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 1503 (32حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

 مقدمة
 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا 
 وموالنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين 

 وبعد                                    
فإن هلل تعالى في أيام دهره نفحات ، جدير بالمسلم أن يتعرض    

 . تعاهد مثل هذه األيامي ، وقد كان  والقربات بالطاعات لها
فعن أبي قتادة األنصاري رضي هللا عنه أنه قال : سئل رسول    

عن صوم يوم اإلثنين فقال : " ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت  هللا 
 . 1فيه أو أنزل عليَّ فيه " 

وفي شهر رمضان تقول أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها : "    
 .2ر األواخر ما ال يجتهد في غيره"يجتهد في العش كان رسول هللا 

حيث نجى هللا  ، يوم عاشوراء ، الفاضلة ومن أيام هللا تعالى   
أمر  وقد،  تعالى فيه موسى وقومه من الغرق ، وأهلك فرعون وجنوده

                                                           
باب استحباب صيام ثالثة أخرجه مسلم في صحيحه مطوال / كتاب الصيام /  - 1

  2804 /167 /3أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء واإلثنين والخميس 
. 

أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه / كتاب االعتكاف / باب االجتهاد في العشر  - 2
 . 2845 /176 /3األواخر من شهر رمضان 
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قال تعالى : } ولقد أرسلنا موسى  ،يام األ مثل هذه هللا تعالى بتذكر
بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام هللا إن في 

 .  1ذلك آليات لكل صبار شكور { 
قال ابن كثير : " وذكرهم بأيام هللا " أي بأياديه ونعمه عليهم في    

ن وإنجائه إياهم م ، إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه
عدوهم ، وفلقه لهم البحر ، وتظليله إياهم بالغمام ، وإنزاله عليهم المن 

  قال ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد .والسلوى إلى غير ذلك من النعم . 
الذي أخرجه اإلمام أحمد في مسنده وقد ورد فيه الحديث المرفوع    

في قوله تبارك وتعالى }وذكرهم  من حديث أبي بن كعب عن النبي  
 بأيام هللا { قال : بنعم هللا تبارك وتعالى . 

قال ابن كثير : ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم مرفوعا ، ورواه    
 2عبد هللا ابن اإلمام أحمد موقوفا وهو أشبه .

لذا كان هذا البحث عن يوم من أيام هللا تعالى وهو يوم عاشوراء    
 فصلين : مقدمة قسمت البحث إلىال، وبعد هذه 

 حث :امبثالثة الفصل األول : عاشوراء وفضله وفيه    
 يوم هو ؟  المبحث األول : التعريف بعاشوراء وأي     
 المبحث الثاني : سبب تسميته بيوم عاشوراء   

                                                           
 5سورة إبراهيم آية  - 1

 478 /4تفسير ابن كثير  - 2
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 : فضل يوم عاشوراء . المبحث الثالث   
الفصل الثاني : صوم عاشوراء واإلشكاالت الواردة عليه وفيه    

 مبحثان :
 وفيه أربعة مطالب :  : صوم عاشوراءاألول المبحث    
 المطلب األول : صوم عاشوراء وتعظيمه عبادة قديمة .   
صيام عاشوراء وحثه على  المطلب الثاني : تحري النبي    

 صيامه .
 يوم ُيَصام في عاشوراء .المطلب الثالث : أي     
 المطلب الرابع : حكم صيام يوم عاشوراء .   
المبحث الثاني : اإلشكاالت الواردة على صيام عاشوراء والرد    
 عليها .
 يغفر لي زالتي يكون لي ال عليَّ وأن وهللا أسال أن ينفع به وأن   

 إنه نعم المولى ونعم النصير . وتقصيري 
 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم                                                                          
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 الفصل األول

وفيه ثالثة  وفضله عاشوراء
  مباحث

 

  ؟التعريف بعاشوراء وأيُّ يوم هو: األول

 سبب تسميته بيوم عاشوراء:  الثاني

 فضل يوم عاشوراء:  الثالث
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 املبحث األول

 يوم هو عاشوراءالتعريف ب
ُّ
 وأي

 عاشوراء عند أهل اللغة :   

: العشر : عدد المؤنث . والَعَشَرةالَعَشَرة : محركة أول العقود ، و 
عدد المذكر . تقول : عشر نسوة ، وعشرة رجال ، فإذا جاوْزَت 
العشرين استوى المذكر والمؤنث ، فقلت : عشرون رجال ، وعشرون 

 امرأة . 

 وعاشوراء وعشوراء ممدودان : اليوم العاشر من المحرم .    

قال ابن دريد : ليس في كالم العرب فاعوالء ممدودا إال    
البصريون ، وزعم ابن األعرابي أنه سمع خابوراء عاشوراء ، هكذا قال 

، أخبرني بذلك حامد بن طرفة عنه ، ولم يجئ بهذا الحرف أصحابنا ، 
 1وال أدري ما صحته . 

ولم ُيْسمع في أمثلة األسماء اسما على فاعوالء قال األزهري :    
 قليلة . اإال أحرف  

                                                           
 397 /1رة اللغة جمه - 1
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اروراء : الضراء .  1ْزُرج قال ابن بُ     اروراء : السراء . : الضَّ والسَّ
الوالء : الدالل .  والدَّ

 وقال ابن األعرابي : الخاُبوراء : موضع وقد ألحق به تاسوعاء .   

وعقب الزبيدي بقوله : فهذه األلفاظ يستدرك بها على ابن دريد    
  2اعوالء غير عاشوراء ال ثاني له.حيث قال في الجمهرة : ليس لهم ف

، على عادة هو اليوم التاسع من المحرم  وقيل : بأن عاشوراء   
العرب في اإلظماء ؛ وذلك أنهم إذا وردوا الماء لتسعة سموه ِعْشرا ؛ 

فإذا أقامت اإلبل في وذلك أنهم يحسبون في اإلظماء يوم الورود ، 
ا ، وإذا وردت ِرْبع ا الرعي يومين ، ثم وردت في الثالث ، قالوا أوردت ِرْبع 

ا  د فيه ور بقية اليوم الذي ؛ ألنهم حسبوا في كل هذا قالوا وردت ِخْمس 
  3.قبل الرعي وأول اليوم الذي ترد فيه بعده 

                                                           

ابن ُبْزُرج : هو عبد الرحمن بن ُبْزُرج . يعد في الطبقة الثانية من اللغويين  - 1
قرينا ألبي زيد األنصاري وأبي عمرو الشيباني واألصمعي والكسائي واليزيدي . 

 وقال األزهري : كان حافظا للغريب والنوادر .
 17 /1ب اللغة لألزهري تهذي  - 7/37قرارت مجمع اللغة العربية بالقاهرة 

 43 /13تاج العروس من جواهر القاموس  - 2
 138 /9المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - 3
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ل إسماعيل بن يحيى الُمَزنّي الحديث " لئن سلمت إلى     وبه أوَّ
يحتمل أن يكون التاسع هو العاشر التاسع " فقال :  اليوم قابل ألصومن

. 
 قال األزهري : وللحديث السابق عدة تأويالت :    
أحدها : أنه كره موافقة اليهود ؛ ألنهم يصومون اليوم العاشر .    

ي يزيد قال : سمعت ابن عباس بن أباوروي ابن عيينة عن عبيد هللا 
 .1 : " صوموا التاسع والعاشر وال تشبَُّهوا اليهود "يقول

ني : يحتمل أن يكون التاسع هو الوجه الثاني : ما قاله المز    
 . العاشر 

ل فيه ِعْشَر الِوْرد أنها تسعة أيام ،     قال األزهري : كأنه تأوَّ
،  يوم التاسعتشرب في الوالعرب تقول : َوَرَدت الماء ِعْشر ا يعنون 

وكذلك الِخْمس ، تشرب في اليوم الرابع ومن ههنا قالوا : ِعْشِرين ولم 
يقولوا : ِعْشَرْين ؛ ألنهما ِعْشَران وبعض الثالث َفُجِمع فقيل : ِعْشِرين . 

 وهذا الذي حكاه الليث عن الخليل ، وليس ببعيد عن الصواب .

                                                           
 /287 /4أخرجه البيهقي في السنن / كتاب الصوم / باب صوم يوم التاسع  - 1

جميعهما عن ابن  337رقم  /201الشافعي في السنن المأثورة / ص  - 8665
 نهما موقوفا بإسناد صحيح .عباس رضي هللا ع
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اليهود ؛ وتعقبه ابن األثير فقال : إنما قال ذلك كراهة لموافقة    
فإنهم كانوا يصومون عاشوراء وهو العاشر ، فأراد أن يخالفهم ويصوم 
التاسع ، وظاهر الحديث يدل على خالف ما ذكر األزهري من أنه 

اء ْرد ؛ ألنه قد كان يصوم عاشور عنى عاشوراء  كأنه تأول فيه ِعْشَر الوِ 
  1 اء "، ثم قال : " إن بقيت إلى قابل ألصومن تاسوعوهو اليوم العاشر

 .2فكيف َيِعُد بصوم يوم قد كان يصومه ؟ 
قلت : والراجح ما ذهب إليه ابن األثير بأن عاشوراء هو يوم    

    . منهيوم التاسع ليس المحرم ، و  شهر هللا العاشر من
ا واختلف أهل الشرع    في عاشوراء ، أّي يوم هو من شهر  أيض 

  هللا المحرم ؟
قال النووي : مذهب ابن عباس رضي هللا عنهما أن عاشوراء ف   

ويتأوله على أنه مأخوذ من إظماء اإلبل هو اليوم التاسع من المحرم ، 
، فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورد ِرْبع ا ، وكذا باقي األيام 

 على هذه النسبة ، فيكون التاسع ِعْشر ا . 
لم بسنده عن الحكم بن األعرج ه مسويستدل على ذلك بما أخرج   

رضي هللا عنهما . وهو متوسد رداءه في : انتهيت إلى ابن عباس قال
                                                           

أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب / كتاب الصيام / باب أي يوم يصام  - 1
 عن ابن عباس رضي هللا عنهما 19 /8في عاشوراء 

لسان العرب مادة " تسع "  ومادة " عشر "     -  261 /1تهذيب اللغة  - 2
 بتصرف 
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زمزم . فقلت له : أخبرني عن صوم عاشوراء . فقال : إذا رأيت هالل 
المحرم فاْعُدْد . وأصبح يوم التاسع صائما . قلت : هكذا كان رسول هللا 

 1يصومه ؟ قال : نعم . 
هير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو وذهب جما   

اليوم العاشر من المحرم . وممن قال ذلك سعيد بن المسيب ، والحسن 
البصري ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وخالئق . وهذا ظاهر األحاديث 

 2.أما تقدير أخذه من اإلظماء فبعيدومقتضى اللفظ ، و 
: اختلف في  3 وقال اإلمام محمد المعروف باألمير الصغير   

 شهر المحرم ؟ عاشوراء ، أي يوم هو من 
فالذي عليه األكثر وهو المعروف األشهر أنه عاشر يوم منه ،    

كما قاله مالك وأحمد ونقل عن الشافعي ، وهو المعروف عند أئمتهم ، 
نه أنه تاسع يوم فيه . وفي وقواه القرافي ، ونقل عنه رضي هللا تعالى ع

" تفسير أبي الليث السمرقندي " أنه حادي عشر محرم ، ومثله للمحب 
                                                           

أّي يوم يصام في عاشوراء أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الصيام / باب  - 1
 عن ابن عباس رضي هللا عنهما 1133 /17 /8

 18 /8شرح النووي على صحيح مسلم  - 2
األمير الصغير هو : محمد بن محمد بن محمد بن أحمد السنباوي أبو عبد  - 3

هللا . فقيه مصري من المالكية ، أخذ عن أبيه األمير المنعوت بالكبير ، له حاشية 
م 1837هـ = 1253ردير ، ومن آثاره مسلسل عاشوراء ، توفي بعد على مولد الد

. 
   265 /11معجم المؤلفين    -   72 /7األعالم للزركلي 
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وعزاه العظيم ،  1الطبري ، وأورده المناوي قوال في " فيض القدير" 
 . 2آبادي في " عون المعبود " لبعض الصحابة 

ر ثم قال األمير الصغير : لكن األشهر األكثر أن عاشوراء هو العاش   
من المحرم ؛ ألنه الموافق لالشتقاق ؛ فإن العاشوراء من العشر ، العدد 

  .  3المعلوم 
قلت : وهذا هو الراجح بأن عاشوراء هو اليوم العاشر من    

 يؤيدهالمحرم ، وليس التاسع منه ؛ ألن هذا ما يقتضيه ظاهر اللفظ ، و 
أنه قال : حين صام رسول الحديث اآلخر البن عباس رضي هللا عنهما 

يوم عاشوراء وأمر بصيامه ، قالوا : يا رسول هللا إنه يوم   هللا 
: " فإذا كان العام المقبل  تعظمه اليهود والنصارى . فقال رسول هللا 

  إن شاء هللا ، صمنا اليوم التاسع ". 
   .4قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول هللا    
وي : هذا تصريح بأن الذي كان يصومه ليس هو قال النو    

 5التاسع ، فتعين كونه العاشر .
  

                                                           
 395 /4فيض القدير  - 1
 102 /7عون المعبود شرح سنن أبي داود  - 2
 بتصرف .  38 -37الحديث المسلسل بيوم عاشوراء لألمير الصغير / ص  - 3
 18 /8صحيحه / كتاب الصيام / باب أي يوم يصام في عاشوراء  أخرجه مسلم في - 4

 عن ابن عباس رضي هللا عنهما
 18 /8شرح النووي على مسلم  - 5



   
 

 1513 (32حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

 املبحث الثاني
 سبب تسميته بيوم عاشوراء

َي اليوم العاشر عاشوراء قال العيني :  فقيل اختلف أهل العلم ِلَم ُسمِّ
 : ألنه عاشر المحرم وهذا ظاهر . 

وقيل : ألن هللا تعالى أكرم فيه عشرة من األنبياء عليهم الصالة    
 والسالم بعشر كرامات .

األول : موسى عليه السالم ، فإنه نصر فيه ، وفلق البحر له ،    
 وغرق فرعون وجنوده .

 الثاني : نوح عليه السالم استوت سفينته على الجودي فيه .   
 جي فيه من بطن الحوت . الثالث : يونس عليه السالم أن   
 الرابع : فيه تاب هللا على آدم عليه السالم .   
 الخامس : يوسف عليه السالم فإنه أخرج من الجب فيه .   
 السادس : عيسى عليه السالم فإنه ولد فيه وفيه رفع .   
 فإنه تاب هللا عليه .السابع : داود عليه السالم    
 الثامن : إبراهيم عليه السالم ولد فيه .   
 التاسع : يعقوب عليه السالم فيه رد بصره .   
 .ما تقدم من ذنبه وما تأخرفيه غفر له  العاشر : نبينا محمد    
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وقال العيني : ذكر بعضهم من العشرة إدريس عليه السالم ،    
كشف هللا ضره  فإنه رفع إلى مكان في السماء ، وأيوب عليه السالم فيه

 1، وسليمان عليه السالم فيه أعطي الملك .
قال محمد المعروف باألمير الصغير : ال يخفاك أن عدد    

ر أوال  بالعشر ، ثم األنبياء المكرمين فيه يزيد على العشر ، فلعله ُأْخبِ 
 2.زيد بعد ذلك

قلت : والراجح أن عاشوراء سمي بهذا االسم ألنه عاشر المحرم    
فهذا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن ، وأما ما قيل بأن سبب التسمية ؛ 

فيه ، فهذا ال سند  -عليهم الصالة السالم  -، إكرام عشرة من األنبياء 
 له صحيح يعتمد عليه وهللا أعلم .

    
  

                                                           
 135/  17عمدة القاري  - 1

 38الحديث المسلسل بيوم عاشوراء لإلمام األمير الصغير / ص  - 2



   
 

 1515 (32حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

 املبحث الثالث
 عاشوراءيوم فضل 

، اء عدة أحاديث ، منها ما هو صحيحعاشور يوم جاء في فضل    
ومنها ما هو حسن ، ومنها ما هو ضعيف ينجبر ، ومنها ما هو 

 . ضعيف ال ينجبر ، ومنها ما هو موضوع
 في فضل عاشوراء :الصحيح  أوال  :   
من حديث أبي قتادة رضي هللا عنه أن رجال  أتى  1 مسلم أخرج   

، فلما رأى عمر   فقال : كيف تصوم ؟ فغضب رسول هللا  النبي 
                                                           

الثة أيام أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الصيام / باب استحباب صيام ث - 1
 - 2803 /167 /3من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء واإلثنين والخميس 

 /2وأخرجه أبو داود في السنن / كتاب الصوم / باب في صوم الدهر تطوعا 
وأخرجه الترمذي  - 22590 /296 /5وأخرجه أحمد في مسنده  - 2427 /297

ى صوم يوم في السنن مختصرا / كتاب الصوم/ باب ما جاء في الحث عل
وفي الباب عن علي ومحمد بن صيفي وسلمة بنت   752 /126 /3عاشوراء 

ذ بن عفراء وعبد الرحمن ابن  َبيِّع بنت ُمَعوِّ األكوع وهند بن أسماء وابن عباس والر 
أنه حث على  سلمة الخزاعي عن عمه وعبد هللا بن الزبير ذكروا عن رسول هللا 

ى : ال نعلم في شئ من الروايات أنه قال : صيام يوم عاشوراء . قال أبو عيس
صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إال في حديث أبي قتادة وبحديث أبي قتادة يقول 

وأخرجه ابن ماجه في السنن مختصرا / كتاب الصيام/ باب  -أحمد وإسحاق 
 /5وأخرجه أحمد في مسنده مختصرا  - 1738 /627 /2صيام يوم عاشوراء 

 عن أبي قتادة رضي هللا عنه . جميعهم 22588 /296



 

 عاشوراء في ضوء السنة النبوية دراسة موضوعية
1516 

غضبه قال : رضينا باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد نبيا  رضي هللا عنه
. فجعل عمر رضي هللا  ، نعوذ باهلل من غضب هللا وغضب رسوله 

يردد هذا الكالم حتى سكن غضبه . فقال عمر : يا رسول هللا ، عنه 
. أو قال : لم 1أفطر كيف بمن يصوم الدهر كله ؟ قال : ال صام وال

َيُصم ولم ُيْفطر . قال : كيف من يصوم يومين ويفطر يوما ؟ قال : 
وُيِطيق ذلك أحد . قال : كيف من يصوم يوما ويفطر يوما ؟ قال : 
ذاك صوم داود عليه السالم . قال : كيف من يصوم يوما ويفطر 

ْقُت ذلك  ٌث : ثال . ثم قال رسول هللا 2يومين ؟ قال : وددُت أني ُطوِّ
من كل شهر ورمضاُن إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله . صيام يوم 

                                                           

قوله " ال صام وال أفطر " : قال البغوي : معناه : الدعاء عليه زجرا له عن  - 1
ذلك ، ويشبه أن يكون الذي سأل عنه من صوم الدهر هو أن يسرد صيام أيام 

 السنة كلها ، ال يفطر فيها األيام المنهي عنها .     
   343 /6شرح السنة للبغوي 

ْقت ذلك " : قال القاضي : قيل معناه : وددُت  في قوله  - 2 " وددت أني ُطوِّ
ُقه ، ألنه  كان يطيقه وأكثر منه ، وكان يواصل ويقول : " إني  أن أمتي ُتَطوِّ

لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني " قال النووي : ويؤيد هذا 
هللا قوانا لذلك " . أو يقال : إنما قاله  في الرواية الثانية " ليت أن التأويل قوله 

لحقوق نسائه وغيرهن من المسلمين المتعلقين به والقاصدين إليه . شرح النووي 
 179 /4على مسلم 



   
 

 1517 (32حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

عرفة أحتسب على هللا أن ُيكفَِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده ، 
  1 أحتسب على هللا أن ُيَكفَِّر السنة التي قبلهوصيام يوم عاشوراء 

وفي الباب عند مسلم في صحيحه من حديث طويل : وسئل    
 وراء ؟ فقال : " يكفر السنة الماضية " .عن صوم عاش

وراء يكفر السنة التي قبله ، وصيام يوم عرفة صيام يوم عاشف    
 يكفر سنتين ، ماضية ومستقبلة . 

قال السيوطي : وإنما ضوعف يوم عرفة في األجر ؛ ألنه سنة    
، فجعل سنة ، ويوم عاشوراء سنة موسى عليه السالم  المصطفى 

  2.تضاعف على سنة موسى عليه السالم في األجر  نبينا 

                                                           

قال المباركفوري : أي يستر ويزيل ذنوب صائم ذلك اليوم ، ذنوبه التي  - 1
فإن قيل : كيف  - بالنسبة ليوم عرفة -اكتسبها في السنة الماضية والسنة اآلتية 

يكون أن يكفر السنة التي بعده مع أنه ليس للرجل ذنب في تلك السنة ؟ قيل معناه 
:  أن يحفظه هللا تعالى  من الذنوب فيها ، وقيل : أن يعطيه هللا تعالى  من 

قت الرحمة والثواب قدرا يكون ككفارة السنة الماضية والسنة القابلة ، إذا جاءت واتف
: المراد يكفره بعد وقوعه ، أو المراد أنه يلطف به . وقال الشوكانيله فيها ذنوب 

فال يأتي بذنب فيها بسبب صيامه ذلك اليوم . وقال المناوي : أو يكفرها حقيقة لو 
يوجد شئ مثله في شئ من  وقع فيها ، ويكون الُمَكفِّر مقدما على الُمَكفَّر ، وذا ال

 /2تحفة األحوذي    - 125 /7مصابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ال العبادات
 303 /4فيض القدير   -  287

 بتصرف 45 /2فيض القدير شرح  الجامع الصغير  - 2
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: " إني أحتسب على هللا " أي  قال المباركفوري : في قوله      
أرجو منه ، ونقل عن الطيبي قوله : كأن األصل أن يقال : أرجو من 
اه بعلى الذي للوجوب على  هللا أن يكفر ، فوضع موضعه أحتسب وعدَّ

 1.اب سبيل الوعد مبالغة لحصول الثو 
قال النووي : أن المراد بالذنوب التي تكفر هي الصغائر ، وإن    

لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر ، فإن لم يكن ُرِفَعْت درجات 
 .2  

: مكفر الصغائر . وقال القاضي عياضوقال إمام الحرمين : ال   
التوبة أو وهو مذهب أهل السنة والجماعة ، وأما الكبائر فال يكفرها إال 

 3رحمة هللا تعالى .
من مسألة الرجل عن  قال الخطابي : يشبه أن يكون غضبه    

صومه كراهية أن يقتدي به السائل في صومه ، فيتكلفه ثم يعجز عنه 
فعال ، أو يسأمه ماللة ؛ فيكون صائما من غير إخالص ونية ، وقد 

إذا فعلوه يترك بعض النوافل خوفا من أن يفرض عليهم  كان النبي 
 4اقتداء به ، كما ترك القيام في شهر رمضان .

                                                           
 287 /2تحفة األحوذي  - 1
 بتصرف 172 /4شرح النووي على مسلم  - 2
 287 /2تحفة األحوذي  - 3

 343 /6شرح السنة للبغوي  - 4



   
 

 1519 (32حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

أنه كره مسألته ؛  قال النووي : قال العلماء : سبب غضبه    
ألنه يحتاج إلى أن يجيبه ، ويخشى من جوابه مفسدة ؛ وهي أنه ربما 
اعتقد السائل وجوبه أو استقله أواقتصر عليه ، وكان يقتضي حاله أكثر 

؛ لشغله بمصالح المسلمين وحقوقهم  عليه النبي منه ، وإنما اقتصر 
وحقوق أزواجه وأضيافه والوافدين إليه ، لئال يقتدي به كل أحد ، فيؤدي 
إلى الضرر في حق بعضهم ، وكان حق السائل أن يقول : كم أصوم 
أو كيف أصوم ؟ فيخص السؤال بنفسه ، ليجيبه بما تقتضيه حاله ، 

 1. كما أجاب غيره بمقتضى أحوالهم
 : في فضل عاشوراء ثاني ا : الحديث الحسن   
الترمذي بسنده عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه  أخرج     

سأله رجل فقال : أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان ؟ قال 
 له : ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إال رجل سمعته يسأل رسول هللا 

وأنا قاعد فقال : يا رسول هللا أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر 
رمضان ؟ قال : إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم ؛ فإنه 

 2شهر هللا فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على آخرين . 

                                                           
 287 /2تحفة األحوذي  - 1
 /3رمذي في السنن / كتاب الصوم / باب ما جاء في صوم المحرم أخرجه الت - 2

وأخرجه الدارمي في السنن / كتاب الصوم / باب في صيام  - 741 /117
جميعهم عن علي  1321 /154 /1أحمد في مسنده  - 1756 /35 /2المحرم 

 بن أبي طالب رضي هللا عنه
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 . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب   
: " فيه يوم تاب هللا فيه على قوم  قال المباركفوري : في قوله    

  1" هم قوم موسى بنو إسرائيل ، نجاهم هللا من فرعون وأغرقه . 
مر قومك أن  الم أنقال وهب : أوحى هللا إلى موسى عليه الس   

يتوبوا إليَّ في عشر المحرم ، فإذا كان في اليوم العاشر فليخرجوا إليَّ 
 أغفر لهم .

ث حث على التوبة فيه ، وأنه أرجى وقال ابن رجب : هذا الحدي
 2لقبول التوبة . 

: " إن كنت صائما " أي شهر ا " بعد  قال المناوي : في قوله و 
شهر رمضان " الذي هو الفرض " فصم " ندب ا شهر " المحرم فإنه شهر 
هللا " هذا تعليل لندب صومه ، ال ما علله به القرطبي من كونه فاتحة 

 السنة . 
فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على آخرين : "  وقوله    

 " . 
قال العراقي : يحتمل أنه تتمة للعلة لألمر بصيامه ، أي فإنه    

كذا وكذا ، ويحتمل االستئناف وأنه ال تعلق له باألمر بالصوم . لكن 
هو يوم عاشوراء ؛ فإنه يوم تاب المناوي جزم باالحتمال األول وقال : 

                                                           
  279 /2تحفة األحوذي  - 1
  بتصرف 45 - 44 /3فيض القدير  - 2



   
 

 1521 (32حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

، وهذا يونس ، ويتوب فيه على قوم غيرهم آدم وعلى قوم هللا فيه على
  1من اإلخبار بالغيب المستقبل .

حديث أبي هريرة  رضي هللا عنه " أنه يوم  : قال العراقي لكن   
 . تاب هللا فيه على آدم " فيه ضرار بن عمرو ، ضعفه ابن معين وغيره 

ا هبط من السفينة يوم عاشوراء فص    امه نوح وحديث " إن نوح 
وأمر من معه بصيامه شكر ا هلل تعالى  وفيه تاب هللا على آدم وعلى 
أمة يونس وفيه فلق البحر لبني إسرائيل وفيه ولد إبراهيم وعيسى " . 
قال العراقي : رواه أبو الشيخ في فضائل األعمال وفيه عثمان بن مطر 

 2منكر الحديث .
الثابت أن يوم عاشوراء يوم للتوبة وتكفير قلت : الصحيح    

الذنوب ، تاب هللا فيه على قوم سابقين ، ويتوب فيه على قوم الحقين 
 ما بقيت الدنيا . 

: " مــن  فــي فضــل عاشــوراء  ثالث ــا : الحــديث الضــعيف المنجبــر   
وســع علــى عيالــه يــوم عاشــوراء لــم يــزل فــي ســعة ســائر ســنته " . وهــو 

بــن عبــد هللا امســعود وأبــي ســعيد الخــدري وجــابر  مــروي عــن عبــد هللا بــن
عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا هللا عــنهم مرفوعــا وعــن  رضــيوأبــي هريــرة 

          راهيم بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن المنتشـــــــــر مرســـــــــال إبـــــــــعنـــــــــه موقوفـــــــــا وعـــــــــن 
 مقطوع ا .و 

                                                           
 758 /1التيسير بشرح الجامع الصغير  - 1
 45 /3فيض القدير  - 2
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 الطبراني هأخرجف عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه حديثأما    
: حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم أبو عبيدة العسكري ،  الئفي الكبير قا

اخحدثنا علي بن أبي طالب البزَّ  دَّ ، عن  1از ، حدثنا الهيثم بن الشَّ
: قال   األعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد هللا عن النبي 

 2." من وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزل في سعة سائر سنته" 
وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان / كتاب الصيام / فصل بدون    
من طريقي علي بن مهاجر البصري وعلي  3513 /331 /5ترجمة 

اخ الوراق به وقال  بن أبي طالب البزاز كالهما عن َهْيَصم بن شدَّ
 البيهقي : تفرد به َهْيَصم عن األعمش .

وقال :  1408 /204 /6وأخرجه الُعَقيلي في الضعفاء الكبير    
شئ إال شيئا يروى عن إبراهيم بن محمد  ال يثبت في هذا عن النبي 

 بن المنتشر مرسال  به .
  28 - 27وأخرجه الحافظ ابن حجر في األمالي المطلقة / ص    

و قال : هذا حديث غريب أخرجه الطبراني عن عبد الوارث بن إبراهيم 
ن مهاجر المذكور في عن علي بن أبي طالب البزَّاز ، وهو علي ب

                                                           
اخ : كذا سماه الطبراني في الكبير بالثاء المثلثة ، وسماه أبو  - 1 دَّ الَهْيَثم بن الشَّ

بالصاد  المهملة ، فهما شخص : الَهْيَصم  5052: 41 /5يعلى في مسنده  
 . واحد

عن عبد هللا بن مسعود رضي  9864 /8/403أخرجه الطبراني في الكبير  - 2
 هللا عنه 



   
 

 1523 (32حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

روايتنا ، وهكذا أخرجه الُعَقيلي في ترجمة علي بن مهاجر من كتاب 
، لكن وقع عنده عن جه عن عبد الوارث بن إبراهيم عنهالضعفاء ، أخر 

يحيى بن وثاب بدل إبراهيم ، وهو وهم ، فقد أخرجه ابن عدي في 
كما ترجمة علي بن أبي طالب من طريق محمد بن يحيى القطيعي عنه 

في روايتنا ، وكذلك أخرجه من طريق عمار بن رجاء عن علّي ، 
وكذلك أخرجه ابن حبان في ترجمة الهيصم بن الشداخ من طريق عمار 
بن رجاء ، واتفقوا على ضعف الَهْيَصم وعلى أنه تفرد به ، وأما الراوي 

 عنه فمختلف فيه .   
الَهْيَصم  عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ، في حديثقلت :    

اخ ، قال الحافظ ابن حجر : اتفقوا على ضعفه ، وعلى أنه  بن الّشدَّ
. وقال ابن حبان : تفرد به ، وأن الراوي عنه مختلف فيه كما سبق 

قال الهيثمي : و  1الَهْيَصم يروي الطامات ال يجوز أن يحتج به . 
اخ  دَّ ا ،الَهْيَصم بن الشَّ  2 ضعيف جد 

وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه فأخرجه الطبراني    
قائال  : حدثنا هاشم بن مرثد نا محمد بن  9302 /121 /9في األوسط 

إسماعيل الجعفري ثنا عبدهللا بن سلمة الربعي عن محمد بن عبد هللا 
بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري 

: " من وسع على أهله في يوم  قال رسول هللا رضي هللا عنه قال : 

                                                           
 366 /8لسان الميزان  - 1

 245 /3مجمع الزوائد  - 2



 

 عاشوراء في ضوء السنة النبوية دراسة موضوعية
1524 

عاشوراء أوسع هللا عليه سنته كلها " وقال : ال يروى هذا الحديث عن 
، تفرد به محمد بن إسماعيل بي سعيد الخدري إال بهذا اإلسنادأ

 الجعفري .
قلت : في حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه ، محمد بن    

: منكر  فيه بأنه يثمي قول أبي حاتمإسماعيل الجعفري ، نقل اله
   1الحديث .

وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان / كتاب الصيام/ فصل بدون    
قائال  : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان  . 3514 /333 /5ترجمة 

أخبرنا أحمد بن ُعَبيد الصفار حدثنا ابن أبي الدنيا حدثنا خالد بن 
بن ميناء عن خداش حدثنا عبد هللا بن نافع حدثني أيوب بن سليمان 

: "  رجل عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا 
  هللا عليه سائر سنته " من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع

 فيه رجل مبهم لم يسم .قلت :    
وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال / باب التوسعة على    
 . السابق مبهمال. وفيه  385 /566 /2العيال 
 27أخرجه الحافظ ابن حجر في األمالي المطلقة / ص كذا و    

ى عن أبي سعيد إال من طريق الطبراني به ونقل قول الطبراني : ال يرو 
بقوله : الجعفري ابن حجر بهذا اإلسناد ، تفرد به الجعفري . وتعقبه 
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ومن فوقه مدنيون معروفون ، لكن شيخه ضعفه أبوزرعة ، وضعف 
الجعفري المذكور أبو حاتم ، والحصر المذكور مردود ، فقد وقع لنا من 

 الخدري رضي هللا عنه وساق إسناده من عن أبي سعيدآخر وجه 
طريق البيهقي به ، وهكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن عبد 
هللا بن نافع ، ولوال الرجل المبهم لكان إسناده جيدا ، لكنه يقوى بالذي 
قبله ، وله شواهد عن جماعة من الصحابة غير أبي سعيد ، منهم عبد 
 هللا بن مسعود ، وعبد هللا بن عمر ، وجابر ، وأبو هريرة ، وأشهرها

     حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهم .
وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان / كتاب الصيام / فصل بدون    
عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه وقال :  3513 /331 /5ترجمة 

عن جابر بن عبد هللا وأبي تفرد به َهْيَصم عن األعمش وفي الباب 
نهم وقال البيهقي عن حديث سعيد الخدري وأبي هريرة رضي هللا ع

جابر : هذا إسناد ضعيف ، وأومأ إلى ضعف حديثي أبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة فقال : هذه األسانيد وإن كانت ضعيفة ، فهي إذا 

   .ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة وهللا أعلم 
 وأما حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما :    
أخرجه البيهقي في شعب اإليمان/ كتاب الصيام / فصل بدون ف   
قائال  : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا  3512 /331 /5ترجمة 

أحمد بن ُعبيد حدثنا محمد بن يونس حدثنا عبد هللا بن إبراهيم الغفاري 
حدثنا عبد هللا بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر عن جابر قال : 
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: " من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع هللا على  هللا قال رسول 
 أهله طول سنته " . وقال البيهقي : هذا إسناد ضعيف .

قلت : الضعفاء في هذا اإلسناد ، محمد بن يونس الُكَديمي    
، وعبد هللا بن إبراهيم  1ضعيف  : الحافظ ابن حجر ، قالبالتصغير

االغفاري ، متروك ، قاله الحافظ ابن حج بن أبي ا، وعبد هللا  2 ر أيض 
    3بكر بن المنكدر ، أشار الخليلي إلى ضعفه في اإلرشاد .

وأخرجه ابن عبد البر في االستذكار/ كتاب الصيام/ باب صيام    
قائال : حدثنا أحمد بن قاسم ومحمد بن إبراهيم  298 /3يوم عاشوراء 

ومحمد بن حكم قالوا : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا الفضل بن 
الحباب قال : حدثنا هشام بن عبد الملك قال : حدثنا شعبة عن أبي 

يقول : " من وسع على  الزبير عن جابر قال : سمعت رسول هللا 
 عليه سائر سنته " . قال جابر : نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع هللا

وقال ابن بطال :  جربناه فوجدناه كذلك وقال أبو الزبير وشعبة مثله .
 4.له يحيى بن سعيد وابن عيينة أيضاقا

                                                           

 6419 /515تقريب التهذيب  - 1
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ا ما أدري من     قال الحافظ ابن حجر : هذا الحديث منكر جد 
اآلفة فيه ، وشيوخ ابن عبد البر الثالثة موثوقون ، وشيخهم محمد بن 

وية هو ابن األحمر ، راوي السنن عن النسائي ، وثقه ابن حزم معا
وغيره ، والظاهر أن الغلط فيه من أبي خليفة الفضل بن الحباب ، فلعل 

 1ابن األحمر سمعه منه بعد احتراق كتبه . 
وقال السيوطي : رواية أبي الزبير عن جابر عند ابن عبد البر    

  2، أصح طرق الحديث . 
  : أبي هريرة رضي هللا عنه وأما حديث   
بدون فأخرجه البيهقي في شعب اإليمان / كتاب الصيام/ فصل    
قائال  : أخبرنا أبو سعد الماليني أخبرنا أبو  3514 /333 /5ترجمة 

بن سهل اأحمد بن عدي حدثنا الحسن بن علي األهوازي حدثنا معمر 
حدثنا حجاج بن ُنَصير حدثنا محمد بن ذكوان عن يعلى بن حكيم عن 

قال : " من  سليمان بن أبي عبد هللا عن أبي هريرة أن رسول هللا 
 . وسع على عياله وأهله يوم عاشوراء وسع هللا عليه سائر سنته "

وقال : محمد  65 /4في كتابه الضعفاء الكبير وأخرجه الُعَقيلي    
سليمان وان مولى الجهاضم ، قال البخاري : منكر الحديث ، و بن ذك

 1بن أبي عبد هللا ، مجهول بالنقل ، والحديث غير محفوظ .

                                                           
 338 /6لسان الميزان  - 1

 95 /2الآللي  المصنوعة  - 2
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وعقب السيوطي بقوله : قال الحافظ أبو الفضل العراقي في    
أماليه : قد ورد حديث أبي هريرة من طرق صحح بعضها الحافظ أبو 

ذكره ابن حبان في الثقات ؛ الفضل بن ناصر ، وسليمان المذكور 
  2فالحديث حسن على رأيه . 

 وأما حديث عمر بن الخطاب رضي هللا عنه موقوف ا :   
فأخرجه ابن عبد البر في االستذكار/ كتاب الصيام/ باب صيام    

قائال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أبو  298 /3يوم عاشوراء 
وضاح قال : حدثنا أبو محمد العابد ، عن بهلول بن راشد عن الليث 
بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن 

عنه : " من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع هللا الخطاب رضي هللا 
 عليه سائر سنته " .

ابن المسيب عن قال السيوطي : رجاله ثقات ، لكنه من رواية 
 3عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ، وقد اختلف في سماعه منه . 

 : 4إبراهيم بن محمد بن المنتشر  وأما أثر   
                                                                                                                                    

= 
  439 /7الضعفاء الكبير  - 1

 94 /2الآللي المصنوعة  - 2

 95 /2الآللي المصنوعة    -3

إبراهيم بن محمد بن المنتشر : هو ابن األجدع الهمداني الكوفي . روى عن  - 4
وعنه شعبة والثوري ومسعر وعدة . أبيه وأنس بن مالك وقيس بن مسلم وغيرهم . 

 283 /127 /1متفق على توثيقه .   تهذيب التهذيب 
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فأخرجه البيهقي في شعب اإليمان/ كتاب الصيام/ فصل بدون    
قائال : أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ  ، حدثنا  3516 /5/334ترجمة 

وِري ، حدثنا شاذان ، محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الد  
جعفر األحمر ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال : كان  أخبرنا

ع على عياله يوم عاشوراء لم يزالوا في سعة من رزقهم يقال : " من وس
  سائر سنتهم ".

وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال/ باب التوسع على    
جعفر  ، عن من طريق سفيان بن عيينة 386 /567 /2العيال 
، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، قال سفيان : فكان من  األحمر

أفضل من رأينا بالكوفة أنه بلغه أن من وسع على أهله يوم عاشوراء 
 وسع هللا تبارك وتعالى عليه سائر سنته .

فجربناه نحو من خمسين سنة فلم  -أي ابن عيينة  -قال سفيان    
 نر إال سعة .

 /427 /7في أخبار أصبهان  وأخرجه أبو نعيم األصبهاني   
 من طريق سفيان بن عيينة عن جعفر األحمر به 40698
من طريق  29أخرجه ابن حجر في األمالي المطلقة/ صو    

سفيان بن عيينة عن جعفر األحمر به . ونقل قول الُعَقيلي : ال يثبت 
في هذا الباب حديث مسند ، وإنما هو في حديث مرسل  عن النبي 

، ونقل قول الدارقطني  اهيم بن محمد المنتشر عن النبي من رواية إبر 
 : إنما يعرف هذا عن إبراهيم بن المنتشر من قوله .
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أسانيد هذا الحديث ال تخلو من ضعف أو الراجح أن قلت :    
وابن  ذهب لذلك البيهقيو  كن مجموعها يقوي بعضها بعضا ،مقال ، ل

ل بن ناصر ، لبعض ونقل العراقي تصحيح الحافظ أبو الفض ، حجر
صحة السيوطي  وُنِقل عن طرق الحديث عن أبي هريرة رضي هللا عنه

المشهور أحد أئمة  2اإلمام عبد الملك ل عن قَ ونَ ،   1الحديث وثبوته 
 : المالكية

واذكننرال ال تلنن  فنني األ يننار   ال تنننال ال ينسننر الننرشمر عاشننورا     
 مذكورا

 قوال وجدنا عليه الشق والنورا    قال الرسول صالة هللا تشمله         

يكننر بعيشننته فنني الشننول   مننر بننا  فنني ليننل عاشننوراء ذا سننعة      
 مشبورا

  ير الورى كلهم شيا ومقبورا  ب فديتر فيما فيه رغبنا     فارغ   

قال السيوطي : وهذا من اإلمام الجليل دليل على صحة الحديث    
       3وهللا أعلم .

                                                           
 283 /2كشف الخفاء  - 1
عبد الملك : هو ابن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطبي أبو مروان  - 2

، عالم األندلس وفقيهها في عصره . أصله من طليطلة ، من بني سليم ، أو من 
هـ . سكن قرطبة ، وزار مصر ثم عاد إلى 174ي البيرة سنة مواليهم ، ولد ف

األندلس . كان عالما بالتاريخ واألدب ، رأسا في فقه المالكية . نقله األمير عبد 
 هـ .    238الرحمن بن الحكم إلى قرطبة ، ورتبه في طبقة المفتين بها .  توفي سنة 

  250 /1ك ترتيب المدارك وتقريب المسال   -   157 /4األعالم 
 96 /2الآللي المصنوعة  - 3
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قال الحكيم الترمذي في سر التوسيع يوم عاشوراء : األصل في    
ذلك أن سفينة نوح عليه السالم استوت على الجودي يوم عاشوراء ، 
فقيل له : " اهبط بسالم منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك " أي 
الموحدين " وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم " وهم المشركون ، 

. فقيل له السالم والبركات إلى آخر الدهر  ، وهذابهفي صلوكانوا كلهم 
: اهبط لتبوء ألهلك وولدك متبوأ صدق ، ومستقرا لمعاشك بهذا السالم 
وهذه البركات ، فمن أراد ان يأخذ بحظه من تلك البركات ، فوافى ذلك 
اليوم ، كان في تلك الهيئة ، هيئة من يبوء ألهله وعياله مرمة لمعاشهم 

في وظائفهم ، ويهيئ لهم لينالهم حظه من ذلك السالم وتلك  ، ويزيد
البركات ؛ ألن هللا تعالى استقبلهم بالدنيا بعد أن غرقها وخربها شرقا 
وغربا ، فلم يبق في جميع الدنيا إال سفينة نوح عليه السالم بمن فيها ، 

ألمر ، وأمروا بالهبوط للتبوئة والتهيؤ د هللا عليهم دنياهم يوم عاشوراءفر 
المعاش مع السالم والبركات عليهم ، وعلى األمم الموحدين الذين في 

،  صلبه ، فمن أتى عليه ذلك اليوم فكأنه في وقته يهبط من السفينة
 1، وتناله السالمة والبركات لذلك .ويهيئ لعياله معاشا

حديث استواء سفينة نوح عليه هذا تفسير لطيف إن ثبت  قلت :    
أحمد في مسنده  أخرجه حديث ، وهو يوم عاشوراء على الجودي السالم

 ونصه :ي هللا عنه عن أبي هريرة رض 8702 /359 /2

                                                           
 14 /3نوادر األصول  - 1
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 عـــــــــن 2ثنـــــــــا عبـــــــــد الصـــــــــمد  1 قـــــــــال أحمـــــــــد : ثنـــــــــا أبـــــــــو جعفـــــــــر
 

                                                           
أبو جعفر : هو محمد بن جعفر الرازي البزاز أبو جعفر المدائني . روى له  - 1

مسلم حديث جابر في الصالة في الثوب الواحد ، وروى له الترمذي آخر . قال 
مهنا بن يحيى عن أحمد : ال بأس به . وقال اآلجري عن أبي داود : ليس به 

ره ابن حبان في الثقات . بأس . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه وال يحتج به . ذك
وقال ابن قانع : ضعيف . وقال ابن عبد البر : ليس بالقوي عندهم . وقال العقيلي 
في الضعفاء : قال ابن حنبل : ذاك الذي بالمدائن ، محمد بن جعفر ، سمعت 
منه ، ولكن لم أرو عنه قط ، وال أحدث عنه بشئ أبدا . وقال ابن حجر : صدوق 

 هـ . 206عة ، مات سنة فيه لين ، من التاس
تقريب  - 6/290/629تهذيب التهذيب  - 5121 /11 /25تهذيب الكمال     

    472/5788التهذيب 

عبد الصمد : هو ابن حبيب بن عبد هللا ، ويقال : عبد الصمد بن عبد هللا  - 2
بن حبيب األزدي العوذي اليحمدي البصري ، وهو ابن أبي الجبير الراسبي . قال 

ر بن األثرم : وذكرنا عبد الصمد بن حبيب فقال أبو عبدهللا أحمد بن حنبل أبو بك
: أزدي ووضع من أمره . وقال أبو بكر بن خيثمة عن يحيى بن معين : ليس به 

: قال حبان : وجدت في كتاب أبي بخط يدهبأس . وقال علي ابن الحسين بن 
ان ها هنا ببغداد . أبوزكريا : عبد الصمد بن حبيب شيخ بصري ليس به بأس ، ك

وقال البخاري : لين الحديث ضعفه أحمد . وقال أبوحاتم : لين الحديث ، ضعفه 
أحمد بن حنبل ، يكتب حديثه ليس بالمتروك . روى له أبو داود حديثا واحدا في 
الصيام . وأشار ابن عدي إلى أنه قليل الحديث . وقال ابن حجر : ضعفه أحمد ، 

 به ، من الثامنة . وقال ابن معين : ال بأس
= 
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 عـن أبـي هريـرة رضـي هللا عنـه قـال : مـر النبـي  2 عن ُشـَبيل 1 أبيه 
مـا هـذا مـن الصـوم ؟ قال : " بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء ف

: هذا اليوم الذي نجى هللا موسـى وبنـي إسـرائيل مـن الغـرق ، وغـرق قالوا
فيه فرعون ، وهذا يـوم اسـتوت فيـه السـفينة علـى الجـودي ، فصـامه نـوح 

: أنـــا أحـــق بموســـى ، وأحـــق  وموســـى شـــكر ا هلل تعـــالى . فقـــال النبـــي 
 بصوم هذا اليوم ، فأمر أصحابه بالصوم " .   

غريب من هذا  : هذا حديث 324 /4ن كثير في تفسيره قال اب  
، ولبعضه شاهد في الصحيح . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد الوجه

  : فيه حبيب بن عبدهللا األزدي ، لم يرو عنه غير ابنه . 239 /3

                                                                                                                                    
= 

تقريب    - 6/290/629تهذيب التهذيب   - 18/94/3428تهذيب الكمال     
 355/4077التهذيب 

أبوه : حبيب بن عبد هللا األزدي الُيْحِمدي ، بضم التحتانية وسكون المهملة  - 1
وكسر الميم ، والد عبد الصمد بن حبيب . روى عن سنان بن سلمة الُمَحبِّق 

وف األحمسي والحكم بن عمرو الغفاري . وروى عنه ابنه عبد الصمد وشبيل بن ع
بن حبيب . روى له أبوداود حديثا واحدا في الصوم . قال أبو حاتم : مجهول . 

 وقال ابن حجر : مجهول من الثالثة . 
  -  342 /164 /2تهذيب التهذيب  - 1093 /383 /5تهذيب الكمال    

  1100 /151تقريب التهذيب 

ُشبيل : هو ابن عوف األحمسي ، أبو الطفيل الكوفي ، ويقال : شبل ، بغير  - 2
تصغير ، مخضرم ، ثقة ، لم تصح صحبته ، وشهد القادسية .  تقريب التهذيب 

264/ 2746  
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قلت : في إسناد أحمد ، حبيب بن عبد هللا األزدي ، مجهول    
 وهللا أعلم .

وزاد نسبته إلى أبي  74 /8في الدر المنثور وأورده السيوطي    
 مرفوعا  ن أبي هريرة رضي هللا عنهع اهمعالشيخ وابن مردويه جمي

 -وهو استواء السفينة يوم عاشوراء  -بعضه  السيوطي أوردو    
وعزاه إلى األصبهاني في الترغيب عن أبي هريرة رضي  75في ص 

   موقوف ا عنه هللا
شاهد عن سعيد بن زيد رضي هللا  عاشوراء الستواء السفينة يومو    

 856 /223 /1بدون إسناد خرجه الديلمي في مسند الفردوس أعنه 
 . عن سعيد بن زيد بدون إسناد

عن عبد  18269 /416 /12وأخرجه ابن جرير في تفسيره    
  العزيز بن سعيد بن زيد مرسال .

 24256 /576 /8المتقي الهندي في كنز العمال  ردهأو و    
 وعزاه  1950 / 8163 /1 الجوامع السيوطي في جمع  وكذلك أورده

إلى أبي الشيخ في الثواب عن عبد الغفور بن عبد العزيز بن  كال منهما
 عمرو بن نفيل عن أبيه عن جده .  سعيد بن زيد بن

: عبدالغفور بن عبد  244 /3قال الهيثمي في مجمع الزوائد    
 .العزيز بن سعيد بن زيد ، متروك 
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 /12وله أثر مقطوع عن قتادة أخرجه ابن جرير في تفسيره    
. وأثر  10933 /2040 /6وابن أبي حاتم في تفسيره  18271 /420

 18270 /420 /12آخر عن ابن جريج أخرجه ابن جرير في تفسيره 
. 

وقال أبو حيان في البحر المحيط : استقرت السفينة على    
 .  1 قاله ابن عباس والضحاك الجودي يوم عاشوراء من المحرم .

هللا قولي ابن عباس والضحاك مسندا ، و ثر علىعقلت : لم أ    
 . أعلم بالصواب

في فضل  أو الموضوع الذي ال ينجبررابعا : الحديث الضعيف    
 عاشوراء :

اإلثمد يوم عاشوراء لم يرمد من اكتحل ب" األول : حديثال - 1   
 . أبدا"

أخرجه البيهقي في شعب اإليمان / كتاب الصيام / فصل بدون    
 عن ابن عباس رضي هللا عنهما وسنده :  3517 /334 /5ترجمة 
قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ، قال : أخبرني عبد    

د الوّراق ، حدثنا العزيز بن محمد بن إسحاق ، حدثنا علي بن محم
، حدثنا محمد بن الصلت ، حدثنا ُجَوْيِبر ، عن الحسين بن بشر

                                                           
 160 /6البحر المحيط  - 1
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: "من اكتحل   الضحاك ، عن ابن عباس قال : قال رسول هللا 
 .ثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا "باإل

قال البيهقي : وكذلك رواه بشر بن حمدان بن بشر النيسابوري    
ر ، بن بشر ، ولم أر ذلك في رواية غيره عن ُجَوْيبِ  الحسين هعن عمِّ 

وُجَوْيِبر ضعيف ، والضحاك لم يلق ابن عباس ، فإسناده ضعيف بُمرَّة 
.  

من طريق  203 /2وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات    
ونقل عن الحاكم قوله : أنا أبرأ إلى هللا من عهدة ُجَوْيِبر .  البيهقي به

 أي الحاكم : واالكتحال يوم عاشوراء لم يرد عن رسول هللا  -قال 
يه أثر ، وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين عليه السالم . وقال أحمد : ف

ال يشتغل بحديث ُجَوْيِبر . وقال يحيى : ليس بشئ . وقال النسائي 
 والدارقطني : متروك . 

: 1/280ة في تخريج أحاديث الهداية وقال ابن حجر في الدراي   
 إسناده واه .

ونسبه  2/317/8506وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير    
 إلى البيهقي عن ابن عباس ورمز له بالضعف .

: بل  633لكن السخاوي قال في المقاصد الحسنة / ص    
 موضوع ، أورده ابن الجوزي في الموضوعات .

 94 /2وله طريق آخر أورده السيوطي في الآللي المصنوعة    
، بن إسحاقثنا عبد العزيز بن محمد ده وهو حداسنإوعزاه إلى الحاكم ب



   
 

 1537 (32حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

حدثنا علي بن محمد الوراق ، حدثنا الحسين بن بشر ، حدثنا محمد بن 
باس مرفوعا : " من الصلت ، حدثنا ُجَوْيِبر ، عن الضحاك عن ابن ع

 ثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا " . اكتحل بإ
ونقل السيوطي عن الحاكم قوله : أنا أبرأ إلى هللا من عهدة    

 ُجَوْيِبر .
اهد عن أبي هريرة رضي هللا عنه أورده السيوطي في وله ش   

وقال : أخرجه ابن النجار في تاريخه من  93 /2الآللي المصنوعة 
بن أحمد اطريق أبي بكر بن مردويه ، حدثنا أبو علي أحمد بن عثمان 

األبهري ، حدثنا محمد بن محمد بن عروة ، حدثنا علي بن سلمة 
ة ، حدثنا إسماعيل بن معمر بن قيس البغدادي ، حدثنا محمد بن المغير 

، حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة ، طي، حدثنا محمد بن قيس الحب
ثمد مرفوعا " من اكتحل يوم عاشوراء بإ، عن أبي هريرة عن أبي سلمة 

 فيه مسك عوفي من الرمد"
في هذا اإلسناد ، إسماعيل بن معمر بن قيس ، قال السيوطي :    

 اعيل بن معمر ، ليس بثقة .قال في الميزان : إسم
: كل ما روي  58وقال ابن رجب في لطائف المعارف / ص    

في فضل االكتحال في يوم عاشوراء واالختضاب واالغتسال فيه 
 فموضوع ال يصح .  
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 حديث أبي غليظ بن أمية بن خلف الُجَمحيالحديث الثاني :  - 2
هذا أول طير فقال : "  1على يدي ُصَرد و  رسول هللا  قال : رآني 

 . " يوم عاشوراء صام 
قائال : أنبأنا  6/295الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد    

بن العباس بن نجيح البزار حدثنا االحسن بن أبي بكر حدثنا محمد 
إسماعيل بن إسحاق الرّقي حدثنا عبدهللا بن معاوية الُجَمِحي سمعت 

غليظ بن أمية بن خلف الجمحي أبي يحدث عن أبيه عن جده عن أبي 
وعلي يدي ُصَرد فقال : " هذا أول طير صام  قال : رآني رسول هللا 

 يوم عاشوراء " . 
، : إسناده غريب 58قال ابن رجب في لطائف المعارف / ص   

 . وهو أعجب ما ورد في عاشوراء
: الحديث مثل  415وقال القاري في األسرار المرفوعة / ص   

اسمه غليظ ، ونقل عن الحاكم قوله : هو من األحاديث التي وضعتها 
 قتلة الحسين رضي هللا عنه ، وهو حديث باطل ورواته مجهولون .

ابن حجر في لسان الميزان  137 /4وقال الذهبي في الميزان    
 : هذا حديث منكر . 8/103

                                                           
َرد : طائر أكبر من العصفور ، ضخم الرأس والمنقار ، يصيد صغار  - 1 الص 

د العصفور ، وكانوا يتشاءمون به . المعجم الوجيز مادة " الحشرات وربما صا
 صرد "  
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بثالث روايات  204 /2وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات    
، في اوية به ، واختلف في اسم الصحابيمن طريق عبدهللا بن مع

بو غليظ بالغين والظاء : أالرواية األولى : عنبسة . وفي الرواية الثانية 
 . وفي الرواية الثالثة : أبو عليط بالعين والطاء المهملتين . المعجمتين

ابن الجوزي : هذا حديث ال يصح ، وال يعرف في الصحابة قال    
عنبسة ، وال أبو غليظ ، وال أبو عليط . وقال : قال البخاري : عبد هللا 
بن معاوية منكر الحديث . وقال العقيلي : يحدث بمناكير ال أصل لها 

 ، ومما يرد هذا أن الطير اليوصف بصوم .
: الحديث  93 /2في الآللي المصنوعة  بقوله لسيوطيوعقب ا   

أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة رضي هللا عنهم ، وسمى أبا غليظ 
سلمة ، وله شاهد أخرجه الحكيم الترمذي في كتاب المناهي حدثنا 
سفيان بن وكيع حدثنا ابن مهدي عن قرة بن خالد عن موسى بن أبي 

َرد أول طير صام " وقال أبو نعيم في  غليظ عن أبي هريرة قال : " الص 
محمد  الحسن بن باكويه حدثنا أحمد بن : حدثنا عبد هللا بن 1الحلية 

حدثنا ُبْندار إدريس السرخسي حدثنا محمد بن إبراهيم بن هاشم بن 
د هللا بن النضر عن أبيه عن يحدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عب

 قال : كانت الوحش تصوم يوم عاشوراء . 2 جده عن قيس بن ُعَباد

                                                           
 عن قيس بن ُعَباد مقطوعا . 41 /9أخرجه أبو نعيم في حلية األولياء  - 1
َبعي بضم المعجمة  - 2 قيس بن ُعَباد بضم المهملة وتخفيف الموحدة القيسي الض 

وغيره : قدم المدينة في وفتح الموحدة أبو عبد هللا البصري . قال ابن أبي حاتم 
= 
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: حديث  286/ص وتعقبه الشوكاني بقوله في الفوائد المجموعة   
، ذكره البخاري  -أي ابن أبي غليظ  -أبي هريرة موقوف ، وموسى  

، فإن كان تفرد عن أبي هريرة ، وعنه قرة بن خالدوأبو حاتم ، وأنه روى 
من التخليط الذي أدخله عليه  بهذا سفيان بن وكيع ، فأخشى أن يكون 

  الوراقون . 
قلت : وأما أثر قيس بن ُعَباد ، فمقطوع ؛ ألنه من التابعين ،    

مما ال مجال للرأي فيه ، إال يأخذ حكم المرفوع ؛ ألنه وأثره وإن كان 
 1 حكم المرفوع المرسل  ضعيف ؛ لسقوط الصحابي منه ، فهو في أنه

 الحديث وهللا أعلم ، وعلى هذا فالشواهد ال تقوي 
 
 الحديث الثالث :  - 3

قائال : حدثنا علي  5405 /5/318أخرجه الطبراني في الكبير    
بن عبد العزيز حدثنا معلى بن مهدي الموصلي حدثنا عثمان بن مطر 
                                                                                                                                    

= 

خالفة عمر . تابعي متفق على توثيقه ، وزاد العجلي : من كبار الصالحين . 
وذكر أبو مخنف أنه من جملة من قتلهم الحجاج ممن خرج مع ابن األشعث . 
ذكره ابن قانع في الصحابة ، وأورد له حديثا مرسال . وقال ابن حجر : ثقة من 

 انين ووهم من عده من الصحابة .الثانية مخضرم مات بعد الثم
تقريب  -  357 /8تهذيب التهذيب   - 5/535اإلصابة في تمييز الصحابة    

 5582 /457التهذيب 
 331منهج النقد في علوم الحديث للدكتور / نور الدين عتر ص  - 1
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 -الشيباني عن عبد الغفور يعني ابن سعيد عن عبد العزيز عن أبيه 
: رجب  قال : قال رسول هللا  -قال عثمان : وكانت ألبيه صحبة 

 فيه الحسنات ، فمن صام يوما من رجب ، شهر عظيم يضاعف هللا
ومن صام منه سبعة أيام ، غلقت عنه سبعة أبواب فكأنما صام سنة ، 

جهنم ، ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنة ، ومن 
صام منه عشرة أيام ، لم يسأل هللا شيئا إال أعطاه إياه ، ومن صام منه 

من السماء قد غفر لك ما مضى خمسة عشر يوما ، نادى مناد 
فاستأنف العمل ، ومن زاد زاده هللا عز وجل ، وفي رجب حمل هللا نوحا 
في السفينة ، فصام رجبا ، وأمر من معه أن يصوموا ، فجرت بهم 
السفينة ستة أشهر ، آخر ذلك يوم عاشوراء ، أهبط على الجودي ، 

وم عاشوراء فصام نوح ومن معه والوحش شكرا هلل عز وجل ، وفي ي
أفلق هللا البحر لبني إسرائيل ، وفي يوم عاشوراء تاب هللا عزوجل على 

 .، وفيه ولد إبراهيم يونس وعلى قوم آدم 
قال ابن حجر في قلت : في هذا اإلسناد ، عثمان بن مطر ،    

: عثمان بن مطر كذبه  20بما ورد في فضل رجب / صتبيين العجب 
، قال بن سعيداضعفه . وفيه عبد الغفور  ابن حبان وأجمع األئمة على

: رواه الطبراني في  3/244الهيثمي عقب الحديث في مجمع الزوائد 
    الكبير وفيه عبد الغفور ، وهو متروك . 

 في فضل عاشوراء : ةديث الموضوعاحخامسا : األ   
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، الجهال بمذهب أهل السنةقال ابن الجوزي : تمذهب قوم من    
الرافضة ، فوضعوا أحاديث في فضل عاشوراء ، ونحن فقصدوا غيظ 

 1براء من الفريقين .
ابن الجوزي في الموضوعات  هأخرجالحديث األول :  - 1   

قائال : حدثنا أبو الفضل محمد بن ناصر من لفظه وكتابه  2/199
لب محمد بن مرتين قال : أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش أنبأنا أبوطا

عن أبي ، وقرأت على أبي القاسم الحريري عشاري علي بن الفتح ال
طالب العشاري حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور البرسري حدثنا أبو بكر 
أحمد بن سليمان النجاد حدثنا إبراهيم الحربي حدثنا سريح بن النعمان 
حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن األعرج عن أبي هريرة قال : قال 

: إن هللا عز وجل افترض على بني إسرائيل صوم يوم في  رسول هللا 
السنة ، يوم عاشوراء ، وهو اليوم العاشر من المحرم ؛ فصوموه ، 
ووسعوا على أهليكم ؛ فإنه من وسع على أهله من ماله يوم عاشوراء ، 
وسع هللا عليه سائر سنته ، فصوموه ، فإنه اليوم الذي تاب هللا فيه على 

م الذي رفع هللا فيه إدريس مكانا عليا ، وهو اليوم الذي آدم ، وهو اليو 
نجى فيه إبراهيم من النار ، وهو اليوم الذي أخرج فيه نوحا من السفينة 

أنزل هللا فيه التوراة على موسى ، وفيه فدى هللا ، وهو اليوم الذي 
إسماعيل من الذبح ، وهو اليوم الذي أخرج هللا فيه يوسف من السجن ، 

وم الذي رد هللا على يعقوب بصره ، وهو اليوم الذي كشف هللا وهو الي

                                                           
  199 /2الموضوعات البن الجوزي  - 1
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فيه البالء عن أيوب ، وهو اليوم الذي أخرج هللا فيه يونس من بطن 
الحوت ، وهو اليوم الذي فلق هللا فيه البحر لبني إسرائيل ، وهو اليوم 
غفر هللا فيه لمحمد ذنبه ما تقدم وما تأخر ، وفي هذا اليوم الذي عبر 

البحر ، وفي هذا اليوم أنزل هللا فيه التوبة على قوم يونس ،  موسى
فمن صام هذا اليوم فإن له كفارة أربعين سنة ،وأول يوم خلق هللا من 
الدنيا يوم عاشوراء ، وأول مطر نزل من السماء يوم عاشوراء ، وأول 
رحمة نزلت يوم عاشوراء ، فمن صام يوم عاشوراء ، فكأنما صام الدهر 

، ومن أحيا ليلة عاشوراء ، فكأنما عبدهللا مثل هو صوم األنبياء كله ، و 
عبادة أهل السموات السبع ، ومن صلى أربع ركعات ، يقرأ في كل 
ركعة بالحمد مرة ، وخمسين مرة ) قل هو هللا أحد ( غفر هللا له ذنوب 
خمسين عاما ماضية ، وخمسين عاما مستقبلة ، وبنى هللا له في المأل 

ف منبر من نور ، ومن سقى شربة من ماء ، فكأنما لم يعص األعلى أل
هللا طرفة عين ، ومن أشبع أهل بيت مساكين يوم عاشوراء ، مر على 
الصراط كالبرق الخاطف ، ومن تصدق بصدقة يوم عاشوراء ، فكأنما 
لم يرد سائال قط ، ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض مرضا إال 

اشوراء لم ترمد عيناه تلك السنة ، مرض الموت ، ومن اكتحل يوم ع
، فكأنما بر يتامى ولد آدم كلهم ، ومن ومن أمر يده على رأس يتيم 

، ومن صام يوم شوراء ، أعطي ثواب عشرة آالف ملكصام يوم عا
عاشوراء ، أعطي ثواب ألف حاج ومعتمر ، ومن صام يوم عاشوراء ، 

هللا أجر سبع أعطي ثواب ألف شهيد ، ومن صام يوم عاشوراء ، كتب 
سموات ، وخلق هللا السموات واألرضين والجبال والبحار يوم عاشوراء ، 
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وخلق العرش يوم عاشوراء ، وخلق القلم يوم عاشوراء ، وخلق اللوح يوم 
عاشوراء ، وخلق جبريل يوم عاشوراء ، ورفع عيسى يوم عاشوراء ، 

راء ، ومن ويوم القيامة يوم عاشو وأعطى سليمان الملك يوم عاشوراء ، 
 عاد مريضا يوم عاشوراء ، فكأنما عاد مرضى ولد آدم كلهم .

: هذا حديث ال يشك  بقولهعلى الحديث  ابن الجوزي  عقبو    
، ن وضعه ، وكشف القناع ، ولم يستحعاقل في وضعه ، ولقد أبدع م

وأتى فيه المستحيل ، وهو قوله : " وأول يوم خلق هللا يوم عاشوراء " 
واضعه ؛ ألنه إنما يسمى يوم عاشوراء ، إذا سبقه تسعة  وهذا تغفيل من

. وقال فيه : " خلق هللا السموات واألرض يوم عاشوراء " . وفي 
الحديث الصحيح : " إن هللا تعالى خلق التربة يوم السبت ، وخلق 
الجبال يوم األحد " وفيه تحريف في مقادير الثواب الذي ال يليق 

ن أن يصوم الرجل يوما ، فيعطى ثواب بمحاسن الشريعة ، وكيف يحس
من حج واعتمر ، وقتل شهيدا ، وهذا مخالف ألصول الشرع ، ولو 
ناقشناه على شئ بعد شئ لطال ، وما أظنه إال دس في أحاديث الثقات 
، وكان مع الذي رواه نوع تغفل ، وال أحسب ذلك إال في المتأخرين ، 

اد : ليس بشئ وال يحتج وإن كان يحيى بن معين قال في ابن أبي الزن
بحديثه . واسم أبي الزناد : عبدهللا بن ذكوان ، واسم ابنه : عبد الرحمن 

. مضطرب الحديث، كان ابن مهدي ال يحدث عنه وقال أحمد : هو 
وقال أبو حاتم الرازي : هو ال يحتج به ، فلعل بعض أهل الهوى قد 

 أدخله في حديثه .
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وعة : هو موضوع ورجاله وقال السيوطي في الآللي المصن   
 .خرين وضعه وركبه على هذا اإلسنادثقات ، والظاهر أن بعض المتأ

هذا من المحدثين من باب نقد المتن ، فكما أنهم ينقدون قلت :    
، ال كما يزعم البعض أن المحدثين اإلسناد ، ينقدون المتن أيضا 

 . بنقد السند دون المتن ن هتمو ي
ابن الجوزي في الموضوعات  هأخرجالحديث الثاني :  - 2   

قائال : أنبأنا عبد هللا بن علي المقري أنبأنا جدي أبو منصور  2/202
بن أبي االخياط أنبأنا عبد السالم بن أحمد األنصاري حدثنا أبو الفتح 

الفوارس أنبأنا الحسن بن إسحاق بن زيد المعدل حدثنا أحمد بن محمد 
د حدثنا حبيب بن أبي حبيب هزابن مصعب حدثنا محمد بن عبد هللا ق

عن إبراهيم الصائغ عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : قال 
: من صام يوم عاشوراء كتب هللا له عبادة ستين سنة  رسول هللا 

بصيامها وقيامها ، ومن صام يوم عاشوراء أعطي ثواب عشرة آالف 
، ومن  شهيد ، ومن صام يوم عاشوراء كتب هللا له أجر سبع سموات

أفطر عنده مؤمن في يوم عاشوراء فكأنما أفطر عنده جميع أمة محمد 
  ومن أشبع جائعا في يوم عاشوراء فكأنما أطعم جميع فقراء أمة ،

وأشبع بطونهم ، ومن مسح على رأس يتيم رفعت له بكل  محمد 
شعرة على رأسه في الجنة درجة . قال عمر : يا رسول هللا ، لقد فضلنا 

وجل السموات شوراء ؟ قال : نعم ، خلق هللا عز وجل بيوم عا هللا عز
يوم عاشوراء واألرض كمثله ، وخلق الجبال يوم عاشوراء والنجوم كمثله 
، وخلق القلم يوم عاشوراء واللوح كمثله ، وخلق جبريل يوم عاشوراء ، 
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ومالئكته يوم عاشوراء ، وخلق آدم يوم عاشوراء ، وولد إبراهيم يوم 
ونجاه هللا من النار يوم عاشوراء ، وفدى هللا إسماعيل يوم ، عاشوراء 

عاشوراء ، وغرق فرعون يوم عاشوراء ، ورفع إدريس يوم عاشوراء ، 
راء ، وغفر وولد في يوم عاشوراء ، وتاب هللا على آدم في يوم عاشو 

، وأعطي الملك لسليمان يوم عاشوراء ، وولد ذنب داود يوم عاشوراء
عاشوراء ، واستوى الرب عز وجل على العرش يوم في يوم  النبي 

 عاشوراء ، ويوم القيامة يوم عاشوراء .
بقوله : هذا حديث موضوع بال  على الحديث عقب ابن الجوزي و    

شك . قال أحمد بن حنبل : كان حبيب بن أبي حبيب يكذب . وقال 
ابن عدي : كان يضع الحديث . وقال ابن حبان : هذا حديث باطل ال 

ل له ، وكان حبيب بن أبي حبيب من أهل مرو يضع الحديث على أص
 الثقات ، ال يحل كتابة حديثه إال على سبيل القدح فيه .

ووافق ابن الجوزي في الحكم على الحديث بالوضع ، السيوطي    
وابن طاهر المقدسي في معرفة التذكرة/  92 /2في الآللي المصنوعة 

واتفقوا على أن اآلفة  420عة / صوالقاري في األسرار المرفو  220ص
 في إسناد الحديث من حبيب بن أبي حبيب ، وأنه كان يضع الحديث .

الحديث عالمات على وضعه ، وهو إعطاء قلت : وفي متن    
األجر العظيم على العمل اليسير ، وهو ما يتنافى مع أصول الشريعة 

 ومحاسنها . 
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في الموضوعات  الحديث الثالث : أخرجه ابن الجوزي  - 3   
قائال : أنبأنا إبراهيم بن محمد الطيبي أنبأنا الحسين بن إبراهيم  2/122

بن كاللة اأنبأنا الحسن بن علي بن جعفر أنبأنا عبد هللا بن عبيد هللا 
حدثنا أبو القاسم عبد هللا بن أحمد حدثنا أحمد بن نصر بن علي الرازي 

أحمد بن محمد حدثنا محمد حدثنا أبو عبدهللا محمد بن إبراهيم حدثنا 
بن عبد هللا النهرواني حدثنا محمد بن سهل عن أبيه عن أبي هريرة قال 

: من صلى يوم عاشوراء ما بين الظهر والعصر  : قال رسول هللا 
أربعين ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة ، وآية الكرسي عشر 

وذتين خمس مرات ، مرات ، وقل هو هللا أحد إحدى عشرة مرة ، والمع
، أعطاه هللا في الفردوس قبة بيضاء ، فيها فإذا سلم استغفر سبعين مرة 

بيت من زمردة خضراء ، سعة ذلك البيت مثل الدنيا ثالث مرات ، وفي 
ذلك البيت سرير من نور ، قوائم السرير من العنبر األشهب ، على 

 من هذا ذلك السرير ألفا فراش من الزعفران . وذكر حديثا طويال
 الجنس .
، ى الحديث بقوله : هذا حديث موضوعوعقب ابن الجوزي عل   

 منزهة عن مثل هذا التخليط ، والرواة مجاهيل .   وكلمات الرسول 
ووافق ابن الجوزي في الحكم على الحديث بالوضع ، وأن رواته    

وابن  2/46مجاهيل ، السيوطي في الآللي المصنوعة  أو أكثرهم جميعا
وكاني في الفوائد المجموعة والش 88 /2عراق في تنزيه الشريعة 

       .47ص/
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 الفصل الثاني

صوم عاشوراء 
 شكاال  الواردة عليهواإل

 وفيه مبحثان

 صوم عاشوراء:  األول
 اإلشكاالت الواردة عليه:  الثاني
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 املبحث األول
 صوم عاشوراء

  وفيه أربعة مطالب
  املطلب األول

 وتعظيمه عبادة قدمية . صوم عاشوراء
، ويعظمونه  عاشوراء في الجاهليةيوم كانت قريش تصوم     

ومسلم في صحيحيهما من حديث البخاري  هأخرج كما بكسوة الكعبة ،
ريشا كانت أن ق" أنها قالت :  1أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها 

. وفي رواية أخرى عند  الحديث " تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية
البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها أيضا : " وكان 

 . 2يوما ُتْسَتُر فيه الكعبة " 

                                                           
 /3جوب صوم رمضان أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الصوم / باب و  - 1

جميعهما عن أم  2697مسلم في صحيحه / كتاب الصيام /  - 1893/  31
 المؤمنين عائشة رضي هللا عنها .

أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الحج / باب قول هللا تعالى : " جعل هللا  - 2
أن هللا الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقالئد ذلك لتعلموا 

 . 2/182/1592يعلم ما في السموات وما في األرض وأن هللا بكل شئ عليم " 
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قال ابن حجر : وهذا يفيد أن الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة    
قديما بالستور ويقومون بها ، ويستفاد من الحديث أيضا معرفة الوقت 

  1سى فيه من كل سنة وهو يوم عاشوراء . الذي كانت الكعبة تك
تردد أما عن سبب صيام قريش ليوم عاشوراء ، وعمن أخذوه ، فو    

وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه  : فقال في موضع ابن حجر فيه
من الشرع السالف ، ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك ، 

عن عكرمة ثم رأيت في المجلس الثالث من " مجالس الباغندي الكبير " 
أنه سئل عن ذلك فقال : أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعظم في 

    2صدورهم ، فقيل لهم : صوموا عاشوراء يكفر ذلك ، هذا أو معناه . 
ل ابن حجر : ذكرت احتماال أن قريشا اقآخر في موضع و    

، ثم وجدت في بعض األخبار أخذوا صوم عاشوراء عن أهل الكتاب 
  3أنهم كانوا أصابهم قحط ، ثم رفع عنهم فصاموه شكرا . 

 /27قلت : أما أثر عكرمة فأخرجه الباغندي في أماليه / ص   
عكرمة مقطوعا وفيه دلهم بن صالح الكندي ، ضعيف .  عن 28رقم

لم فوأما خبر " أنهم كانوا أصابهم قحط ثم رفع عنهم فصاموه شكرا " 
، والظاهر أن الحافظ ابن حجر ذكر االحتمالين ، ولم مسندا أعثر عليه

 . هللا أعلم بالصوابو يرجح بينهما
                                                           

 بتصرف . 532/  3فتح الباري  - 1

 . 289 /4المرجع السابق  - 2

 184/  7المرجع السابق  - 3
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، وراء ومن قبل قريش كان سيدنا موسى عليه السالم يصوم عاش
كما جاء في الصحيحين من حديث عبد هللا بن عباس  يصومه قومه و 

لما قدم المدينة  ولفظ البخاري : " أن النبي  1 رضي هللا عنهما
فقالوا : هذا يوم عظيم ،  -يعني عاشوراء  -وجدهم يصومون يوما 

آل فرعون ؛ فصام موسى شكرا  وهو يوم نجى هللا فيه موسى ، وأغرق 
 . موسى منهم فصامه ، وأمر بصيامه ": أنا أولى ب هلل . فقال 

 ، كما جاء في صحيح البخاري  وعظم اليهود أيضا يوم عاشوراء   
المدينة  : " دخل النبي  قال  2 من حديث أبي موسى رضي هللا عنه

:  ويصومونه ، فقال النبي  عاشوراءأناس من اليهود يعظمون ، وإذا 
 نحن أحق بصومه ، فأمر بصومه"

وفي الباب عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : " لما قدم    
المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء ، َفُسِئُلوا عن ذلك ،  النبي 

فرعون ، فقالوا : هذا اليوم الذي أظفر هللا فيه موسى وبني إسرائيل على 

                                                           
أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب أحاديث األنبياء/ باب قول هللا تعالى "  - 1

مسلم في صحيحه/ كتاب الصيام/  - 3397 /86 /4وهل أتاك حديث موسى " 
 . 2714 /149 /3باب صوم يوم عاشوراء 

أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب المبعث النبوي / باب إتيان اليهود النبي  - 2
  3942 /89 /5حين قدم المدينة  . 
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: نحن أولى بموسى  ونحن نصومه تعظيما له ، فقال رسول هللا 
 . 1"، ثم أمر بصومه منكم

واتخذ اليهود يوم عاشوراء عيدا كما جاء في الصحيحين من    
حديث أبي موسى األشعري رضي هللا عنه ولفظ البخاري : " كان يوم 

ُه اليهود عيدا ، قال النبي   . 2: فصوموه أنتم "  عاشوراء َتُعد 
ولفظ مسلم : " كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه    

 : صوموه أنتم " . عيدا ، فقال رسول هللا 
: ده عن أبي موسى رضي هللا عنه قالوفي الباب عند مسلم بسن   

كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ، يتخذونه عيدا ، ويلبسون 
    . فقال رسول هللا : فصوموه أنتم " .  3 وَشاَرَتُهم نساءهم فيه ُحِليَُّهم

  

                                                           
وأخرجه  - 3943أخرجه البخاري في صحيحه في الكتاب والباب السابق رقم  - 1

 2712 /149 /3صحيحه / كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء  مسلم في
 جميعهما عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما .

 /3أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الصوم / باب صيام يوم عاشوراء  - 2
  2716 /150 /3مسلم في صحيحه في الكتاب والباب السابق /  - 2005 /56

 148 /17هم الحسن الجميل .       عمدة القاري " شارتهم " : أي لباس - 3
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 املطلب الثاني
  صيام عاشوراء وحثه على صيامه حتري النبي 

يتحرى صيام يوم عاشوراء ، ففي الصحيحين من  كان النبي    
 حديث عبد هللا ابن عباس رضي هللا عنهما قال : " ما رأيت النبي 

له على غيره إال هذا اليوم ، يوم عاشوراء ، وهذا  يتحرى صيام يوم َفضَّ
 1الشهر ، يعني شهر رمضان " . لفظ البخاري .

أن يهاجر إلى  قبل، عاشوراء مع قريش بمكة  فصام النبي    
، كما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي المدينة 

هللا عنها ولفظ البخاري : قالت : " كان يوم عاشوراء تصومه قريش في 
يصومه ، فلما قدم المدينة صامه ، وأمر  الجاهلية ، وكان رسول هللا 

بصيامه ، فلما ُفِرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن 
 2. شاء تركه "

                                                           
 /3أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الصوم / باب صيام يوم عاشوراء  - 1

 /3مسلم في صحيحه / كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء  - 2006 /56
150/ 2718 . 

 - 2002 /57 /3أخرجه البخاري في صحيحه في الكتاب والباب السابق  - 2
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 1555 (32حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

، قبل الهجرة يوم عاشوراء مع قريش  قال الزرقاني : وصيامه    
يحتمل بحكم الموافقة لهم كالحج ، أو أذن هللا له في صيامه على أنه 

 1فعل خير قاله القرطبي . 
 أصحابه ، وأمر عاشوراء مع اليهود في المدينة وصام النبي    

 كما تقدم في المطلب األول .  بصيامه ،
يأمر أصحابه بصيام عاشوراء ، ويحثهم عليه ،  وكان    

كما أخرج  السيما قبل أن يفرض صوم رمضان ، ويتعاهدهم عنده ،
مسلم في صحيحه من حديث جابر بن َسُمَرة رضي هللا عنه قال : " 

يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا  كان رسول هللا 
 2ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده " .عنده ، فلما ُفِرض رمضان لم يأمرنا 

وفي الصحيحين من حديث سلمة بن األكوع رضي هللا عنه    
ن في لَ سْ رجال من أَ  ولفظه عند البخاري قال : " أمر النبي  م أن أذِّ

الناس أنَّ من كان أكل فليصم بقية يومه ، ومن لم يكن أكل فليصم ؛ 
 3إن اليوم يوم عاشوراء " .

قال النووي : معنى الحديث أن من كان نوى الصوم فليتم    
صومه ، ومن كان لم ينو الصوم ولم يأكل أو أكل فليمسك بقية يومه 
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ثم ثبت أنه من رمضان  حرمة لليوم ، كما لو أصبح يوم الشك مفطرا
 يجب إمساك بقية يومه حرمة لليوم . 

ضان وغيره واحتج أبو حنيفة بهذا الحديث لمذهبه أن صوم رم   
من الفرض يجوز نيته في النهار وال يشترط تبييتها ، قال : ألنهم نووا 

 في النهار وأجزأهم .

وقال الجمهور : ال يجوز رمضان وال غيره من الصوم الواجب    
إال بنية من الليل وأجابوا عن هذا الحديث بأن المراد إمساك بقية النهار 

نهم أكلوا ثم أمروا باإلتمام . ال حقيقة الصوم ، والدليل على هذا أ
وجواب آخر : أن صوم عاشوراء لم يكن واجبا عند الجمهور ، وإنما 
كان سنة متأكدة . وجواب ثالث : أنه ليس فيه أنه يجزيهم وال يقضونه 
، بل لعلهم قضوه ، وقد جاء في سنن أبي داود في هذا الحديث : " 

 فأتموا بقية يوم واقضوه " . 

و حنيفة وغيره على أن شرط إجزاء النية في النهار وقد وافق أب   
   1.مفسد للصوم من أكل أو غيره في الفرض والنفل أن ال يتقدمها

ذ رضي هللا     َبيِّع بنت ُمَعوِّ وفي الصحيحين أيضا من حديث الر 
غداة عاشوراء إلى  أرسل النبي " :  -ولفظ البخاري  -عنها قالت 

قية يومه ، ومن أصبح را ، فليتم بقرى األنصار ، من أصبح مفط
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 1557 (32حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

م صبياننا ، ونجعل لهم صائما فليصم . قالت : فكنا نصومه وُنَصوِّ
، فإذا بكى أحدهم على الطعام ، أعطيناه ذاك حتى  1 اللعبة من العهن

 . 2يكون عند اإلفطار " 
قال البغوي : يستحب لمن ال يصح منه العبادة التشبه    

بإمساك  بالمتعبدين رجاء مشاركتهم في نيل المثوبة ، كما أمر النبي 
 3بقية النهار من يوم عاشوراء لمن كان مفطرا . 

لصبيان على الطاعات ، لفي هذا الحديث تمرين قال النووي : و    
   ليسوا مكلفين .وتعويدهم على العبادات ، ولكنهم 

قال القاضي : روي عن عروة أنهم متى أطاقوا الصوم وجب    
عليهم ، وهذا غلط مردود بالحديث الصحيح : " رفع القلم عن ثالثة 

 4عن الصبي حتى يحتلم " وفي رواية : " يبلغ " . وهللا أعلم . 
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عن أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها وفي الباب عن علي بن  4/243/4400

الترمذي في السنن/ كتاب الحدود/ باب فيمن ال يجب  –أبي طالب رضي هللا عنه 
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 املطلب الثالث
 يوم يصام يف عاشوراء

ُّ
 أي

 عاشوراء : اختلف أهل العلم في يوم    
قال الزين ابن المنير : األكثر على أن عاشوراء هو اليوم    

  1العاشر من شهر هللا المحرم ، وهو مقتضى االشتقاق والتسمية .
 2قال النووي : وهو ظاهر األحاديث ومقتضى اللفظ .   
قلت : وقد جاء ذلك صريحا في الحديث الذي أخرجه الترمذي    

بصوم  بسنده عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : أمر رسول هللا 
  1يوم عاشوراء يوم العاشر .

                                                                                                                                    
= 

عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال أبو عيسى :  4/32/1423عليه الحد 
ث علي حديث حسن غريب من هذا وفي الباب عن عائشة رضي هللا عنها وحدي

النسائي في المجتبى/  - الوجه وقد روي عن غير وجه عن علي عن النبي 
عن أم  3432 /156 /6كتاب الطالق/ باب من ال يقع طالقه من األزواج  

ابن ماجه في السنن/ كتاب الطالق/ باب  –المؤمنين عائشة رضي هللا عنها 
عن أم المؤمنين عائشة رضي  2041 /198 /3طالق المعتوه والصغير والنائم 

 /1أحمد في مسنده  –هللا عنها وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه 
 /6، عن علي ابن أبي طالب رضي هللا عنه وج158، 154، 140، 118، 116
 عن أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها .    101، 100
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 1559 (32حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

قال العيني : وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين    
ن يومن بعدهم ، فممن ذهب إليه من الصحابة عائشة ، ومن التابع

، ومن األئمة مالك والشافعي وأحمد سعيد بن المسيب والحسن البصري 
 وإسحاق وأصحابهم . 

وم التاسع ، وهو قول وذهب ابن عباس إلى أن عاشوراء هو الي   
 .2الضحاك أيضا

الحكم بن  ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عنواحتجوا ب   
هو متوسد األعرج قال : انتهيت إلى ابن عباس رضي هللا عنهما و 

. فقلت له : أخبرني عن صوم عاشوراء . فقال : إذا رداءه في زمزم 
رأيت هالل المحرم فاعدد ، وأصبح يوم التاسع صائما . قلت : هكذا 

 3يصومه ؟ قال : نعم . كان رسول هللا 
 فهذا ظاهر في أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع .    
قال ابن عبد البر : وقد روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما    

 4القوالن جميعا .
                                                                                                                                    

= 
 /3/128أخرجه الترمذي في السنن/ كتاب الصوم/ باب عاشوراء أي يوم هو  - 1

 وقال : حديث ابن عباس حسن صحيح . 755

 . 134 /17عمدة القاري  - 2
 /3أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الصيام/ باب أي يوم يصام في عاشوراء  - 3

151/ 2720 
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بن عباس من حديث عبد هللا في الباب عند مسلم في صحيحه و   
يوم عاشوراء وأمر  : " حين صام رسول هللا  قالرضي هللا عنهما 

بصيامه ، قالوا : يا رسول هللا إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى . فقال 
: فإذا كان العام المقبل إن شاء هللا ، صمنا اليوم التاسع "  رسول هللا 

  . قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول هللا 
عزم على أن  قال القرطبي في المفهم : ظاهر الحديث أنه    

يصوم التاسع بدل العاشر ، وهذا هو الذي فهمه ابن عباس حتى قال 
للذي سأله عن يوم عاشوراء " إذا رأيت هالل المحرم فاعدد وأصبح يوم 

 التاسع صائما " وبهذا يتمسك من رآه التاسع 
يصوم " يعني أنه لو  وقول ابن عباس " هكذا كان رسول هللا    

صام  ه الذي وعد به ، ال أن رسول هللا كذلك لوعدعاش لصامه 
 1اليوم التاسع بدل العاشر ، إذ لم يسمع ذلك عنه وال روي قط .

كثير من العلماء فهموا من حديثي ابن عباس رضي قلت : لكن    
في ضم التاسع مع العاشر في صيام عاشوراء ، ف استحباب هللا عنهما

التاسع صائما " تنبيه في قوله " وأصبح يوم  مشكاة المصابيح قال :
على أن من أراد صوم عاشوراء ، ابتدأ من يوم التاسع ، وال ينبغي أن 

، وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على ذلك يقتصر على صوم العاشر 
فقد روى الطحاوي والبيهقي عنه قال : " خالفوا اليهود وصوموا التاسع 

عنهما من رواية  ، فقد تبين بهذا مراد ابن عباس رضي هللا والعاشر "
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 1561 (32حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

مسلم ، وإلى هذا الجواب نحا البيهقي حيث قال بعد رواية الحكم بن 
األعرج : وكأن ابن عباس رضي هللا عنهما أراد صوم التاسع مع 

على  العاشر ، وأراد بقوله في الجواب " نعم " ما روي من عزمه 
 1صومه .
وآخرون : قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق قال النووي : و    

صام العاشر ،   يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا ؛ ألن النبي
 ونوى صيام التاسع .

قال بعض العلماء : ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر    
ي إفراد العاشر . وفي الحديث إشارة إلى هذا ، فأن ال يتشبه باليهود 

 2وقيل : لالحتياط في تحصيل عاشوراء . واألول أولى 
من صوم التاسع يحتمل معناه أنه  قال ابن حجر : ما همَّ به    

يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطا له وإما مخالفة ال 
 رجح ، وبه يشعر بعض روايات مسلم .لليهود والنصارى وهو األ

وألحمد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا " صوموا يوم عاشوراء 
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وهذا كان في آخر  1 صوموا يوما قبله أو يوما بعده " وخالفوا اليهود ،
 األمر .

في صحيح مسلم " لئن عشت  وقال بعض أهل العلم : قوله    
إلى قابل ألصومن التاسع " يحتمل أمرين ، أحدهما : أنه أراد نقل 

إليه في الصوم ، فلما العاشر إلى التاسع ، والثاني : أراد أن يضيفه 
 2قبل بيان ذلك كان االحتياط صوم اليومين توفي 

                                                           
عن ُهَشيم عن ابن أبي  2154 /241 /1الحديث أخرجه أحمد في مسنده  - 1

ليلى عن داود بن علي بن عبد هللا ابن عباس عن أبيه عن جده وأخرجه البيهقي 
من طريق  8666/  287 /4تاب الصوم/ باب صوم يوم التاسع في السنن/ ك
: عن ابن أبي ليلى به وقال البيهقيمن طريق هشيم جميعهما  8667سفيان ورقم 

صوموا  -يقصد شيخه أبو الحسن علي بن محمد المقرئ  -لفظ حديث المقرئ 
ي بن يقصد شيخه أبو الحسن عل -قبله يوما أو بعده يوما . وفي رواية ابن عبدان 

صوموا قبله يوما وبعده يوما . وبمعناه رواه أبو شهاب عن ابن  -أحمد بن عبدان 
: رواه مسدد وأحمد بن  23 /3أبي ليلى قبله وبعده . قال البوصيري في االتحاف 

حنبل والبيهقي بسند ضعيف ، لضعف محمد بن أبي ليلى ، لكن لم ينفرد به ، فقد 
ي . وقال العظيم آبادي في عون المعبود تابعه عليه صالح بن أبي صالح بن ح

: والظاهر أن الواو بمعنى أو ؛ ألن المخالفة تحصل بأحدهما ، وأخذ  90 /7
 الشافعي بظاهر الحديث فيجمعون بين الثالثة وهللا أعلم . ذكره في المرقاة .
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 1563 (32حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

قال ابن عبد البر : وممن روى عنه صوم التاسع والعاشر ، ابن    
عباس أيضا ، وأبو رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين وقاله الشافعي 

 وأحمد وإسحاق .
وروى القطان عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال    

عاشوراء في السفر ويوالي بين اليومين  : كان ابن عباس يصوم يوم
مخافة أن يفوته ، وكان ابن سيرين يصوم العاشر ، فيبلغه أن ابن 
عباس كان يصوم التاسع والعاشر ، فكان ابن سيرين يصوم التاسع 

 .والعاشر 
وروى ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول : خالفوا    

  1اليهود صوموا التاسع والعاشر.
" إذا كان العام المقبل صمنا اليوم  قال الزرقاني : في قوله و    

" فقد صرح بأن الذي كان  التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي 
يصومه ليس هو التاسع ، فتعين كونه العاشر ، والتاسع لم يبلغه ، 
ولعله لو بلغه صامه مع العاشر كما في حديث " فصوموا التاسع 
والعاشر " وإلى استحباب الجمع بينهما ذهب مالك والشافعي وأحمد 
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قائال : أخبرنا أبو  3509 /329 /5كتاب الصيام/ باب صوم التاسع والعاشر 
عبد هللا الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا بكار بن قتيبة حدثنا روح 
بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول : " خالفوا 

 ر " وإسناده صحيح .اليهود صوموا التاسع والعاش
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في تحصيل  حتى ال يتشبه باليهود في إفراد العاشر ، وقيل : لالحتياط
 1وفي الحديث إشارة إليه  ، عاشوراء للخالف فيه ، واألول أولى

: بأن عاشوراء هو يوم الحادي عشر من المحرم  قالهناك من و    
. قال العيني : وفي األحكام البن بزيزة اختلف الصحابة فيه ، هل هو 
يوم التاسع أو اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر وفي تفسير أبي 

عاشوراء يوم الحادي عشر ، وكذا ذكره المحب ث السمرقندي : اللي
  2الطبري .

: ذا فصيام عاشوراء على ثالث مراتبقال ابن حجر : وعلى ه   
أن يصام وحده ، وفوقه أن يصام التاسع معه ، وفوقه أن يصام أدناها 

 3التاسع والحادي عشر معه وهللا أعلم .
وقال المناوي : قال عبد الحق : واليقين المتحقق الرافع لكل   

  4خالف إنما يحدث بصوم الثالثة أيام .
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 1565 (32حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

 الرابع املطلب
 حكم صيام يوم عاشوراء

اختلف العلماء في حكم صيام يوم عاشوراء في أول اإلسالم    
 حين شرع صومه قبل صوم رمضان :

وم رمضان نسخ ، زل ص، فلما نفقال أبو حنيفة : كان واجبا    
، واستدلوا بلفظ األمر في حديث عبد هللا بن عمر وهو وجه للشافعية
عاشوراء وأمر بصيامه ، فلما  قال : " صام النبي رضي هللا عنهما 

 ُفِرض رمضان ُتِرك . وكان عبد هللا ال يصومه إال أن يوافق صومه " 
 1. أخرجه البخاري 

واستدلوا بما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث    
" أن قريشا  -ولفظ البخاري  -أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها 

بصيامه  كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ، ثم أمر رسول هللا 
: " من شاء فليصمه ، ومن  حتى فرض رمضان ، وقال رسول هللا  

 2شاء أفطر "
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لوا بما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن َسُمَرة واستد   
يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ،  رضي هللا عنه قال : " كان رسول هللا 

ض رمضان ، لم يأمرنا ، ولم ويحثنا عليه ، ويتعاهدنا عنده ، فلما ُفرِ 
  1، ولم يتعاهدنا عنده " .ينهنا

حيهما من حديث واستدلوا بما أخرجه البخاري ومسلم في صحي   
بعث  أن النبي  -ولفظ البخاري  -سلمة بن األكوع رضي هللا عنه 

رجال ينادي في الناس يوم عاشوراء : إن من أكل فليتم أو فليصم ، 
 2ومن لم يأكل فال يأكل " .

بما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث  ستدلواوا   
ذ  َبيِّع بنت ُمَعوِّ غداة  قالت : " أرسل النبي  -ولفظ البخاري  -الر 

عاشوراء إلى قرى األنصار : من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ، ومن 
م صبياننا،  أصبح صائما فليصم . قالت : فكنا نصومه بعُد ونصوِّ

                                                           

 /149 /3أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الصـيام/ بـاب صـوم يـوم عاشـوراء  - 1
2708  

 /3أخرجـه البخــاري فــي صــحيحه/ كتــاب الصــوم/ بــاب إذا نــوى بالنهــار صــوما  - 2
مســـلم فـــي صـــحيحه/ كتـــاب الصـــيام/ بـــاب مـــن أكـــل فـــي عاشـــوراء  - 1924 /38
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ونجعل لهم اللعبة من العهن . فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه 
 1ذاك حتى يكون عند اإلفطار " .

بسنده قال : دخل  مسلم في صحيحه واستدلوا أيضا بما أخرجه   
: ، وهو يأكل ، يوم عاشوراء . فقالاألشعث بن قيس على ابن مسعود 

يا أبا عبد الرحمن ، إن اليوم يوم عاشوراء . فقال : قد كان ُيَصام قبل 
أن ينزل رمضان ، فلما نزل رمضان ، ُتِرك ، فإن كنت مفطرا َفاْطَعم " 

 .2 
وأما الجمهور وهو المشهور عند الشافعية فقالوا : أن صوم    

عاشوراء لم يزل سنة من حين شرع ، ولم يكن واجبا قط في هذه األمة 
، ولكنه كان متأكد االستحباب ، فلما نزل رمضان صار مستحبا دون 

   ذلك االستحباب . 
واستدلوا بما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث    

َميد بن عبدالرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنهما حُ 
يوم عاشوراء عام َحجَّ على المنبر يقول : " يا أهل المدينة ، أين 

يقول : هذا يوم عاشوراء ، ولم يكتب  علماؤكم ؟ سمعت رسول هللا 
                                                           

 /48 /3أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب الصوم/ باب صوم الصبيان  - 1
مسلم في صحيحه/ كتاب الصيام/ باب من أكل في عاشوراء فليكف  - 1960

  2725 /152 /3بقية يومه 
 /149 /3أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الصيام/ باب صوم يوم عاشوراء  - 2
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 " .رطِ فْ يُ لْ م ومن شاء فَ ُص يَ لْ هللا عليكم صيامه ، وأنا صائم ، فمن شاء فَ 
1  

قال النووي : في قول معاوية رضي هللا عنه " أين علماؤكم "    
إلى آخره . ظاهره أنه سمع من يوجب صيام عاشوراء أو يحرمه أو 

، فأراد إعالمه أنه ليس بواجب وال محرم وال مكروه ، وخطب به يكرهه 
 .2في ذلك الجمع العظيم ولم ينكر عليه 

وقال ابن حجر : في سياق القصة إشعار بأن معاوية لم ير لهم    
اهتمام بصيام عاشوراء ، فلذلك سأل عن علمائهم ، أو بلغه عمن يكره 

 صيامه أو يوجبه .
" هذا يوم عاشوراء ، ولم  ووجه الداللة في الحديث : قوله    

 يكتب هللا عليكم صيامه " .
ه لم يكن فرضا قط ، وتعقبه قال ابن حجر : استدل به على أن   

بأنه ال داللة فيه الحتمال أن يريد : ولم يكتب هللا عليكم صيامه على 
، وغايته أنه عام خص باألدلة الدالة على تقدم  الدوام ، كصيام رمضان

وجوبه ، أو المراد أنه لم يدخل في قوله تعالى " كتب عليكم الصيام كما 
بأنه شهر رمضان ، وال يناقض  كتب على الذين من قبلكم " ثم فسره

                                                           

 /3أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب الصوم/ باب صيام يوم عاشوراء  - 1
 /3مسلم في صحيحه/ كتاب الصيام/ باب صوم يوم عاشوراء  - 2003 /56
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، ويؤيد ذلك أن معاوية  هذا األمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا
من سنة الفتح ، والذين شهدوا أمره بصيام  إنما صحب النبي 

عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة األولى أوائل العام الثاني ، 
األمر بصومه ، ثم ويؤخذ من مجموع األحاديث أنه كان واجبا ؛ لثبوت 

تأكد األمر بذلك ، ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ، ثم زيادته بأمر من 
 1أكل باإلمساك ، ثم زيادته بأمر األمهات أن ال يرضعن فيه األطفال 

، وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم " لما فرض رمضان ترك عاشوراء 
فدل على أن المتروك  " مع العلم بأنه ما ترك استحبابه ، بل هو باق ،

 وجوبه . 
ستحبابه ، والباقي مطلق وأما قول بعضهم : المتروك تأكد ا   

، فال يخفى ضعفه ، بل تأكد استحبابه باق ، وال سيما مع استحبابه
حيث يقول " لئن عشت   استمرار االهتمام به حتى عام وفاته 

                                                           
لألمهات أن ال يرضعن في عاشوراء األطفال ، أخرجه ابن خزيمة في  أمره  -1

ام/ باب استحباب ترك األمهات إرضاع األطفال يوم صحيحه/ كتاب الصي
من حديث  2089ورقم  2088رقم  /288 /3عاشوراء ، تعظيما ليوم عاشوراء 

يعظمه   رضي هللا عنها قالت : " كان النبي  -بفتح الراء وكسر الزاي  -َرِزينة 
عن ويدعو برضعائه ورضعاء فاطمة ، فيتفل في أفواههم ، ويأمر أمهاتهن أال يرض

إلى الليل " وزاد في رواية : "  فكان هللا يكفيهم " . قال ابن حجر في فتح الباري 
 : أخرجه ابن خزيمة وتوقف في صحته ، وإسناده ال بأس به .  237 /4



 

 عاشوراء في ضوء السنة النبوية دراسة موضوعية
1570 

ألصومن التاسع " ولترغيبه في صومه ، وأنه يكفر سنة ، وأي تأكيد 
 .1أبلغ من هذا ؟ 

قلت : وهذا هو الراجح بأن صوم عاشوراء كان فرضا ، ثم نسخ    
وجوبه ، وصار سنة مؤكدة ، بعد فرض صوم شهر رمضان وهللا أعلم 

. 
، فأبو حنيفة يقدره بعد فرض رمضان حكم صيام عاشوراء وأما    

ليس بواجب ، والشافعية يقدرونه : ليس متأكدا أكمل التأكيد . قال : 
النووي : وعلى المذهبين فهو سنة مستحبة اآلن ، وقال : اتفق العلماء 
على أن صوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجب . وقال القاضي عياض 
: كان بعض السلف يقول : كان صوم عاشوراء فرضا ، وهو باق على 

خ ، قال : وانقرض القائلون بهذا ، وحصل اإلجماع فرضيته لم ينس
على أنه ليس بفرض ، وإنما هو مستحب ، وروي عن ابن عمر رضي 
هللا عنهما كراهة قصد صومه وتعيينه بالصوم . والعلماء مجمعون على 

  2استحبابه وتعيينه وهللا أعلم . 
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 1571 (32حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

 الثاني املبحث
 عليهااإلشكاالت الواردة على صيام عاشوراء والرد 

 اإلشكال األول 
، كمـا  صوم عاشوراء عن قريش وهم أهل أوثـان كيف أخذ النبي 

جاء في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضـي هللا عنهـا 
قالــت : " كــان يــوم عاشــوراء تصــومه قــريش فــي الجاهليــة . وكــان رســول 

ه ، يصــومه فــي الجاهليــة ، فلمــا قــدم المدينــة صــامه وأمــر بصــيام هللا 
فلما فرض رمضان َتَرك يوم عاشوراء ، فمن شاء صامه ومن شاء تركه 

 "1 
يوم عاشوراء مع قريش بمكة  الجواب : ال يلزم من صومه    

قبل الهجرة ، أنه أخذه عنهم ، قال القرطبي : لعل قريشا كانوا يستندون 
ة إبراهيم وإسماعيل صلوات هللا وسالمه عيشر  أنه من  في صومه إلى

عليهم ، فإنهم كانوا ينتسبون إليهما ، ويستندون في كثير من أحكام 
يحتمل أن يكون بحكم الموافقة  ، وصوم رسول هللا  الحج وغيره إليهما

أعني  -عليه ، كما وافقهم على أن يحج معهم على ما كانوا يحبون لهم 
، أو أذن  -: حجته األولى التي حجها قبل هجرته ، وقبل فرض الحج 

 2 له في صيامه على أنه فعل خير . هللا
  

                                                           
 /3صيام يوم عاشوراء  أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب الصوم/ باب - 1

57/ 2002  

  138 /9المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   - 2
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 اإلشكال الثاني
 بــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا : " قــدم النبــي فــي حــديث عبــد هللا 

المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : ما هذا . قالوا : هذا يـوم 
صالح ، هذا يوم نجى هللا بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى . قـال 

 ظــاهره أنــه   1 : فأنــا أحــق بموســى مــنكم ، فصــامه وأمــر بصــيامه "
حين قدم المدينة وجد اليهود صياما يوم عاشوراء ، وإنما قدم المدينة في 

 ربيع األول . 
المراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه قال ابن حجر : الجواب :    

كان بعد أن قدم المدينة ، ال أنه قبل أن يقدمها علم ذلك ، وغايته أن 
قام إلى يوم عاشوراء ، المدينة فأ في الكالم حذفا تقديره ، قدم النبي 

، ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون  فوجد اليهود فيه صياما
يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية ، فصادف يوم عاشوراء بحسابهم 

المدينة ، وهذا التأويل مما يترجح به أولوية   ، اليوم الذي قدم فيه 
سالم ؛ إلضاللهم اليوم المسلمين ، وأحقيتهم بموسى عليه الصالة وال

المذكور وهداية هللا للمسلمين له ، ولكن سياق األحاديث تدفع هذا 
التأويل ، واالعتماد على التأويل األول . ثم وجدت في " المعجم الكبير" 
للطبراني ما يؤيد االحتمال المذكور أوال ، وهو ما أخرجه في ترجمة زيد 

خارجة بن زيد بن ثابت  بن ثابت من طريق أبي الزناد عن أبيه عن
عن أبيه قال : " ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس ، إنما كان 
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يوم تستر فيه الكعبة ، وكان يدور في السنة ، وكانوا يأتون فالنا 
فلما مات أتوا زيد بن ثابت فسألوه"  -يعني ليحسب لهم  -اليهودي 

سانيد : ال أدري ما ، قال شيخنا الهيثمي في زوائد الم 1وسنده حسن 
ظفرت بمعناه في كتاب "  -والكالم البن حجر  -معنى هذا . قلت 

اآلثار القديمة ألبي الريحان البيروني " فذكر ما حاصله : أن جهلة 
اليهود يعتمدون في صيامهم وأعيادهم حساب النجوم ، فالسنة عندهم 

يعتمدوا شمسية ال هاللية . فمن ثم احتاجوا إلى من يعرف الحساب ؛ ل
وعقب ابن حجر على هذا الرأي بأن فيه نظر ؛ ألن ما  عليه في ذلك .

شاهدناه من اليهود أنهم ال يعتبرون في صومهم إال باألهلة ، وأجاب 
باحتمال أن يكون فيهم من كان يعتبر الشهور بحساب الشمس ، لكن 

ر ال وجود له اآلن ، كما انقرض الذين أخبر هللا عنهم أنهم يقولون عزي
       2ابن هللا ، تعالى هللا عن ذلك وهللا أعلم .

 اإلشكال الثالث 
في قول أم المؤمنين عائشـة رضـي هللا عنهـا سبب صوم عاشوراء ، 

 : " كان يوم عاشوراء تصومه قـريش فـي الجاهليـة ، وكـان رسـول هللا 
ينـــافي   -تقـــدم فـــي اإلشـــكال األول  -الحـــديث يصـــومه فـــي الجاهليـــة " 

 قــــول ابــــن عبــــاس رضــــي هللا عنهمــــا : " قــــدم رســــول هللا  الســــبب فــــي
                                                           

عن زيد بن ثابت رضي  4743 /52 /5أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  - 1
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وســبق فــي اإلشــكال  ثتصــوم يــوم عاشــوراء " الحــدي المدينــة فــرأى اليهــود
 الثاني

الجواب : قال السندي : ال منافاة بين قول أم المؤمنين عائشة 
رضي هللا عنهما ، لجواز أنه أمر رضي هللا عنها ، وقول ابن عباس 

حصل االقتصار على أحدهما من بعض الرواة ،  بمجموع األمرين ، ثم
    1إما لعدم علمه باآلخر أو سهوا وهللا أعلم

 اإلشكال الرابع
في عاشوراء ، وخبرهم غير إلى خبر اليهود  كيف رجع النبي 

 مقبول
أوحي إليه بصدقهم  الجواب : قال المازري : يحتمل أن النبي    

، وزاد لك حتــى يحصــل لــه العلــم بــه فيمــا قــالوه ، أو تــواتر عنــده النقــل بــذ
أو أخبره به من أسلم مـنهم كـابن سـالم ، ثـم إنـه لـيس القاضي عياض : 

فــي الخبــر أنــه ابتــدأ األمــر بصــيامه ، بــل فــي حــديث عائشــة رضــي هللا 
عنها التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلـك ، فغايـة مـا فـي القصـة أنـه لـم 

اب صـــفة حـــال ، وجـــو  يحـــدث لـــه بقـــول اليهـــود تجديـــد حكـــم ، وإنمـــا هـــي
 2سؤال .

 اإلشكال اخلامس
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 باليهود في صومه ، مع أنه يحب مخالفتهم كيف اقتدى 
: " فأنا أحق بموسى منكم  قال السندي : في قوله الجواب :    

، وعلم بهذا أن المطلوب منه الموافقة  1" لقوله تعالى : )فبهداهم اقتده(
لموسى ، ال الموافقة لليهود ، فال يشكل أنه يحب مخالفة اليهود ، ال 

، وقال ابن حجر : احتمل أن يكون ذلك استئالفا لليهود كما  2موافقتهم 
استألفهم باستقبال قبلتهم ، ويحتمل غير ذلك ، وعلى كل حال ، فلم 

يصومه قبل ذلك ، وكان ذلك في الوقت يصمه اقتداء بهم ، فإنه كان 
 . 3الذي يحب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه 

 اإلشكال السادس
ظـــاهر مـــا جـــاء فـــي الصـــحيحين مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس رضـــي هللا 

المدينــة وجــد اليهــود  : " لمــا قــدم النبــي   ولفــظ البخــاري  - عنهمــا قــال
يصـومون عاشـوراء ، َفُسـِئُلوا عـن ذلــك فقـالوا : هـذا اليـوم الـذي أظفــر هللا 
فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ، ونحن نصومه تعظيما له ، فقال 
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يتعــارض  1 : نحــن أولــى بموســى مــنكم . فــأمر بصــومه " رســول هللا 
مــع مــا جــاء فــي صــحيح مســلم مــن حــديث ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا 

يوم عاشوراء وأمر بصيامه ، قـالوا : يـا  قال : " حين صام رسول هللا 
: فإذا  رسول هللا ، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى . فقال رسول هللا 

كــان العــام المقبــل ، إن شــاء هللا ، صــمنا اليــوم التاســع " قــال : فلــم يــأت 
    .2لعام المقبل ، حتى توفي رسول هللا  ا

 عن يومليهود أوال ل سؤال النبي :  قال القرطبيالجواب :    
، إنما كان ليستكشف السبب الحامل لهم على الصوم  وصومه عاشوراء

كلمة حق تقتضي تأنيسهم واستجالبهم وهي " ، فلما علم ذلك ، قال لهم 
وجه هذه األولوية : أنه علم من نحن أولى بموسى منكم وأمر بصومه" و 

حال موسى وعظيم منزلته عند هللا ، وصحة رسالته وشريعته ما لم 
يعلموه ، وال أحد منهم . وفي حديث ابن عباس اآلخر قول الصحابة 

: " إن يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود " كان هذا القول من  للنبي 
وها ، بدليل أن بعد أن تمادى على صومه عشر سنين أو نح النبي 

أمره بصومه ، إنما كان حين قدم المدينة ، وهذا القول اآلخر كان في 
من محرم تلك السنة ، وتوفي  السنة التي توفي فيها في يوم عاشوراء
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 1577 (32حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

في شهر ربيع األول منها ، لم يختلف في ذلك ، وإن كانوا  هو 
 أعلم اختلفوا في أي يوم منه ، وأصح األقوال في الثاني عشر منه وهللا

: " فإذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع " إنما قال هذا  . وقوله 
صغاءهم لما جاء به لحصول فائدة االستئالف المتقدم ، وكانت فائدته إ

حتى يتبين لهم الرشد من الغي ، فيحيا من حي عن بينة ، ويهلك من 
أعني أهل  - كان يحب مخالفتهم ،  ظهر عنادهمولما  هلك عن بينة  

التعارض يرتفع  النظر، وبالذي تقدم فيما لم يؤمر به ، وبهذا -الكتاب 
كان يحب موافقة أهل الكتاب ، وكان يحب  المتوهم في كونه 

مخالفتهم ، وأن ذلك في وقتين وحالتين ، لكن الذي استقر حاله عليه ، 
 أنه كان يحب مخالفتهم ، إذ قد وضح الحق ، وظهر األمر ولو كره

  . 1 وهللا أعلمالكافرون . 

 اإلشكال السابع
ل النصارى مـع اليهـود فـي تعظـيم عاشـوراء ، فـي حـديث ابـن خِ دْ لم أُ 

يــوم عاشــوراء وأمــر  عبــاس رضــي هللا عنهمــا " حــين صــام رســول هللا 
 2بصـــيامه ، قـــالوا : يـــا رســـول هللا إنـــه يـــوم تعظمـــه اليهـــود والنصـــارى " 
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مـع أن التعليـل بنجـاة موسـى وغـرق فرعـون ، يخـتص بموسـى  الحديث .
 واليهود ؟

ـــه الســـالم كـــان الجـــواب : قـــال ابـــن حجـــر :  يحتمـــل أن عيســـى علي
يصومه ، وهو مما لم ينسخ من شريعة موسـى عليـه السـالم ، ألن كثيـرا 
منها ما نسخ بشريعة عيسى لقوله تعـالى ) وألحـل لكـم بعـض الـذي حـرم 

كثـــر األحكـــام الفرعيـــة إنمـــا تتلقاهـــا النصـــارى مـــن ويقـــال إن أ 1 علـــيكم (
 التوراة .

 اإلشكال الثامن
ظاهر رواية البخاري من حديث أبي موسى األشعري رضي هللا 

: فصوموه  عنه : " كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا ، قال النبي 
ورواية مسلم : " كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود ، وتتخذه  2 أنتم "

ن الباعث على األمر أ 3: صوموه أنتم" عيدا . فقال رسول هللا 
محبة مخالفة اليهود ، حتى يصام ما يفطرون فيه ؛ ، بصوم عاشوراء

يتعارض مع حديث ابن عباس رضي هللا ، يصام ألن يوم العيد ال
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 1579 (32حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

الباعث على صيام عاشوراء موافقة اليهود  عنهما الذي يدل على أن
 على السبب ، وهو شكر هللا تعالى على نجاة موسى عليه السالم .

الجواب : قال ابن حجر : ال يلزم من تعظيم اليهود ليوم    
عاشوراء ، واعتقادهم بأنه عيد ، أنهم كانوا ال يصومونه ، فلعلهم كان 

وقد ورد ذلك صريحا في من جملة تعظيمهم في شرعهم أن يصوموه ، 
: " وإذا أناس من اليهود حديث أبي موسى الذي أخرجه البخاري بلفظ 

ولمسلم من وجه آخر عن قيس بن  1 يعظمون عاشوراء ويصومونه "
مسلم بإسناده قال : " كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه 

عجمة أي وهو بالشين الم 2عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم " 
      .3هيئتهم الحسنة 

 اإلشكال التاسع
في حديث ابن عباس رضي هللا عنهما الذي أخرجه الشيخين : " ما 

يتحــرى صــيام يــوم فضــله علــى غيــره إال هــذا اليــوم يــوم  رأيــت النبــي 
. إفادة بأن يوم عاشوراء  4 عاشوراء ، وهذا الشهر يعني شهر رمضان "
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، وهو يتعارض مـع مـا رواه مسـلم مـن أفضل األيام للصائم بعد رمضان 
حديث أبـي قتـادة مرفوعـا : " إن صـوم عاشـوراء يكفـر سـنة ، وإن صـيام 

فظاهره أن صيام يوم عرفة أفضـل مـن صـيام  1 يوم عرفة يكفر سنتين "
 يوم عاشوراء .

الجواب : قال ابن حجر : في قول ابن عباس رضي هللا عنهما    
إلى علمه ، فليس فيه ما يرد علم  : " ما رأيت " الحديث . أسند ذلك

غيره ، وقد قيل في الحكمة في تفضيل يوم عرفة : أن يوم عاشوراء 
،  منسوب إلى موسى عليه السالم ، ويوم عرفة منسوب إلى النبي 

 .2فلذلك كان أفضل
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 1581 (32حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بالقاهرة العدد )

 اخلامتة
 :وهي ، وفيها أهم نتائج البحث حسنها  تعالى أسال هللا

 معروف بالفضل من قبل اإلسالم . يوم عاشوراءأن  - 1
اإلسالم أقر بفضيلة يوم عاشوراء ، وأن صيامه يكفر سنة  أن - 2

 ماضية .
أن عاشوراء من األيام المرجو فيها قبول التوبة عند هللا  - 3 

 تعالى 
 العاشر من شهر هللا المحرم أن الراجح في يوم عاشوراء أنه  - 4
ضا ، ثم صار سنة مؤكدة ، الراجح أن صوم عاشوراء كان فر  - 5

 بعد فرض صيام شهر رمضان
أن أعلى مراتب صيام عاشوراء ، صوم التاسع والعاشر  - 6

  والحادي عشر من المحرم 
 أن شكر هللا تعالى على نعمه يكون بعبادته ال سيما بالصوم  - 7
ال مانع من مشاركة اآلخرين في الخير إذا كان حقا ، وهذا  - 8

 وهللا أعلم  السلمي والتواصل مع الغير .من باب التعايش 
  .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى هللا على         
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 دراصثبت امل
 القرآن الكريم

إتحـــاف الخيـــرة المهـــرة بزوائـــد المســـانيد العشـــرة لشـــهاب الـــدين  - 1
 -هـــ . دار الــوطن 840أحمــد بــن أبــي بكــر بــن إســماعيل البوصــيري ت

 هـ . 1420القاهرة سنة 
أخبـــار أصـــبهان ألبـــي نعـــيم أحمـــد بـــن عبـــد هللا بـــن أحمـــد بـــن  - 2

هــ . ط الـدار العلميـة 430إسحاق بـن موسـى بـن مهـران األصـبهاني ت 
 هـ 1405سنة  -الهند  -هي دل -

اإلرشاد في معرفـة علمـاء الحـديث ألبـي يعلـى الخليـل بـن عبـد  - 3
ط أولــى  -الريــاض  -هللا بــن أحمــد الخليلــي القزوينــي .  مكتبــة الرشــد 

  هـ 1409سنة 
 ألبـي عمـر يوسـف الجامع لمـذاهب فقهـاء األمصـار االستذكار - 4

ط أولى  -بيروت  -العلمية دار الكتب  بن عبد هللا بن عبد البر النمري 
 هـ 1421سنة 

األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة لنـور الـدين علـي بـن  - 5
هـــ  تحقيــق / 1014محمــد بــن ســلطان المشــهور بــالمال علــي القــاري  ت

 هـ1391 -بيروت  -مؤسسة الرسالة  -محمد الصباغ 
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اإلصابة فـي تمييـز الصـحابة ألبـي الفضـل أحمـد بـن علـي بـن  - 6
هـــ تحقيــق/ علــي محمــد البجــاوي . دار الجيــل 852ر العســقالني ت حجــ

 هـ .1412ط أولى  -بيروت  -
ط  -بيـــــروت  -األعـــــالم لخيـــــر الـــــدين الزركلـــــي . دار العلـــــم  - 7

 سادسة .
األمــــالي المطلقــــة ألبـــــي الفضــــل أحمـــــد بــــن علـــــي بــــن حجـــــر  - 8

ـــد الســـلفي . المكتـــب 852العســـقالني ت  هــــ تحقيـــق/ حمـــدي عبـــد المجي
 هـ 1416ط أولى  -بيروت  -اإلسالمي 

البحــــر المحــــيط ألبــــي حيــــان محمــــد بــــن يوســــف األندلســــي .  - 9
 .هـ1420سنة  -بيروت  -دار الفكر  تحقيق/ صدقي محمد جميل .

العــروس مــن جــواهر القــاموس ألبــي الفــيض محمــد بــن تــاج  - 10
بيـدي . دار الهدايـة  محمد بـن عبـد الـرزاق الحسـيني الملقـب بمرتضـى الزَّ

 بيروت بدون . -
تاريخ بغداد ألبي بكر أحمـد بـن علـي بـن الخطيـب البغـدادي  - 11

 هـ .1355سنة  -بيروت  -هـ . دار الكتب العلمية 463ت 
في فضل رجب ألبي الفضل أحمد بـن تبيين العجب بما ورد  - 12

. تحقيــق/ عبــد هللا بــن محمــد بــن هـــ 852علــي بــن حجــر العســقالني ت
 هـ1351القاهرة  -الصديق الغماري . مطبعة المعاهد 
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تحفــة األحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي ألبــي العــال محمــد بــن  - 13
هـــ تحقيــق/ صــدقي 1353عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحيم المبــاركفوري ت

 هـ .1415بيروت  -. دار الفكر  محمد جميل
تفسير ابن أبي حاتم ألبـي محمـد عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم  - 14
 -. تحقيــق/ أســعد محمــد الطيــب . المكتبــة العصــرية هـــ 327ت الــرازي 

   صيدا بدون .
تفسير القرآن العظيم ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  - 15

 .هـ1420ط ثانية  -القاهرة -طيبة هـ . دار 774الدمشقي ت
ــــي بــــن حجــــر  - 16 تقريــــب التهــــذيب ألبــــي الفضــــل أحمــــد بــــن عل

ط  -حلب  -هـ . تحقيق/ محمد عوامة . دار الرشيد 852العسقالني ت
 هـ .1411ثالثة 

تنزيــه الشــريعة المرفوعــة عــن األحاديــث الشــنيعة الموضــوعة  - 17
بــن  ألبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن عــّراق الكنــاني . تحقيــق/ عبــد هللا

ط ثانيــة  -بيــروت  -محمــد بــن الصــديق الغمــاري . دار الكتــب العلميــة 
 م .1981

تهــــذيب التهــــذيب ألبــــي الفضــــل أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر  - 18
ط ثالثــة  -بيــروت  -هـــ . دار إحيــاء التــراث العربــي 852العســقالني ت

 هـ .1413
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تهـــذيب الكمــــال ألبــــي الحجــــاج جمــــال الــــدين يوســــف المــــزي  - 19
بيـروت  -تحقيق د/ بشـار عـواد معـروف . مؤسسـة الرسـالة هـ . 742ت
 هـ .1409ط ثالثة  -

تهــذيب اللغــة ألبــي منصــور محمــد بــن أحمــد األزهــري . دار  - 20
 م .2001ط أولى  -بيروت  -إحياء التراث العربي 

التيســـير بشـــرح الجـــامع الصــــغير لـــزين الـــدين عبـــد الــــرؤوف  - 21
 هـ .1408ط ثالثة  -لرياض ا -المناوي . مكتبة اإلمام الشافعي 

جـــامع البيـــان عـــن تأويـــل آي القـــرآن ألبـــي جعفـــر محمـــد بـــن  - 22
تحقيق / أحمد محمد شاكر . مؤسسة الرسالة هـ . 310جرير الطبري ت

 هـ .1420ط أولى  -بيروت  -
ذير لجـــالل الـــدين الجـــامع الصـــغير مـــن أحاديـــث البشـــير النـــ - 23

 .هـ911السيوطي ت 
ــــر لجــــالل الــــدين الســــيوطي جمــــع الجوامــــع  - 24 أو الجــــامع الكبي

 هـ . ط الهيئة العامة للكتاب 911ت
 جملة قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة . - 25
حاشية السندي على صحيح البخاري ألبي الحسن محمد بـن  - 26

 بدون  0بيروت  -عبد الهادي السندي المدني . دار الفكر 
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الحديث المسلسـل بيـوم عاشـوراء لمحمـد بـن محمـد بـن محمـد  - 27
هــ . 1253بن أحمد السنباوي أبو عبد هللا المعروف باألمير الصـغير ت

  م .2011القاهرة  -شركة الوابل الصيب 
حلية األولياء وطبقات األصفياء ألبي نعيم أحمد بن عبد هللا  - 28

ط رابعــــــة  -روت بيــــــ -هـــــــ . دار الكتــــــاب العربــــــي 430األصــــــبهاني ت
  هـ .1405

الـــدر المنثـــور فـــي التفســـير بالمـــأثور لجـــالل الـــدين الســـيوطي  - 29
 هـ .1403ط أولى  -بيروت  -هـ . دار الفكر 911ت

الدرايـــة فـــي تخـــريج أحاديـــث الهدايـــة ألبـــي الفضـــل أحمـــد بـــن  - 30
هــ  . تحقيـق/ عبـد 852علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ت

 بدون  -بيروت  -ني . دار المعرفة هللا هاشم اليما
ســــنن ابــــن ماجــــه ألبــــي عبــــد هللا محمــــد بــــن يزيــــد القزوينــــي  - 31

 -مصـــر  -هــــ . تحقيـــق/ محمـــود خليـــل ، مكتبـــة أبـــو المعـــاطي 273ت
 بدون 

. هـــ275يمان بــن األشــعث السجســتاني تســنن أبــي داود لســل - 32
 بدون . -بيروت  -دار الكتاب العربي 

هــــــ . 279عيســـــى محمــــد الترمـــــذي ت ســــنن الترمـــــذي ألبــــي - 33
 بدون . -بيروت  -تحقيق/ أحمد شاكر . دار إحياء التراث العربي 
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سـنن الــدارمي ألبــي محمـد عبــد هللا بــن عبـد الــرحمن الــدارمي  - 34
 هـ .1407ط أولى  -بيروت  -هـ . دار الكتاب العربي 255ت

هــ 458السنن الكبير ألبي بكر أحمد بـن الحسـين البيهقـي ت - 35
 هـ .1344ط أولى  -الهند  -. تحقيق/ مجلس إدارة المعارف 

شــرح الزرقــاني علــى موطــأ مالــك لمحمــد بــن عبــد البــاقي بــن  - 36
ســـــنة  -بيـــــروت  -هــــــ دار الكتـــــب العلميـــــة 1122يوســـــف الزرقـــــاني ت

 هـ .1411
هــ . تحقيــق/ 516شـرح الســنة للحسـين بــن مسـعود البغــوي ت - 37

ط  -بيـروت  -محمد الشاويش . المكتب اإلسـالمي  -شعيب األرنؤوط 
 هـ .1403ثانية 

القــاهرة  -شـرح النــووي علــى صــحيح مسـلم . مؤسســة قرطبــة  - 38
 هـ .1414ط ثانية  -

شـرح صــحيح البخــاري ألبــي الحســن علـي بــن خلــف بــن عبــد  - 39
بــن بطــال القرطبــي . تحقيــق/ أبــو تمــيم ياســر بــن إبــراهيم . مكتبــة الملــك 
 هـ .1423ط ثانية  -الرياض  -الرشد 

شعب اإليمان ألبي بكر أحمـد بـن الحسـين بـن علـي البيهقـي  - 40
 -هــــ . تحقيـــق/ عبـــد العلـــي عبـــد الحميـــد حامـــد . مكتبـــة الرشـــد 458ت

 هـ .1423ط أولى  -الرياض 
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بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة صــحيح ابــن خزيمــة ألبــي  - 41
 -هـــ . تحقيــق/ محمــد مصــطفى األعظمــي . المكتــب اإلســالمي 311ت

 هـ .1390سنة  -بيروت 
صــحيح البخــاري ألبــي عبــد هللا محمــد بــن إســماعيل البخــاري  - 42

 هـ .1407ط أولى  -القاهرة  -هـ . دار الشعب 256ت
ري صـــحيح مســـلم ألبـــي الحســـين مســـلم بـــن الحجـــاج النيســـابو  - 43

  بيروت -هـ . دار الجيل 261ت
الضـــعفاء الكبيـــر ألبـــي جعفـــر محمـــد بـــن عمـــرو بـــن موســـى  - 44

هـ . تحقيق د/ عبـدالمعطي قلعجـي . دار الكتـب العلميـة 322العقيلي ت
 هـ .1404ط أولى  -بيروت  -

عمــــدة القــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري لبــــدر الــــدين العينــــي  - 45
 بيروت بدون  -. دار الفكر الحنفي 
عون المعبود شرح سنن أبي داود ألبي الطيـب محمـد شـمس  - 46

 -الحـــق العظـــيم آبـــادي . تحقيـــق/ صـــدقي محمـــد العطـــار . دار الفكـــر 
 هـ .1415بيروت سنة 

العيال ألبـي بكـر عبـد هللا بـن محمـد بـن عبيـد بـن سـفيان بـن  - 47
قــيس القرشــي المعــروف بــابن أبــي الــدنيا . تحقيــق د/ نجــم عبــد الــرحمن 

 م . 1990ط أولى  -الدمام  -ر ابن القيم خلف . دا
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فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري ألبــي الفضــل أحمــد بــن  - 48
ط أولــى  -القـاهرة  -هــ . دار الريـان 852علـي بـن حجـر العســقالني ت

 هـ .1407
فــردوس األخبـــار بمــأثور الخطـــاب لشــيرويه بـــن شــهردار بـــن  - 49

هــ .تحقيـق/ السـعيد زغلـول . دار الكتـب العلميـة 509شيرويه الديلمي ت
 بيروت . -

الفوائـد المجموعــة فــي األحاديــث الموضـوعة لمحمــد بــن علــي  - 50
هـــــ ت/ عبــــد الــــرحمن يحيــــى المعلمــــي . 1255بــــن محمــــد الشــــوكاني ت

 هـ1407ط ثالثة  -وت بير  -المكتب اإلسالمي 
فـــيض القــــدير شــــرح الجــــامع الصــــغير لمحمــــد عبــــد الــــرؤوف  - 51

 هـ .1418ط أولى  -مكة المكرمة  -المناوي . مكتبة نزار الباز 
كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث علـى  - 52

ــــوني ت هـــــ . مؤسســــة 1162ألســــنة النــــاس إلســــماعيل بــــن محمــــد العجل
 هـ .1405ط رابعة  -بيروت  -الرسالة 
كنز العمال في سـنن األقـوال واألفعـال لعـالء الـدين علـي بـن  - 53

ط  -ت بيـرو  -هــ . مؤسسـة الرسـالة 975حسام الدين المتقي الهندي ت
 هـ .1401خامسة 
لسان العرب لمحمـد بـن مكـرم بـن منظـور اإلفريقـي المصـري  - 54

 ط أولى . -بيروت  -. دار صادر 
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ـــــي بـــــن حجـــــر  - 55 ـــــي الفضـــــل أحمـــــد بـــــن عل لســـــان الميـــــزان ألب
هــ 1406ط ثالثـة  -بيـروت  -هـ . مؤسسة األعلمـي 852العسقالني ت

. 
وظـائف ألبـي الفـرج لطائف المعارف فيما لمواسم العام مـن ال - 56

هــ . دار ابـن 507عبد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب الحنبلـي الدمشـقي ت
 بدون  -القاهرة  -كثير 

الآللـــي المصـــنوعة فـــي األحاديـــث الموضـــوعة لجـــالل الـــدين  - 57
 بدون  -بيروت  -هـ . دار الكتب العلمية 911السيوطي ت

مجمــــع الزوائــــد ومنبــــع الفوائــــد لعلــــي بــــن أبــــي بكــــر الهيثمــــي  - 58
 هـ .1412 بيروت -هـ دار الفكر 807ت

اة المفاتيح شرح مشـكاة المصـابيح ألبـي الحسـن عبيـد هللا قمر  - 59
 -هـــ . إدارة البحــوث العلميــة 1414بــن محمــد بــن خــان المبــاركفوري ت

 هـ1404ط ثالثة  -الهند  -الجامعة السلفية 
هـــ . 241ند ألبــي عبــد هللا أحمــد بــن حنبــل الشــيباني تالمســ - 60

 بدون  -القاهرة  -مؤسسة قرطبة 
مشـــكاة المصـــابيح لمحمـــد بـــن عبـــد هللا الخطيـــب التبريـــزي .  - 61

 هـ .1405ط ثالثة  -بيروت  -المكتب اإلسالمي 
المعجـــم األوســــط ألبــــي القاســــم ســـليمان بــــن أحمــــد الطبرانــــي  - 62

. عبــد المحســن بــن إبــراهيم -وض هللا هـــ . تحقيــق/ طــارق بــن عــ360ت
 هـ .1415القاهرة سنة  -دار الحرمين 
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الموصــل  -المعجــم الكبيــر للطبرانــي . مكتبــة العلــوم والحكــم  - 63
 هـ .1404ط ثانية سنة  -

 -معجــــم المــــؤلفين لعمــــر رضــــا كحالــــة . مؤسســــة الرســـــالة  - 64
 هـ .1402ط ثالثة  -بيروت 
القــــــاهرة ســــــنة  -غــــــة العربيــــــة المعجــــــم الــــــوجيز . مجمــــــع الل - 65
 .هـ1420

معرفـــة التـــذكرة ألبـــي الفضـــل محمـــد بـــن طـــاهر المقدســـي .  - 66
 بيروت  -مؤسسة الكتب الثقافية 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ألبي العباس أحمد  - 67
 -هـــ . دار ابــن كثيــر 656بــن عمــر بــن إبــراهيم القرطبــي األنصــاري ت

 هـ 1417ط أولى  -بيروت 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشـتهرة علـى  - 68

هـــ . دار 902األلسـنة لشـمس الـدين محمـد بـن عبـد الـرحمن السـخاوي ت
 بيروت . -الكتاب العربي 
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