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  ....احلمدهللا والصالة والسالم على رسول اهللا

  :وبعد
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  عليـه
ــسالم ال



  

 

 

 







عاشوراء









واحلمدهللا رب العاملني.



= 



  

 

 

 

 
  

 احلَمد ِهللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذُ بِاِهللا مـن شـرورِ            إِنَّ       
 ما وفُِسنن   أَنا منالمأَع ئَاتيس لْ فَـال           نلـضي نمو لَّ لَهضاُهللا فَال م هدهي 
   لَه ياده ,       هدحإِالّ اُهللا و أَنْ ال إِلَه دهأَشال  و      لَـه كرِيأَنَّ   ,  ش دـهأَشو

 ولُهسرو هدبداً عمحم.  
   َی  ا َأیَُّھ  ا الَّ  ِذیَن آَمُن  وْا اتَُّق  وْا الّل  َھ َح  قَّ ُتَقاِت  ِھ َوآل َتُم  وُتنَّ ِإآل َوَأن  ُتم

 ] .١٠٢: آل عمران [ ُموَنمُّْسِل 
        ََلَقُك م مِّ ن نَّْف ٍس َواِح َدٍة َوَخَل َق      َیا َأیَُّھ ا النَّ اُس اتَُّق وْا َربَُّك ُم الَّ ِذي خ

ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجـاًال كَكـِیـًرا َوِنـ َساء َواتَُّق ـوْا الّل َھ الَّ ِذي        
 ١: الن ساء  [ َتَساَءُلـوَن ِبــِھ َواآلْرَحـاَم ِإنَّ الّلَھ َكاَن َعَلْی ـُكْم َرِقیًب ا      

[ .  
    آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوُقوُل وا َقْوًل ا َس ِدیًدا ُی ْصِلْح َلُك ْم َأْعَم اَلُكْم       َیا َأیَُّھا الَِّذیَن

[  َوَیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُیِط ْع اللَّ َھ َوَرُس وَلُھ َفَق ْد َف اَز َف ْوًزا َعِظیًم ا             
   ] .٧١ ـ ٧٠: األحزاب 

   دعا باهللاِ    : أَم ابتك ثياحلَد قدفَإِنَّ أَص       ـدمحم يديِ هاهلَد ريخو h 
           اللَةكُلَّ ضاللَةٌ وض ةعكُلَّ بِدةٌ وعبِد ثَةدحكُلَّ ما وهثَاتدحرِ مواُألم رشو

  .في النارِ 
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م على رسول اهللا وعلى أله واحلمدهللا والصالة والسال

  . أمني–وصحبه أمجعني 
   

 
 

 

 
 
 
 
  
  



  

 

 

 

  
  .... السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
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       إِنَّ احلَمد ِهللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذُ بِـاِهللا      
من شرورِ أَنفُِسنا ومن سيئَات أَعمالنا من يهده اُهللا فَال مضلَّ 

وأَشـهد أَنْ ال إِلَـه إِالّ اُهللا        ,  ه  لَه ومن يضللْ فَال هادي لَ     
 لَه كرِيال ش هدحو , ولُهسرو هدبداً عمحأَنَّ م دهأَشو.  


















  

 

 

 

      مل أرى النيب صـلى اهللا
عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتحرى صيام يـوم مثلمـا           

يتحرى صيام عاشورا 
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    ).٢٦٥٧(ومسلم) ٢٠٠٦(خباري:  صحيح)١(



  

 

 

 

كَفِّرةَ ينةَ السياضالْم 


















                                                
    ).٩٥٥(واالرواء الغليل) ٣٦٣٩(وابن حبان ) ١١٦٢(مسلم :  صحيح)٢(



  

 

 

 

 


)  حافظ ابن رجب (


  ) .١/٥٣٥: لطائف املعارف(
r 




 ـ ـ  أَانَكَ لُه 
ـ  لَعو علَيه اللَّه صلَّى النبِي كَانَو هونومص ي ةيلاهاجلَ ى آله 
وصبِحه لَّمسـ  و ي صومه
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    ).٢٤٤٢(وابوداود) ٢٦٣٢(ومسلم) ٢٠٠٢(خباري:  صحيح)٣(
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 )ََولَ نَّأسر ـلَّى  اللَّهص 

اللَّه هلَيلم لَما    عسو مةَ قَديندرأَى الْم ودها  الْيامـيص  مـوي 
 فيـه  اللَّـه  أَنجى عظيم يوم هذَا وافَقَالَ, فَسأَلَهم عاشوراَء
 صـامه  فَموسى قَومهو فرعونَ  اهللا فيه  قغَرأَو وقَومه موسى
 صلَّى اللَّه رسولُ فَقَالَ  لله تعاىل  نصومه شكْرا  فَنحن شكْرا
اللَّه هلَيع لَّمسو نحفَن قلَى أَحأَوى ووسبِم  كُمـنم  هامفَـص 
  .)٤()بِصيامه وأَمر وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ

                                                
    ).٢٦٥٣(ومسلم) ٢٠٠٤(خباري:  صحيح)٤(
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عليه الـصالة والـسالم    
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 ناَء  مكُم شنم  هامص نماَء وش 

لَم همص٥()ي(.  





                                                
    ).٢٦٣٥(مسلم: صحيح )٥(
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 )نلَئ يتققَابِلٍ إِلَى ب  نـوماليـوم  َألص  

عاسالت 









                                                
    ).٢٦٦٢(مسلم:  صحيح)٦(



  

 

 

 

 
 



















 م ا صيام عاشإِذَا الَقَفَ ؟اءور تأَياللَ رمِ  هـرحالْم 



  

 

 

 

  ددفَاعتسثُ اًعأَ مبِصح صائانَا كَ ذَ هكَ الَقَ, اًم ي صومه بِ الني 
 معن: الَ؟ قَ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى 
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    ).٢٦٥٩(مسلم:  صحيح)٧(
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ان شاءاهللا



















  

 

 

 

 
 

ــيما ــن الق ب
ــاد زاد املعـ

بن احلجر ا   فـتح البـاري











rنلَئ يتققَابِلٍ إِلَى ب  نـومَألص 
يوما قبله ويوما بعده 

                                                
وضـعفه  , )٤٢٩٧(والسلـسلة الـضعيفة   )٤٦٤٩(ضعيف اجلامع :  ضعيف )٨(

    ).٢/٦٩(االرناؤوط يف زاد املعاد 
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ــدة العم





  

 

 

 














ذيب األثار


 ) ذيب األثار(
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  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 







 


