فتح الباري»في  العسقالني ابن حجر لحافظاممام ا قال

 اهـ. اخلواي عنوان الفواتٍ :يقال 
 :(31) «الحكم»كندري في قال اممام ابن عطاء اهلل الس

 ِْ ِْ  من أشرق  اهـ.  ايته بدايته أشرق
                                                           

حــامــد حممــد بن حممــد بن حممــد الغزا   لإلمــام أيب« إحيـاء علوم الـدين»ا ظر ( 28
     237 :ص ،1 :ج ،الطوسي
 :ص ،1 :ج ،لإلمام شـــــهاب الدين الســـــهروردي« عوارف الـــــــــــــــمعارف»ا ظر ( 29

237     
 11، ص: 1:ج لإلمام ابن حّر العسقالين« فتح الباري» ا ظر 30)
     237 :ص ،1 :ج ،لإلمام ابن عطا  اهلل السكندري« الحكم»ا ظر ( 31
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 :(32) «العطائية شرح الحكم»في   عبد المجيد الشرنوبيقال 

أي من عمر أوقاته ِف حال ســــــلوكه بأ واع الطاعة ومالنمة األوراد 
. وأما من كان  وار واملعارف حىت يظفر باملرادأشــــــــــرقِ  ايته بإفاضــــــــــة األ

  اهـ. البداية فإ ه ال ينال مزيد اإلشراق ِف النهاية قليل االجتهاد ِف
 :)33(«الكشكول»في  ليبَهاء الدَّين العامقال 

موعود،  ، ويوميوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم مورود :األيام مخسة
 :، واملشـــــــــــــهودأمســـــــــــــا قد فاتا م  ما فرطِ فيه :قود، فاملفويوم ممدود

دك ال تدري هو غ :واملورود؛ ذي أ ِ فيه فتزود فيه من الطاعاتيوما ال
من أيام الد يا فاجعله هو آنر أياما  :أ واملوعودهل هو من أياما أم ال

له فاهت  له هو آنرتا وهو يوم ال ا قها   :؛ واليوم املمدود صب عينيا
 اهـ. ، فإ ه إما  عي  دا   أو عذاب خملدغاية اهتماما
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 124، ص: 1 :ج ،  الدِّين العاملي لبها «  الكشكول» ا ظر 33)
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 وعمل صالحافتتاح العام بتوبة نصوح 
 :(34)«التبصرة»في  ابن الجوزي مامقال ام

ا، َكْيَف  اَر َوارمُدهــَ ا، َوأَممَن النــَّ ارمقـُهــَ ا ُمفــَ ا َكْيَف أَ مَس بــمالــدُّ ـْيــَ بــ  َّ يـَـا َع
ْهرُُ  يـَْغفُ  ْهرَُ ، َوشــــَ ُل َمْن ال يـُْغَفُل َعْنُه، َكْيَف يـَْفرَُو بمالدُّ ـَْيا َمْن يـَْوُمُه يـَْهدمُم شــــَ

َنُتهُ  َنَتُه َوســـــــــــــَ  تـَْهدمُم ُعْمرَُ ، َكْيَف يـَْلُهو َمْن يـَُقوُدُ  ُعْمرُُ  إمىَل َأَجلمهم يـَْهدمُم ســـــــــــــَ
  َوَحَياتُُه إمىَل َمْوتمهم.

تمْكَثار ، َوالزَّارمُع فميَها  َها ِفم اســـــــــــــْ نـْ : الدُّ ـَْيا ِفم إمْدبَار ، َوأَْهُلَها مم إمْنَواينم
ُد إمال النََّدَم. َر التـَُّقى ال َسْصـــــــــُ ان  قَاَل لَق مَ   َغيـْ اَن َلب ن ه : يَا بـََنيَّ ل َكلَّ إ ن ســـــــَ

ُر الَّذمي فميهم بـَي َتان   يَـنََّا بـَْيُتَا احْلَاضـــــــــم ٌِ َغا مٌب، َفال يـُْلهم اهمٌد َوبـَْي ٌِ شـــــــــَ : بـَْي
 اهـ. الَّذمي ُعْمُرَك فميهم َطوميلٌ  ُعْمُرَك قَلميٌل َعْن بـَْيتمَا اْلَغا مبم 

 
 

                                                           

 مدحم بن علي بن الر ن عبد الفرج أيب الدين للشـــــــــــيع مجال «التبصـــــــرة» ا ظر( 34
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 :(35)«ئف المعارفلطا»في  الحافظ ابن رجب الحنبليقال 
وعن قتادو أن الفّر الذي أقســــ  اهلل به ِف أول ســــورو الفّر هو 
فّر أول يوم من ا رم تنفّر منه الســـــنة وملا كا ِ األشـــــهر احلرم أفهـــــل 
األشــــهر بعد رمهــــان أو مطلقا وكان صــــيامها كلها مندوبا إليه كما أمر به 

اللية وبعهــــــها النِب صــــــلى اهلل عليه وســــــل  وكان بعهــــــها نتام الســــــنة اهل
مفتاحا هلا فمن صام شهر ذي احلّة سوى األيام ا رم صيامها منه وصام 
ا رم فقد نت  الســنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة فريجى أن تكتب له ســنته 

فإن من كان أول عمله طاعة وآخر  طاعة فهو في حكم كلها طاعة 
 من استغرق بالطاعة ما بين العملين.

ا من حافظني يرفعان إىل اهلل صــحيفة فريى وِف حديث مرفوع: "م
ِف أوهلا وِف آنرها نريا إال قال اهلل ملال كته أشــــــــــهدك  أين غفرت لعبدي 
ما بني طرفيها" نرجه الط اين وغري  وهو موجود ِف بعا  ســـــــــــــع كتاب 
ال مذي وِف حديث آنر مرفوع: "ابن آدم اذكرين من أول النهار ســـــــــــاعة 

لا مابني ذلا إال الكبا ر أو تتوب منها" ومن آنر النهار ســـــــــــــاعة أغفر 
: من نت   ار  بذكر كتب  ار  كله ذكرا يشـــــــــــــري إىل أن وقال ابن مبارك

                                                           

 الدين للشـــــيع نين «الوظائف من العام المواســـم فيما المعارف لطائف» ا ظر( 35
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األعمال باخلواتي  فإذا كان البدا و واخلتام ذكرا فهو أوىل أن يكون حك  
 . الذكر شامال للّمي 

ويتعين افتتاح العام بتوبة نصــــوح تمحو ما ســــلف من الذنوب الســــالفة 
 ي األيام الخالية.ف
 

 
 
 و فلة

 
هوَر العامِّ لهوا

ل
 شـــــــــــــ

َ
ْعت

َ
ط

َ
 ق

 

مـــــــا ** ر   ا ــــحــــَ
َ

ت  ـــــــْ
َ
ْم فــــيــــمـــــــا أتــــ رِّ

َ
أــــ حــــْ

َ
َْ تــــ  ولــــ

هِّ   ِّ
 

قـــــــ حـــــَ  فـــــيـــــــه بـــــِّ
َ

ت يـــــــْ
َ

ا وافـــــ بـــــــ   فـــــال رجـــــَ

 

ما ** م 
َ
ت ا مل  شهَر الَصْومِّ صوم 

َ
مت  وال صل

 وال في لَيالي عشرِّ ذي الحجةِّ الذي 

 

ْحرِّ  **  مل
َ
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ْ
نــ

ل
ا وال ً امــ  و 

َ
 ق

َ
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ْ
نــ

ل
 مــامضـــــــــــــَّا ً

َع ر     نوَب  ِّ
ة
ل لــــو أن تمحو الــــذ هــــَ

َ
 ف

 

مـــــــا ** دة
َ

 وتــــــنـــــــ
 
ا حســــــــــــــــــر  َ عــــــلــــــ ــــــهـــــــَ  وتــــــبــــــســــــِّ

وبــــة   
َ
ت  بِّ

 وتســـــــــــــتقبــــَل العــــاَم الجــــديــــدَ

 

مـــــــا ** د 
َ

قـــــــ
َ
ا مـــــــا تـــ هـــــــَ و  ـــِّ

و أن تـــمــــحــــل
 

 لـــعــــلـــــــ

  

 اهـ.           

                   

         

            

                



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

 

 وظائف العشر ألاول 

 مر     أول يوم من ا حرم 360سَّي  آية الكر 

 :(36) «كنز النجاح والسرور»قال اممام عبد الحميد الشافعي في 
ســــــيد ا وموال ا  شــــــيع مشــــــا نا العارف بربه املّنان،قال شــــــيخنا و 

كما  قلته من نطه   و فعنا به، د بن نيين دحالن ر ه اهلل تعاىلالســـيد أ 
ول يوم من ا رم آية الكرســــــي : أ ه يقرأ ِف أذكر بعهــــــه : «ســــــفينته»ِف 

حصــــني من فإ ا حصــــن  م  البســــملة ِف كل مرو، ثالث مئة وســـتين مرة
 .الشيطان الرجي  ِف ذلا العام

ع يعين الشـــي -  سد، وكان شـــيخناوفيها من الفوا د ما ال يعد وال
وينبغي  ذلــا، مواظبــا على -و فعنــا بــه  عثمــان الــدميــاطي ر ــه اهلل تعــاىل

  .ا فعلها قبل الدع
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 دعاءان  أول العام

 :(37) «كنز النجاح والسرور»قال اممام عبد الحميد الشافعي في 

 األول منهما

عالمــة مجــال الــدين  قال عن ال «فوا ــد »وذكر العالمــة الــّديريّب ِف 
ـــــــــمقسبط ابن اجلوني دسي دعا  ألول العام ، عن الشيع عمر بن قدامة الـ

يوصون به ويقرؤو ه، وما فاتين طول ا نال مشا خنا : مودعا  آلنر ، وقال
 :عمري، وهو

ـم ينَ ال ـحَ "  َد هلل  َربَّ ال َعاَل ـَحمَّد  َصاَلًة تَ م  ََلَ ، اَللََّهمَّ َصلَّ َعَلى َسيَّد نَا َم ـم 
م ن يَخَزائ َن اهلل  نَورًا َرورًا، َوَتَكوَن لََنا َول ل َمؤ  ح  َن فـََرًجا َوفـََرًحا َوســـــَ ب ه  ، َوَعَلى آل ه  َوصـــــَ

ل يًما َكث يًرا .  َوَسلَّم  َتس 
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َوَّلَ للََّهمَّ أَن َت األ َ ا ود َك ، َوَعَلى َفض ل َك ال َعظ يم  وََكر يــــم  جَ َبد يُّ ال َقد يــــَم األ 
ـــــــــــَمَعوَّلَ  َبلَ ، َوهَ ال َعم يم  ال ـ َمَة ف يه  م  َذا َعاٌم َجد يٌد َقد  َأقـ  أََلَك ال ع ص  ي طَان  ، َأس  َن الشَّ

ل   َن َعَلى َهذ    النـَّ َيائ ه  َوَأو  َمَّارَة  ب السُّوء  ، َوال َعو  ــــــَما يـََقرَّبَن ي ، َواَل  ف ب  األ  ت َغاَل بـ  إ لَي َك ش 
َرام   ، يَازَل َفى ، َوَصلَّى اهلَل تـََعاَلى َعَلى َسيَّد نَا َمـــــــَحمَّد  َوَعَلى آل ه  َذا ال ـــــــَجاَلل  َوام  ك 

ب ه  َوَسلََّم.)ثالثًا(  َوَصح 

، ســـــــتأمن على  فســـــــه فيما بقي من عمر فإن الشـــــــيطان يقول : ا
 .  يـحرسان من الشيطان وأتباعه اهـ وتوّكل به ملكان

 :(38) «كنز النجاح والسرور»في  ضاأيقال اممام و 

 الدعاء الثاني

ذكر العالمة أحـمد  دعا  أمر به اخلهر عليه السالم لإلمام الغزا 
ـــــــــــــــمكي ِف  ذكر بعهــه  عن اإلمام حّة :  «تهســفين»بن نيين دحالن الـ

كنِ بـمكة الـمشرفة ِف أول يوم   :سالم أيب حامد الغزا  ر ه اهلل، قالاإل
ـــــحراممن سنة جديدو من س ـــــهّرو طا فا بالبيِ الـ ، فخطر ِف  فسي ين الـ

، ليوم وأهلمين اهلل ســــــبحا ه الدعا أرى اخلهــــــر عليه الســــــالم ِف ذلا اأن 
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، فما فرغِ من  دعا ي له بينه ِف ذلا اليومن يـّم  بيين و فدعوت اهلل أ
ـــــــــــــــمطاف، .. حىت ظهر  فّعِ أطوف معه   اخلهــر عليه الســالم ِف الـ

 . فرغ من طوافه وا قهىوأفعل فعله وأقول قوله حىت 

، لبيِ الشريف يفـ  التفِ إّ  وقال: يا مـحّمدفّلسِ مشاهدا ل
ـــــــــّم  بيين وبين ما اّلذي دعاك إىل سؤال اهلل عز ، ِف هذا العام اوجل ليـ

فقلِ : يا سّيدي هذ  سنة جديدو وأحببِ أن  أالـــــــــحرم الشريفبـــــــــهذا 
ــــــــها بشي ــــــــ  : أجلئ من تعّبداتا وتهّرعاتا، قالأتأّسى با ِف إقبالـ ،  يفـ

قال: فارك  بركوع تاّم. فقمِ وصـــــليِ ما أمرين به، فلّما فرغِ من ذلا 
:" ل كات، وهو هذاقال: فادع خلذا الدعا  الــــــــــمأيفور الــــــــــّام  للخريات وا

يم  ب س   َمن  الرَّح  ــــــحَ م  اهلل  الرَّح  ــــــم ينَ ، اَل ـ َد هلل  َربَّ ال َعالَـ أََلَك ب َك َأن  م  ، اَللََّهمَّ إ نَّي َأس 
ـــــَحمَّد  َوعَلى َسائ ر  ا ـــــَمر َسل ينَ َتَصلََّي َوَتَسلََّم َعَلى َسيَّد نَا َمـ َن ب َياء  َوال ـ ه م  ، َوَعَلى آل  أل 

ب   ح  ــــــــــــــَمع ينَ َوصــــَ ـ َفظَن ي ف يَما بَق َي يَا َأر َحَم ه م  َأج  ــــــــــــــح  ى َوتَـ ، َوَأن  تـَغ ف َر ل ي َما َمضــــَ
م ينَ    .الرَّاح 

ب َلةٌ للََّهمَّ َهذ  ا ــــــــــَها َعَماًل يـََقرَّبَن ي    َسَنٌة َجد يَدٌة َمق  ــــــــــم  َأع َمل  ف ي اب ت َدائـ  ، لَـ
َر َتَضرُّع ي إ لَي كَ إ لَي َك زَل   يَك َعنَّي م نَ ، فَ َفى َغيـ  ـــَما يـَر ض  أََلَك َأن  تـََوفَـَّقن ي لـ  ال ق َيام   َأس 
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ه َك ال َكر يـم  ف ي ع َباَدت َك ، َما َلَك َعَليَّ م ن  طَاَعت كَ لـ  اَلَص ف يه  ل َوج  ، َوأَل ز م ن ي ام  خ 
َمت َك. أََلَك إ ت ـَماَم َذل َك َعَليَّ ب َفض ل َك َورَح   َوَأس 

َنة  ال ــــــــــــمَ اَللََّهمَّ  َر َهذ    السَّ أََلَك َخيـ  َرَهاإ نَّي َأس  نَـَها َوَيس  ـــــــــــم  ب َلة  يَـ نَـَها ق  ، َوَأم 
اَلَمتَـهَ  َدور َها، َوَأَعوَذ ب  اَوســــــــَ َرور َها َوصــــــــَ ف َها َوَهَلَكت َها َك م ن  شــــــــَ ر َها َوَخو  ، َوَعســــــــ 

َفَظ َعَليَّ ف يَها د ين يَ  ـــــــح  َمَة َأم ر ي الَّذ  .َوَأر َغَب إ لَي َك َأن  تَـ َياَي الَّت ي ، َودَ ي َهَو ع ص  نـ 
ي َرم  ف يَها َمَعاش  َك  َرَم األ  يَك َعنَّي ف ي َمَعاد ي يَا َأك  يَن يَا ، َوتـََوفَـَّقن ي ف يَها إ َلى َما يـَر ض 

م ينَ  ـــَم الرَّاح  ب  َأر َحـ ـــَحمَّد  َوَعَلى آل ه  َوَصح  ه  َوَسلََّم ، َوَصلَّى اهلَل تـََعاَلى َعَلى َسيَّد نَا َمـ

.   َسَلَٰم ُسۡبَحَٰنََك ٱللهُهمه َوََتِيهتُُهۡم فِيَها  َُٰهۡم فِيَها  ِن  َوَءاِخُر َدۡعوَ َدۡعَوى
َ
َُٰهۡم أ ى

ِ ٱۡلَعَٰلَِمنَي  ِ َر د ۡمُد َّلِله  ١٠ٱۡۡلَ

ـــــــــّما وجدته منه ـــــــــمحّرم مأيفور، ونري موفور، ومـ : أ ه والّدعا  ِف الـ
ّتني مرّو م  ية الكرســــــــــي يفالة ما ة وســــــــــ: آيقرأ أّوال قبل الدعا ين اآلتيني

الكرســـــــــــي  آيةعند الفراغ من مجي  ذلا )أي من و  البســـــــــــملة ِف كل مرو،
َوال  للَّهَ اوالدعا ين اآلتيني( يقول:  َح  َسن  مَّ يَا َمـــــــــــَحوََّل األ  ، َحوَّل  َحال ي إ َلى َأح 
ل َك َوقـَوَّ  ـــــــــــــــَحو  ، بـ  َوال  َح  يَّد نَا ، وَ ت َك يَا َعز يَز يَا َمتَـَعالاأل  لَّى اهلَل تـََعاَلى َعَلى ســـــَ صـــــَ

ب ه  َوَسلَّمَ   اهـ . . .َمـَحمَّد  َوَعَلى آل ه  َوَصح 
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 113ي ًتابة البسملة فائد  ف

ل  م مر  في أو   الـمحر 

 :(39) «كنز النجاح والسرور»قال اممام عبد الحميد الشافعي في 

ــــــــــــما ِف  ــــــــــــمّرّبات الصحيحة كـ  عِ البدايات وتوصيف »من الـ
: أن من كتب البســــــــملة ِف أول للســــــــيد الشــــــــريف ما  العينني «لنهاياتا

ـــ  ينل حاملها مكرو  فيه وال ِف أهل بيته  ـــمحرم ما ة ويفالة عشرو مرّو لـ الـ
 اهـ.مدو عمر  
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م  ما يقال في كل يوم من العشر ألاول من ا حر 

 :(40) «كنز النجاح والسرور»قال اممام عبد الحميد الشافعي في 

: للحفظ من الشــيطان خنا وشــيع مشــا خنا املذكور أيهــاقال شــي
ــــــــمي  العام كل يوم من العشر األول ــــــــمحرم يفالة مرات  ِف جـ من شهر الـ

 قول:

َبلَ  للََّهمَّ إ نََّك َقد يــــــــــــــــــٌم َوَهَذاا"  َنٌة َجد يَدٌة َقد  ال َعاَم َجد يٌد َقد  َأقـ  ، َوســـــــَ
بَـلَ  أََلَك م ن  َخي ر َهاَأقـ  ، َنس  تَ ، َونـََعوذَ ت  ــــــــــَها َوَشغ َلَها ب َك م ن  َشرََّها َوَنس  ف يَك فـََواتَـ ، ك 

ـيم   َنا ال ع ص َمَة م َن الشَّي طَان  الرَّج   .فَار زَقـ 

َنا َعَدوًّا َبص  ا رَات َنا ، َوَمطَّل ًعاوب َنايًرا ب َعيَ للََّهمَّ إ نََّك َسلَّط تَّ َعَليـ  ، م ن  َعَلى َعو 
ــــــــــَمائ ل َنا، َوَعن  ف َنان  أَي د يَنا َوم ن  َخل  بـَي   ــــــــــَمان َنا َوَشـ يَلَه م ن  َحي َث ََل ، يـََرانَا َهَو َوقَب   أَيـ 

َه م نَّا كَ نـََراَهم   ـــــــــــَمت كَ . اَللََّهمَّ آي س  ـ َتَه م ن  رَح  ـــــــــــَما قـَنَّط َتَه م ن  ، َوقـَنَّط َه م نَّا كَ َما آَيس  ـ
نَـنَ َعف و كَ  َنَه َكـــَما َحل تَ ، َوبَاع د  بـَيـ  ، إ نََّك قَاد ٌر َعَلى َذل َك، َوبـَي َن َمغ ف َرت كَ  َنهَ  بـَيـ  ا َوبـَيـ 
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ـــَما َتر يدَ َوأَ  ب ه  َوَسلَّمَ ن َت ال َفعَّاَل لـ  ـــَحمَّد  َوَعَلى آل ه  َوَصح   ، َوَصلَّى اهلَل َعَلى َسيَّد نَا َمـ
 اهـ.

َرات  
َ

ث َعش
َ

ال
َ
 ث

 :(41) «الفتاوى الكبرى»قال اممام ابن حجر الهيتمي في 
رَات  َوجَ  ُهْ  َكا ُوا يـَُعظُِّموَن يَفاَلَة َعشــَ َلَف رضــي اللَُّه َعنـْ  ،اَ  َأنَّ الســَّ

ةم اأْلول َوَعْشر ،ريَرَمَهاَن اأْلَنم  َعْشر َّّ َوُرومَي  اْلُمَحرَّمم اأْلول َوَعْشر ذمي احلْم
 اهـ.هذا َحدميث ا 

 :(42)«لطائف المعارف»في  الحافظ ابن رجب الحنبليقال 
ان النهدي: كا وا يعظمون يفالة عشــــــــرات العشــــــــر وقال أبو عثم

 والعشر األول من محرماألنري من رمهان والعشر األول من ذي احلّة 
 اهـ.

 

                                                           

لإلمــــام أ ــــد بن حممــــد بن علي بن حّر « الفتـــاوى الكبرى الفقهيـــة»ا ظر ( 41
 80 :ص، 2 :ج ،اهليتمي السعدي األ صاري

 الدين للشـــــيع نين «الوظائف من العام المواســـم فيما المعارف لطائف» ا ظر( 42
المي، احلســن، بن رجب بن أ د بن الر ن عبد  احلنبلي الدمشــقي، مث البغدادي، الســَ

 .35، ص:(هـ795: ت)
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 ستحباب الصياما
 :(43) «حياء علوم الدينإ»قال اممام الغزالي في 

استحباب الصوم يتأكد ِف األيام الفاضلة وفواضل األيام اعل  أن 
ها يوجد ِف كل شـــــهر وبعهـــــها ِف كل بعهـــــها يوجد ِف كل ســـــنة وبعهـــــ

أســـــبوع  أما ِف الســـــنة بعد أيام رمهـــــان فيوم عرفة ويوم عاشـــــورا  والعشـــــر 
 اهـ. والعشر األول من المحرماألول من ذي احلّة 

 :(44)«لطائف المعارف»في  الحافظ ابن رجب الحنبليقال 
 خمتصا بإضافته إىل اهلل تعاىل ]شهر اهلل ا رم[ وملا كان هذا الشهر

كان الصيام من بني األعمال مهافا إىل اهلل تعاىل فإ ه له من بني األعمال 
 اسب أن  تص هذا الشهر املهاف إىل اهلل بالعمل املهاف إليه املختص 
به وهو الصـــيام وقد قيل ِف معّن إضـــافة هذا الشـــهر إىل اهلل عز وجل: إ ه 

كما كا ِ اجلاهلية إشارو إىل أن  رميه إىل اهلل عز وجل ليس ألحد تبديله  

                                                           

 :لإلمام أيب حامد حممد بن حممد الغزا  الطوســي ج« إحياء علوم الدين»ا ظر ( 43
 237 :ص، 1

 الدين للشـــــيع نين «الوظائف من العام المواســـم فيما المعارف لطائف» ا ظر( 44
المي احلســن، بن رجب بن أ د بن الر ن عبد  احلنبلي الدمشــقي، مث البغدادي، ،الســَ

 .36، ص:(هـ795: ت)



    الجوهر المنظم في فضائل شهر اهلل المحّرم
 

سلو ه وسرمون مكا ه صـــفرا فأشـــار إىل شـــهر اهلل الذي حرمه فليس ألحد 
 من نلقه تبديل ذلا وتغيري :

 ميمونُ  شهر احلرام مباركٌ 
 

 مسنون والصوم فيه مهاعفٌ  
 ه لوجه إهلهم صــــا مم  ويفوابُ 

 
 ِف اخللـــد عنـــد مليكـــه خمزون 

 اهـ.   
                              :(45)«لطائف المعارف»في  أيضاقال و 

 ، وممن صام األشهر احلرم كلها ابن عمر واحلسن البصري وغريمها
ـــــــعـــــــاىل:  ـــــــال اهلل ت نَي ﴿ق ظََِ فََِ َٰ حَََ َِ َوٱلََۡ َٰ مَََ رََِ ِ نَي َوٱلصََََه مََِ رََِ ِ  َوٱلصََََه

َ كََََ َََِ    رِ ََََن ٱَّلله َٰكَََِ َِ َوٱلَََ ه َٰ نََََ فَََِ َٰ حََََ ۡم َوٱلَََۡ هَََُ ََََ ُرُو  ا فَََُ
ُ لَُهم  َعده ٱَّلله

َ
َِٰت أ َٰكَِر ۡغفَِرة  َوٱل ه ًرا َعِظيم   مه ُۡ وقال تعاىل:  [35]األحزاب:  ﴾ اَوأَ

ُبواْ َهنِٓي ﴿ يهاِم ٱۡۡلَاَِلَةِ   َ  ُُكُواْ َوٱۡۡشَ
َ
ۡسلَۡفُتۡم ِِف ٱۡۡل

َ
قال جماهد  [24]احلاقة: ﴾ا بَِمآ أ

وغري :  زلِ ِف الصوم: من ترك هلل طعامه وشرابه وشهواته عوضه اهلل نريا 
 اهـ. ينفذ وأنواجا ال َتوت من ذلا طعاما وشرابا ال

 

                                                           

 الدين للشـــــيع نين «الوظائف من العام المواســـم فيما المعارف لطائف» ا ظر( 45
المي، احلســن، بن رجب بن أ د بن الر ن عبد  احلنبلي الدمشــقي، مث البغدادي، الســَ

 .37، ص:(هـ795: ت)



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

 :(46) «الجامع الكبير»قال اممام الترمذي في 
ْهر   أََلُه َرُجٌل فـََقاَل َأىُّ شــــــَ ْعد  َعْن َعلمَى قَاَل ســــــَ َعنم النـُّْعَمانم ْبنم ســــــَ
َأُل َعْن َهذَ  ا َيســْ ُِ َأَحد  ْع اَن قَاَل َلُه َما مسَم ْهرم َرَمهــَ وَم بـَْعَد شــَ ا تَْأُمُرِنم َأْن َأصــُ

ْعُتُه َيْسَأُل َرُسوَل  َوأَ َا قَاعمٌد فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَّهم َأىُّ َشْهر   اهلل إمالَّ َرُجال  مسَم
ومَ  اَن قَالَ تَْأُمُرِنم َأْن َأصــــــُ ْهرم َرَمهــــــَ ْهرم " : بـَْعَد شــــــَ ا بـَْعَد شــــــَ ا مم  َِ صــــــَ إمْن ُكْن

اَن َفصـــــــُ م اْلُمَحرََّم  َر اللَّه  َرَمهـــــــَ ه  م  فَإ نََّه شــــــَ ٌم تَاَب اللََّه ف يه  َعَلى قـَو  ف يه  يـَو 
م  آَخر ينَ   . قَاَل أَبُو عميَسى َهَذا َحدميٌث َحَسٌن َغرميبٌ "َويـََتوَب ف يه  َعَلى قـَو 

 اهـ.
 :(47) «صحيح مسلم»قال اممام مسلم في 

وُل  :َعْن َأىبم ُهرَيـْرََو  رضـــى اهلل عنه  قَالَ   ُل "  اهلل قَاَل َرســـُ أَْفهـــَ
اَلوم بـَْعدَ الصــِّ  ُل الصــَّ ْهُر اللَّهم اْلُمَحرَُّم َوأَْفهــَ اَن شــَ الَُو  َيامم بـَْعَد َرَمهــَ ةم صــَ اْلَفرميهــَ
 اهـ. "اللَّْيلم 
 

                                                           

ْورو بن لإلم« ســـنن الترمذي -الجامع الكبير »ا ظر ( 46 ام حممد بن عيســــى بن ســــَ
 109 :ص، 2 :موسى بن الهحاك، ال مذي ج

احلســــن القشــــريي  أيبج لإلمام مســــلـــــــــــــــــــ  بن احلّا « صـــحيح مســـلـــــــــــــم»ا ظر ( 47
 821 :ص، 2 :النيسابوري ج



    الجوهر المنظم في فضائل شهر اهلل المحّرم
 

 :(48) «شرح مسلم»قال اممام النووي في 
ْهر اللَّه اْلُمَحرَّم ( قوله  ان شــــــــَ َيام بـَْعد َرَمهــــــــَ ل الصــــــــِّ  : ) أَْفهــــــــَ

رميٍ بمأَ َّ  ل الَتصــْ ْومم ُه أَْفهــَ ُهور لملصــَّ َبَق اجلََْواب َعْن إمْكثَارشــُّ  النِب  ، َوَقْد ســَ
ْعَبان ُدون اْلمُ  ْوم شـــَ َا عَ : َأَحدمهَا، َوذََكر َا فميهم َجَوابـَنْيم محر ممْن صـــَ لمَ  : َلَعلَُّه إم َّ

ر َحَياته، َوالثَّاينم  َلُه ِفم آنم فَ ، مم اَن يـَْعرم  فميهم أَْعَذار: َلَعلَُّه كَ َفهـــــــــْ ر  أَْو ْن ســـــــــَ
َا   اهـ. َمَر   أَْو َغرْيممهم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

لإلمام أيب نكريا حميي الدين « الـمنها  شرح صحيح مسلـم بن الحجا »ا ظر ( 48
 55 :ص،8 :ج ،سىي بن شرف النووي



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

 

مِّ 
َحر 

ل ْ
ولِّ من ا 

ْ
رِّ ألا

ْ
َعش

ْ
 َصْوم ال
 :(49) «حاشية التحفة»قال اممام الشرواني في 

وأقر   ـاحلّة ذكر  الغزا  اه يسن صوم الثما ية قبله  ظري ما مر ِف
  اهـ. س 

 :(50) «الفتاوى الكبرى»قال اممام ابن حجر الهيتمي في 
نٌَّة ُمؤَكََّدٌو َبْل  رم اأْلولم من اْلُمَحرَّمم ســـُ ْوم اْلَعشـــْ ر  َكلَّه  صـــَ ه  َم الشــَّ و  صــَ

ِْ عليه اأْلََحادميثُ   َسنَّةٌ   اهـ. كما َدلَّ
 

  

                                                           

ـــــــــــمحتا  حاشية»ا ظر ( 49 ، لإلمام عبد احلميد الشرواين« الشرواني على تحفة الـ
 456 :ص، 3 :ج

لإلمــــام أ ــــد بن حممــــد بن علي بن حّر « الفتـــاوى الكبرى الفقهيـــة»ا ظر ( 50
 79 :ص، 2 :ج،اهليتمي



    الجوهر المنظم في فضائل شهر اهلل المحّرم
 

 

 عاشوراء
 :)51(«قواعد األحكام»قال سلطان العلماء عز بن عبد السالم في 

يق   أن األماكن واألنمان كلها متســـــــــــــاوية، ويفهـــــــــــــالن ِبا ؛عل ا
فيهما ال بصـــــــــــفات قا مة خلما، ويرج  تفهـــــــــــيلهما إىل ما ينيل اهلل العباد 
فيهما من فهــــله وكرمه فإن له أن يعاقب بغري كفر وال عصــــيان، ويتفهــــل 

: أحدمها د يوي وتفضــــيل األماكن واألزمان ضــــربان...بغري طاعة وإميان،
بعا  كتفهيل الربي  على غري  من األنمان، وكتفهيل بعا البلدان على

 الضــــرب الثاني:ِبا فيها من األ ار والثمار وطيب اهلوا  وموافقة األهوا . 
راج  إىل أن اهلل ُيود على عباد  فيهما بتفهـــــــــــــيل أجر  ل دينييتفضـــــــــــ

وكذلك يوم العاملني كتفهـــــيل صـــــوم رمهـــــان على صـــــوم ســـــا ر الشـــــهور 
ذي احلّة، ويوم االيفنني واخلميس وشعبان وستة أيام من  وعشر عاشوراء

شوال، فهلهما راج  إىل جود اهلل وإحسا ه إىل عباد  فيها، وكذلا فهل 
الثلث األنري من كل ليلة راج  إىل أن اهلل يعطي فيه من إجابة الدعوات 

 واملغفرو وإعطا  السؤال و يل املأمول ما ال يعطيه ِف الثلثني األولني. 

                                                           

 لسلطان العلـــما  عز بن عبد السالم« في مصالح األنام قواعد األحكام» ا ظر 51)
 44، ص: 1:ج



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

 كذلا انتصــاص عرفة بالوقوف فيها، ومّن بالرمي فيها، والصــفا
واملروو بالســـــــــــــعي فيهما، م  القط  بتســـــــــــــاوي األماكن واألنمان، وكذلا 

 اهـ تفهيل مكة على سا ر البلدان
 :)52(«روح البيان»في إسماعيل الحقي قال اممام 

: ولكن ِف الطاعة واإلســالم لتفاضــل على مراتب: فمنها بالســنّ وا
و من ا كا ا على مرتبة واحدفيفهــــــل الكبري الســــــّن على الصــــــغري الســــــّن إذ

ِف رمهــــــــــــــان وِف يوم اجلمعـة وِف ليلة  فإن العمل، ومنهـا بـالزمـان العمـل
، ومنها وفي عاشــوراء أعظم من ســائر الزمانالقدر وِف عشــر ذي احلّة 

: فالصالو ِف املسّد احلرام أفهل منها ِف مسّد املدينة وهي من باملكان
األقصـــــــــى وهي منها ِف ســـــــــا ر املســـــــــاجد، ومنهما الصـــــــــالو ِف املســـــــــّد 

اجلماعة أفهــل من صــالو الشــخص وحد ، ومنها : فإن الصــالو باألحوالب
: فإن الصــــــــــــالو أفهــــــــــــل من إماطة األذى ومنها ِف العمل بنفس األعمال

، وكذا من أهدى صــدق على ر ه صــاحب صــلة رح  وصــدقةالواحد فاملت
، ومن فهــل ممن أهدى لغري  أو أحســن إليههدية لشــريف من أهل البيِ أ

الزمن الواحد أعماال  كثريو فيصــــــرف مسعه وبصــــــر  ويد   الناس من ُيم  ِف

                                                           

 164، ص: 3:ج لإلمام إمساعيل حقي ال وسوي« روح البيان» ا ظر 52)



    الجوهر المنظم في فضائل شهر اهلل المحّرم
 

فيما يبتغي ِف نمان صــــومه وصــــدقته بل ِف نمان صــــالته ِف نمان ذكر  ِف 
نمان  يته من فعل وترك فيؤجر ِف الزمن الواحد من وجو  كثريو فيفهــــــــــــــل 

 اهـ. غري  ممن ليس له ذلا

  



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

 

 وجه التسمية  عاشوراء
 

 :)53(«عمدة القاري»في قال اممام بدر الدين العيني 
إ مسي اليوم العاشــر عاشــورا  انتلفوا فيه فقيل أل ه  :النوع الثالث

عاشـــــــــر ا رم وهذا ظاهر وقيل ألن اهلل تعاىل أكرم فيه عشـــــــــرو من األ بيا  
موســـى عليه الســـالم فإ ه  :األول ،عليه  الصـــالو والســـالم بعشـــر كرامات

 وو عليه الســـــــالم  :الثاني ، صـــــــر فيه وفلق البحر له وغرق فرعون وجنود 
أجني فيه  يو س عليه الســــــالم :الثالث ،اســــــتوت ســــــفينته على اجلودي فيه

 ،فيه تاب اهلل على آدم عليه الســـــالم قاله عكرمة :الرابع ،من بطن احلوت
 : الســــــــاد  ،يوســــــــــف عليه الســــــــــالم فإ ه أنرج من اجلب فيه :الخامب

داود عليه الســالم فيه  :بعالسـا ،عيســى عليه الســالم فإ ه ولد فيه وفيه رف 
يعقوب  :التاســـــــع ،إبراهي  عليه الســـــــــالم ولد فيه : الثامن ،تاب اهلل عليه

فيه غفر له ما تقدم   بينا حممد  : العاشـــــر ،عليه الســــــالم فيه رد بصــــــر 
 .هكذا ذكروا عشرو من األ بيا  عليه  الصالو والسالم، من ذ به وما تأنر

                                                           

، 11:ج لإلمام بدر الدين العيين« عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ا ظر 53)
 .117ص: 



    الجوهر المنظم في فضائل شهر اهلل المحّرم
 

عليه الســــالم فإ ه رف  إىل  ذكر بعهــــه  من العشــــرو إدريس: قلِ
مكان ِف الســـما  وأيوب عليه الســـالم فيه كشـــف اهلل ضـــر  وســـليمان عليه 

 .اهـ السالم فيه أعطي امللا
 :)54(«تنبيه الغافلين»قال اممام السمرقندي في 

، َأْكَرَم  رم َكرَاَمات  ُر َعشـــْ َ َُّه َعاشـــم ورَاَ  ألم َا مُسَِّي َعاشـــُ ُهْ : إم َّ قَاَل بـَْعهـــُ
َا َهذم م اأْلُمَّةَ ال  :لَُّه خلم

َذم م َأوََّلَها َا َجَعَلُه َكرَاَمة  هلم ْهُر اللَّهم اأْلَصـــَ ُّ، َوإم َّ ْهُر َرَجب  َوُهَو شـــَ : شـــَ
.اأْلُمَّةم َوَفهََّلُه َعَلى َسا مرم الشُُّهورم، َكَفْهلم َهذم م اأْلُ    مَّةم َعَلى َسا مرم اأْلَُم م

 النِّب َباَن، َوَفْهُلُه َعَلى َسا مرم الشُُّهورم َكَفْهلم : َشْهُر َشعْ َوالثَّان ي
  َعَلى َسا مرم اأْلَ ْبمَيا م َعَلْيهمُ  الصَّاَلُو َوالسَّاَلُم.

اهلل كفهـــل ،ســـا ر الشـــهور وفهـــله على ،: شـــهر رمهـــانوالثالث
  .نلقه تعاىل على

 . وهي نري من ألف شهر ،: ليلة القدروالرابع
  زَا .ُم اْلفمْطرم َوُهَو يـَْوُم اجلَْ يـَوْ  َوال َخام َب:
  يَّاُم ذمْكرم اللَّهم تـََعاىَل.أَيَّاُم اْلَعْشرم َوهمَي أَ  َوالسَّاد َ :
  َصْوُمُه َكفَّارَُو َسَنتَـنْيم.: يـَْوُم َعَرَفَة وَ َوالسَّاب عَ 
.يـَْوُم النَّحْ  َوالثَّام َن:   رم َوُهَو يـَْوُم اْلُقْربَانم

                                                           

 332،333، ص: 1 :ج ،لإلمام السمرقندي« تنبيه الغافلين» ا ظر 54)



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

َع: .يـَوْ  َوالتَّاس    ُم اجلُُْمَعةم َوُهَو َسيُِّد اأْلَيَّامم
َر: ِ  ممْن َهذم م  َوال َعاشــ  َنة ، فَلمُكلِّ َوْق ْوُمُه َكفَّارَُو ســَ ورَاَ  َوصــَ يـَْوُم َعاشــُ

ةم لمَتْكفمريم ُذ ُوخلممْ ، َوَتْطهمريم  اىَل هلـــمَذم م اأْلُمـــَّ ُه تـَعـــَ ا اللـــَّ اٌت َجَعَلهـــَ اتم َكرَامـــَ اأْلَْوقـــَ
 اهـ. َنطَايَاُه ْ 
 :(55)«التبصرة»في  ابن الجوزي قال اممام

َوِفم اجلُْْمَلةم ُهَو يـَْوٌم َعظميٌ  فـَيَـْنَبغمي َأْن يـَْفَعَل فميهم َما مُيْكمُن ممَن اخلَْرْيم. 
ُ  اخْلَيـْرَاتم فَاْغَتنم  [ ]فـَُهَو َوأَْمثَالُُه َمَواسم  اهـ.ُموَها َواْحَذُروا اْلَغَفالتم

  

                                                           

 حممد بن ليع بن الر ن عبد الفرج أيب الدين للشـــــــــــيع مجال «التبصـــــــرة» ا ظر( 55
 . 8، ص:2، ج:(هـ597: ت) اجلوني،



    الجوهر المنظم في فضائل شهر اهلل المحّرم
 

 

 صوم يوم عاشوراء
 :)56(«شرح المهذب»في  ال اممام النوويق

هل كان واجبا ِف أول  ،عاشـــــورا  انتلف أصـــــحابنا ِف صـــــوم يوم
وجهني مشـــــــــــهورين  ىعل أأم إ ُيب ِف وقِ أبدا أمث  ســـــــــــعســـــــــــالم اإل
ومها احتماالن ذكرمها الشافعي )أصحهما( وهو ظاهر مذهب  ،صحابناأل

ي بل صــريٍ كالمه صــحابنا وهو ظاهر  ص الشــافعأكثر أوعليه  ،الشــافعي
ذهــب أىب حنيفــة  ــه كــان واجبــا وهو مــأ)والثــاين(   ، ــه إ يكن واجبــا قطأ

  اهـ.  ه سنةأ ه اليوم ليس بواجب و أ ىوأمج  املسلمون عل

 :)57(«المعجم الكبير»قال اممام الطبراني في 
وُل  ، قَاَل: قَاَل َرســُ لَْيَس " :اهلل صــلى اهلل عليه وســل َعنم اْبنم َعبَّاس 

 اهـ." ْوم  َفْهٌل َعَلى يـَْوم  ِفم الصَِّيامم إمال َشْهَر َرَمَهاَن، َويـَْوَم َعاُشورَا َ لميَـ 
 

                                                           

 383، ص: 6 :ج ،لإلمام النووي« شرح الـمهذب» ا ظر 56)
 127، ص: 11 :ج ،لإلمام الط اين« الـمعجم الكبير» ا ظر 57)



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

 :)58(«الترغيب والترهيب»اممام المنذري في قال 
سئل عن صيام يوم  عن أيب قتادو رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 

 ـ.اه روا  مسل  وغري  وابن ماجه .يكفر السنة املاضية: عاشورا  فقال
 :)59(«صحيحه»في  مسلمقال اممام 

ئملَ  ورَاَ  فـََقالَ  النِب  َوســــــــُ ْومم يـَْومم َعاشــــــــُ َنَة : "َعْن صــــــــَ ُيَكفُِّر الســــــــَّ
َيةَ   .اهـ "اْلَماضم

 :(60)«مغني المحتا »قال اممام الخطيب الشربيني في 
اُشورَاَ  بمَسَنة  ، َوعَ مم يـَْومم َعَرَفَة بمَسَنتَـنْيم : احلْمْكَمُة ِفم َكْونم َصوْ (فَا مَدوٌ )

َوَعاُشورَاَ  يـَْوٌم  َأنَّ َعَرَفَة يـَْوٌم حُمَمَّدميٌّ،  يـَْعينم َأنَّ َصْوَمُه خُمَْتصٌّ بمأُمَّةم حُمَمَّد  
وميٌّ  َلَواُت اللَّهم وَ  ، َو َبميـَُّنا حُمَمٌَّد ُموســــــــَ ُل اأْلَ ْبمَيا م صــــــــَ اَلُمُه َعَلْيهمْ  أَْفهــــــــَ ســــــــَ

 اهــ. ْوُمُه بمَسَنتَـنْيم ، َفَكاَن يَـ أمْجَعمنيَ 
 
 

                                                           

 70، ص: 2:ج ،لإلمام الـمنذري« الترغيب والترهيب» ا ظر 58)
ـــــــــــ  بن احلّاج القشري « صحيح مسلــــــــم» ا ظر 59) ـــــــــــمسلـ ، ص: 2:ج ،يلإلمام الـ
819 
، باب صــــــــــوم  الشــــــــــربيين اخلطيب أ د بن حممد لإلمام «مغني المحتا » ا ظر( 60

 .446ص: 1التطوع، ج:



    الجوهر المنظم في فضائل شهر اهلل المحّرم
 

 :)61(«تحفة المحتا »قال اممام ابن حجر الهيتمي في 
ُر اْلُمَحرَّمم َوشَـ  ورَاَ  ( بماْلَمدِّ َوُهَو َعاشـم ُعهُ ) َوَعاشـُ ؛ ذَّ َمْن قَاَل إ َُّه تَاسـم

َ َُّه يُ  يألم َنَة اْلَماضــــــــم ْعفَ  ةَكفُِّر الســــــــَّ لمٌ  َولمَكْونم َأْجرم َا ضــــــــم  َأْجرم أَْهلم َرَواُ  ُمســــــــْ
ْعَف َما َشارَْكَناُهْ  فميهم َوُهَو  ْصَنا بمهم َوُهَو َعَرَفُة ضم اْلكمَتابم َكاَن يفـََواُب َما ُنصِّ

 .اهـ َهَذا
 :)62(«حاشية التحفة»ل اممام الشرواني في قا

َ َُّه ُيَكفِّ  َيَة ( َهلم ) قـَْولُُه : ألم َنَة اْلَماضـــم َنةم ا ُر الســـَّ َيةم اْلُمرَاُد بمالســـَّ ْلَماضـــم
َعُة اأْلَيَّاُم قـَْبَل  َها الَّذمي ُهَو التِّســـــــْ َيةم بماْعتمَبارم بـَْعهـــــــم َفَها بماْلَماضـــــــم َنُتُه َوَوصـــــــَ ســـــــَ

ورَاَ  أَو َنٌة َكامم  َعاشـــــــــــُ َا ســـــــــــَ َلُه َوَعَلْيهم فـََهلاْلُمرَاُد خلم رَُها  َلٌة قـَبـْ َنٌة آنم اْلُمرَاُد ســـــــــــَ
رَُها َسْلعُ  ةم فميهم َ َظٌر س  تَاُسوَعا ُ أَْو َسَنٌة آنم َّّ َقـ َرَب َأنَّ ال َمَراَد  احلْم َوَلَعلَّ األ 

َرَها َعاَشورَاءَ  َلَه آخ  َلٌة قـَبـ   اهـ. ب َها َسَنٌة َكام 
 :)63(«لطائف المعارف»الحافظ ابن رجب الحنبلي في قال 

: يوم عاشورا  كا ِ قال ن النِب عن أيب هريرو رضي اهلل عنه ع
 اهـ.أ ت   تصومه األ بيا  فصومو 

                                                           

 455، ص: 3:ج لإلمام ابن حّر اهليتمي« تحفة الـمحتا » ا ظر 61)
، ص: 3:ج ،لإلمام الشرواين« اشية الشرواني على تحفة الـــــــــــمحتا ح» ا ظر 62)
456 
ــمعار لط» ا ظر 63) ، 1 :ج لإلمام عبد الر ن بن أ د بن رجب احلنبلي« فائف الـ
 48ص: 



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

 :)64(«صحيحه»قال اممام البخاري في 
ةَ  ِْ َعْن َعا مشــــــَ َها قَاَل َي اللَُّه َعنـْ ومُ   :، َرضــــــم ورَاَ  َتصــــــُ ُه َكاَن يـَْوُم َعاشــــــُ

وُل قـُرَْيٌش ِفم اجْلَاهملميَّةم  اَمُه  اهلل ، وََكاَن َرســــــُ وُمُه فـََلمَّا َقدمَم اْلَمدميَنَة صــــــَ َيصــــــُ
َياممهم   اهـ. َوأََمَر بمصم

 :)65(«فتح الباري»في  العسقالني ابن حجر لحافظاممام ا لقا
ليس بفر  واإلمجـــاع بن عبـــد ال  اإلمجـــاع على أ ـــه اآلن او قـــل 

وأما صـــــيام قريش لعاشـــــورا  فلعله  تلقو  من الشـــــرع  .على أ ه مســـــتحب
الســـــــــالف وهلذا كا وا يعظمو ه بكســـــــــوو الكعبة فيه وغري ذلا مث رأيِ ِف 

الكبري عن عكرمة أ ه ســـــــــــــئل عن ذلا  يلس الباغاجمللس الثالث من جما
ذ بِ قريش ذ با ِف اجلاهلية فعظ  ِف صــــــــدوره  فقيل هل  صــــــــوموا أفقال 

 اهـ. عاشورا  يكفر ذلا
 :)66(«صحيحه»اممام مسلم في قال 

وُل رضـــــــي اهلل عنهما َعنم اْبنم َعبَّاس   اْلَمدميَنَة  اهلل قَاَل َقدمَم َرســـــــُ
ئمُلوا َعْن َذلمَا فـََقاُلوا َهَذا اْليَـْوُم فـََوَجَد اْليَـُهوَد َيصــــــــُ  ورَاَ  َفســــــــُ وُموَن يـَْوَم َعاشــــــــُ

الَّذمى َأْظَهَر اللَُّه فميهم ُموَسى َوَبّنم إمْسرَا ميَل َعَلى فمْرَعْوَن فـََنْحُن َ ُصوُمُه تـَْعظميم ا 
ُوَسى ممْنُك ْ حنَْ » النِب  َلُه. فـََقالَ   اهـ. هم فََأَمَر بمَصْومم  ،«ُن أَْوىَل ِبم

                                                           

 44، ص: 3 :ج لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري« صحيح البخاري» ا ظر 64)
 246، ص: 4:ج لإلمام ابن حّر العسقالين« فتح الباري» ا ظر 65)
 795، ص: 2:ج لإلمام مسلـ  بن احلّاج القشريي« صحيح مسلـم» ا ظر 66)



    الجوهر المنظم في فضائل شهر اهلل المحّرم
 

 :)67(«فتح الباري»في  العسقالنيابن حجر الحافظ  اممام قال
حني قدومه املدينة  قتهــــــا ه أ ه وقد اســــــتشــــــكل ظاهر اخل  ال

واجلواب  ،صـــــياما يوم عاشـــــورا  وإ ا قدم املدينة ِف ربي  األول وجد اليهود
وســـــــــــــؤاله عنه كان بعد أن قدم  ،أن املراد أن أول علمه بذلا :عن ذلا

وغــايتــه أن ِف الكالم حــذفــا  ،ال أ ــه قبــل أن يقــدمهــا عل  ذلــا ،ينــةاملــد
 املدينة فأقام إىل يوم عاشورا  فوجد اليهود فيه صياما قدم النِب  :تقدير 

 .اهـ
 :)68(«مرقاة المفاتيح» علي القاري في اّل قال اممام مَ 

قدم املدينة أي بعد اهلّرو من  ل اهلل عن ابن عباس أن رســـــــــــــو 
ألن  وهو في الســـــــــنة الثانيةليهود أي صـــــــــــادفه  ِف املدينة فوجد ا ،مكة

 اهـ. ِف األوىل كان بعد عاشورا  ِف ربي  األول صياماقدومه 
 :)69(«فتح الباري»في  العسقالني ابن حجر الحافظ  اممام قال

ن التعليل بنّاو موســــى وغرق فرعون  تص ِبوســــى أاســــتشــــكل ب
يصــــومه وهو مما إ ينســــع  واليهود وأجيب باحتمال أن يكون عيســــى كان

     من شــــــريعة موســــــى ألن كثريا منها ما  ســــــع بشــــــريعة عيســــــى لقوله تعاىل 

                                                           

 247، ص: 4:ج لإلمام ابن حّر العسقالين« ح الباري فت»  ا ظر 67)
 1426، ص: .4ج:  ال علي القاريملإلمام « مرقاة الـمفاتيح» ا ظر 68)
 248، ص: 4:ج،  لإلمام ابن حّر العسقالين« فتح الباري» ا ظر 69)



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

َِم َعلَۡيُكۡم  ﴿ ِي ُحرد ِحله لَُكم َبۡعَض ٱَّله
ُ
ن أكثر األحكـــــام إويقـــــال  ﴾َوِۡل

 اهـ. الفرعية إ ا تتلقاها النصارى من التوراو
 :)70(«مكرمللفظ الا»قال اممام ابن ناصر الدين الدمشقي في 

ِف ليلة  الخير يفرغ: اهلل قال رســـــــــــــول  عن معاذ بن جبل 
 .وليلة عاشوراءاألضحى وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان 
 : إن اهلليقول اخلطاب  عن كريب بن ســـــــــــــعد مسعِ عمر بن

ان ويوم الزينة يعين يوم عز وجل ال يشــــكر يوم القيامة إال عن صــــيام رمهــــ
 .عاشورا 

: من العاص رضــي اهلل تعاىل عنهما قال ن عمرو بناهلل ب عن عبد
، ومن أدرك ما فاته من صـــــــيام الســـــــنةصـــــــام يوم الزينة يعين يوم عاشـــــــورا  

 .ومئذ أدرك ما فاته من صدقة السنةتصدق ي
اهلل تعاىل  رضــــــــيعباس  اهلل بن أيب يزيد عن ابن وصــــــــٍ عن عبيد

له على  : ما رأيِ النِب عنهما قال غري  إال هذا يتحرى صــــيام يوم فهــــّ
لصحيحني. اليوم يوم عاشورا  وهذا الشهر يعين شهر رمهان . نرجا  ِف ا

صـــــام يوما  يطلب فهـــــله   : ما علمِ أن رســـــول اهللولفظ مســـــل  قال
 .شهرا  إال هذا الشهر يعين رمهان على األيام مثل هذا اليوم وال
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 عباس رضي اهلل تعاىل عنهما اهلل بن أيب يزيد مسعِ ابن عن عبيد
 .صيام يوم إال عاشورا  ويوم عرفة يتحرى  : ما كان رسول اهلل يقول

يأمر ا   اهلل تعاىل عنه : كان رسول اهلل قال جابر بن مسرو رضي
 .احلديث ،ا عليه ويتعاهد ا عند بصيام يوم عاشورا  وسثن

غداو   قالِ: أرسل رسول اهلل وصٍ عن الرُبّي  بنِ معوذ 
ار اليت حول املدينة، من كان أصــبٍ صــا ما  فليت  ىل قرى األ صــعاشــورا  إ

ونصّوم ، فكنا بعد  صومه كان أصبٍ مفطرا  فليص  بقية يومه، ومن  صومه
إن شــا  اهلل و ذهب إىل املســّد فنّعل هل  اللعبة  صــبياننا الصــغار منهم

 .لطعام أعطيناها إيا  عند اإلفطارمن العهن فإذا بكى أحده  على ا
يدعو   قالِ: كان رســــــول اهلل  ول اهللعن رنينة نادمة رســــــ
: ال فواهه ، ويقولأيوم عاشــــــــــورا  فينفث ِف مراضــــــــــعه ومراضــــــــــ  فاطمة 

 .ىل الليلإ تسقوه  شيئا  
كا وا ال يرضــعون ِف يوم أن بعا املراضــ  ِف نمن النبوو   :وِف هذا

: رأيِ مام أ د بن حنبل مسعِ أيب يقولاهلل بن اإل وقال عبد ،عاشــــــورا 
ر   : غفن بن مهــدي ِف النوم، فقلــِ: مــا فعــل اهلل بــاأ قــالالر  عبــد

: ِبواظبيت على يوم عاشــــــورا  لأ قاوقربين وأد اين ورف  منزليت، فقلِ: ِباذا
 .اهـ . يعين صيام ذلاقبله ويوم بعد ويوم 



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

 :)71(«لطائف المعارف»في اممام ابن رجب الحنبلي قال 
يام الوحش و اهلوام ِف عاشـــــــــــــورا  ما ورد ِف  ومن أعّب: صـــــــــــــ

أن الصــــــرد »: الوحش و اهلوام و قد روي مرفوعا عاشــــــورا  أ ه كان يصــــــوم
 .إسناد  غريبو  ،نرجه اخلطيب ِف تار ه ،«اشورا أول طري صام ع

روي عن فتٍ بن شـــــــــــــخرف قال وقد روى ذلا عن أيب هريرو و  
روي عن وم فلما كان عاشـــــــــــــورا  إ يأكلو  و كنِ أفِ للنمل اخلبز كل ي

أ ه عّب منه فســأل أ ه جرى له مثل ذلا و  ، اخلليفة العباســيالقادر باهلل
روى أبو له أن يوم عاشورا  تصومه النمل و أبا احلسن القزويين الزاهد فذكر 

: بلغين أن الوحش كا ِ ديين بإســـــــــناد  عن قيس بن عباد قالموســـــــــى امل
تصـــوم عاشـــورا  و بإســـناد له عن رجل أتى البادية يوم عاشـــورا  فرأى قوما 

: وقالوا ،فأن و  أن الوحوش صـــــــــــــا مةون ذبا ٍ فســـــــــــــأهل  عن ذلا يذحب
: فلما كان بعد العصــــــــر قال ،روضــــــــة فأوقفو  اذهب بنا  رك فذهبوا به إىل

جا ت الوحوش من كل وجه فأحاطِ بالروضة رافعة رؤوسها إىل السما  
 اهـ. ليس شي  منها يأكل حىت إذا غابِ الشمس أسرعِ مجيعا فأكلِ
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َيوْ صوم 
ْ
عال اسِّ

 
 م الت
 :)72(«صحيحه»قال اممام مسلم بن الحجا  القشيري  في 

وُل  ناللَّهم بْ  دَعبْ  يـَُقولُ  اَم َرســُ نَي صــَ اهلل َعبَّاس   رضــى اهلل عنهما  حم
  وَل اللَّهم إم َُّه يـَْوٌم تـَُعظُِّمُه اْليَـُهوُد َياممهم قَاُلوا يَا َرســــــُ ورَاَ  َوأََمَر بمصــــــم يـَْوَم َعاشــــــُ

وُل اللَّهم َوالنَّصَــ  اَ  اللَُّه  -فَإمَذا َكاَن اْلَعاُم اْلُمْقبمُل  :  اَرى.فـََقاَل َرســُ  -إمْن شــَ
  َ  اهلل ُل . قَاَل فـََلْ  يَْأتم اْلَعاُم اْلُمْقبمُل َحىتَّ تـُُوىفَِّ َرُسو "ُصْمَنا اْليَـْوَم التَّاسم

 .اهـ
 : )73(وقال أيضا

اهلل قَاَل َرُسوُل  :قَالَ  –اهلل عنهما رضى  -نم َعبَّاس  بَعْن َعْبدم اللَّهم 
  "   َ ُِ إمىَل قَابمل  أَلُصوَمنَّ التَّاسم  اهـ "لَئمْن بَقمي

 :)74(«شرح مسلم»قال اممام النووي في 
َحابه  افمعمّي َوَأصــْ َحاق َوآَنُرونَ قَاَل الشــَّ َتَحّب صــومَوَأْ َد َوإمســْ  : ُيســْ

يع ا ر مجَم َنَّ التَّاسم  َواْلَعاشم ر النِّب  ؛ ألم َيام التَّاسم َصاَم اْلَعاشم   اهـ. ، َو ـََوى صم

                                                           

 797، ص: 2:ج،  لإلمام مسلـ  بن احلّاج« صحيح مسلـم» ا ظر 72)
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     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

 :)75(«مرقاة المفاتيح» اممام َماّل علي القاريقال 
هُ  يَ وم رُ  ــــَّ َة رََأى اْليَـُهوَد   أَ  ر ا ممْن َمكــــَّ اجم َة ُمهــــَ دمينــــَ دمَم اْلمــــَ ا قــــَ َلمــــَّ

رم ممَن اْلُمَحرَّمم َفَسَأهَلُْ  َعنْ  َأْظَفَر  ُه فـََقاُلوا: َهَذا يـَْوٌم  ـَُعظُِّمهُ َيُصوُموَن يـَْوَم اْلَعاشم
ُّ َوَبينم إمْسرَا ميَل َعَلى   اللَُّه فميهم ُموَسى حَنُْن أَْوىَل " »:  فمْرَعْوَن، فـََقاَل النَِّبم

ى ُوســـــَ امَ " « ِبم َُوافـََقتمهم َفصـــــَ َياممهم( َأْي َأَجابَُه  ،َذلمَا اْليَـْومَ   َأْي ِبم )َوأََمَر بمصـــــم
، أَوَّال   ع بمالنَّْدبم َرَة م َن  بماْلُوُجوبم مُثَّ بعد النَّســــــــْ َنَة ال َعاشــــــ  فـََلمَّا َكاَنت  الســــــَّ

َرة   وَل اللَّهم إم َُّه( َأْي يـَْومَ )قَاُلوا ال ه ج  َحابَُة )يَا َرســـــــُ ورَاَ ،  ( َأي الصـــــــَّ  ...َعاشـــــــُ
اَرى( َأْي َواَمُب خُمَالَ  َفتُـُهْ  َفَكْيَف  ـَُوافمُقُهْ  َعَلى )يـَْوٌم يـَُعظُِّمُه اْليَـُهوُد َوالنَّصـــــــــَ

وُل اللَّهم تـَْعظم  ُِ "  يممهم )فـََقاَل َرســــُ ( َأْي ِفم الدُّ ـَْيا أَْو لَئمْن عمشــــْ ُِ : لَئمْن بَقمي
"  َ  .اهـ إمىَل قَابمل  " َأْي إمىَل َعام  قَابمل  َوُهَو السََّنُة اآْلتمَيُة " أَلَُصوَمنَّ التَّاسم

 :)76(«شرح المهذب»في  قال اممام النووي

ْومم  تمْحَبابم صــــــَ ْكَمةم اســــــْ َحابمَنا َوَغرْيمهمْ  ِفم حم َوذََكَر اْلُعَلَما ُ ممْن َأصــــــْ
وَعاَ  أَْوُجه ا ْنُه  :)َأَحَدَها( ،تَاســُ ارمهمْ  َأنَّ اْلُمرَاَد مم َعَلى خُمَاَلَفُة اْليَـُهودم ِفم اْقتمصــَ

رم َوُهَو َمْروميٌّ َعن اْبنم َعبَّ  َماُم َأْ َُد ْبُن َحْنَبل  اْلَعاشــــــــــم اس  َوِفم َحدميث  َرَواُ  اإْلم
وُموا يـَْوَم  لََّ  صــــــُ لَّى اللَُّه َعَلْيهم َوســــــَ وُل اللَّهم صــــــَ َعن اْبنم َعبَّاس  قَاَل " قَاَل َرســــــُ

َلُه يـَْوم ا َوبـَْعَدُ  يـَْوم ا " وُموا قـَبـْ ورَاَ  َوَنالمُفوا اْليَـُهوَد َوصــــــــُ َأنَّ  :)الثَّان ي( .َعاشــــــــُ
                                                           

ـــــــمفاتيح» ا ظر 75) ،  باب 1412، ص:4 لإلمام مال علي القاري،  ج:« مرقاة الـ
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ْوم  َكَما  ى أن يصـــوم يـَْوم اجلُُْمَعةم َوْحَدُ   ورَاَ  بمصـــَ ُل يـَْومم َعاشـــُ اْلُمرَاَد بمهم َوصـــْ
ُّ َوآَنُرونَ  َيَة  :()الثَّال ثَ  .ذََكَرمُهَا اخلَْطَّايبم رم َنشــــــــْ ْومم اْلَعاشــــــــم ْحتمَياُط ِفم صــــــــَ االم

  ُ رَ  ـَْقصم اهلْماَللم َوُوُقوعم َغَلط  فـََيُكوُن التَّاســــــــــم ِفم  ـَْفسم  ِفم اْلَعَددم ُهَو اْلَعاشــــــــــم
 .اهـ اأْلَْمرم 

 :)77(«تحفة المحتا »قال اممام ابن حجر الهيتمي في 
وَعاَ  ( بماْلَمدِّ َوهُ  لم   ) َوتَاســـــــُ ُعُه خلمََ م ُمســـــــْ ُِ إىَل  : "َو تَاســـــــم لَئمْن بَقمي

َلُه َواحلْمْكَمُة  "قَابمل  أَلَُصوَمنَّ التَّاسم َ  َم فميهم خُمَاَلَفُة اْليَـُهودم َفَماَت قـَبـْ َوَيَسنُّ َصو 
 اهـ. ال َحاد ي َعَشَر أَي ًضا

 :)78(«مسلمشرح »قال اممام النووي في 
ر َأالَّ قَاَل بـَْعا اْلُعَلَما  ْوم التَّاســـم  َمَ  اْلَعاشـــم َبب ِفم صـــَ : َوَلَعلَّ الســـَّ

بََّه بمالْ  ريـََتشــــــــــَ ارَو إمىَل َهَذا، َوقميلَ احلَْ  َوِفم   ،يَـُهودم ِفم إمفْـرَاد اْلَعاشــــــــــم : دميث إمشــــــــــَ
حْ  يل َعاُشورَا ، َواأْلَوَّل أَْوىَل لمالم  اهـ.، َواَللَُّه أَْعَلُ  تمَياطم ِفم َ ْصم
 
 

                                                           

 456، ص: 3:ج،  يتميلإلمام ابن حّر اهل« تحفة الـمحتا  »  ا ظر 77)
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     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

 :)79(«حاشية التحفة»قال اممام الشرواني في 
ْحتمَمالم )قـَْولُُه خُمَاَلَفُة اْليَـُهودم( عمَبارَُو اْلُمْغينم  ْحتمَياُط َلُه الم ِفم اْلَغَلطم االم

َاُن  ْح م َر َأْي فـََقْط َواالم وُموَن اْلَعاشــــم ْهرم َواْلُمَخاَلَفُة لمْليَـُهودم فَإم َـُّهْ  َيصــــُ أَوَّلم الشــــَّ
ــــــــــــــ نَاَد النـَِّهايَُة  َوإ نََّما َلم  َيَسنَّ َهَنا ممْن إفْـرَادم م بمالصَّْومم َكَما ِفم يـَْومم اجلُُْمَعةم اهـ

ت   َم الثَّام ن  اح  رم فـََلْ  يـََتَأكَّْد  َياطًاَصو  يَلةم لمْلَعاشم حلمُُصولمهم بمالتَّاسم م َولمَكْو مهم َكاْلَوسم
هم  ـََعْ   وصــم ُصــُ َلهَ أَْمرُُ  َحىتَّ يُْطَلَب َلُه اْحتمَياٌط ةم َم الثََّمان َية  قـَبـ  و  نُّ صــَ َ ظمرَي  َيســَ

ُّ اهـ َوأَقَـ  َّّةم ذََكرَُ  اْلَغزَا م  .اهـ رَُّ  س َما َمرَّ ِفم احلْم
 :)80(«حاشية التحفة»قال اممام ابن قاسم في 

ٍم ِفم َعَدمم َكرَاَهةم  رمي ورَاَ  ( َكاَلُمُهْ  َكالصـــــــــــَّ ) قـَْولُُه ِفم اْلَمْْتم َوَعاشـــــــــــُ
يُه َواحلْمْكَمُة اْلَمْذُكورَُو اَل تـَُناِفم َذلمَا فـَْليَُتَأمَّلْ   اهـ. إفْـرَادم م وُهَو اْلَوْجُه اْلَوجم

 :)81(«التحفة حاشية  »ممام الشرواني في قال ا
َايٌَة وَ ْْتم )َوَعاُشورَا ُ قـَْوُل اْلمَ       .اهـ س ( َواَل بَْأَس بمإمفْـرَادم م َشرُْو بَاَفْهل  َو م

                                                           

، ص: 3:ج  لإلمام الشرواين،« حاشية الشرواني على تحفة الـمحتا  »  ا ظر 79)
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َعةِّ  مل جل
ْ
َرادل ال

ْ
ْبتِّ و  إف  الس 

 :(82) «منها  الطالبين»قال اممام النووي في 
ِم َوإمفْـ  َوُيْكرَُ  إفْـرَاُد اجلُُْمَعةم   اهـ. رَاُد السَّْب

 :)83(«تحفة المحتا »قال اممام ابن حجر الهيتمي في 
يَحنْيم بمالنـَّْهيم َعْنُه إالَّ َأْن  حم ْومم خلمََ م الصـــَّ )َوُيْكرَُ  إفْـرَاُد اجلُُْمَعةم( بمالصـــَّ

ا بـَْعَد ُ  َلُه أَْو يـَْوم  ا قـَبـْ وَم يـَْوم  ا يـَتَ  ،َيصـــــــــــــُ ْعُف بمهم َعمَّ َميـَُّز بمهم ممن َوعملَُّتُه الهـــــــــــــَّ
َلةم َمَ  َكْو مهم يـَْوَم عميد   ( ، ...اْلعمَباَداتم اْلَكثمريَوم اْلَفاضــم ِم ْب ب َغي ر  َما  )َوإمفْـرَاُد الســَّ

هُ  ذَك َر ف ي ال َجَمَعة   يصــــــــُ اٌك َوَ ْصــــــــم ْوَم إْمســــــــَ لمْلَخَ م اْلَمْذُكورم َوعملَُّتُه َأنَّ الصــــــــَّ
شْــ  اكم َأْي: َعْن االم ْمســَ بمُه بماإْلم بم ممْن َعاَدوم اْليَـُهودم أَْو تـَْعظميٌ  فـَُيشــْ تمَغالم َواْلَكســْ

ا؛  َبب  أَْيهــ  تـَْعظميَ  اْليَـُهودم َلُه َوَلْو بماْلفمْطرم. َوممْن مَثَّ ُكرمَ  َلُه إفْـرَاُد اأْلََحدم إالَّ لمســَ
َنَّ  اَرى تـَُعظُِّمُه ةمماَلفم َما َلْو مَجََعُهَما؛ ألم َنَّ النَّصــــــــــــــَ ا إَْ يـَُقْل بمتَـْعظمي م ألم َأَحد 

ا مّي  ُموعم َوممْن مَثَّ َرَوى النَّســـــــــَ ّْ وُم مم   أَ َُّه »اْلَم اأْلَيَّامم  نَكاَن َأْكثـََر َما َيصـــــــــُ
ِم َواأْلََحدم وََكاَن يـَُقوُل إ َـُّهَما يـَْوَما عميد  لمْلُمْشرمكمنيَ    اهـ. يـَْوَم السَّْب

                                                           

 .لإلمام أيب نكريا حميي الدين سىي بن شرف النووي« منها  الطالبين»ا ظر ( 82
 448، ص: 3 :ج،  لإلمام ابن حّر اهليتمي« تحفة الـمحتا  »  ا ظر 83)



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

 :)84(«التحفة حاشيته على»قال اممام الشرواني في 
هُ  اَدو  لـــَ ا َواَفَق عـــَ ةم( َأْي: مـــَ ا ذُكمَر ِفم اجلُُْمعـــَ ُه بمَغرْيم مـــَ أَْو حَنَْو  )قـَْولـــُ

 اهـ. َعاُشورَاَ  أَْو َ ْذر ا أَْو َقَها   أَْو َكفَّارَو  
 :)85(«نهاية المحتا »قال اممام الرملي في 

ٍَّ ممْن قـَْولمهم ( يـَْومم ) اجلُُْمَعةم ( بمالصــــــَّ رَادُ إفْـ )َوُيْكرَُ ( ) : ْومم لمَما صــــــَ
وَم يـَْوم ا» ْ  َأَحدُُكْ  يـَْوَم اجلُُْمَعةم إالَّ َأْن َيصـــــــــــــُ َلُه أَْو يـَْوم ا بـَْعَد ُ  اَل َيصـــــــــــــُ  «قـَبـْ

، َوُعلمَ  ممْن َذلمَا أَ َُّه اَل فـَْرَق ِفم َكرَاَهةم إفْـرَادم م بـَنْيَ َمْن يُرميُد َولمَكْو مهم يـَْوَم عميد  
رَُ  َكَما أَفْـىَت بمَذلمَا اْلوَ اْعتمَكا َعاىَل َفُه َوَغيـْ َُه اللَُّه تـَ لمُد َر م اَلُف ا ، َواَل يـُرَاَعى نم

ايـَـةم اخلْماَلفم َأْن اَل يـََقَ  ِفم  ْرَط رمعــَ َنَّ شـــــــــــــَ اَف َمَ  اْلفمْطرم ألم ْعتمكــَ  َمْن َمَنَ  االم
يَحة    اهـ.َلى اْلَوظَا مفم اْلَمْطُلوبَةم فميهم ، َولمَيتَـَقوَّى بمفمْطرم م عَ خُمَاَلَفةم ُسنَّة  َصحم

 :)86(«نهاية المحتا »وقال أيضا في 

َوحَمَلُّ َما تـََقرََّر إَذا إَْ يـَُوافمْق إفْـرَاُد ُكلِّ يـَْوم  ممن اأْلَيَّامم الثَّاَليَفةم َعاَدو  َلُه 
وُم يـَْوم ا َويـُْفطمُر يـَْوم ا  وَم عَ َوإمالَّ َكَأْن َكاَن َيصــــُ ورَاءَ َأو  َيصـــَ أَْو َعَرَفَة فـََواَفَق  اشـــَ

، َوُهَو  ُموعم ّْ . ذََكرَُ  ِفم اْلَم اِّ ْومم يـَْومم الشـــــَّ ْوممهم َفاَل َكرَاَهَة َكَما ِفم صـــــَ يـَْوَم صـــــَ
                                                           

، ص: 3:ج  لإلمام الشرواين،« حاشية الشرواني على تحفة الـمحتا  »  ا ظر 84)
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 209، ص: 3:جمشس الدين حممد الرملي لإلمام « نهاية المحتا » ا ظر 86)



    الجوهر المنظم في فضائل شهر اهلل المحّرم
 

بميهم أَ َُّه اَل ُيْكرَُ   اَلمم ةمماَلفمهم، َويـُْؤَنُذ ممن التَّشــــــــْ ٌر َوإمْن أَفْـىَت اْبُن َعْبدم الســــــــَّ ظَاهم
 اهـ.َنْذر  وََكفَّارَو  َوَقَها   إفْـرَاُدَها بم 

 :)87(«تحفة المحتا »قال اممام ابن حجر الهيتمي في 
ٍَّ بمهم اخْلَبَـُر  ِْ اْلَكرَاَهُة بمهــَ ِّ َغرْيم م إلَْيهم َكَما صــَ َا نَاَل م ه  إَذا َوإم َّ و  َوب صـَ

ا    َواَفَق َعاَدةً  ٍَّ بمهم اخْلَبَـُر   أَْو َ ْذر ا أَْو َقهــــَ ِفم اْلَعاَدوم ُهَنا َوِفم اْلَفْر م َكَما صــــَ
َل َما يـََقُ  فميهم ُْيُ  َما فَاَت ممْنهُ  ُمومم إلَْيهم َوَفهـــْ ْوَم اْلَمهـــْ َنَّ صـــَ ؛ ألم ِم ْب  ِفم الســـَّ

 اهـ.

 :)88(«حاشية التحفة»قال اممام الشرواني في 

تَِّصالم  ُّ )قـَْولُُه بمَه ِّ َغرْيم م إلَْيهم( اْلُمَتَبادمُر َأنَّ اْلُمرَاَد الهَّ   َعَلى َوْجهم االم
 اهـ. س 

 

                                                           

 458، ص: 3:ج لإلمام ابن حّر اهليتمي« تحفة الـمحتا » ا ظر 87)
ـــــــــــمحتا » ا ظر 88)   رواين،الشعبد احلميد لإلمام « حاشية الشرواني على تحفة الـ

 458، ص: 3:ج



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

 :)89(«حاشية التحفة»وقال أيضا في 

ه  )قـَْولُُه أَْو َ ْذر ا إخلَْ(  مه ف ي نـَف ســـــ  و  ًما طلب صـــــَ وََكَذا إَذا َواَفَق يـَو 
َايٌَة َوس َكَعاَشورَاءَ     اهـ.أَْو َعَرَفَة َو مْصفم َشْعَباَن  م

 :)90(«حفةحاشية الت»قال اممام ابن قاسم في 

اَدو  إخلَْ ) ا ذََكُروُ   ( َوقـَْولـُـُه َواَفَق عــَ اَدوم َومــَ ةم اْلعــَ َل ُمَوافـَقــَ ثــْ يـَْنَبغمي َأنَّ مم
هم َكيَـْومم النِّْصفم ممْن َشْعَباَن فَإمَذا َواَفَق يـَْوَم  َمَعَها َما إَذا طلَب َصْومُه ِفم  ـَْفسم

َوُ َصَّص النـَّْهُي َعْن َصْومم اجلُُْمَعةم بماأْلَْمرم  مُجَُعة  يـَْنَبغمي َأْن اَل ُيْكرََ  َبْل يُْطَلب
 اهـ. بمَصْومم يـَْومم النِّْصفم 

 

 

 

                                                           

، ص: 3:ج  لإلمام الشرواين،« اشية الشرواني على تحفة الـــــــــمحتا ح» ا ظر 89)
458 
ــمحتا  ابن قاسمحاشية » ا ظر 90)   ،أ د بن قاس  العباديلإلمام « على تحفة الـ

 458، ص: 3:ج
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 العيال  التوسعة على

 :)91(«الترغيب والترهيب»المنذري في  الحافظ قال اممام
من أوســــــــ  على عياله :قال أن رســــــــول اهلل  وعن أيب هريرو 

روا  البيهقي وغري  من طرق  .سنتهوأهله يوم عاشورا  أوس  اهلل عليه سا ر 
وعن مجاعة من الصــــحابة وقال البيهقي هذ  األســــا يد وإن كا ِ ضــــعيفة 

 اهـ.فهي إذ ض  بعهها إىل بعا أنذت قوو واهلل أعل  
 :)92(«مصباح الظالم»قال اممام محمد بن عبد اهلل الجرداني في 

فقد  وذلك مجرب: السيد حممد بن عبد اهلل اجلرداينقال العالمة 
وقال ابن عيينة : جربنا   ،جربنا  فوجدنا  صحيحا: قال جابر الصحايب

 اهـ. خمسين أو ستين سنة
 

                                                           

 71، ص: 2:ج،  لإلمام الـمنذري« الترغيب والترهيب» ا ظر 91)
ــــــــمراممصباح الظالم » ا ظر 92) لإلمام « من أحاديث خير األنام في شرح نيل الـ

 165، ص: 2 :ج ،حممد بن عبد اهلل اجلرداين



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

 :)93(«حاشية التحفة»في  قال اممام الشرواني
َعُة َعَلى اْلعمَيالم ِفم يـَْومم  نُّ التـَّْوســــــــم ( َوُيســــــــَ ُر اْلُمَحرَّمم )قـَْولُُه َوُهَو َعاشــــــــم

َ  اللَّهُ  ورَاَ  لميُـَوســِّ َنَة   َعاشــُ َوَقْد ذََكَر  َكَما ف ي ال َحد يث  ال َحَسن    ُكلََّهاَعَلْيهم الســَّ
ل  د  ممْن ُرَواوم احلَْدميثم أَ َُّه َجرَّبَُه فـََوَجَدُ  َكَذلمَا ُكْردمي َعَلى بَاَفهـــــــــــــْ ُر َواحم َغيـْ

َ  َعَلى عمَيالم  َما ملم َوَوَرَد َمْن َوســــَّ رْوم الشــــَّ ورَاَ  عمَبارَُو اْلَمَناوميِّ ِفم شــــَ هم يـَْوَم َعاشــــُ
 ِْ َب عميَفة  َلكمن اْكَتســــَ ِْ ُكلَُّها ضــــَ َنَة ُكلََّها َوطُرُقُُه َوإمْن َكاَ  َ  اللَُّه َعَلْيهم الســــَّ َوســــَّ
رم الدِّينم  ٍَ بـَْعَهَها الزَّْيُن اْلعمرَاقميُّ َكاْبنم  َاصم َها لمبَـْعا  َبْل َصحَّ قـُوَّو  بمَه ِّ بـَْعهم

 اهـ.ْونميِّ ِفم َجْزممهم بمَوْضعمهم َوُنطَِّئ اْبُن اجلَْ 
 :(94)«الصواعق المحرقة»في  ابن حجر الهيتمي قال اممام

وما مر من أن التوســـعة فيه هلا أصـــل هو كذلا فقد أنرج حافظ 
 :قال من طريق البيهقي، أن النِب  «أماليه» اإلســــــــــــالم الزين العراقي ِف

مث قال  . هسنتم   عليه سا رَ   اهلل  على عياله وأهله يوم عاشورا  وسّ من وسّ 
هذا حديث ِف إســـــناد  لني، لكنه حســـــن على رأي ابن حبان، وله  :عقبه

حممد بن  اصــــــــــر، وفيه نيادات حه احلافظ أبو الفهــــــــــل طريق آنر صــــــــــحّ 
وظاهر كالم البيهقي أن حديث التوســعة حســن على رأي غري ابن . منكرو

                                                           

، ص: 3:ج  لإلمام الشرواين،« اشية الشرواني على تحفة الـــــــــمحتا ح» ا ظر 93)
455 
للشـــيع أ د  «والزندقة والضــالل الرفض أهل على المحرقة الصــواعق» ا ظر (94

 . 536، ص: 2ابن حّر اهليتمي، ج:



    الجوهر المنظم في فضائل شهر اهلل المحّرم
 

 :مرفوعا مث قال حبان أيهــــــــــا فإ ه روا  من طرق عن مجاعة من الصــــــــــحابة
بعهــــــــها إىل بعا  لكنها إذا ضــــــــ ّ  وهذ  األســــــــا يد، وإن كا ِ ضــــــــعيفة  

صلى  وإنكار ابن تيمية أن التوسعة لم يرد فيها شيء عنهأحديفِ قوو، 
 : إ ه حديث ال يصٍ أي : ملا علمِ، وقول أ د وهمٌ  اهلل عليه وسلم 

 ِف عل  نّي كما بُـ لذاته، فال ينفي كو ه حســـنا لغري ، واحلســـن لغري  ستج به  
 اهـ. احلديث

 :)95(«بستان الواعظين»قال الحافظ ابن الجوزي في
ورَا  وتســـتحب  َلة َعاشـــُ ورَا  َرَجا  فهـــل اهلل النـََّفَقة ِفم لَيـْ َويـَْوم َعاشـــُ

وطلبا ملرضـــــــــاته ولوجوب اْل َكة فميهم فَإم َُّه ُرومَي َأن من أْ فق فميهم درمها أنلف 
ْبعمما ة اهلل َلهُ  ل دمْرَه  يـُْنفمقُه فميهم ِفم طَاَعة اهلل فـَُهَو عمْند اهلل تـََعاىَل أيفقل وك ســَ

 .من السََّمَوات َواأْلَرضني السَّب 
وََكاَن عمر بن اخْلطاب َرضمي اهلل َعنُه يـَُقول َأْكثُروا نري بـُُيوتُكْ  ِفم 

َلة َعاُشورَا  ويومه ووسّ  من إ ُيد عوا فميهم على أهاليك  فميَما سل وُيمل فَ لَيـْ
 .اهـ لقه َأظُنُه َمَ  قرَابَته وليعف َعمَّن ظلمهع نُ فليسوّ 

                                                           

، ص: 1:ج  ،ابن اجلوني لإلمام« بســـــتان الواعظين ورياا الســـــامعين» ا ظر 95)
251 



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

   :(96)«المدخل»في  محمد بن محمد المالكي الشهير بابن الحا قال 
ورَاءَ  َم َعاشـــَ ر ع يَّة  َوَهَو يـَو  م  الشـــَّ َم الثَّال َث م ن ال َمَواســـ  ســـ  َعةُ  ،ال َمو  فَالتـَّْوســــم

، َواأْلَ  َدَقةم فميهم َعَلى اأْلَْهلم اكمنيم َونميَاَدُو النـََّفَقةم، َوالصــــَّ ، َواْلَيَتاَمى، َواْلَمســــَ قَارمبم
َم ذمْكرُُ  ممْن  َقدَّ ْرط  َوُهَو َما تـَ َْيُث اَل ُْيهُل َذلمَا َلكمْن بمشـــــــــــــَ َها حبم َمْنُدوٌب إلَيـْ

َا  رُي َذلمَا ُسنَّة  يْسَْتُّ خلم ، َوممْن أَ َُّه اَل َيصم اَل بُدَّ ممْن فمْعلمَها، فَإمْن َعَدمم التََّكلُّفم
يََّما إَذا َكاَن َهَذا اْلَفاعمُل َلُه ممْن أَْهلم  َل إىَل َهَذا احلَْدِّ فـَُيْكرَُ  َأْن يـَْفَعَلُه ســم َوصــَ
ُل ممن  ْهرَتـََها أَْفهـــــَ اَعتَـَها َوشـــــُ َننم َوإمشـــــَ َنَّ تـَْبيمنَي الســـــُّ اْلعمْل م َومممَّْن يـُْقَتَدى بمهم؛ ألم

، وََإْ َيُكْن لمَمْن َمَهى فميهم َطَعاٌم َمْعُلوٌم اَل بُدَّ ممْن فمْعلمهم.النـََّفقَ   ةم ِفم َذلمَا اْليَـْومم
ا لميُـَنبـُِّهوا  د  رُُكوَن النـََّفَقَة فميهم َقصـــــــــــــْ َوَقْد َكاَن بـَْعُا اْلُعَلَما م َرْ َُة اللَّهم َعَلْيهمْ  يـَتـْ

ِْ بموَ َعَلى َأنَّ النـَّفَ  َبة  َقَة فميهم لَْيَس  .اجم
اجم  ٍم الــدَّجــَ َذْب ورَاَ  َ َْتصُّ بــم اشـــــــــــــُ ا يـَْفَعُلو ــَُه اْليَـْوَم ممْن َأنَّ عــَ ا مــَ َوأَمــَّ
، وََكَذلمَا  َوَغرْيمَها، َوَمْن َإْ يـَْفَعْل َذلمَا عمْنَدُهْ  َفَكأَ َُّه َما َقاَم حبمَقِّ َذلمَا اْليَـْومم

ُر َذلمَا،  َلُف طَْبُخُهْ  فميهم احْلُُبوَب َوَغيـْ َواُن اللَّهم َعَلْيهمْ   -وَإَْ َيُكْن السـَّ  -رمضـْ
اَدوم  ا إالَّ بمَكثْـرَوم اْلعمبــَ ذم م اْلَمَواســـــــــــــم م َواَل يـَْعرمُفوَن تـَْعظميَمهــَ وَن ِفم هــَ  يـَتَـَعرَّضـــــــــــــُ

يَلتمَها اَل بماْلَمْأُكولم َبْل َكا ُوا يـَُبادمُروَن إ َدَقةم، َواخلَْرْيم َواْغتمَنامم َفهـــم ىَل نميَاَدوم َوالصـــَّ
    .اهـ صََّدَقةم َوفمْعلم اْلَمْعُروفم ال
 

                                                           

، حممد بن حممد املالكي الشــــهري بابن احلاج للشــــيع« لمدخلا» ا ظر (96
 .  290، 289، ص:1 ج:



    الجوهر المنظم في فضائل شهر اهلل المحّرم
 

 :(97)«حاشية المنهج»في  الشيخ سليمان الجملقال 
 على والتصــــــــدق واألقارب، العيال على التوســــــــعة فيه ويســــــــتحب 

 ويكف نلقه فليوســــ  شــــيئا ُيد إ فإن تكلف غري من واملســــاكني الفقرا 
 اهـ. ظلمه عن

  

                                                           

 بحاشــــــية المعروف الطالب منهج شــــــرح بتوضــــــيح الوهاب فتوحات» ا ظر( 97
 باجلمل املعروف األنهري، العّيلي منصــــــــــور بن عمر بن ســــــــــليمان للشــــــــــيع« الجمل

 .  347، ص:2 ، ج:(هـ1204: ت)



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

 

ما ورد من فعل عشر خصال يوم 

 عاشوراء
 :)98(«إعانة الطالبين»في  السيد البكري اممام قال 

العالمة االجهوري: وحاصله أن ما ورد من فعل عشر نصال  قال
، لم يصـــح فيها إَل حديث الصـــيام والتوســـعة على العيال يوم عاشــــورا 

منكر  فمنها ما هو ضـــــــعيف، ومنها ما هووأما باقي اخلصـــــــــال الثما ية: 
 اهـ. موضوث

 :)99(«شرح المهذب»اممام النووي في  قال
قال العلما : احلديث يفاليفة أقسام صحيٍ وحسن وضعيف: قالوا 
وا ــا ُيون االحتّــاج من احلــديــث ِف االحكــام بــاحلــديــث الصـــــــــــــحيٍ أو 
احلسن: فأما الهعيف فال ُيون االحتّاج به ِف االحكام والعقا د  واون 

وال غيب  غري االحكام كالقصــــص وفهــــا ل االعمال روايته  والعمل به ِف
  اهـ.وال هيب 

                                                           

 301، ص: 2 :ج،  لإلمام السيد البكري« حاشية إعانة الطالبين» ا ظر 98)
 59، ص: 1:ج،  لإلمام النووي« شرح الـمهذب» ا ظر 99)



    الجوهر المنظم في فضائل شهر اهلل المحّرم
 

 :(100)«المنح المكية»في  اممام ابن حجر الهيتميقال و 
قال بعض  ،يعمل به في المناقب –الحديث الضعيف  –وهو 

ـــــ : اتفاقا كالفضائلحفاظ المتأخرين ـــ وقس على ذلا كلَّ حديث ورد  اهـ
فاســـــــــتحهـــــــــر  ذلا عند  و مقّدم عليه،  مما هِف املناقب وإ يعارضـــــــــه غريُ 

فإن هذ  القاعدة مما  ه ِف املناقب،رؤيتا لكل حديث ضـــــــــــــعيف وجدتَّ 
 هـ.ا يعظم نفعها ويجهلها أكثر المحّصلين

 :(101) «األذكار»في  النووي قال اممام
فصل: قال العلما  من ا دِّيفني والفقها  وغريه : ُيون ويستحّب 

 هيب باحلديث الهـــــــــــــعيف ما إ يكن وال غيب وال ِف الفهـــــــــــــا ل العمل
موضـــــــــــــوعــا . وأمــا األحكــام كــاحلالل واحلرام والبي  والنكــاو والطالق وغري 
ذلا فال يُعمل فيها إال باحلديث الصــــــــــحيٍ أو احلســــــــــن إال أن يكون ِف 
احتياط ِف شــــــــــــئ من ذلا، كما إذا ورَد حديٌث ضــــــــــــعيٌف بكراهة بعا 

 .اهـ   عنه ولكن ال ُيبيتنزّ  البيوع أو األ كحة، فإن املستحبَّ أن

                                                           

للشـــــــــــــــيع أ ــد ابن حّر اهليتمي،  «المنح المكيــة شــــــــــرح الهمزيــة» ا ظر( 100
 . 152ص:

نكريا حميي الدين سىي بن شــــــــــــــرف  أيبللشـــــــــــــــيع  «ألذكار النواويةا» ا ظر (101
  8، ص: النووي



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

 :)102(«الفتوحات الربانية»في قال اممام ابن عالن
: ) ما إ يكن موضــوعا ( وِف معنا  شــديد الهــعف فال ُيون قوله

ه  بكــذب ومن فحش غلطــه فقــد  قــل ومتّ  ،ابالعمــل ة  من ا فرد كــذّ 
ما يقتهــــــــــي ذلا وبه  موعالعال ي االتفاق عليه وِف صــــــــــالو النفل من اجمل

 لسبكي.صرو ا
 :)103(«الفتوحات الربانية»في  أيضاقال و 

 اتفقوا على :«ومأ وذج العل» ل اجلالل الدواين ِف كتابه املسمىقا
أن احلديث الهــــــعيف ال تثبِ به األحكام الشــــــرعية مث ذكروا أ ه ُيون بل 

صــــــرو به  يســــــتحب العمل باحلديث الهــــــعيف ِف فهــــــا ل األعمال وممن
إشـكال ألن جوان العمل واسـتحبابه كالمها  وفيه النووي سـيما ِف األذكار،

احلديث كان  الشـــرعية فإذا اســـتحب العمل ِبقتهـــى من األحكام اخلمســـة
   .يفبوت احلك  باحلديث الهعيف اهــفيه 

واَلســـتحباب معلوم وحاصــــل اجلواب أن اجلوان معلوم من نارج 
 اســـتحباب اَلحتياي في الدين ضـــا من القواعد الشـــرعية الدالة علىأي

يثبِ باحلديث الهـــعيف شـــيئ من األحكام بل أوق  الهـــعيف شـــبهة  فل 
                                                           

، 1:ج،  لإلمـام ابن عالن« على األذكار النواوية انيةالفتوحات الرب» ا ظر 102)
 83ص: 

، 1 :ج،  لإلمام ابن عالن« األذكار النواوية علىالفتوحات الربانية » ا ظر 103)
 84: ص



    الجوهر المنظم في فضائل شهر اهلل المحّرم
 

واستحباب االحتياط معلوم من  ،ستحباب فصار االحتياط أن يعمل بهاال
القواعد الشـــــــــرعية كذا ِف بعا شـــــــــروو األربعني النووية وهو  قيق  فيس 

 شرو نطبة خمتصر نليل للقاين اهـ. علىجدا و قله الشنواين ِف حاشيته 
 :(104)«شرح األذكار»في  مام ابن عالنامقال و 

وأما كالم احلافظ ابن العريب فيحمل على شــــــديد الهــــــعف املتفق 
 العمل به كما أشار إليه السخاوي اهـ.على عدم 

 :(105)«روح البيان»وقال اممام إسماعيل حقي في 
ىل سا ر امليا  فمن إن اهلل عز وجل  رق ليلة عاشورا  نمزم أوذكر 

 اهـ. الرو  الفا ق مجي  السنة كما ِف من املر  ِف اغتسل يومئذ أمن
 :)106(«حاشية التحفة»في  قال اممام الشرواني

اَث ف يه   دَِّهانم َوَأمَّا َما شـــــــــَ ابم َواالم اَلوم َواإْلم ـَْفاقم َواخلْمهـــــــــــَ ممن الصـــــــــــَّ
وٌع ُمفْ  ارمٌو َمْوضـــــُ ْكتمَحالم َوطَْبعم احْلُُبوبم َوَغرْيم َذلمَا فـََقاَل شـــــَ : تَـر ى قَاُلوا َواالم

ْكتمَحاُل فميهم بمْدَعٌة ابـَْتَدَعَها قـَتَـَلُة احلَُْسنْيم   اهـ. االم

                                                           

للشــــــــــيع العالمة ابن عالن،  «ى األذكار النواويةالفتوحات الربانية عل» ا ظر( 104
 . 53، ص:1ج:

 .142، ص:4لإلمام إمساعيل حقي،  ج:« روح البيان»ا ظر  (105
، ص: 3:ج  لإلمام الشرواين،« اشية الشرواني على تحفة الـمحتا ح» ا ظر 106)
455 



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

 :)107(«فتح المعين»اممام زين الدين المخدوم الصغير في  قال
وأما أحاديث االكتحال والغســــــل والتطيب ِف يوم عاشــــــورا  فمن 

 اهـ. وض  الكذابني
 :)108(«نإعانة الطالبي»قال اممام السيد البكري في 

)وأما أحاديث االكتحال إخل( ِف النفحات النبوية ِف الفهــــــــــــــا ل 
جهوري: أما ما  صـــــــــه: قال العالمة األ -العدوي للشـــــــــيع  -العاشـــــــــورية 

حديث الكحل، فقال احلاك  إ ه منكر، وقال ابن حّر إ ه موضــــوع، بل 
قال بعا احلنفية إن االكتحال يوم عاشـــــــورا ، ملا صـــــــار عالمة لبغا آل 

 وجب تركه.البيِ، 
يوم  قــال: وقــال العالمــة صـــــــــــــــاحــب مج  التعــاليق: يكر  الكحــل

مثد، بدم احلسني هذا اليوم، وقيل باإل ن يزيد وابن نياد اكتحالعاشورا ، أل
 لتقر عينهما بفعله.

جهوري: ولقد ســــــــــألِ بعا أ مة احلديث والفقه قال العالمة األ
قال: إ يرد فيه عن الكحل وطبع احلبوب ولبس اجلديد وإظهار السرور، ف

حديث صـــحيٍ عن النِب )ص(، وال عن أحد من الصـــحابة، وال اســـتحبه 
أحد من أ مة املســـــــــلمني، وكذا ما قيل: إ ه من اكتحل يومه إ يرمد ذلا 
العام، ومن اغتســـــــــل يومه إ مير  كذلا، قال: وحاصـــــــــله أن ما ورد من 
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لم يصــــــح فيها إَل حديث الصــــــيام فعل عشــــــــر نصــــــــال يوم عاشــــــــورا  
، وأما باقي اخلصال الثما ية: فمنها ما هو ضعيف، على العيال توسعةوال

 ومنها ما هو منكر موضوع.
وقد عدها بعهـــه  ايفنيت عشـــرو نصـــلة، وهي: الصـــالو، والصـــوم، 
وصــــــــــلة الرح ، والصــــــــــدقة واالغتســــــــــال، واالكتحال، ونيارو عاإ، وعيادو 

ظفار، وقرا و وتقلي  اال مريا، ومســـٍ رأس اليتي ، والتوســـعة على العيال،
  اهـ.ألف مرو  -نالص سورو اإل

  :(109)«إرشاد العباد»في  زين الدين المخدوم قال اممام
)فــا ــدو( ومن البــدع املــذمومــة اليت يــأمث فــاعلهــا، وُيــب على والو 
األمر من  فاعلها صــــالو الرغا ب ايفنتا عشــــرو ركعة بني العشــــا ين ليلة أول 

ا ة ركعة، وصــالو آنر مجعة مجعة من رجب. وصــالو ليلة  صــف شــعبان م
رمهــــــان ســــــب  عشــــــر ركعة بنية قهــــــا  الصــــــلوات اخلمس الذي إ يتيقنه، 
وصــالو يوم عاشــورا  أرب  ركعات أو أكثر، وصــالو األســبوع. أما أحاديثها 

  اهـ. فموضوعة باطلة، وال تغّ  ِبن ذكرها
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 :(110)«كنز النجاح والسرور»قال اممام عبد الحميد الشافعي في 
فمن أراد الصــــالة في وقت من هذ  ومثله صـــــالو صـــــفر : قلِ

وهو مـا ال  األوقات .. فلينو النفل المطلق فرادى من غير عدد معين
 اهـ.ينقّيد بوقِ وال سبب وال حصر له 

 :(111)«إرشاد العباد»في  زين الدين المخدوم قال اممام
واعل  أن ما يفعله الناس يوم عاشورا  من االغتسال ولبس الثياب 

دد واالكتحال، والتطيب واالنتهاب باحلنا ، وطبع األطعمة باحلبوب اجل
وصــالو ركعات بدعة مذمومة، فالســنة ترك ذلا كله، أل ه إ يفعله رســول 
اهلل وأصـــــــــــــحــابــه، وال أحــد من األ مــة األربعــة وغريه ، ومــا روي فيهــا من 

 اهـ.األحاديث، فكذب موضوع 
 :(112)«المحرقةالصواعق »في  ابن حجر الهيتمي قال اممام

نْي  يب بمهم احلُْســـــَ َيْأيتم  اْعَل  َأن َما ُأصـــــم ورَا  َكَما ســـــَ ِفم يـَْوم َعاشـــــُ
الَّة على مزميد حظوته ورفعته ودرجته عمْند  َهاَدو الدَّ َا ُهَو الشـــَّ ته إم َّ بســـط قصـــَّ
اهلل وإحلاقه بدرجات أهل بَيته الطاهرين َفمن ذكر َذلما اْليَـْوم مصــــــــــــــابه إ 

َتغل إمالَّ باالســـــــــ جاع امتثاال لمأْلَْمرم وإحرانا ملا رتبه تـََعاىَل َعَلْيهم  يـَْنبك َأن يشـــــــــْ

                                                           

 90ص:  ،لإلمام عبد احلميد الـمكي الشافعي« كنز النجاح والسرور»ا ظر  .(110
 . 77وم، ص:للشيع نين الدين املخد «إرشاد العباد في سبيل الرشاد» ا ظر (111
للشيع أ د  «والزندقة والضالل الرفض أهل على المحرقة الصواعق» ا ظر (112

 . 536-533، ص:2ابن حّر اهليتمي، ج:



    الجوهر المنظم في فضائل شهر اهلل المحّرم
 

َلَوَٰت  ﴿بــــقــــولـــــــه  ََََ ِهۡم ل ۡي َل َع َك  رََِ َلِ ْو
ُ
َلِ أ ْو

ُ
و َوأ ة  َ ِهۡم َورَۡحََۡ ِ بد ن ره ِ مد َك     رَِ

َتغل َذلما اْليَـْوم [ 157اْلبَـَقَرو ]ســــورو  ﴾ُهُم ٱلُۡمۡهَتُدونَ  َوحَنْو   إال بذلاَواَل يشــــْ
غلُه ببدع الرافهــــــة من  ، وإيا  مثَّ إميَّا  َأن يشــــــْ ْومم من عظا   الطَّاَعات َكالصــــــَّ
َكاَن يـَْوم  الّندب والنياحة واحلزن إمْذ لَْيَس َذلما من َأْناَلق اْلُمؤمنمنَي َوإمالَّ َل

أَو ببدع الناصبة املتعصبني  ،هم َوسل  أوىل بذلا َوَأْحَرىَوفَاته صلى اهلل َعَليْ 
د بالفاســـــــــــد والبدعة بالبدعة  على أهل اْلبَـْيِ، أَو اجْلُهَّال املقابلني اْلَفاســـــــــــم

ُرور وا اذ  عيدا َوإمْظَهار الزِّيَنة فميهم  رِّ من إمْظَهار َغايَة اْلَفرو َوالسُّ ر بمالشَّ َوالشَّ
كاخلهــــــــــــــاب واالكتحال َولبس َجدميد الثِـَّياب وتوســـــــــــــي  النـََّفَقات وطبع 

نة اأْلَْطعمَمة واحلبوب ا خْلَارمَجة َعن اْلَعاَدات، واعتقاده  َأن َذلما من الســـــــــــــّ
واملعتاد َوالّسنة ترك َذلما ُكله فَإم َُّه إ يرد ِفم َذلما َشْي  يْعَتمد َعَلْيهم َواَل أيفر 

يٍ يرج  إملَْيهم   . َصحم
وقد ســــئل بعا أ مة احلديث والفقه عن الكحل والغســــل واحلنا  

إ يرد  :فقال ،ار الســـــــرور يوم عاشـــــــورا وطبع احلبوب ولبس اجلديد وإظه
فيه حديث صـــــحيٍ عنه وال عن أحد من أصـــــحابه وال اســـــتحبه أحد من 
أ مة املســـــــلمني ال من األربعة وال من غريه  وإ يرد ِف الكتب املعتمدو ِف 

ن من اكتحل يومه إ يرمد ذلا أ :ذلا ال صـــحيٍ وال ضـــعيف، وما قيل
  اهلل   على عمَياله فميهم وســـــــّ ا َومن وســـــــّ اْغتســـــــل إ مير  َكَذلم  العام  َومن

  .َعَلْيهم َسا مر سنته
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اَلو فميهم، َوأَ ه فميهم تـَْوبَة آدم، واســـــتوا   وأمثال َذلما مثل فهـــــل الصـــــَّ
فميَنة على اجلودي، وإجنا  إمبـْرَاهمي  من النَّار، وإفدا  الذبيٍ بالكبش،  الســـــــــــــَّ

لتوســــــــعة على يوســــــــف على يعقوب فكل ذلا موضــــــــوع إال حديث ا وردّ 
فصــــــــــــــار هؤال  جلهله  يتخذو ه  - كل  فيهالعيال لكن ِف ســـــــــــــند  من تُ 

نة كذا طى  خمالف للســــمومسا، وأولئا لرفهــــه  يتخذو ه مأَتا، وكالمها خمُ 
 .ذكر ذلا مجيعه بعا احلفاظ

 إنّ » :وقد صــرو احلاك  بأن االكتحال يومه بدعة، م  روايته ن 
إ ه منكر،  :لكنه قال «ه أبداترمد عينُ ن اكتحل باإلمثد يوم عاشـــــــورا  إ مَ 

 .من طريق احلاك  «الموضوعات»ِف ومن مث أورد  ابن اجلوني 
ومن غري تلا الطريق، و قل اجملد اللغوي عن  :قال بعا احلفاظ

احلاك  أن ســــــا ر األحاديث ِف فهــــــله غري الصــــــوم وفهــــــل الصــــــالو فيه، 
-بوب وغري ذلا هان واالكتحال، وطبع احلواإل فاق، واخلهــــــــاب، واالدّ 

حديث  :  أيهـــــــــــا، فقالو ابن القيّ وبذلا صـــــــــــرّ  .ف ىكله موضـــــــــــوع ومُ 
ضــ  الكذابني، والكالم االكتحال، واالدهان، والتطيب يوم عاشــورا  من وَ 

  .ليوم عاشورا  بالكح فيمن نصّ 
هو كذلا فقد أنرج حافظ  ،وما مر من أن التوسعة فيه هلا أصل

من »: من طريق البيهقي، أن النِب قال «أماليه» ِفاإلســــالم الزين العراقي 
مث قال  .«هســـنتم    اهلل عليه ســـا رَ   على عياله وأهله يوم عاشـــورا  وســـّ وســـّ 
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هذا حديث ِف إســـــناد  لني، لكنه حســـــن على رأي ابن حبان، وله  :عقبه
حممد بن  اصــــــــــر، وفيه نيادات حه احلافظ أبو الفهــــــــــل طريق آنر صــــــــــحّ 

 . منكرو
حديث التوســـــــعة حســـــــن على رأي غري أن  :وظاهر كالم البيهقي

 :ابن حبان أيها فإ ه روا  من طرق عن مجاعة من الصحابة مرفوعا مث قال
بعهــــــــها إىل بعا  لكنها إذا ضــــــــ ّ  وهذ  األســــــــا يد، وإن كا ِ ضــــــــعيفة  

صلى  وإنكار ابن تيمية أن التوسعة لم يرد فيها شيء عنهأحديفِ قوو، 
 :إ ه حديث ال يصـــــٍ أي :دملا علمِ، وقول أ  وهمٌ  اهلل عليه وســــلم 

 ِف عل  نّي لذاته، فال ينفي كو ه حســـنا لغري ، واحلســـن لغري  ستج به كما بُـ 
 اهـ. احلديث
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 حسايات وقعت يوم عاشوراء
 (113) «إعانة الطالبين»في  السيد البكري اممام ل قا

)فــا ــدو أنرى( روي أن فقريا كــان لــه عيــال ِف يوم عــاشـــــــــــــورا ، 
صــياما، وإ يكن عنده  شــئ، فخرج يطوف على شــئ  فأصــبٍ هو وعياله

يفطرون عليه فل  ُيد شــيئا، فدنل ســوق الصــرف، فرأى رجال مســلما قد 
املثمنة، وســـــــــــــكب عليها أكوام الذهب والفهـــــــــــــة،  فرش ِف دكا ه النطوع

  عليه، وقال له: يا ســــــــيدي أ ا فقري، لعل أن تقرضــــــــين فتقدم إليه، وســــــــلّ 
.فوىل وأدعو لــك في هــذا اليوملعيــا ، درمهــا واحــدا أشـــــــــــــ ي بــه فطورا 

 ودمعه بوجهه عنه، وإ يعطه شيئا، فرج  الفقري وهو مكسور القلب، ووىّل 
فنزل نلف الفقري  -وكان يهوديا  -ُيري على ند ، فرآ  جار له صـــريِف 

فطر فالن، فقال قصدته ِف دره  واحد ألوقال له أراك تكلمِ م  جاري 
له أدعو لا ِف هذا اليوم.فقال اليهودي:  به عيا ، فردين نا با، وقلِ
وذكر له بعا فهــا له  - هذا يوم عاشــوراءوما هذا اليوم أ فقال الفقري: 

فناوله اليهودي عشـــــــــــرو دراه ، وقال له: نذ هذ  وأ فقها على عيالا  -
إكراما هلذا اليوم.فمهــــــــــى الفقري، وقد ا شــــــــــرو لذلا، ووســــــــــ  على أهله 

ِف املنام كأن القيامة قد  -املســل   -الصــريِف  النفقة، فلما كان الليل، رأى
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بيهـــــــا ،  قامِ، وقد اشـــــــتد العطش والكرب، فنظر، فإذا قصـــــــر من لؤلؤو
 ر، فرف  رأســــــه وقال: يا أهل هذا القصــــــر اســــــقوين أبوابه من الياقوت األ

مس، فلما رددت ذلا  .فنودي: هذا القصــــــــر كان قصــــــــرك باألشــــــــربة ما
من عليه، وكتب باســــــ  جارك اليهودي الفقري مكســــــور القلب.حمي امسا 

على  ىراه .فأصــــــــبٍ الصــــــــريِف مذعورا، فنادالذي ج   وأعطا  عشــــــــرو د
 فســــــــــــــه بالويل والثبور، فّا  إىل جار  اليهودي، وقال: أ ِ جاري، و  
عليا حق، و  إليا حاجة.قال: وما هي أ قال: تبيعين يفواب عشـــــــــــــرو 

 دره . ِبا ة -مس للفقري اليت دفعتها باأل -دراه  
فقـال: واهلل وال ِبـا ـة ألف دينـار، ولو طلبـِ أن تـدنـل من بـاب 
القصـــــر الذي رأيته البارحة ملا مكنتا من الدنول فيه.فقال: ومن كشــــف 
لا عن هذا الســــــــر املصــــــــون أ.قال: الذي يقول للشــــــــئ كن فيكون، وأ ا 
أشــــــــــــهد أن ال إله إال اهلل وحد  ال شــــــــــــريا له، وأشــــــــــــهد أن حممدا عبد  

 ورسوله.
كان هذا يهوديا، فأحســــــــــن الظن بيوم عاشــــــــــوراء، وما كان إنواين( )

يعرف فضـــــــــله، فأعطا  اهلل ما أعطا ، ومن عليه باَلســـــــــالم، فكيف بمن يعرف 
 .اهـ ؟ فضله وثوابه، ويهمل العمل فيه

 (114):«روح البيان»وقال اممام إسماعيل حقي في 
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لبه يوم عاشــــــــورا  فركبوا ِف ط سكى  أ ه هرب أســــــــري من الكفار 
: مأنوذ رف  رأســــــــه إىل الســــــــما  وقال فلما رأى الفرســــــــان نلفه وعل  أ ه

اللهم بحق هذا اليوم المبارك أســـــــــألك أن تنجيني منهم فأعمى اهلل أبصـــــــــارهم 
فنّا األســــــري فصــــــام ذلا اليوم فل  ُيد ما يفطر عليه ويتعشــــــى به  جميعاً 

له حاجة يكن  فنام فأطع  وسقي ِف املنام فعاش بعد ذلا عشرين سنة إ
: "التمسوا فهله فإ ه يوم مبارك انتار   . قال النِب إىل الطعام والشراب

اهلل من األيام من صـــــام ذلا اليوم جعل اهلل له  صـــــيبا  من عبادو مجي  من 
 الشــهدا  والصــاحلني" هذا ِف الصــومعبد  من املال كة واأل بيا  واملرســلني و 

  .اهـ
 :(115)«رشاد العبادإ»في  زين الدين المخدوم قال اممام

وحكى اليافعي والناشـــــــــــــري ِف إيهـــــــــــــاحه: من أعّب ما ورد ِف 
 عاشورا  أ ه كان يصومه الوحوش واهلوام.

ِّ للنمل اخلبز كل  وحكي عن فتٍ بن شــــحرف أ ه قال: كنِ أف
يوم، فلما كان يوم عاشــــــــورا  إ تأكله وأنرج أبو موســــــــى املديين عن عبد 

َنَة" َوَمْن َتَصدََّق فميهم َكاَن اهلل بن عمر: "َمْن َصاَم َعاُشورَ  َا َصاَم السَّ اَ  َفَكَأ َّ
َ  َعَلى عمَيالمهم  َنةم. والط اين والبيهقي عن أيب ســــعيد: "َمْن َوســــَّ َدَقةم الســــَّ َكصــــَ
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َنتمهم ُكلَِّها"  َ  اهلل َعَلْيهم ِف ســـَ ورَاَ  َوســـَّ قال ســـفيان بن عيينة: جّربنا يـَْوَم َعاشـــُ
 اهـ. خمسين سنة أو ستين سنة فوجدنا  كذلكالعمل بهذا الحديث 

 :(116)«إرشاد العباد»في  أيضاقال و 
ورؤي بعا العلما  املتقّدمني ِف املنام فســـــــــــــئل عن حاله، فقال: 

 اهـ. بصيام يوم عاشورا  ذ وب ستني سنةغفر   
 :(117)«إرشاد العباد»في  أيضاقال و  

ري يوم ، فّــــا   فقحكى اليــــافعي أ ــــه كــــان ِف الرّي قــــا   غينّ و 
فقال له: أعز اهلل القاضــــــي أ ا رجل فقري ذو عيال، وقد جئتا  ،عاشــــــورا 

حبرمة هذا اليوم لتعطيين عشـــــرو أمنان نبز ومخســـــة أمنان حل ،  امســـــتشـــــفع  
ودرمهني، فوعد  القاضي بذلا إىل وقِ الظهر، فرج  فوعد  إىل العصر، 

 قلب، فمرّ ، فذهب الفقري منكسر الاوقِ العصر إ يعطه شيئ    فلما جا 
هذا اليوم أعطين شـــــــــــــيئا فقال  اب دار  فقال له: حبقّ بجالس ب بنصـــــــــــــراينّ 

النصـــــــــــــراين: وما هذا اليومأ فذكر له الفقري من صـــــــــــــفاته شـــــــــــــيئا، فقال له 
اخلبز  له النصـــــــــــــراين: اذكر حاجتا فقد أقســـــــــــــمِ بعظي  احلرمة، فذكر

درمها  واللح  والدرمهني، فأعطا  عشـرو أقفزو حنطة وما ة من حل  وعشـرين
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وقال: هذا لا ولعيالا ما دمِ حيا ِف كّل شـــــــــــــهر، كرامة هلذا اليوم، 
الليل و ام القاضـــــــــــــي مس  هاتفا يقول:  فذهب الفقري إىل منزله، فلما جنّ 

ارف  رأســا فرف  رأســه، فأبصــر قصــرا مبنيا بلبنة من ذهب ولبنة من فهــة، 
هــذان  وقصـــــــــــــرا من يــاقوتــة  را  يبني ظــاهر  من بــاطنــه، فقــال: إهلي مــا

 َِ ه حاجة الفقري، فلما رددتَّ  القصـــــــرانأ فقيل له: هذان كا ا لا لو قهـــــــي
صـــــارا لفالن النصـــــراين، قال: فا تبه القاضـــــي مرعوبا ينادي بالويل والثبور، 
فغدا إىل النصـــــــــــــراين فقال له: ماذا فعلِ البارحة من اخلريأ فقال: وكيف 

ملته م  الفقري ِبا ة ذلاأ فذكر له الرؤيا مث قال له: يعين اجلميل الذي ع
ألف دره ، فقال: أيها القاضي كل مقبول غال  ال أبي  ذلا ِبل  األر  

ار وقال: كلها أتبخل علّي بالقصرينأ فقال: أ ِ لسِ ِبسل ، فقط  الز ّ 
  اهـ. أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا رسول اهلل وأن دينه هو احلق

 :(118)«إرشاد العباد»في  أيضاقال و 
وحكي أ ــه كــان ِبصـــــــــــــر رجــل تــاجر ِف التمر يقــال لــه عطيــة بن 
نلف وكان من أهل الثروو، مث افتقر، وإ يبق له ســــوى يفوب يســــ  عورته، 
فلما كان يوم عاشورا  صلى الصبٍ ِف جام  عمرو بن العاص، ومن عادو 
هذا اجلام  ال يدنله النســــــــــــا  إال ِف يوم عاشــــــــــــورا  ألجل الدعا  فوقف 

الناس، وهو ِبعزل عن النســــــــــــــا  جا ته امرأو ومعها أطفال يدعو م  مجلة 
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فقالِ يا سيدي: سألتا باهلل إال ما فرجِ عين وآيفرتين بشي  أستعني به 
على قوت هذ  األطفال، فقد مات أبوه  وما ترك هل  شـــــيئا وأ ا شـــــريفة، 
وال أعرف أحدا أقصد ، وما نرجِ ِف هذا اليوم إال عن ضرورو أحوجتين 

ي، وليس   عادو بذلا. فقال الرجل ِف  فســــــــــــــه: أ ا ما إىل بذل وجه
أملا شــــيئا، وليس   غري هذا الثوب، وإن نلعته ا كشــــفِ عوريت، وإن 
ردد ا فأّي عذر   عند رســـــــــــــول اهلل فقال هلا: اذهِب معي حىت أعطيا 
شــــــيئا فذهبِ معه إىل منزله، فأوقفها على الباب ودنل ونل  يفوبه، واتزر 

  اوهلا الثوب من شـــــــق الباب. فقالِ له: ألبســـــــا اهلل ةلق كان عند ، مث
من حلل اجلنة وال َأْحَوَجَا ِف باقي عمرك إىل أحد ففرو بدعا ها وأغلق 
الباب، ودنل بيته يذكر اهلل تعاىل إىل الليل، مث  ام فرأى ِف املنام حورا  
إ يَر الراؤون أحســـــــــــــن منها، وبيدها تفاحة قد عطرت ما بني الســـــــــــــما  

، فناولته التفاحة فكســـــــــــــرها، فخرج منها حلة من حلل اجلنة ال واألر 
تســـاويها الد يا وما فيها، فألبســـته احللة وجلســـِ ِف حّر . فقال هلا: من 
ُِ ذلــاأ  أ ــِأ فقــالــِ: أ ــا عــاشـــــــــــــورا  نوجتــا ِف اجلنــة. قــال: فب   لــ
فقالِ: بدعوو تلا املســـــــــــــكينة األرملة واأليتام الذين أحســـــــــــــنِ إليه  

ه وعند  من الســـرور ما ال يعلمه إال اهلل تعاىل، وقد عبق من باألمس، فا تب
طيبه املكان، فتوضـــــــــــأ وصـــــــــــلى ركعتني شـــــــــــكرا هلل تعاىل، مث رف  طرفه إىل 
الســــــــما  فقال: إهلي إن كان منامي حقا، وهذ  نوجيت ِف اجلنة فاقبهــــــــين 

 اهـ.  عّل اهلل بروحه إىل دار السالمإليا فما استتّ  الكالم حىت
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 يوم عاشوراء حوادثمن 
 

 (119)«اللفظ المكرم»في قال اممام ابن ناصر الدين الدمشقي 
: جناو بين إســـــرا يل من عدوه  فرعون يوم عاشـــــورا  وهو يوم منها

 َقاَل ﴿الزينـــة ،... ع  عن ابن عبـــاس رضـــــــــــــي اهلل تعـــاىل عنهمـــا ِف قولـــه 
ِ َنةِ   .اهـهني جه ابن شاقال : يوم عاشورا  . نرّ  ﴾...َموِۡعُدُكۡم يَۡوُم ٱلزد

 (120) «إعانة الطالبين»السيد البكري  في  اممام قال
:  اهلل  اهلل عنه، قال: قال رســــــول)فا دو( عن أيب هريرو رضــــــي   

وجل اف   على بين إســـــــرا يل صـــــــوم يوم ِف الســـــــنة، وهو يوم  إن اهلل عز
فصـــومو  ووســـعوا على عيالك   -وهو اليوم العاشـــر من ا رم  -عاشـــورا ، 
من وس  فيه على عياله وأهله من ماله وس  اهلل عليه سا ر سنته فيه، فإ ه 

فصــــومو ، فإ ه اليوم الذي تاب اهلل فيه على آدم فأصــــبٍ صــــفيا، ورف  فيه 
إدريس مكــا ــا عليــا، وأنرج  وحــا من الســـــــــــــفينــة  وجنى إبراهي  من النــار، 
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وأ زل اهلل فيه التوراو على موســى، وأنرج فيه يوســف من الســّن، ورد فيه 
لى يعقوب بصـــــر ، وفيه كشـــــف الهـــــر عن أيوب، وفيه أنرج يو س من ع

بطن احلوت، وفيه فلق البحر لبين إســـــــــــــرا يل، وفيه غفر لداود ذ به، وفيه 
ما تقدم من ذ به   مد أعطى اهلل امللا لســـــليمان، وِف هذا اليوم غفر 

 ومــا تــأنر، وهو أول يوم نلق اهلل فيــه الــد يــا.وأول يوم  زل فيــه املطر من
 اهـ.ر  يوم عاشورا ة  زلِ إىل األر السما  يوم عاشورا ، وأول 

 :(121)«إرشاد الساري »في  القسطالني قال اممام
وهو اليوم الذي اســــــــتوت فيه  وناد أ د من حديث أيب هريرو 

 اهـ. ينة على اجلودّي فصامه  وو شكر االسف
 :(122)«النفحات النبوية»في  حسن بن العدوي الحمزاوي قال اممام

: وفيه نلق العرش والكرســــي والســــموات واألر  والشــــمس وقوله
والقمر والنّوم واجلنة اســــــــتشــــــــكله شــــــــيخنا من وجهني ) األول ( أن من 
املعلوم أن األيام إ ا كا ِ بعد نلق العرش وما بعد  بل والكواكب ففي 
حال نلق العرش وما بعد  إ يكن أيام حىت يكون نلق ما ذكر ِف يوم 
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) الوجه ( الثاين أن فيه خمالفة لنص القرآن إذ قد دّل القرآن على عاشـــورا  
) وُياب ( عن األول بأن اهلل  :قال ،نلق الســموات واألر  ِف ســتة أيام

تعاىل قّدر قبل نلق ما ذكر الوقِ الذي يكون فيه أول يوم من شـــــــــــــهر 
)  :قــال ،ا رم ونلق مــا ذكر ِف وقــِ قــدر أن يكون فيــه يوم عــاشـــــــــــــورا 

( عن الثاين بأن املراد ابتدا  نلقها يوم عاشــــــــورا  وإن تأنر اإلَتام  وُياب
عنه قال شيخنا املذكور  ع  يبعد هذا اجلواب أن مبدأ نلق املذكورات هو 

) أقول (  .مبتدأ نلق العاإ فما الداعي لتخصــــيص هذ  املذكورات اهـــــــــــــــــ
ليه ولعل الداعي لتخصـــــــيص هذ  املذكورات كو ا مركز العاإ علويه وســـــــف

وقد نص اهلل العرش بالذكر بكو ه ربه حيث قال وهو رب العرش العظي  
وقال وســــــ  كرســــــيه الســــــموات واألر  وقال وهو الذي نلق الســــــموات 

 اهـ.واألر  والشمس والقمر والنّوم مسخرات بأمر  
 :(123)«النفحات النبوية»في  أيضاقال و 

إلمام تب  ِف ذلا ا -:  وولد عيســــــــى وفيه رف  إىل الســــــــما  قوله
األجهوري وإ أر  صـــــا صـــــرسا ِف  صـــــيص رفعه ووالدته بذلا اليوم فيما 

واإلمام األجهوري حّة ِف النقل  اطلعِ عليه من كتب التفســــــري والســــــنة
 اهـ.
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   :(124)«النفحات النبوية»في  أيضاقال و  
وقوله :  وأول مطر  زل من الســـما  إىل األر  كان يوم عاشـــورا  

تب  ِف ه  صــــــــــا ا ه كان ِف ذلا اليوم واملصــــــــــنف إ أر فيما اطلعِ علي ،
 اهـ.ذلا األجهوري وهو حّة 
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 يوم عاشوراء التوبة

 :(125)«اللفظ المكرم»في  اممام ناصر الدين الدمشقي قالو 
، كما على قوم ويتوب فيه على قوم آنرين: أ ه تاب اهلل فيه منها

وِف قول  .وغري  طالب رضـــــــــــــي اهلل تعاىل عنه ذكر ِف حديث علي بن أيب
ه ، وفيما جا  عن ابن منبِّ احلديث ويتوب فيه على قوم آنرين ِف  النِب
: مر قوما إىل موســــى عليه الصــــالو والســــالم - : أوحى اهلل عز وجلقال

العاشـــــــر ، فإذا كان اليوم   األيام ِف أول شـــــــهر اهلل ا رميتقربون إىّل ِف هذ
لى أن التوبة تقبل في هذا ففي ذلك إشـــــــــــارة إ، فليخرجوا إىّل أغفر هل 

، وتقــال فيــه عثرات النــادمني ممن اســـــــــــــتقــال إىل اهلل من اليوم من التـائبين
، وتقرب إليه باألعمال الصـــــاحلات فهو به، وعقد التوبة اخلالصـــــة م  ربهذ 

ت وهو الذي يقبل التوبة عن ســـــــــــبحا ه يهـــــــــــاعف ملن يتقيه أجور الطاعا
 اهـ. عباد ، ويعفو عن السيئات
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 (126)«التوبة»في مام ابن عساكرقال ام
إَذا تَاَب اْلَعْبُد ممْن " :رســــــــول اهلل  بن مالا قال قال عن أ س 

ى َذلماَ ى اللَُّه َحَفظََتُه ُذ ُوبَهُ ُذ ُوبمهم أَْ ســــَ  اأْلَْر م   َجَوارمَحُه َوَمَعالمَمُه ممن، َوأَْ ســــَ
 .اهـ"اللَّهم بمَذْ ب   َشاهمٌد ممن هم َحىتَّ يـَْلَقى اللََّه يـَْوَم اْلقمَياَمةم َولَْيَس َعَليْ 

  (127)«الترغيب والترهيب»في المنذري  الحافظ اممام وقال
أي شـــهر تأمرين أن أصـــوم بعد  :وســـأله رجل فقال وعن علي   

ما مسعِ أحدا يســــــــأل عن هذا إال رجال مسعته  :شــــــــهر رمهــــــــان فقال له
أي شهر تأمرين يا رسول اهلل  :فقال ،وأ ا قاعد عند   يسأل رسول اهلل 

إن كنِ صا ما بعد شهر رمهان فص   :قال أأن أصوم بعد شهر رمهان
ا رم فإ ه شـــــــــــــهر اهلل فيه يوم تاب اهلل فيه على قوم ويتوب فيه على قوم 

وال مــذي من روايــة  ،روا  عبــد اهلل ابن اإلمــام أ ــد عن غري أبيــه .آنرين
ن بن سعد عن علي وهو ابن أيب شيبة عن النعما ،عبد الر ن بن إسحاق

 .اهـحديث حسن غريب :وقال
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 (128)«المعارفلطائف »وقال اممام ابن رجب الحنبلي في
 حــث   «يتوب فيــه على آنرينو » :ِف حــديــث علي قولــه و   

لقبول التوبة  ةٌ و ترجي وح في يوم عاشوراءصَ للنا  على تجديد التوبة النَّ 
 عليــه كمــا تــاب فيــه فمن تــاب فيــه إىل اهلل عز و جــل من ذ وبــه تــاب اهلل

 .اهـعلى من قبله 
 (129)«الترغيب والترهيب»في  اممام المنذري وقال

 : وعن ابن عباس رضـــــــــــــي اهلل عنهما قال قال رســـــــــــــول اهلل  
َِ ، وَ َتظمُر ممن اللَّهم الرَّْ َةَ النَّادمُم يـَنْ « ، َواْعَلُموا عمَباَد اللَّهم اْلُمْعُّب يـَْنَتظمُر اْلَمْق

َملمهم الدُّ ـَْيا َحىتَّ يـََرى ُحْسَن عَ  َلى َعَملمهم َواَل َ ْرُُج ممناممل  َسيَـْقَدُم عَ َأنَّ ُكلَّ عَ 
وَ  َعَملمهم  ََواتميممَها، َوإم ََّ َوســـــــــــُ ُنوا ا اأْلَْعَماُل ةم ، َواللَّْيُل َوالنـََّهاُر َمطميََّتانم فََأْحســـــــــــم

يْـ  رَوم الســـــــَّ وميَف فَإم ، َواْحَذُروا التَّ َر َعَلْيهمَما إىَل اآْلنم ، َواَل نَّ اْلَمْوَت يَْأيتم بـَْغَتة  ســـــــْ
رَاكم يـَْغتَـرَّنَّ َأَحدُُكْ  حبممْل م اللَّهم َعزَّ َوَجلَّ َفإمنَّ النَّاَر أَقْـَرُب إىَل أَ  َحدمُكْ  ممْن شـــــــــــــم

هم  لـــــــــــم عـــــــــــْ وُل  « ــــــــــــَ رََأ َرســــــــــــــــــــــــُ ۡل ﴿: اهلل مُثَّ قــــــــــــَ َََ م ََۡ ع َََ ن ي َََ م َََ  ف
ا َيَرۥُ   ٍ  َخۡ   اَل َرره ا َيَرۥُ  وَ  ٧ِمۡ قَََ اَل َرره ٖ َۡشد  ۡل ِمۡ قَََ ۡعمَََ روا   ﴾٨َمن َي

 .. اهـاألصبهاين من رواية يفابِ بن حممد الكوِف العابد
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 (130)«المعارففي لطائف »ابن رجب الحنبلي  الحافظقال و 
وروى عبد الرناق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة قال: هو يوم 

ِ  ﴿:ل اهلل تعاىل عن آدمو قد قا ...تاب اهلل فيه على آدم يوم عاشورا  َفَتلََّقه
 َٖ بدِهِۦ َُكَِمَٰ اُ  ٱلرهِحيُم  َءاَدُم ِمن ره وأن  عنه  ﴾ ٣٧َفَتاَ  َعلَۡيهِِۚ إِنهُه  ُهَو ٱتلهوه
نُفَسَنا ِإَون لهۡم َتۡغفِۡر ََلَا َوتَرَۡۡحَۡنا ََلَُكوَهنه  ﴿: وعن نوجه أ ما قاال

َ
 َربهَنا َظلَۡمَنآ أ

: لعزيز إىل األمصار كتابا قال فيهكتب عمر بن عبد ا﴾٢٣ِِسِ َن ِمَن ٱۡلَخَٰ 
نُفَسَنا ِإَون لهۡم َتۡغفِۡر  ﴿: أبوك  آدم عليه السالم قولوا كما قال

َ
َربهَنا َظلَۡمَنآ أ

َتۡغفِۡر  ِإَوّله  ﴿قولوا كما قال  وو:و  ﴾٢٣ِمَن ٱۡلَخَِِٰسِ َن  ََلَا َوتَرَۡۡحَۡنا ََلَُكوَهنه 
َِن ٱۡلَخَِِٰسِ َن ِِل َوتَرۡ  ُكن مد

َ
ِ إِّندِ  ﴿قولوا كما قال موسى:و  ﴾٤٧َۡحِِۡنٓ أ قَاَل َر د

َُ َهۡفِِس فَٱۡغفِۡر ِِل  ٓ َّلٓ ... ﴿قولوا كما قال ذو النون:و  ﴾١٦ ...َظلَۡم ََٰه إِّله  إَِل
َٰلِِمنَي  َُ مَِن ٱلنه ََ ُسۡبَحََٰنَك إِّندِ ُكن ن

َ
 اع اف املذ ب بذ به م  الندمو  ﴾ ٨٧أ

َوَءاَخُروَن ٱۡعََتَفُواْ بُِذنُوبِهِۡم َخلَُطواْ  ﴿جل : يه توبة مقبولة قال اهلل عز و عل
ن َيُتوَ  َعلَۡيِهۡم  ا  َصَٰلِح  َعَمَل  

َ
ُ أ إن  ":  قال النِب ،﴾َوَءاَخَر َسيدًِئا َعَِس ٱَّلله

 دعا  اإلستفتاو الذي و ِف "ع ف بذ به مث تاب تاب اهلل عليهالعبد إذا ا
اللهم أنت ربي َل إله إَل أنت ظلمت نفسي و "يستفتٍ به :   كان النِب

 ."اعترفت بذنبي فاغفر لي إنه َل يغفر الذنوب إَل أنت
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: للصديق أن يقوله ِف صالته  وِف الدعا  الذي علمه النِب 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا و َل يغفر الذنوب إَل أنت فاغفر لي مغفرة "

وِف حديث شداد بن أوس  ."ك أنت الغفور الرحيممن عندك و ارحمني إن
اللهم أنت ربي َل إله إَل أنت : سيد اإلستغفار أن يقول العبد":  عن النِب

خلقتني و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما 
 اهـ."صنعت أبوء بنعمتك علي و أبوء بذنبي فاغفر لي إنه َل يغفر الذنوب إَل أنت

 (131) «التذكرة»في قال اممام القرطبي 
 حديث ابن مســعود أن النِب وقدروي مرفوعا ِف صــفة التا ب من 

 الله  قالوا "أ ن التائبأتدرون مَ  :"قال و هو ِف مجاعة من أصحابه :
إ ومن تاب و  ،إ ير  نصـــــــــــماؤ  فليس بتا بإذا تاب العبد و ": قال ،ال

ومن  ،يغري جملســــــــــه فليس بتا بإ ومن تاب و  ،يغري لباســــــــــه فليس بتا ب
وســــاد  ومن تاب وإ يغري فراشــــه و  ،نينته فليس بتا بتاب وإ يغري  فقته و 

وإ يوس  من تاب و  ،إ يوس  نلقه فليس بتا بومن تاب و  ،فليس بتا ب
ب عن هذ  اخلصـــــــــــــال فإذا تا":  مث قال النِب ،"كفه فليس بتا بقلبه و 

 ."فذلا تا ب حقا
يكون بأن يرد عليه  ما غصــــبه   الخصــــومإرضــــاء : قال العلما 

من مال أو نا   أو غله  أو اغتاخل  أو نرق أعراضـــــــه  أو شـــــــتمه  أو 
سبه  فريضيه  ِبا استطاع و يتحلله  من ذلا فإن ا قرضوا فإن كان هل  
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  و يستغفر هل  إن إ يعرف الوريفة تصدق به عنهقبله مال رد  إىل الوريفة و 
  .ال نالف ِف هذا ،الغيبةالذم و  وااللهم ع: بعد املوت و يدعو

بدل ما عليه من احلرام باحلالل أن يســـــــــــــت فهو أما تغيير اللبا و 
 .يال  استبدهلا بأطمار متوسطةنوإن كا ِ يفياب ك  و 

 اجلهـــالهو بـــأن ي ك جمـــالس اللهو واللعـــب و  :تغيير المجلبو 
ب إىل يتقر جمالس الذكر والفقرا  والصــــــاحلني و األحداة وُيالس العلما  و و 

  .دمة وِبا يستطي  ويصافحه قلوخل  باخل
بأن يأكل احلالل وجبا ب ما كان من شـــــــــــــبهة أو  تغيير الطعامو 

 .شهوو ويغري أوقات أكله وال يقصد اللذيذ من األطعمة
  .كسب احلاللهو ب ك احلرام و   تغيير النفقةو 
واللبـــــاس والطعـــــام  البنـــــا ب ك التزين ِف األيفـــــاة و  تغيير الزينــــةو 

  .شرابالو 
ليــل عو  مــا كــان يشـــــــــــــغلــه بــالبطــالــة بــالقيــام بــال تغيير الفراشو 

ُهۡم ﴿املــعصـــــــــــــــيـــــــة كــمـــــــا قـــــــال اهلل تــعـــــــاىل : والــغــفــلـــــــة و  ُب ُنو ُُ اَِفَٰ  َتجَََ  َت
عِ  ُِ  .﴾...َعِن ٱلَۡمَضا

من قلب نلقه من الشــــــــــــــدو إىل اللني و هو بأن ين تغيير الَخلقو  
 .من الشكاسة إىل السماحةالهيق إىل السعة و 

  .إل فاق يفقة بالقيام على كل حاليكون با لبتوسيع القو 
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  .بالسخا  و اإليثار بالعطا  توسيع الكفو 
ل ما كان فيه كشرب اخلمر بكسر  وسقي اللنب هكذا يبدل ك

ن م  ذلا  ادما على يكو يمة واهيزمها و اليتوالعسل والز ا بكفالة األرملة و 
به على  وبةمتحسرا على ما ضي  من عمر  فإذا كملِ التما سلف منه و 

ط اليت بينا تقبلها اهلل بكرمه وأ سى حافظيه الشرو هذ  اخلصال اليت ذكر ا و 
ار  ﴿: وبقاع األر  نطايا  وذ وبه قال اهلل تعاىل دَِمن تَاِإَوّندِ لََغفه َوَءاَمَن َ   ل

 .اهـ﴾ ٨٢ا ُثمه ٱۡهَتَدٱَٰ وََعِمَل َصَٰلِح  
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 علي  بن أبَ طالب  مقتل الحسين بن

 عنهماهللا  رضَّي
 

 (132)«اللفظ المكرم»فيالحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي وقال 
: مقتل احلســـــــــــني بن علي بن أيب ومن احلوادة ِف يوم عاشـــــــــــورا 

كان يوم عاشورا  ِف يوم اجلمعة   -رضي اهلل تعاىل عنهما  -طالب اهلامشي
من العراق وهو ابن بعد العصـــــــر ســـــــنة إحدى وســـــــتني من اهلّرو بكربال  

. كان قد كاتبه نلق من أهل الكوفة وبايعو  على أن ســــني ســــنةســــِ ومخ
يســــــــري إليه  وينصــــــــرو  فلما فعل تفرقوا عنه ونذلو  وَتكن منه األشــــــــقيا  

ته وأوالد  وأقاربه مجاعة من إنو  - فســــــــــــي هل  الفدا   -فقتلو  وقُتمل معه 
حممد ، فمن إنوته ألبيه عليه  الســــالم، قيل: عد   يفاليفة وعشــــرين رجال  

ـــداهلل، وعثمـــانا ـــة، وأبو بكر، وعتيق، وعب ، ألصـــــــــــــغر وهو غري ابن احلنفي
ومن أوَلد الحســـــــــــين : ابنه  .، بنو علي بن أيب طالبس، وجعفروالعبا

، وولـــد أنيـــه ، وابنـــه اآلنر عبـــداهللعلي األكبر وهو غير زين العــابــدين
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لدا عبداهلل بن ، وحممد وعون و اســـــــــــــ  وأبو بكر ابنا احلســـــــــــــني بن عليالق
وعبـــدالر ن بنو عقيـــل بن أيب ، ن أيب طـــالـــب، وجعفر، وعبـــداهللجعفر ب
ن ابنــا مســـــــــــــل  بن عقيــل بن أيب ، وولــدا أنيه  عبــداهلل وعبــدالر طــالــب
  بالكوفة ص ا  ِف آنر سنة ، وكان أبومها مسل  قتل قبل مقتل هؤالطالب
 .قتل م  هؤال  عليه  السالم آنرون، فإ ا هلل وإ ا إليه راجعون، و ستني

ج اإلمام أ د بن حنبل ِف مســـــــــــــند  عن عبداهلل بن جُني عن رّ ن   
وكان صـــــاحب مطهرته فلما حاذى  ينوى وهو  أبيه أ ه ســـــار م  علي 

هلل اص  أبا عبداهلل بشط : اص  أبا عبدا منطلق إىل صفني  ادى علي 
ذات يوم وعينـــا    : دنلـــِ على النِبالفرات، قلـــِ: ومـــا ذا أ قـــال

أ قال : أغهبا أحد، ما شأن عينيا تفيهانِب اهلل : يا  تفيهان فقلِ
، "، قام من عندي ج يل قبل فحديفين أن احلسـني يقتل بشـط الفراتبلى"

، فمد يد  فقبا قبهة من ، قلِ:  ع "هل لا أن أمشا تربته": قال  
  .اهـ عطا يها فل  أملا عييّن أن فاضتاتراب فأ
 (133)«لمسترشدينبغية ا» عبد الرحمن باعلوي في اممام  قال

املفعول يوم  في جهة الهند وجاو  العمل بيا حســـــــين مســـــــــألة: 
، وفاعلو  فســـاق بدعة مذمومة شـــديدة التحريمعاشـــورا  أو قبله أو بعد  

: قســ  وضــالل، متشــبهون بالرافهــة والناصــبة، إذ الفاعلون لذلا قســمان
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، تــادزع بتغيري لبــاس أو ترك لبس معينوحوون وينــدبون ويظهرون احلزن واجل
ل بعهــــــــها من الكبا ر وفاعلها ، بفه  عصــــــــاو بذلا حلرمة هذ  األشــــــــيا 

، فا ظر ليعذب ببكا  أهله، وأ ه يتأذى من ذلا ، وورد إن امليِفاســـــــــــــق
ســــــني ســــــبط رســــــول اهلل ِبا يتأذى هلؤال  اجلهال احلمقى يريدون تعظي  احل
، بل الذي ينبغي ملن ذكر مصـــــاب به، ويكون نصـــــمه  به عند اهلل تعاىل

، وإحرانا  ذلا اليوم أن يشــــــــتغل باالســــــــ جاع، امتثاال  لألمر احلســــــــني 
الشـــــهادة الدالة  وما أصـــــيب به الســـــبر يوم عاشـــــوراء إنما هو، جرلأل
ــه على ــه عنــد رب ــه ورفعــة درجت ويفرحون  ، وقســـــــــــم يلعبونمزيــد حظوت

ظهار الفرو والســرور ِبقتل احلســني، فه  بذلا ويتخذو ه عيدا  وقصــده  إ
، إذ قتل   هذا من أك  الكبا ر بعد الشــــــرك، بل فعلها  وإمثا  أشــــــّد عصــــــيا 

ســــــيد املؤمنني رسا ة ســــــيد ، فكيف بقتل أك  الكبا ر بعد الشــــــرك النفس
، ومرتبته وإظهار الســــــــــرور خلا شــــــــــديد التحّر أ والفرو باملعصــــــــــيةالكو ني

، وقد اتفق أهل السنة بل جا  عن اإلمام أ د أ ه كفر، كاملعصية ِف اإلمث
 ووألن الفر ، ابه كبريو  شى منها سو  اخلاَتةأن بغا احلسني والفرو ِبص

ســــنني والزهرا  رضــــوان بذلا يؤذي جّد  عليه الصــــالو والســــالم وعليا  واحل
ۡورُوَن ﴿: اهلل عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــ ، وقــــــــــد قــــــــــال تــــــــــعــــــــــاىل ََُ َََن ي ِي  إِنه ٱَّله

ِخَرةِ  ا َوٱة يَََ هۡ ُ ِِف ٱلُّ ُهُم ٱَّلله َن َع لَ   ُ ۥَ و َ َورَسَََُ َذابََ  ٱَّلله ُهۡم عَََ لَ ده  عَََ
َ
 ا  َوأ

ِهين    . ﴾ امُّ
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من »: وورد أيهـــا  . «ّد غهـــب اهلل ملن آذاين ِف ع يتاشـــت»: وورد
أحب أن ينســــــــأ له ِف أجله وأن ميت  ِبا نّوله اهلل تعاىل فليخلفين ِف أهلي 
نالفة حسنة ، فمن إ  لفين فيه  ب  عمر  وورد عليَّ يوم القيامة مسوّدا  

أن إ فاق املال على العاملني هلذ  املخاني شـــــــــــــديد التحّر ، فعل  «وجهه
  .اهـ أنذ  من أكل أموال الناس بالباطلو 
 (134)«في لطائف المعارف»اممام ابن رجب الحنبلي قال و 

حلســــــــني بن علي وأما ا اذ  مأَتا كما تفعله الرافهــــــــة ألجل قتل ا
هو د يا و ل من ضـــــل ســـــعيه ِف احلياو ال: فهو من عمرضـــــي اهلل عنهما فيه

له با اذ أيام مصا ب األ بيا  ال رسو أ ه سسن صنعا وإ يأمر اهلل و  سسب
 .اهـ مو   مأَتا فكيف ِبن دو  و 

 (135) «البداية والنهاية»ابن كثير في  الحافظ قال
تِّنَي، َوَلُه  َوقُتمَل يـَْوَم اجلُُْمَعَة يـَْوَم َعاُشورَاَ  ِفم اْلُمَحرَّمم َسَنَة إمْحَدى َوسم

َي اللَُّه َعْنُه. ٌف، َرضــم ُهر  َو مصــْ تَُّة َأشــْ َنة  َوســم وَن ســَ فكل مســل   ...أَْرَبٌ  َومَخْســُ
َي اللَُّه َعْنُه، فَإم َُّه ممْن َساَداتم اْلُمْسلمممنَي، َوُعَلَما م  يبنغي له أن سز ه قـَْتله َرضم

ولم اللَّهم  َحابَةم َواْبُن بمْنِ َرســـــُ ُل بناته، وقد كان عابدا الَّيتم همَي أَْفهـــــَ  الصـــــَّ
يَعَة م ن  إ ظ َهار  ال َجَزث  وشـــّاعا وســـخيا،  َعَلَه الشـــَّ ســـَن َما يـَف  ولكنه ََل يح 

نٌُّع َور يَاءٌ  ثـََرَ  َتصــــــَ تل، منه فقُ  ، وقد كان أبو  أفهـــــــلَ َوال َحز ن  الَّذ ي َلَعلَّ َأك 
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ُذوَن َمْقتَـَلُه َمْأََت ا َكيَـْومم َمْقتَ  نْيم، فَإمنَّ أَبَاُ  قُتمَل يـَْوَم اجلُُْمَعةم َوُهْ  اَل يـَتَّخم لم احلُْســــَ
َنَة أَْربَعمنَي،  اَن ســـــَ َر ممْن َرَمهـــــَ ابمَ  َعشـــــَ رم ِفم الســـــَّ ّْ اَلوم اْلَف َوُهَو َنارمٌج إمىَل صـــــَ
نَّةم َواجلََْماَعةم، َوَقْد قُتملَ  َل ممْن َعلمَي عمْنَد أَْهلم الســـــــُّ  وََكَذلمَا ُعْثَماُن َكاَن أَْفهـــــــَ
 َِ َنَة ســـــــم َّّةم ســـــــَ ْهرم ذمي احلْم رميقم ممْن شـــــــَ وٌر ِفم َدارم م ِفم أَيَّامم التَّشـــــــْ َوُهَو حَمْصـــــــُ

ذم النـَّاسُ  ٍَ ممَن اْلَورميـدم إمىَل الوريـد، وَإَْ يـَتَّخـم ْأَتـَ ا،  َويَفاَليفمنَي، َوقـَْد ُذبم يـَْوَم قـَْتلـمهم مـَ
ُل ممْن ُعْثَماَن َوَعلمَي، ُقتمَل َوُهَو َقا مٌ  وََكَذلمَا ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّابم َوُهَو أَْفهــــــــــــــَ 

ذم النَّاُس يـَْوَم َمْقَتلمهم  رم ويقرأ القرآن، وََإْ يـَتَّخم ّْ اَلَو اْلَف لِّي ِفم اْلممْحرَابم صــــَ ُيصــــَ
ذم النَّاُس يـَْوَم َوفَاتمهم َمأْ  ْنُه وََإْ يـَتَّخم َل مم يُق َكاَن أَْفهـــــــــَ دِّ ََت ا، َمْأََت ا، وََكَذلمَا الصـــــــــِّ

وُل اللَّهم  ُه اللَُّه إملَْيهم َكَما  َوَرســــُ رَوم، َوَقْد قـََبهــــَ يَِّد َوَلدم آَدَم ِفم الدُّ ـَْيا َواآْلنم ســــَ
ا يـَْفَعلــُُه  ْأَتــَ ا يـَْفَعُلوَن فميــهم مــَ اَت األ بيــا  قبلــه، وإ يتخــذ أحــد يوم مو   مــَ مــَ

رَ  ةم يـَْوَم َمصــــْ نْيم، َواَل ذََكَر أحد أ ه ظهر يوم َهُؤاَل م اجلََْهَلُة ممَن الرَّافمهــــَ عم احلُْســــَ
َمةم،  مو   وقبله  شئ مممَّا ادََّعاُ  َهُؤاَل م يـَْوَم َمْقَتلم احلَُْسنْيم ممَن اأْلُُمورم اْلُمتَـَقدِّ

 ممْثَل ُكُسوفم الشَّْمسم َواحلُْْمرَوم الَّيتم َتْطُلُ  ِفم السََّما م َوَغرْيم َذلمَا.
ُن َما يـُقَ  َا َما روا  علي َوَأْحســـــــَ ا مبم َوأَْمثَاهلم اُل عمْنَد ذمْكرم َهذم م اْلَمصـــــــَ

ولم اللَّهم  اُب »أَ َُّه قَاَل:  بن احلســــــــني َعْن َجدِّ م َرســــــــُ لم   ُيصــــــــَ َما ممْن ُمســــــــْ
َْجاع ا إمالَّ أَْعطَاُ  ال يَبة  فـََيَتذَكَّرَُها َوإمْن تـََقاَدَم َعْهُدَها فـَُيْحدمُة هَلَا اســــــْ م ُصــــــم لَُّه ِبم

ْثَل يوم أصيب منها  .اهـ روا  اإلمام أ د وابن ماجه .«ممَن اأْلَْجرم مم
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من  سن المقصد في عمل المولدحَ »رسالته قال اممام السيوطي في 
 (136) «ىلفتاو الحاوي ل

ْهَر الَّذمي ُولمَد فميهم  رم م. َجَوابُُه َأْن يـَُقاَل َوقـَْوُلُه: َمَ  َأنَّ الشـــــــــــــَّ ، إمىَل آنم
َنا، َوَوفَاتَُه أَْعَظُ  أَوَّال   لََّ  أَْعَظُ  النـَِّع م َعَليـْ لَّى اللَُّه َعَلْيهم َوســـــــــــَ : إمنَّ وماَلَدتَُه صـــــــــــَ

ُكونم  ْ م َوالســُّ ْكرم النـَِّع م َوالصــَّ ِْ َعَلى إمْظَهارم شــُ رميَعُة َحثَّ ا مبم لََنا، َوالشــَّ اْلَمصــَ
، َوَقْد أََمَر الشـــَّ  ا مبم رُْع بماْلَعقميَقةم عمْنَد اْلوماَلَدوم، َوهمَي إمْظَهاُر َواْلَكْت م عمْنَد اْلَمصـــَ

ٍ  َواَل بمَغرْيم م َبْل  ـََهى َعنم  ْكر  َوفـَرَو  بماْلَمْوُلودم، وَإَْ يَْأُمْر عمْنَد اْلَمْوتم بمَذْب شـــــــــــــُ
ِْ قـََواعمُد الشَّرميَعةم َعَلى أَ َُّه َسْسُ  ، َفَدلَّ ُن ِفم َهَذا الشَّْهرم النـَِّياَحةم َوإمْظَهارم اجلَْزَعم

لََّ  ُدوَن إمْظَهارم احْلُْزنم فميهم بمَوفَاتمهم،  لَّى اللَُّه َعَلْيهم َوســـــــَ إمْظَهاُر اْلَفرَوم بموماَلَدتمهم صـــــــَ
ةم َحْيُث ا ََُّذوا يـَْوَم  َوَقْد َقاَل ابن رجب ِفم كمَتابم اللََّطا مفم ِفم َذمِّ الرَّافمهــــــــــــــَ

ورَاَ  َمْأََت ا ألمَ  َاذم أَيَّامم َعاشـــــــــــُ ولُُه بما ِّ ْجلم قـَْتلم احلســـــــــــني: َإْ يَْأُمرم اللَُّه َواَل َرســـــــــــُ
 .اهـ َمَصا مبم اأْلَ ْبمَيا م َوَمْو ممْ  َمْأََت ا، َفَكْيَف مممَّْن ُهَو ُدو ـَُهْ أف
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 :(137)«الصواعق المحرقة»في  ابن حجر الهيتمي قال اممام
ّ َوَغري  نْي َوسرم  : قَاَل اْلَغزا م على اْلَواعمظ َوَغري  رمَوايَة مقتل احلُْســـــــــــَ

َحابَة من التشــاجر والتخاصــ  فَإم َُّه يهيج على  وحكاياته َوَما جرى َبني الصــَّ
ُه   َحابَة والطعن فيه  وه  أَْعاَلم الّدين تلقى اأْلَ ممَّة الّدين َعنـْ بغا الصـــــــــــَّ

ه  مطعون طَاعن ِفم  َفســـــــه رمَوايَة َوحنن تلقينا  من اأْلَ ممَّة دراية فالطاعن في
 اهـ. َودينه
   :(138)«فتاويه»في  اممام أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنويقال 

شــرو : هل ُيون بيان قصــة شــهادو اإلمام احلســني ِف عاالســتفســار
 ، وبكا  الناس عليه أ ا ّرم األوىل جبم  اجملالس

فة أ ه حنيعن إمامنا أيب « مطالب املؤمنني »:  قل  ِف االستبشار
يبنّي قصـــــــــــص ُيون ملن : «جام  الرُّمون»وِف . ال ُيون للتشـــــــــــّبه بالروافا

 .   من أجّلة الصحابة، ويعتاد ذلا، وغريهشهادو اخللفا  األربعة

                                                           

للشــــــــيع  «والزندقة والضــــــالل الرفض أهل على المحرقة الصــــــواعق» ا ظر (137
 . 240، ص:2أ د ابن حّر اهليتمي، ج:

فتاوى اللكنوي المســــــــــّماة نفع المفتي والســــــــــائل بجمع متفّرقات » ا ظر (138
، لإلمــام أيب احلســـــــــــــنــات حممــد عبــد احلي اللكنوي اهلنــدي« المســــــــــــائــل

 .  482ص:
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ص شهادات األ مة ، وترك بيان قصوأّما بيان قصة شهادو احلسني
 . فتشّبه بالروافا

و جمع ، ا ّرمصـــــــــــــيص بيا ه بعشـــــــــــــرو ا ّرم اأُلىل، أو قلِ :  
، ومن تشّبه تعارف ِف بالد ا تشّبه بالروافا ، كماء النا المجلب لبكا

 اهـ.بقوم فهو منه  
 :(139)«الصواعق المحرقة»في  ابن حجر الهيتمي قال اممام

نْي  يب بمهم احلُْســـــَ َيْأيتم  اْعَل  َأن َما ُأصـــــم ورَا  َكَما ســـــَ ِفم يـَْوم َعاشـــــُ
َا ُهَو ال ته إم َّ الَّة على مزميد حظوته ورفعته ودرجته عمْند بســـط قصـــَّ َهاَدو الدَّ شـــَّ

م مصـــــابه لم اهلل وإحلاقه بدرجات أهل بَيته الطاهرين  َفمن ذكر َذل ك ال يَـو 
َم ر  وإحرازا لما رتبه تـََعاَلى  َتغل إ َلَّ باَلســـــــترجاث امتثاَل ل َل  يـَن بغ َأن يشـــــــ 

ه  بقولــــــه لَ ﴿ :َعَليــــــ  َك َعَلۡيِهۡم لََََ ْوَلِرََِ
ُ
ْوَلِ َوَٰت  أ

ُ
و َوأ ة  َ بدِِهۡم َورَۡحََۡ ِن ره َك  مد   رََِ

م  [157اْلبَـَقَرو ]ســـــــــــــورو  ﴾ُهُم ٱلُۡمۡهَتُدونَ  َتغل َذل ك ال يَـو   إَل بذلكَوََل يشــــــــــ 
م   و  و  من عظائم الطَّاَعات َكالصـــــــــــَّ غلُه ببدع َوَنح  ، وإيا  مثَّ إميَّا  َأن يشـــــــــــــْ

إخل  لما من َأْناَلق اْلُمؤمنمنيَ الرافهـــــة من الّندب والنياحة واحلزن إمْذ لَْيَس ذَ 
 اهـ.
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 وظائف يوم عاشوراء
 

 ليلة عاشوراءأوراد 

 (140)«كنج النجاح والسرور»قال اممام عبد الحميد الشافعي في 
اعل ...أن من املطلوب ِف يوم عاشــــــورا  إحيا  ليلته؛ فهو من أعظ  

ضــــــــــــــات ما حثَّ عليه الشــــــــــــــارع؛ ملا فيها من اإلمدادات الرّبا ية، والفيو 
اإلحســــا ية، وال ســــيما بقرا و القرآن الكّر أو مساعه، وِبا ورد من األدعية 

 واألذكار.

ا مــا ذكر  العالمــة الــدَّيريب ِف جمرَّبــاتــه من  ومن املطلوب فيهــا أيهـــــــــــــــ 
أن من قرأ ليلة نواص آية الكرســــــــــي، وصــــــــــاحب كتاب  عِ البدايات: 

)ثالثمائة عاشـــــوراء بعد إســـــباغ الوضـــــوء وصـــــالة ركعتين آية الكرســـــي 
يُبســــــــــــمل ِف أول كل مرو كما مّر ِف أول كل يوم منه وهو  وســــــــــتين مرة(

مستقبل للقبلة جاة  على ركبتيه، مث بعد الفراغ من العدد املذكور يقرأ )قل 
 .ا ُيمعون( )مثان وأربعني مرو(بفهل اهلل وبر ته فليفرحوا هو نري ممّ 
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نٌة )الله ( إّن هـذ  ليلـٌة جـديـدٌو، وشـــــــــــــهر جـ مث يقول:  ديـٌد، وســـــــــــــ
جديدو، فأعطين الله  نريها ونري ما فيها، واصــــرف عين شــــرها وشــــرَّ ما 
فيها، وشـــــّر فتنتها وحُمَديفا ا، وشـــــّر النفس واهلوى والشـــــيطان الرجي  )ايفنيت 

 عشرو مرو(.

و ت  ِبا شـــا  من الدعا  املقتبس من القرآن ويدعو جلمي  املســـلمني 
ى اهلل تعاىل عليه وســل ، ويقتبس واملســلمات بعد أن يصــلي على النِب صــل

 للتســـــــــــــبيٍ والتهليـل مرار ا، فإ ه يكون ِف عامه ذلا حمفوظ ا من ســــــــــــــا ر
 اهـ. األسوا ، واهلل على كل شي  قدير

الشـــــــيخ أحمد بن محي الدين المليباري أســـــــتاذ الســـــــيد قال  
 «فضائل عاشوراء»في رسالته    «حاشية إعانة الطالبين»لبكري صاحب ا

 شوراء سبعين مر يقول ليلة عا
َل َوََل قـَوَّةَ  بَـَر َوََل َحو  َد ل لَّه  َوََل إ َلَه إ َلَّ اللََّه َواللََّه َأك  ب َحاَن اللَّه  َوال َحم   ســـــــَ

 .إ َلَّ ب اللَّه  العلي العظيم
ويدعو أيضــــــــا بهذا الدعاء يوم عاشــــــــوراء أي بعد الصــــــــلوات 

 :المفروضات
وت القلوب وال تزع قلِب الله  يــا حي يــاقيوم أحي قلِب يوم مي "

يوم تزيك القلوب يا كاشـــــــــــــف الكروب يا أول األولني ويا آنر اآلنرين ال 
إلــه إال أ ــِ نلقــِ أول مــا نلقــِ ِف هــذا اليوم و لق آنر مــا  لق ِف 
هذا اليوم أعطين فيه نري ما أوليِ فيه أ بيا ك وأصفيا ك من يفواب الباليا 
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حممد عليه الصــالو والســالو الله   ما أعطيته  فيه من الكرامة حبقواســه  
اجعلين ممن دعاك فأجبته وآمن با فهديته ورغب إليا فأعطيته وتوكل 
عليا فكفيته واق ب منا فأد يته الله  امدد بعيشـــــــــــــي مدا واجعلين ِف 
قلوب املؤمنني ودا الله  إين أسئلا اإلميان با وأسئلا الفهل من الرنق 

نرو يا ذا اجلالل واإلكرام بر تا يا وأســــــئلا حســــــن العافية ِف الد يا واآل
 ."أرح  الرا ني 

أعوذ برب الفلق من شر ما نلق ومن شر شيطان :  ويقول أيضا
مارد وعدو حاســــــــــــد ولص قاهر وســــــــــــلطان جا ر الله  إين أعوذ با من 
مقاســـاو البؤس ومعاداو النفوس وحدو الســـق  وشـــدو األإ وموت األحباب 

  العقاب وصــــروف الزمن وصــــنوف ا ن النوا ب وســــو  بوكر وفقد ا اب 
وكفي با كافيا ملن اســـــتكفاك وهاديا ملن اســـــتهداك وجمريا ملن التّأ إليا 

وأفرغ  نهدين ِف الد يا ورغبين ِف احلســـــــــــــّنومعينا ملن  توكل عليا الله  
 املّنوبلغين غـــايـــة  ىجر واجنبين طـــاعـــة اهلو حبـــب إ  األعلي الصـــــــــــــ  و 

تعد للقا ا ويبتغي رضـاك ويسـتغين با بقهـا ا ويسـ ىواجعلين ممن يرضـ
عمن ســــــواك وال يكفر نريك وال يأمل غريك فقد ضــــــل من يصــــــرف عنا 
أمله وُيعل لغريك عمله ويوقن ملا أ شــــأته من نلقا ويشــــا فيما ضــــمنته 
ـــاد وأغنين عن عمـــارو البالد واجعـــل  ـــادو العب من رنقـــه الله   زهين من عب

ا يا إله العاملني بر تا يا عباديت لا ونشــــــييت منا وأملي فيا ويفقيت ب
 .ح  الرا نيأر 
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  .حسِب اهلل و ع  الوكيل : ويقول أيضا سبعين مرة
ال إله إال  ىال إله إال أ ِ العلي األعل: ويقول أيضـــا ثالثمأة مرة

الله  ارنقين  ىواألر  ومــا بينهمــا ومــا  ــِ الثر  أ ــِ رب الســـــــــــــمــاوات
 .وىلونري اآلنرو واأل وسعادو العقىب حلسّنشهادو ا

واإلكرام أســــتغفر اهلل العظي  يا ذا اجلالل : ويقول أيضـــا ألف مرة   
 .من مجي  الذ وب واآليفام
 ىالعل  ومبلك الرضــ ىســبحان اهلل ملئ امليزان ومنته: ويقول أيضــا

من اهلل إال إليه ســــــــبحان اهلل عدد الشــــــــف   ىون ة العرش ال ملّأ وال منّ
 حول وال قوو إال باهلل العلي العظي  والوتر وعدد كلماته التامات بر ته ال

 .و ع  النصري وهو حسِب و ع  الوكيل  ع  املوىل
حرصــي عن  الله  اكســر شــهويت عن كل حمرم واند: ويدعو أيضــا

 .كل مسل  بر تا يا أرح  الرا نيى  كل مأمث وامنعين عن أذ
اهلل ملن دعا ليس ورا  اهلل حســـــــــــــِب اهلل وكفا مس  : ويقول أيهـــــــــــــا

 .ىمن اعتص  باهلل جن أملّدون اهلل  وال ىمنته
ســام  الصــوت ويا فاطر الله  يا ســابق الفوت ويا : ويدعو أيضــا

ر  أقل عثريت واغفر ســـيئويت وأســـألا من بركة ســـنيت هذ  الســـموات واأل
من أعدا نا بتأييدك وأن  يلَ دم وأن تُ أقســــــــــــامنا وأن تطهر قلوبنا وأجســــــــــــامنا 

ناصف وال اح  واخلروج من الغصوب َتد ا بنصرك وجنودك وأن توفقنا بالت
واملظاإ وأن تعمنا برأفة أ متنا ووالتنا وعدل حكامنا وأن  دينا ملرضـــــــــاتا 
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 ىقلوب عبــــادك ويفبتنــــا عل ىأمجــــل عــــاداتــــا وحببنــــا عل ىوأن ارينــــا عل
 .صراطا بر تا يا أرح  الرا ني

دم يوم عاشــورا  الله  يا قابل توبة آ  :ويدعو أيضــا يوم عاشــوراء
 ىم عاشــــــــورا  ويا مســــــــكن ســــــــفينة  وو علالســــــــما  يو  اراف  إدريس إىلوي

اجلودي يوم عاشــــــــورا  ويا غياة إبراهي  من  ار النمروذ يوم عاشــــــــورا  ويا 
جام  مشل يعقوب يوم عاشــــورا  ويا كاشــــف ضــــر أيوب يوم عاشــــورا  ويا 

د يوم عاشــــــــــورا  ويا فارج كربة ذي النون يوم عاشــــــــــورا  ويا غافر ذ ب داو 
 علمه يوم وهارون يوم عاشـــــــورا  ويا نا د اخلهـــــــر ِف ىعوو موســـــــســـــــام  د

 ا  يوم عاشورا  ويا  اصر حممدالسم ابن مّر إىل ىعاشورا  ويا راف  عيس
  يوم عاشـــــــــــــورا  ويا نالق اجلنة والنار يوم عاشـــــــــــــورا  ويا نالق ج يل

كرســـــــــي وميكا يل وإســــــــــرافيل وعزرا يل يوم عاشــــــــــورا  ويا نالق العرش وال
ر  يوم عاشـــــــــــــورا  إقا لنا احلاجات يا القل  والســـــــــــــموات واألواللوو و 

ي يا قيوم يا ذا اجلالل قاضــــــي احلاجات ويا داف  الســــــيئات والبليات يا ح
عني بر تا يا أرح  كرام يا مالا يوم الدين إياك  عبد وإياك  ســـــــــــــتواإل 

أمجعني نري نلقه ســـــــــيد ا حممد وآله وصـــــــــحبه  ىاهلل عل ىالرا ني وصـــــــــل
 رب العاملني.واحلمد هلل 

فا دو : قال العالمة األجهوري : ذكر الســــــــيد حممد املدعو غوة 
حســبي من قال في يوم عاشــوراء ســبعين مرة   أن :اهلل ِف كتاب اجلواهر

ودعا فيه بالدعا  اآليت ســــب   ،ونعم النصـــير ىاهلل ونعم الوكيل نعم المول
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: سبحان  هذامرات إ ميِ تلا السنة وإن د ا أجله إ يوفق لقرا ته وهو 
 ىون ة العرش ال ملّأ وال منّ ىالعل  ومبلك الرضــــــ ىاهلل مأل امليزان ومنته

من اهلل إال إليه ســــبحان اهلل عدد الشــــف  والوتر وعدد كلمات اهلل التامات 
كلها أســـألا الســـالمة كلها بر تا يا أرح  الرا ني وال حول وال قوو إال 

 ىو ع  النصــري وصــل يل  ع  املوىلوهو حســِب و ع  الوك باهلل العلي العظي 
الذاكرون آله وأصـــــــــحابه أمجعني كلما ذكر   ى بينا نري نلقه وعل لىاهلل ع

  .ـهاوغفل عن ذكر  الغافلون 
 

 سور  إلاخالص  ألف مر 

 (141)« كنج النجاح والسرور »قال اممام عبد الحميد الشافعي في 
نالص( ألف ومن املطلوب ِف يومه أيها: ..... وقرا و )سورو اإل

 مرو.
 

 (142)«الفتاوى الحديثية»ابن حجر الهيتمي في اممام قال 
 :مطلب قرا و سورو اإلنالص

                                                           

 82لإلمام عبد احلميد الشافعي،  ص: « كنج النجاح والسرور»( ا ظر 141
 2لإلمام ابن حّر اهليتمي،  ص: «  الفتاوى الحديثية» ( ا ظر 142
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، عن قرا و قل هو اهلل أحد  مسألة: سئل  ف  اهلل بعلومه املسلمني
ما ة مرو فهل ورد لقرا و ذلا القدر يفواب ةصـــوصـــه أم ال فقد علمنا كما 

َحٌد قُۡل ُهَو ﴿أحاط به عل  ســـــيدي أن فهـــــل 
َ
ُ أ ال  فى على أحد ﴾١ٱَّلله

 ةصوصه أ . ولكن مقصود السا ل هل ورد ِف ذلا القدر حديث
، ورد ِف ذلا صــــــــــــواب فأجاب: فســــــــــــٍ اهلل ِف مدته بقوله:  ع 

عدي والبيهقي عن أ س بن مالا رضـــي اهلل  ةصـــوصـــه منه ما أنرجه ابن
مرو غفر  : " من قرأ قل هو اهلل أحد ما ةقال أ ه اهلل عنه عن رســـــــــــــول 

أربعة: الدما ، واألموال،  اهلل له نطيئة مخســـــــني عاما  ما اجتنب نصـــــــاال
أ ه  النِب . ومنها ما أنرجه الط اين عن فريون عن والفروج، واألشــــــربة "

ها كتب اهلل له : " من قرأ قل هو اهلل أحد ما ة مرو ِف الصـــــــــــــالو وغري قال
 . برا و من النار "

ا " من قرأ قل هو اهلل أحد "ِف يوم وأنرج البيهقي عن أ س مرفوع
عدي والبيهقي عن أ س ، وابن رو غفر اهلل له ذ وب ما يت ســـــــــــــنة "ما ة م

" من قرأ ِف يوم قل هو اهلل أحد ما يت مرو كتب اهلل له ألف ا مرفوعا أيهــــــــــــــا
. وابن  صـــــر عن أ س مرفوعا ا ة حســـــنة إال أن يكون عليه دين "ومخســـــم
رو غفر اهلل له ذ وب مخســـــــني حد مخســـــــني م: " من قرأ قل هو اهلل أأيهـــــــا

من قرأ قل هو اهلل أحد ": را طي ِف فوا د  عن حذيفة مرفوعا. واخلســــــنة "
 ـ.اه سبحا ه أعل  بالصواب . واهلللف مرو فقد اش ى  فسه من اهلل"أ
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  (143)«فيض القدير» قال اممام الـمناوي في
اهلل( أي )من قرأ قل هو اهلل أحد ألف مرو فقد اشـــ ى  فســـه من 

  .اهـ عتقه من النار ُيعل اهلل يفواب قرا  ا
 

ر  أَوَّال   لملَّهم  َواحلَْْمدُ  َواْلَموبُ  اْلَمْرجم ُ  َوإملَْيهم  بمالصََّوابم   لَ أَعْ  واهلل  اَوآنم
 َتْسلميم ا وسل  َوَصْحبمهم  آلمهم  َوَعَلى حُمَمَّد   َسيِّد َا على للَّهُ ا َوَصلَّى َوظَاهمر ا بَاطمن ا

  م  بماَللَّه إالَّ  َواَلقـُوَّوَ  َواَلَحْولَ  اْلوَكميلُ  َو مْع َ  اللَّهُ  َوَحْسبُـَنا َوْحَد ُ  لملَّهم  َواحلَْْمدُ  ري اَكثم 
 .اْلَعظمي م  اْلَعلميِّ 
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 الـمصادر والـمراجع

الجامع المســند الصــحيح المختصــر من أمور رســول اهلل صــلى (. 1
، الشـيع  اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه الـــــــــــــمعروف بصحيح البخاري

اإلمــام احلــافظ أبو عبــد اهلل حممــد بن إمســاعيــل بن إبراهي  بن املغريو بن 
  .(256ال دنبة اجلعفي البخاري ، )ت: 

مختصــر بنقل العدل عن العدل إلى رســول المســند الصــحيح ال(. 2
، الشـــــــيع مســـــــل  بن احلّاج أبو احلســـــــن  اهلل صــــــلى اهلل عليه وســــــلم
 .هـ(261القشريي النيسابوري ، )ت: 

، حممد بن عيسى بن َسْورو بن موسى بن الهحاك،  سنن الترمذي(. 3
 .هـ(279ال مذي، أبو عيسى ، )ت: 

 مطري بن أيوب بن أ د بن ســـــــــــــليمان، الشـــــــــــــيع المعجم الكبير(. 4
 .(هـ360: ت) ،الط اين القاس  أبو الشامي، اللخمي
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 أبو، الشـــــــــيع والمرســـــــلين األنبياء ســـــــيد بأحاديث الغافلين تنبيه(. 5
 .(هـ373: ت) ،السمرقندي إبراهي  بن أ د بن حممد بن  صر الليث

)تفســــــري املاوردي( ، الشــــــيع أبو احلســــــن علي بن  النكت والعيون(. 6
حممــد بن حممــد بن حبيــب البصـــــــــــــري البغــدادي الشـــــــــــــهري بــاملــاوردي ،       

 .(هـ450)ت: 

، الشــــــــيع أ د بن احلســــــــني بن علي بن موســــــــى شــــــعب اميمان (. 7
ردي اخلراساين أبو بكر البيهقي ، )ت:   .هـ(458اخُلْسَرْوجم

حممـد بن حممـد بن حممد أبو حامد ، الشـــــــــــــيع إحياء علوم الدين(. 8
 .(505ت:الغزا ، )

 اهلل هبة بن احلســــن بن علي القاســــ  أبو الدين، يفقة، الشــــيع التوبة(. 9
 .(هـ571: ت) ،عساكر بابن املعروف

 الر ن عبد الفرج وأب الدين مجال لشــيعا ،التبصــرة َلبن الجوزي(. 10
 .(هـ597: ت) اجلوني، حممد بن علي بن

 وأب الدين مجال لشــــــــيعا، بســـــــتان الواعظين ورياا الســـــــامعين(. 11
 .(هـ597: ت) اجلوني، حممد بن علي بن الر ن عبد الفرج
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، الشــيع العارف شــهاب الدين أبو حفص عمر عوارف المعارف(. 12
 .(هـ632ت:السهروردي، )

، الشـــيع عبد العظي   الترغيب والترهيب من الحديث الشــريف(. 13
 656بن عبــد القوي بن عبــد اهلل أبو حممــد نكي الــدين املنــذري ، )ت: 

 .هـ(

 الدين عز حممد أبو، الشــــــيع قواعد األحكام في مصـــــالح األنام(. 14
 الدمشقي، السلمي احلسن بن القاس  أيب بن السالم عبد بن العزيز عبد

 .(هـ660: ت) ،العلما  بسلطان امللقب

 حممد اهلل عبد أبو ، الشــــيعالتذكرة بأحوال الموتى وأمور ا خرة(. 15
 القرطِب الدين مشس اخلزرجي األ صــــــــــــــاري فرو بن بكر أيب بن أ د بن
 .(هـ671: ت)

، الشــــــــيع حميي الدين  منها  الطالبين وعمدة المفتين في الفقه(. 16
 .هـ(676أبو نكريا سىي بن شرف النووي احلوراين الشافعي ، )ت : 
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، الشــيع حميي الدين أبو نكريا سىي بن  المجموث شــرح المهذب(. 17
 .هـ(676شرف النووي احلوراين الشافعي ، )ت : 

وشــــــــعار األخيار في تلخي  األذكار المســــــــمى بحلية األبرار (. 18
، الشــــــيع  الدعوات واألذكار المســـــتحبة في الليل والنهار المشـــــهور

: رف النووي احلوراين الشــــــــــافعي ، )تحميي الدين أبو نكريا سىي بن شــــــــــ
 .هـ(676

، الشيع حميي الدين المنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا  (.  19
 .هـ(676)ت : أبو نكريا سىي بن شرف النووي احلوراين الشافعي ، 

، الشـــيع حميي الدين أبو نكريا سىي بن تهذيب األســـماء واللغات(. 20
 .هـ(676)ت : شرف النووي احلوراين الشافعي ، 

أ د بن ، الشـــــيع تاج الدين الحكم العطائية والمناجاة امَلهية(. 21
 .(هـ709ت:)حممد بن عبد الكّر بن عطا  اهلل السكندري، 

 العبدري حممد بن حممد بن حممد اهلل عبد أبو، الشـــــــــــيع المدخل(. 22
 .(هـ737: ت) احلاج بابن الشهري املالكي الفاسي
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 بن عمر بن إمساعيل الفدا  أبو، الشــــــــيع تفســــــير القرآن العظيم(. 23
 .(هـ774: ت) الدمشقي مث البصري القرشي كثري

 كثري  بن عمر بن إمسـاعيـل الفـدا  أبوالشـــــــــــــيع ، البداية والنهاية(. 24
  .(هـ774: ت) الدمشقي مث البصري القرشي

 لشـــيع نينا ،الوظائف من العام المواســم فيما المعارف لطائف(. 25
المي، احلســـــن، بن رجب بن أ د بن الر ن عبد الدين  البغدادي، الســـــَ

 .(هـ795: ت) ،احلنبلي الدمشقي، مث

 عبد بن حممدلإلمام ، المحرم عاشــــــوراء بفضــــــل المكرم اللفظ(. 26
 الشافعي، الدمشقي القيسي جماهد بن أ د ابن حممد بن( بكر أيب)  اهلل

 .هـ(842)ت: ، الدين  اصر بابن الشهري الدين، مشس

، الشيع أبو الفهل شهاب  فتح الباري شرح صحيح البخاري(. 27
ر ،  َّ الدين أ د بن علي بن حممد الكناين العســـــــــقالين املعروف بابن َح

 .(852)ت: 
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حممد حممود  لإلمام أيب ،عمدة القاري شـــــرح صـــــحيح البخاري(. 28
 .(هـ855ت:، )الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيّن

، الشيع عبد الر ن بن أيب تفسير بالــــمأثور الدر الــــمنثور في ال(. 29
 .هـ(911بكر جالل الدين السيوطي ، )ت: 

، الشــــــــيع عبد الر ن بن أيب بكر جالل الدين  الحاوي للفتاوي(. 30
 .هـ(911السيوطي ، )ت: 

لإلمام أ د بن حممد  ،إرشـــاد الســـاري شـــرح صـــحيح البخاري(. 31
ــــــــــــــــــملا  ــــــــــــــــــمصـــــريبن أىب بكر بن عبد الـ ت: ، )القســـــطالين القتيِب الـ

 .(هـ923

، الشـــــــــــــيع أ د بن حممد بن علي بن الفتاوى الفقهية الكبرى (. 32
 الدين شــــيع اإلســــالم، أبوحّر اهليتمي الســــعدي األ صــــاري، شــــهاب 

 .هـ(974العباس ، )ت: 

الشـــــــــــــيع أ ــد بن حممــد بن علي بن حّر ، الفتــاوى الحــديثيــة(. 33
العباس ،  الدين شيع اإلسالم، أبواهليتمي السعدي األ صاري، شهاب 

 .هـ(974)ت: 
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الشيع أ د بن حممد بن علي بن ، المنح المكية بشرح الهمزية(. 34
 الدين شــــيع اإلســــالم، أبوحّر اهليتمي الســــعدي األ صــــاري، شــــهاب 

 .هـ(974العباس ، )ت: 

، الشــيع شــهاب الدين أ د بن  تحفة المحتا  بشــرح المنها (. 35
 .هـ (974حممد بن علي بن حّر اهليتمي ، )ت: 

الشيع ، والزندقة والضالل الرفض أهل على المحرقة الصواعق(. 36
هـ 974شـــــهاب الدين أ د بن حممد بن علي بن حّر اهليتمي ، )ت: 

). 

، الشــــــيع مشس  مغني المحتا  إلى معرفة معاني ألفاظ المنها (. 37
 .(977الدين حممد بن أ د اخلطيب الشربيين ، )ت: 

، الشــــــــــــيع نين  فتح المعين بشـــــــــرح قرة العين بمهمات الدين(. 38
الــــدين أ ــــد بن عبــــد العزيز بن نين الــــدين بن علي بن أ ــــد املع ي 

 .هـ(987املليباري اهلندي ، )ت: 



     أ/ أبوبكر األحسني الفارافوري الهندي

 

الشــيع نين الدين أ د بن عبد ، إرشــاد العباد إلى ســبيل الرشــاد(. 39
، )ت: ن أ ـــد املع ي املليبـــاري اهلنـــديالعزيز بن نين الـــدين بن علي ب

 .هـ(987

 قاســ  بن أ د ، الشــيع حاشــية ابن قاســم على تحفة المحتا (. 40
 .(هـ992ت: ) ،العبادي

، الشــــــيع مشس الدين  نهاية المحتا  إلى شـــــرح ألفاظ المنها (. 41
ه 1004، )ت: ي املصري الشهري بالشافعي الصغريحممد بن أ د الرمل

). 

 بن علي، الشــــــــيع مرقاة المفاتيح شـــــــرح مشـــــــكوة المصـــــــابيح(. 42
: ت) ،القــاري اهلروي املال الــدين  ور احلســـــــــــــن أبو حممــد،( ســـــــــــــلطــان)

 .(هـ1014

 حممد الدين نين، الشـــــــــيع فيض القدير شــــــــرح جامع الصــــــــغير(. 43
 احلدادي العابدين نين بن علي بن العارفني تاج بن الرؤوف بعبد املدعو

 .(هـ1031: ت) القاهري املناوي مث
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 احلاريفي الصــــــمد عبد بن حســــــني بن حممدالشــــــيع ، لكشـــــكولا(. 44
 .(هـ1031: ت) الدين خلا  اهلمذاين، العاملي

 عالن بن حممد، الشـــيع الفتوحات الربانية على األذكار النواوية(. 45
 .(هـ 1057: ت) املكي األشعري الشافعي الصديقي

، الشــــــيع شــــــهاب الدين  حاشـــــية القليوبي على شـــــرح المحلي(. 46
 .هـ(1069أ د بن أ د بن سالمة القليويب املصري ، )ت: 

 احلنفي اإلســـــــــــــتا بو  مصـــــــــــــطفى بن حقي إمساعيل، روح البيان(. 47
 .(هـ1127: ت) ،الفدا  أبو املوىلع  اخللويت

،  مجربــات الــديربي الكبير المســـــــــــمى بفتح الملــك المجيــد(. 48
، األنهري املالكي الَعدوي حامد أيب بن أ د بن أ دالشـــــــــــــيع   اخلَْلَويتم

 .هـ(1201)ت : ،  الدردير بأ د الشهري

 المعروف الطالب منهج شـــــــــــرح بتوضـــــــــــيح الوهاب فتوحات(. 49
 األنهري، العّيلي منصور بن عمر بن سليمان لشيعا ،الجمل بحاشية
 .(هـ1204: ت) ،باجلمل املعروف
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، الشــــــــيع عبد احلميد  حاشـــــــية الشـــــــرواني على تحفة المحتا (. 50
 .هـ(1301الشرواين الداغستاين ، )ت: 

 بن حســـــــن لشـــــــيعا ،النفحات النبوية في الفضــــــائل العاشــــــورية(. 51
 .هـ(1303)ت: ،املالكي املري احلمزاوي العدوي

 متفّرقات بجمع والسائل المفتي نفع المسّماة اللكنوي فتاوى(. 52
 اللكنوي احلي عبــــــد حممــــــد احلســـــــــــــنــــــات أيب لإلمــــــام ،المســـــــــــــــائـــــل

 .(هـ1304ت:،)اهلندي

، الشيع أبو  حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين(. 53
: ي الشافعي املشهور بالبكري  ، )تبكر عثمان بن حممد شطا الدمياط

 .هـ(1310

بغية المســترشــدين في تلخي  فتاوى بعض األئمة من العلماء (. 54
، الشــــــــيع الســــــــيد عبد الر ن بن حممد بن حســــــــني بن عمر  المتأخرين

 .هـ (1320املشهور باعلوي مفيت الديار احلهرمية )ت:

 ولد) فاضــــــل حممد الشــــــيع، نعت البدايات وتوصـــــيف النهايات(. 55
 بن ،(ميالدية 1869 ســـــــنة توِف و 1797 ســـــــنة فاضـــــــل حممد الشـــــــيع
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 املزداد احلســين، اإلدريســي القلقمي" مامني امللقب"  األمني حممد الشــيع
 املوافق للهّرو 1246 ســــنة شــــعبان من العشــــرين و الســــاب  الثاليفا  يوم

 ســــنة 1328 شــــوال 21 يوم املتوىف و ميالدية،1831 ف اير 11 لتاريع
 .ميالدية 1910 اكتوبر 25 ليومه املوافق للهّرو

 أحاديث من المرام نيل شرح في األنام وبهجة الظَّالم مصباح(. 56
 فقيه: اجلرداين اللطيف عبد بن اهلل عبد بن حممد، الشـــــــــــــيع األنام خير

، ووفاو وســــكنا مولدا( دمياط) أهل من. الشــــافعية فهــــال  من مصــــري،
 .(هـ1331ت:)

 النجاح والسرور في األدعية المأثورة التي تشرح الصدوركنز (. 57
، الشيع عبد احلميد بن حممد علي بن عبد القادر ُقْدس املكّي الشافعي 

 .(1335، )ت:

 فقيه: حممد أبو الشر ويب، اجمليد عبدشرو احلك  العطا ية، الشيع (. 58
 .(هـ1348ت: ، )أنهري مصري مالكي
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