
  عاشوراء صيام ابتداء حول شبهة
  
  

 منهم والذي.  عاشوراء صيام مشروعية على البعض أوردها اليت الشبهات بعض هذه
 كالمه من أزهري شيخ أنه يزعم والذي اليوتيوب على له مقطعا الناس تداول مصري
  . ولبسه
 . هاعلي الرد يف يشاركوا نأ فاضلاأل العلم وأهل الكرام املشايخ خوةاإل من فأرجو
  . خريا اهللا وجزاكم.  صيامه فضل خيفى وال اهللا ذنبإ بواباأل على عاشوراء أن علما
 عن يعلم يكن مل والسالم الصالة عليه النيب أن يذكر البخاري يف احلديث أن:  منها

 وأمر السالم عليه صامه نهإ مث اليهود من فضله فتعلم ، املدينة قدم حىت عاشوراء صيام
 ذلك، يفعل أن قبل مات ولكنه ، التاسع ألصومن لقابل عشت لو : وقال ، بصيامه

 الثانية يف أو ، اهلجرة من األوىل السنة يف وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب مات فهل
  ؟ احلديث هذا على بناء
  . البخاري يف نهأ مع  احلديث كذب على ويدل  يشهد مما فهذا:  املشبه قال
 عاشوراء بفضل يعلم مل والسالم الصالة عليه النيب أن ليقا أن ميكن كيف يقول:  ثانيا

  ؟ اليهود من أو اهللا من الدين يأخذ هو فهل ؟ اليهود من الإ
  . الضالل من باهللا ونعوذ اهللا ستغفرأ

 عليه النيب قدوم أن آخرون مشبهون بعضها ذكر وقد للفائدة هنا ناأ ضيفهاأ: ثالثا
  ؟ حمرم يف يصومونه اليهود وجد يففك ولاأل ربيع يف كان للمدينة السالم

 معروفا كان وقد عاشوراء يصومون كانوا مكة كفار أن كذلك البخاري يف  أن كما
 يعرف يكن مل نهأ يقال فكيف.  عنهم اهللا رضي وأصحابه السالم عليه وللرسول هلم

  ؟ اليهود يد وعلى  املدينة، يف الإ عاشوراء
 وأصحابه هو السالم عليه النيب نأ وغريه خاريالب يف الصحيحة الروايات يف نأ: ثالثا
 قد مأ يصح فكيف ، رمضان يفرض نأ قبل واحد عاشوراء من أكثر صاموا قد



 مل رمضان نأ ومعلوم ، رمضان بفرض ذلك نسخ مث فرضا عاشوراء من أكثر صاموا
  ؟ اهلجرة من الثانية السنة يف الإ يفرض
 ابن هو عاشوراء أحاديث روى ممن أن غريهو البخاري عند اليت الروايات يف:  رابعا

 تعلم نهوأ ، يصومه السالم عليه النيب رأى أنه يقول نهوأ ، عنهما اهللا رضي عباس
 عليه النيب رأيت يقول أن عباس البن فكيف ، املدينة قدم عندما اليهود من فضله

 وأنه املدينة دخل ما أول له صيامه قصة عن أيضا ويتحدث ، عاشوراء يصوم السالم
 أن املعلوم من نإ حيث السنتني عمره يتجاوز مل وهو ، عاشوراء من أكثر يصوم رآه
.  سنتان له اهلجرة عند كان فقدإًذا  ، بسنتني اهلجرة قبل ولد عنه اهللا رضي عباس ابن

 هذه يف وهو املدينة السالم عليه الرسول دخول بدأ عن ويتحدث رأيت يقول فكيف
  ؟ ذلك يعقل فهل العمر

 رمضان يفرض أن قبل من عاشوراء من أكثر صام قد السالم عليه النيب أن أيضا قولهو
 ميكن فكيف اهلجرة من الثانية السنة يف فرض قد رمضان ألن سبق كما نظر فيه  نفإ ،

  ؟ عاشوراء من أكثر صيام السالم عليه للنيب
 يصوم انك أنه والسنن مسلم يف كما عنهما اهللا رضي عباس ابن عن ورد:  خامسا

 تاسوعاء هو عاشوراء أن ىلإ اهللا رمحه حزم ابن ذهب وهلذا ، عاشوراء وليس تاسوعاء
  . عاشوراء وليس
 املدينة أتى قد عنه اهللا رضي معاوية أن وغريه اهللا رمحه البخاري عند ورد نهأ:  سادسا
 أن ربأخ نهأ مث ؟ عاشوراء يصام ال ملاذا املنرب على وهو جييبوه أن علمائها من وطلب

 منهم شاء ومن ، يصومه سوف ممن هو وأنه ، بصيامه وأمر صامه السالم عليه النيب
  . يصم فال يشأ مل ومن صام

 مثل أمرا عنهم اهللا رضي والتابعني الصحابة من وهم ، وقته يف العلماء جيهل فكيف
 الفرض ريختأ مثل فهل.  قليلة بسنني  ذلك قبل عليهم مفروضا كان قد وهو ؟ ذلك

  ؟ وأبناؤهم الصحابة هلهجي



 بصيام أمر الذي هو عنه اهللا رضي معاوية أن على يدل هذا نأ:  الشيعة قالت ولذلك
 هكذا.  أمية بين من دخيلة بدعة فهو ، السالم عليه الرسول وليس ، وشرعه عاشوراء

  .  زعموا
 دهمعن عيد يوم وهو ، وتصومه تعظمه كانت اليهود أن األحاديث يف ذكر أنه:  سابعا

 فرعون من معه ومن السالم عليه موسى لنجاة هللا شكرا  ذكر كما اليهود صامه وقد ،
 ، اليوم يومه يعظمونه وال عاشوراء يصومون ال فهم ، اليهود عن معروف غري وهذا. 

  . تأرخيهم يف ذكره لوجد صحيحا ذلك كان ولو
 ال أن م واحلري ، فصاموه اليهود عند عيد يوم كان عاشوراء أن ذكر نهأ:  ثامنا

  . ويتصدقوا ويشربوا ويأكلوا فيه يفرحوا أن هلم ينبغي بل يصوموه
  . عيد ال مشقة والصوم ، يصام ال العيد ألن
 منهم.  عاشوراء يصوم ممن ليسوا مأ عنهم اهللا رضي الصحابة بعض عن ثبت كما
  . عنهما اهللا رضي عمر بن اهللا وعبد مسعود بن اهللا عبد
  . عاشوراء صيام مشروعية يف والطاعنني املشبهني بعض كرهذ ما جممل هذا

 عرضه أو ، عليهم الرد يف املشاركة يف العلم أو هليةاأل له كان ممن خواينإ من رجوأ
  . فيه احلق لتوضح العلماء كبار هيئة على

  
  اجلواب :

  
مسلم ، . رواه  التاسع ألصومن قابل إىل قيتَب لئنقوله عليه الصالة والسالم :  أوال :
  روه البخاري .ومل َي

من حديث عائشة رضي اهللا عنها : أن النيب صلى ( البخاري ومسلم )  يف الصحيحنيو
  . صيامهِب وأَمر صامه املدينة إىل هاَجر فلّما ، َيصوم عاشوراء اهللا عليه وسلم كان

 وسلم عليه اهللا صلى النيب أن رضي اهللا عنهمان حديث ابن عباس ِم ويف الصحيحني
،  عظيم يوم هذا:  فقالوا - عاشوراء يعين - يوما يصومون وجدهم املدينة مِدَق اّمِل



 أنا:  فقال،  هللا شكرا موسى فصام،  فرعون آل وأغرق موسى فيه اهللا ىّجَن يوم وهو
  . صيامهِب رَ وأَم امهَصَف،  منهم مبوسى أوىل

  " . صيامهِب َروأَم امهَصَفوسيأيت مزيد إيضاح حول قوله : " 
   

واألّمة ال  األّمة بالقبول ، اتهلقَّقد َت –أو يف أحدمها  –وما يف الصحيحني ِمن أحاديث 
خرب الصادق املصدوق عليه والكرمي ، جتتمع على ضاللة ؛ وقد دّل على ذلك القرآن 

   .الصالة والسالم 
ونُوا شهداء علَى الناسِ ويكُون وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتَكُفأما القرآن ، فقوله تعاىل : (

ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تَبين لَه الْهدى ويتَّبِع ، وقوله عزَّ وَجّل : ( )الرسولُ علَيكُم شهِيدا
اءسو منهج هلنُصلَّى وا تَوم لِّهنُو نينمؤبِيلِ الْمس راغَيريصم ت (.  

 ُأمَّةَ :  َقاَل َأْو - ُأمَِّتي َيْجَمُع ال اللََّه ِإنَّوأما السنة ، فقوله عليه الصالة والسالم : 
  . األلباين وصححه ، الترمذي رواه.  َضالَلةٍ  َعَلى - َوَسلََّم َعَلْيهِ  اللَُّه َصلَّى ُمَحمٍَّد

  
:  وقوله،  )أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ(:  عاىلت قوله فيها كفيَي ةنَّالسُّقال ابن عبد الرب : 

  . )وما آَتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاُكم عنه فَانْتَهوا(

 ألن،  اآلية )ويتَّبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنني(:  تعاىل اهللا قول نِم فمأخوذ اإلمجاع وأما
 جتتمع ال"  : وسلم عليه اهللا صلى النيب وقول ، الظاهر اهذ معه صحَي ال االختالف

 على جيوز ال ألنه ؛ خالفهم جيوز ال الصحابة إمجاع أن وعندي،  " ضاللة على أميت
وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتَكُونُوا شهداء عَلى ( :تعاىل اهللا قول ويف ، التأويل جهل مجيعهم

 الرسول أن كما،  خالفهم نَم على ةّجُح اجتمعوا إذا مجاعتهم أن على دليل) الناسِ
  . مجيعهم على ةّجُح وسلم عليه اهللا صلى



.  إليهم سكنَت والنفس،  بعدهم من على حجة الصحابة إمجاع : آخر موضع يف وقال
  . اهـ .  أصل وال ُسنة دون عنهم بَرْهَماْل فأين

  
  الصحيحني ، وتلّقتها بالقبول . وقد اّتفقت األمة على ِصّحة أحاديث
وُيكّذب شيئا منها ، َيحكم على  –أو أحدمها  –فالذي يطعن يف أحاديث الصحيحني 

  جمموع األمة بأا اجتمعت على ضاللة ، وقد علمت أن األمة ال جتتمع على ضاللة .
 بل َيجعل عقله حاكما على عقول علماء األمة خالل أكثر ِمن ألف سنة ! وكأن علماء

  األمة كانوا يف غفلة عّما توّصل إليه ُمتعاِلم يف آخر الزمان !!
  

فنعوذ باهللا من الضالل املبني وِمن َتزيني القبيح ، وذلك بأن َيرى اإلنسان أنه تنّبه إىل ما 
  مل يتنّبه له اجلهابذة ِمن زمن الصحابة إىل زماننا هذا !

  
اْلَجْمع ، وهو واِجب اديث ما أمكن اْلَجْمع بني األح وَسبيل أهل الِعْلم واإلميان :

  َشرعي .
 ُيصار ال األحاديث بني اجلمع أمكن إذا أنه العلماء بني خالف وال:  النووي اإلمام قال
  . جبميعها والعمل بينها اجلمع جيب بل بعضها ترك إىل
 ُيعَدل فال بينهما اجلمع أمكن فإن ، ظاهرا حديثان تعارض إذا:  شاكر أمحد الشيخ قال
  ما العمل وجيب ، ِبحاٍل غريه إىل هعن

 األدلة بني الترجيح على ُمَقدَّم وهو ، أمكن إذا واجب اجلمع:  الشنقيطي الشيخ وقال
  . اهـ .  األصول يف علم كما
  

بون األحاديث بعضها ببعض ، ِرْضفإم َي وأما طريقة أهل الزيغ والضالل والِبَدع :
والّطعن يف السُّنة ، لنيب صلى اهللا عليه وسلم ، ويّتخذون ذلك ذريعة ِلَرّد أحاديث ا

  .وتشكيك الناس يف دينهم 
  



مل يأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم صيام يوم عاشوراء من اليهود ؛ ويدّل على  ثانيا :
 ، اجلاهلية يف عاشوراء تصوم قريش كانت:  قالت عنها اهللا رضي عائشة ذلك حديث

 روأَم صامه املدينة إىل رهاَج افلّم ، صومهَي لموس عليه اهللا صلى اهللا رسول وكان
  . تركه شاء ومن ، صامه شاء من:  قال رمضان شهر ُفِرض فلما ، صيامهِب

 ُيفرض أن قبل بصيامه ريأُم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان:  قالت رواية ويف
 رواه.  أفطر شاء نوَم ، عاشوراء يوم صام شاء نَم كان رمضان ُفرض فلما ، رمضان

  . ومسلم البخاري
  . عنهما اهللا رضي عمر ابن حديث نِم أخرجاه وكذلك
 ِعلمه قبل كان األمة على وافتراضه ، اليوم لذلك وسلم عليه اهللا صلى النيب فتعظيم
  . له اليهود ِبصيام وسلم عليه اهللا صلى

  . اهلجرة قبل اليوم يصوم ذلك وسلم عليه اهللا صلى النيب فقد كان
  

 اقتداء عاشوراء وسلم عليه اهللا صلى النيب مُصَي مَل :يف " اْلُمْفِهم " رطيب الق قال
 ثدَ َح الذي لكن ، هماِلَحِب مهْلِع وقبل ، عليهم قدومه قبل صومَي كان فإنه ؛ باليهود

 يف احلكمة كانت كما ، هلم واستدراًجا ، لليهود استئالًفا والتزامه إلزامه ذلك عند له
 وسلم عليه اهللا صلى النيب كان الذي الوقت هو الوقت هذا وكان ، متهَلْبقِ  استقباله

  . اهـ .  عنه ُينَه مل فيما الكتاب أهل موافقة فيه بُيِح
  

 موسى أيب حديث في، ف اَلفهمه باليهود ، وإمنا َخبََّشَتوالنيب صلى اهللا عليه وسلم مل َي
 وُيلبسون ، ِعيدا يتخذونه ، عاشوراء يوم صومونَي خيرب أهل كان:  قال عنه اهللا رضي

.  أنتم فصوموه:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ، وَشارم ُحِليهم فيه نساءهم
  . مسلم رواه

:  قال عنهما اهللا رضي عباس ابنفي حديث َعَزم على ُمخالفتهم يف آخر حياته ، فو
 يا:  قالوا ، بصيامه روأَم عاشوراء يوم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صام حني

:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال.  والنصارى اليهود مهعظُِّت يوم إنه اهللا رسول



 حىت لاملقِب العام يأت فلم:  قال.  التاسع اليوم صمنا اهللا شاء إن لاملقِب العام كان فإذا
  وسيأيت مزيد تفصيل . . مسلم رواه.  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول تويف

  
اْلَجمع َبني حديث عائشة يف صيام النيب صلى اهللا عليه وسلم عاشوراء يف مكة  ثالثا :

قبل اهلجرة ، وَبني حديث ابن عباس يف صيام النيب صلى اهللا عليه وسلم عاشوراء يف 
  املدينة بعد اهلجرة :

 وسلم عليه اهللا صلى النيب وكان اجلاهلية يف صومهَت قريش تكون أن حتملُيأن ُيقال : 
 شريعة من كان أنه مِلوَع هاجر فلما،  ذلك ركتَ  ثِعُب فلما،  بعثيُ  أن قبل يصومه
.  جوبهُو خِسُن ضانَمَر ضِرُف فلما،  بصيامه روأَم صامه عليه الصالة والسالم موسى

  قاله الباجي .
 من اجلاهلية كانت عاشوراء يوم أن:  األحاديث جمموع نِم واحلاصلوقال النووي : 

 صومه يِقَب مث متأكدا بصيامه اإلسالم وجاء،  يصومونه واليهود وغريهم قريش كفار
  . اهـ .  التأكد ذلك نِم أخّف

  
  )اليهود نِم إّال عاشوراء بفضل يعلم مل والسالم الصالة عليه النيب أنُشبهة ( رابعا :

هذا باِطل مردود ِبما َثَبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان َيصومه قبل اهلجرة ، أي 
أنه عليه الصالة والسالم َعِلم ِبَفْضل صيام عاشوراء قبل أن ُيهاجر إىل املدينة ، : 

فيكون سؤاله عليه الصالة والسالم لليهود عن سبب ختصيص ذلك اليوم بالتعظيم ، ال 
  عن أصل مشروعية صيامه .

يوم عاشوراء مما تتابعت الشرائع على تعظيمه ، ففي حديث عائشة رضي اهللا لعل بل 
.  الكعبة فيه سترُت يوما وكان رمضان يفرض أن قبل عاشوراء يصومون كانواا : عنه

  . ، واللفظ للبخاري رواه البخاري ومسلم 
 مُظعَ َف اجلاهلية يف قريش تَبَنأْذ:  فقال؟  عاشوراء قريش صوم عن سئل عكرمةوقد 

  . رهفَِّكُي عاشوراء صوموا:  هلم فقيل،  صدورهم يف



 الكعبة مونعّظُي كانوا اجلاهلية أن فيديُ "  الكعبة فيه سترُت يوما نوكاقال ابن حجر : " 
  . اهـ .  ا قومونوَي،  بالستور قدميا

  
أن َيكون سؤاله عليه الصالة والسالم لليهود مثل سؤاله هلم عن آية الرَّْجم يف  وُيحتَمل

ولكن لُيعلم ُموافقة  ، - كما َزعموا  -م ِمن اليهود علَّالتوراة ؛ ال ليستدّل به ، وال ليَت
، وأنه َيخرج ما جاء به عليه الصالة والسالم ِلَما جاء به موسى عليه الصالة والسالم 

  .ِمن مشكاة واحدة ، كما سيأيت 
حتديثه عليه الصالة والسالم للمسلمني ِبما جاء به وأخرب عنه متيم الداري  ونظري هذا :

 مل أتدرونلك قوله عليه الصالة والسالم : رضي اهللا عنه ِمن َخَبر الدّجال ، ويؤيِّد ذ
 ، لرهبة وال لرغبة مجعتكم ما واهللا إين:  قال ، أعلم ورسوله اهللا:  قالوا ؟ مجعتكم
 وحدثين ، ملَ وأْس عاَيفَب اءَجَف ، نصرانيا رجال كان الداري متيما ألن مجعتكم ولكن
  لم . رواه مس.  الدجال مسيح عن ثكمدَِّحُأ كنت الذي قواَف حديثا

  
 به جاء والذي هذا إنما قاله النجاشي حينما َسِمع القرآن ، فإنه قال :  وُيْشِبه هذا :

  . رواه اإلمام أمحد .  واحدة مشكاة من ليخرج موسى
  

) فيه سوء أدب مع مقام النيب صلى اليهود من أو اهللا من الدين يأخذ هو فهلَفَقول (
  ة ، وكأن هذا َخِفي على مجيع علماء األمة .اهللا عليه وسلم ، ومع مْنِزلة علماء األم

  
فيما مل  –وافقة اليهود مع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف أول اهلجرة ُيحب ُم

  ُيؤَمر به بشيء ، مث خاَلَفهم .
،  أشعارهم سدلونَي الكتاب أهل كان:  قال رضي اهللا عنهما عباس ابنففي حديث 

 حبُي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وكان ، وسهمرؤ قونُرْفَي املشركون وكان
 مث ناصيته وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول َلَدَسَف ، به رؤَمُي مل فيما الكتاب أهل وافقةُم
  رواه مسلم . . بعد قَرَف



  
  عاشوراء وُموافقة أهل الكتاب ِمن هذا الباب . صيامما وقع ِمن ن وقد ُيقال : إ

  
 اهللا رسول دمَق:  قال ، عنهما اهللا رضي عباس ابنديث ا يف الصحيحني من حا َموأمَّ

 ذلك عن ئلوافُس،  عاشوراء يوم صومونَي اليهود فوجد ، املدينة وسلم عليه اهللا صلى
 فنحن ، فرعون على إسرائيل وبين ، موسى فيه اهللا أظهر الذي اليوم هذا:  فقالوا ؟

 رفأَم،  منكم وسىُمِب أوىل حنن:  وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال ، له تعظيما نصومه
  . ومهَصِب

   . صيامهِب َروأَم امهَصَفويف رواية : 
  . رواه البخاري ومسلم .  أنتم وهوُمُصَفويف حديث أيب موسى رضي اهللا عنه : 

  فليس فيه أن ابتداء الصيام كان بسبب سؤال اليهود ، بل ُيحتمل :
، وليس فيه نّص على أنه مل صيامه ر ِبْمأن يكون أَمر ِبصيامه تأكيدا ، وَكرَّر األ - ١

   .َيُصمه إّال بعد سؤال اليهود وَخَبرهم 
: أن النيب صلى اهللا عليه ويدّل على هذا ما جاء يف حديث عائشة رضي اهللا عنها 

  . صيامهِب وأَمر صامه املدينة إىل هاَجر فلّما ، َيصوم عاشوراء وسلم كان
م عاشوراء بعد أن ُفِرض رمضان ، كما يف حديث صياِبأْمر إرشاد  َرأمَ أن يكون  - ٢
 فقال ؟ عاشوراء يوم صوم عن وسئلمرفوعا وفيه :  عنه اهللا رضي األنصاري قتادة أيب
  رواه مسلم .  . املاضية السنة كفرُي: 
 أوىل حنن؛ ِلقوله عليه الصالة والسالم :  َيكون أراد إظهار ذلك لليهودأن  - ٣
: إذا ُكّنا أْوَلى ِبموسى عليه الصالة والسالم ِمن اليهود ،  . وهذا يعين منكم وسىُمِب

  فنحن نصومه .
تعظيم النيب صلى اهللا عليه وسلم مع ما يف ذلك ِمن تأليف قلوب اليهود ، إذا رأوا 

  لنيب اهللا موسى عليه الصالة والسالم .
 املقبل العام كان فإذا"  : وسلم عليه اهللا صلى وقوله قال القرطيب يف " اْلُمْفِهم " :

 االستئالف فائدة حلصول وسلم عليه اهللا صلى هذا قال إمنا ؛ " التاسع اليوم مناُص



 حيافَي ، الغي نِم الرشد هلم يتبني حىت به جاء اَمِل إصغاءهم:  هفائدت وكانت.  ماملتقدِّ
 -  خمالفتهم بحي كان عنادهم ظهر امَّوَل.  بينة عن هلك من هلكوَي بينة عن حّي نَم
 التعارض يرتفع تقدَّم وبالذي ، النظر وذا.  به رؤَمُي مل فيما - الكتاب أهل:  عينأ
 حيب وكان ، الكتاب أهل موافقة حبُي كان وسلم عليه اهللا صلى كونه يف مهََّوَتُماْل

 حيب كان أنه:  عليه حاله استقر الذي لكن ، وحالتني وقتني يف ذلك وأن.  خمالفتهم
  . الكافرون هِرَك ولو،  راألْم هروَظ ، احلق ضحَو قد إذ ؛ خمالفتهم

 كان إمنا عاشوراء يوم عن لليهود وسلم عليه اهللا صلى النيب وسؤال وقال أيضا :
 تقتضي حق كلمة هلم قال ذلك مِلَع فلما ، الصوم على هلم احلامل السبب ليستكشف

 األولوية هذه ْجهَوَو ؛ " منكم مبوسى وأوىل أحق حنن ":  وهي ، واستجالم تأنيسهم
 مل ما ، وشريعته رسالته ةّحوِص ، اهللا عند لتهِزنْ َم ظيموَع موسى حال نِم َعِلم أنه: 
  . اهـ .  نهمِم أحٍد وال ، مُه علموهَي

م سلم على سبيل اإلخبار ِلمن أسَلأن ذلك كان ِمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و – ٤
  منهم ، لزيادة إميانه وتقرير ذلك يف نفسه .

 اهللا صلى النيب مِدَق فلما،  صومهَت كانت قريشا أن سلمُم وىَر عياض : القاضي قال
"  هصاَم: "  فقوله ، سؤال وجواب ، حال فةِص هي إمنا.. صامه  املدينة وسلم عليه
 َمن هِب َرَأْخَب أنه على اهَنْلَمَحَل هذا كان ولو ، هموِلَقِب حينئذ صومه ابتدأ أنه فيه ليس

  . اهـ .  وغريه َسَالم ِنكاْب،  ُعلمائهم ِمن مَلأْس
أن األمر بصيام عاشوراء ليس اتَِّباعا ألهل الكتاب ، وإمنا هو أْمر باالقتصار على  – ٥

  الصيام دون غريه مما تفعله اليهود .
 هعّدَت عاشوراء يوم كان:  قال عنه اهللا رضي موسى أيبوُيؤكِّد هذا ما جاء يف حديث 

رواه البخاري ومسلم .  . أنتم وهوُمصُ َف:  وسلم عليه اهللا صلى النيب قال،  يداِع اليهود
  . -وقد تقّدم  –

" َيعين : اْقَتِصروا أنتم على الصيام دون  أنتم وهوُمُصَففقوله عليه الصالة والسالم : " 
  غريه ِمن مظاهر العيد اليت كانت عند اليهود .



 لليهود استئالًفا امهَزِتواْل إلزامه ذلك عند له ثَدَح الذي: قال القرطيب يف " اْلُمْفِهم " 
  وقد تقدَّم بتمامه .. اهـ .  هلم واستدراًجا ،

 تدلّ  األحاديث هذه ظاهر بعد أن أْوَرد أحاديث عاشوراء : يف التفسريوقال القرطيب 
 عليه مبوسى اقتداء بصيامه روأَم عاشوراء صام إمنا وسلم عليه اهللا صلى النيب أن على

 قالت عنها اهللا رضي عائشة وتهَر اَمِل ، كذلك وليس،  اليهود به أخرب ما لىع السالم
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وكان،  اجلاهلية يف قريش تصومه عاشوراء يوم كان: 

 ركتُ  رمضان ضرِ ُف فلما،  بصيامه روأَم صامه املدينة مِدَق فلما،  اجلاهلية يف يصومه
  . ومسلم البخاري أخرجه. تركه شاء ومن،  صامه شاء فمن؛  عاشوراء يوم صيام
.  الصغار مونهّوَصُي كانوا حىت هَرأْم دوأكَّ بهَجأْو:  أي " صيامهِب َروأَم" : يف قوله وقال 

  اهـ . 
 صومهَت كما صومهَي كان سلم و عليه اهللا صلى أنه:  ذلك خمتصر : النووي وقال
 ، تواتر أْو ، يِبَوْح أيضا امهَفَص صومونهَي هودالي َفَوَجد املدينة َقِدم مث ، مكة يف قريش

  . اهـ .  آحادهم أخبار جردُمِب ال ، اجتهاد أو
  

 ، الكتاب ألهل قاواِفُم يكن مل صومه أصل كان فإذا وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :
 الذي أن:  لليهود وبيانا صومه ،ِل توكيدا " منكم مبوسى أحق فنحن"  : قوله فيكون

  . اهـ .  منكم مبوسى أوىل فنكون ، نفعله أيضا حنن موسى وافقةُم نِم فعلونهَي
  

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلّقاه ِمن اليهود ، فإنه لو تلّقاه  ولو افترضنا َجَدال
  .منهم ما كان له أن يأخذه ابتداء منهم إّال ِبَوْحي 

أُولَئك الَّذين هدى اللَّه فَبِهداهم ( آنبل هو مأمور باالقتداء باألنبياء السابقني ِبَنّص القر
هاقْتَد( .  

 شرائع باعاتِّ وجوب على اآلية ذه العلماء بعض احتج وقد:  قال القرطيب يف التفسري
 حارثة أم عيَِّبالرُّ أخت أن:  وغريه مسلم صحيح يف كما، النص فيه مِدُع فيما األنبياء



 اهللا صلى اهللا رسول فقال ، وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل فاختصموا،  إنسانا تَحَرَج
 فالنة نِم ّصَتْقأُي اهللا رسول يا:  بيعالّر أم فقالت، " القصاص القصاص:"  وسلم وعليه

 أم يا اهللا سبحان:"  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال.  منها ّصَتْقُي ال واهللا! ؟
 حىت زالت فما:  قال.  أبدا منها ّصتَ ْقُي ال واهللا:  قالت.  اهللا كتاب القصاص بيعالّر
 على أقسم لو نَم اهللا عباد من إن :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال.  يةالدِّ لواِبَق

وكَتَبنا علَيهِم فيها أَن ( : هقول على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فأحال.  ألبره اهللا
 هذه يف إّال ّنالسِّ يف القصاص على ّصنَ  تعاىل اهللا كتاب يف وليس . اآلية) النفْس بِالنفْسِ

 هذا وإىل.  عليها وأحال،  ا مَكَحفَ  ذلك ومع،  التوراة شرع عن ربَ َخ وهي ، اآلية
 قال.  منها دِجُو مبا العمل جبَي وأنه ، الشافعي وأصحاب مالك أصحاب معظم ذهب

  اهـ .  . مالك أصول تقتضيه الذي وهو:  بكري ابن
  

بال َوْحي ، فإن ال ُيقّر على اخلطأ يف اجتهاده ، كما يف  ولو افترضنا َجَدًال أنه تلّقاه
  قضية األسرى واألعمى ، ويف غريها ، بل يأتيه الوحي ِلبيان ما فيه خطأ .

  ولذلك قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف بعض أجوبته :
 نِم همّقَح مَلْعَي ألنه ؛ قهمواِفُي أن له كان الذي وهو وسلم عليه اهللا صلى فالنيب

  . اهـ .  عهبِ تََّن وحنن ، إياه اهللا مهعّلُي مبا ؛ لهماِطَب
  

  .) اليهود يد وعلى ، املدينة يف ّالإ عاشوراء يعرف يكن مل نهأوذا ُتْهَدم ُشبهة (
  صيام عاشوراء عن اليهود . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  لقََّتي فَلم
  

  عوى أن صيام عاشوراء كان ِمن ِبدع بين أمّية ، َمرُدود ِمن ُوجوه :د خامسا :
 بصيام ريأُم فلم ، عاشوراء يوم يف املدينة مِدَق عنه اهللا رضي معاوية أن الوجه األول :

  . فضل يوم عاشوراءلناس بيَّن لبل !  اليوم ذلك



 خطيبا سفيان أيب بن معاوية مسع أنه الرمحن عبد بن ميدُح طريق نِم الصحيحني ففي
 أهل يا علماؤكم أين:  فقال ، عاشوراء يوم خطبهم - مهاِدَق دمةَق يف يعين - باملدينة
 ، عاشوراء يوم هذا:  اليوم هلذا يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت ؟ املدينة

 نوَم ، فليصم يصوم أن منكم أحب فمن ، صائم وأنا ، صيامه عليكم اهللا كتبَي ومل
  . فليفطر فطرُي أن أحب

ومعاوية رضي اهللا عنه ُيخرب ِبقول النيب صلى اهللا عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء ، 
وهو مؤَمتن على ما هو أعظم من ذلك : أَال وهو كتابة الوحي ، فالطَّعن يف معاوية 

  رضي اهللا عنه َطعن يف الدِّين كّله .
 هلذا يقول وسلم عليه اهللا لىص اهللا رسول مسعت:   معاوية عن قولهقال النووي : 

 أحب فمن،  صائم وأنا،  صيامه عليكم اهللا يكتب ومل،  عاشوراء يوم هذا:  اليوم
 النيب كالم نِم لهُك هذا " فليفطر يفطر أن منكم أحب ومن،  مُصفلَي يصوم أن منكم
  . اهـ .  النسائي رواية يف اًنّيَبُم جاء هكذا وسلم عليه اهللا صلى

اُبون األمراء وال ُيجاملوم الصحابة رضي اهللا عنهم مل يكونوا ُيَح أن : الثاينالوجه 
  نهم ، بل ُينكرون عليهم عالنية .على حساب ِدي

 ، يديه رافعا املنرب على مروان بن شرِب رأى ؤيبةُر بن عمارة أنففي صحيح مسلم 
 على يزيد ما موسل عليه اهللا صلى اهللا رسول رأيت لقد ، اليدين هاتني اهللا قبح:  فقال

  . املسبحة بإصبعه وأشار هكذا، بيده يقول أن
 قاعدا َخطب حني احلكم أم بن الرمحن عبد على عنه اهللا رضي جرةُع بن كعب وأْنكر

 تعاىل اهللا وقال ، َقاِعًدا َيْخُطب ! اْلَخِبيث هذا إىل انظروا:  عنه اهللا رضي كعب فقال ،
  . مسلم رواه) . َقاِئًما َوَتَرُكوَك ِإَلْيَها اْنَفضُّوا ًواَلْه َأْو ِتَجاَرًة َرَأْوا َوِإَذا: (
 قبل العيد يوم باخلطبة بدأ نَم أول:  قال شهاب بن طارق طريق نِم مسلم صحيح ويف

 ، لك هنا ما ُترك قد:  فقال ، اخلطبة قبل الصالة فقال رجل إليه فقام ، مروان الصالة
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت ، يهعل ما قضى فقد هذا أما:  سعيد أبو فقال
 يستطع مل فإن ، فبلسانه يستطع مل فإن ، بيده فليغريه منكرا منكم رأى من:  يقول
  . اإلميان أضعف وذلك ، فبقلبه



 رسول أصحاب من وكان عمرو بن عائذ أن احلسن طريق نِم أيضا مسلم صحيح ويف
 مسعت إين بين أي:  فقال ، زياد نب اهللا عبيد على دخل وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 ، منهم تكون أن فإياك ، احلطمة الّرعاء شّر إن:  يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 وهل:  فقال وسلم عليه اهللا صلى حممد أصحاب خنالة نِم أنت فإمنا اجلس:  له فقال

  ! غريهم ويف بعدهم النخالة كانت إمنا! ؟ خنالة هلم كانت
  ذلك كثرية .واألمثلة على 

  فكيف ُيظّن بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُمحاباة أحد كائنا َمن كان ؟
ه ال ُيعَرف يف أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم ورضي اهللا عنهم أن : الثالثالوجه 

َمن َوَقع يف الِبْدَعة ، وقد زّكاهم اهللا تبارك وتعاىل ، وزّكاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
، فال يِصّح وال جيوز القول بأن صيام يوم عاشوراء ِبدعة ابتدعها معاوية رضي  وسلم

  اهللا عنه .
مجهور أهل الِعْلم على استحباب صيام يوم عاشوراء ، فهل غاب  أن : الرابعالوجه 
  لو كان حقا ؟!عن مجاهري علماء األمة ذلك 

 ال؛  صحيح حديث وهو،  عائشة حديث على لمالِع أهل عند والعمل قال الترمذي :
. اهـ  ضلالَف نِم فيه رِكُذ اَمِل صيامه يف بِغَر نَم إّال باواِج عاشوراء يوم صيام رونَي

 .  
  

 جهَو على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صاَم رمضان ضِرُف اّموَلقال ابن عبد الرب : 
 بعده ذلك لوفع،  ومهَص لْضَفِب وأخرب،  ذلك على صيامهِب روأَم،  كوالتربّ  الفضيلة
  . اهـ .  أصحابه

 اليوم هو عاشوراء بأن واخللف السلف نِم العلماء مجاهري وذهب:  النووي قالو
  . اهـ.  األحاديث ظاهر وهذا ، رَّمَحُماْل من العاشر

  بل َنَقل النووي اإلمجاع على استحباب صيام يوم عاشوراء .
  . اهـ .  بواجب ليس ُسنة ماليو عاشوراء يوم صوم أن على العلماء اتفق فإنه قال :

  



 عليكم اهللا يكتب ومل،  عاشوراء يوم هذاوقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
  رواه البخاري ومسلم .  . فطرفلُي شاء نوَم،  مُصفلَي شاء فمن،  صائم وأنا،  صيامه

  قال ابن عبد الرب : 
 صلى اهللا رسول خيصه مل ألنه،  عاشوراء يوم صوم لْضَف على دليل احلديث هذا ويف
 له صائم بأنه إياهم وإخباره،  ذلك إىل وإرشادهم صيامه إىل تهمّ ُأ هِبْدَنِب وسلم عليه اهللا

. اهـ  نةَسَحاْل األسوة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ويف،  فيه لْضَفِل إالَّ به ليقتدوا
 .  

ن ة هذا احلديث ، بل جاء ِمأن معاوية رضي اهللا عنه مل َيْنَفِرد برواي الوجه اخلامس :
 يف عاشوراء يوم تصوم كانت قريشا نأا قالت : إ عنها اهللا رضي عائشةحديث 
 وقال،  رمضان ضِرفُ  حىت بصيامه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأَم مث، اجلاهلية
. رواه البخاري  أفطر شاء ومن،  صمهفلَي شاء نَم:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
  .  ومسلم

 شاء نَم اإلسالم جاء فلما ، اجلاهلية يف صامُي كان عاشوراء يوم نويف رواية ملسلم : إ
  . تركه شاء ومن،  صامه

  
 واحد عاشوراء من أكثر صاموا قد وأصحابه هو السالم عليه النيب نأُشبهة ( : خامسا

 خنس مث فرضا عاشوراء من أكثر صاموا قد مأ يصح فكيف ، رمضان فرضُي نأ قبل
  )اهلجرة من الثانية السنة يف الإ يفرض مل رمضان نأ ومعلوم ، رمضان فرضِب ذلك

  
سبق القول : أن طريقة أهل الِعلم واإلميان : التوفيق بني النصوص واْلَجْمع بينها ، 

  وطريقة أهل الزيغ : َضْرب النصوص بعضها ببعض !
  

  ن هذا ، وليس جوابا واحداولو َكّلف املتكلِّم نفسه البحث عن جواب َلَوجد أجوبة ع
  ما كان قبل اهلجرة وما بعدها ، فُيمكن تكرر الصيام .أن ُيْحَمل هذا على  أحدها :



 كانت قريشا نقالت : إ -وقد َسَبق  – عنها اهللا رضي عائشةويدّل عليه حديث 
 حىت صيامهِب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأَم مث،  اجلاهلية يف عاشوراء يوم تصوم

 شاء ومن،  صمهفلَي شاء نَم:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وقال،  رمضان ضِرُف
  رواه البخاري ومسلم . .  أفطر

دّل على هذا ما يف وأن صيام عاشوراء كان َفْرضا حىت ُفِرض صيام رمضان ، وَي
  . رواه البخاري ومسلم . عنها اهللا رضي عائشةحديث 
تأّخرت هجرته ، فيكون صام أكثر من عاشوراء  أن ذلك قد ُيْحمل على َمن ثانيها :

؛ فيكون صام قبل أن ُيهاجر ؛ فيكون صومه لعاشوراء قبل أن يبلغه َنسخ فرضيته 
  . رمضان وصام عاشوراء 

ض صيام رِ ُفلعاشوراء مل ينقطع عندما صيام النيب صلى اهللا عليه وسلم أن  ثالثها :
 العام كان فإذا: يف صيام عاشوراء ل رمضان ، بدليل : أنه عليه الصالة والسالم قا

 اهللا رسول تويف حىت املقبل العام يأِت فلم:  قال.  التاسع اليوم صمنا اهللا شاء إن املقبل
  .  وسلم عليه اهللا صلى

فقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصوم عاشوراء حىت ُقبض عليه الصالة 
  والسالم .

نة ، وَضْرب بعض النصوص إّال التشويش على السُّإيراد هذه الشُّْبهة ليس وراءها ف
  ببعض !

  
 أن قبل من عاشوراء من أكثر صام قد السالم عليه النيب أن أيضا وقولهفقول : (

رضي اهللا وليس ِمن لفظ ابن عباس ، ) هذا ِمن تعبري صاحب الُشبهة رمضان يفرض
  . عنهما

هللا عليه وسلم صام أكثر ِمن أن النيب صلى ا رضي اهللا عنهمافليس يف قول ابن عباس 
  عاشوراء يف املدينة قبل أن ُيفرض رمضان .

  



 وجد فكيف ولاأل ربيع يف كان للمدينة السالم عليه النيب قدوم أنُشبهة ( :سادسا 
  )؟ حمرم يف يصومونه اليهود

وهل مكث النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة َسنة واحدة حىت َيرد مثل هذا السؤال 
  أصال ؟!

، فقد َيِجد اليهود يصومون  األول ربيعإذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم هاَجر يف 
  يوم عاشوراء يف السنة الثانية ، أو يف السنة الثالثة !

  .كث يف املدينة عشر سنوات ومعلوم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم َم
ن اهلجرة ، وليس يف النص ما ُيفيد أن صيام اليهود لعاشوراء كان يف السنة األوىل ِم

، د ذلك خالل َسنة ِمن هجرته َجولو كان فيه ما ُيفيد ذلك ألمكن اجلواب عنه بأنه َو
  !أي : قبل أن َيحول احلول وتدور السنة على هجرته 

  ديد ، أو كان ُيعظِّم النصوص .ب َسهذا ِلمن كان يبحث عن جوا
  

  التعبري عن رواية الصحايب وقوله ِبفْهم صاحب الشبهة ؛ مردود ، فإنه قال : سابعا :
 عباس ابن هو عاشوراء أحاديث روى ممن أن وغريه البخاري عند اليت الروايات يف(

 من فضله مّلتع نهوأ ، يصومه السالم عليه النيب رأى أنه يقول نهوأ ، عنهما اهللا رضي
  )املدينة قدم عندما اليهود

، ، وسوء أدب مع حرب األمة وترمجان القرآن فهذا َطعن يف الصحايب رضي اهللا عنه 
  وَطعن يف صحيح البخاري ، واجلامع بينهما : الطعن يف الدِّين !

مل َيُقل إن النيب صلى اهللا عليه وسلم تعلَّم فضل  رضي اهللا عنهمافإن ابن عباس  وإالَّ
يوم عاشوراء ِمن اليهود ، بل غاية ما فيه : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَجد 

  صومون يوم عاشوراء ، وأم ُسئلوا عن سبب صيامهم .اليهود َي
  ن اليهود .وقد تقدَّم اجلواب عن ُشبهة تلّقيه ِم

 ، عاشوراء يصوم السالم عليه النيب رأيت يقول أن عباس البن فكيف( وأما قول : 
 من أكثر يصوم رآه وأنه املدينة دخل ما أول له صيامه قصة عن أيضا ويتحدث



 اهللا رضي عباس ابن أن املعلوم من نإ حيث السنتني عمره يتجاوز مل وهو ، عاشوراء
  ) بسنتني اهلجرة قبل لدُو عنه

  وهذا مردود ِمن وجوه :
النيب صلى اهللا عليه وسلم  مل َيُقل إنه رأى رضي اهللا عنهماابن عباس  أنالوجه األول : 

 مِدَق:  عنهما اهللا رضي عباس قال ابنيصوم عاشوراء ، والذي يف صحيح البخاري : 
  .  عاشوراء يوم تصوم اليهود أىَرَف املدينة وسلم عليه اهللا صلى النيب

  
  فالذي رأى هو النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ورأى اليهود تصوم يوم عاشوراء .

 وسلم عليه اهللا صلى النيب رأيت ماأيضا قول ابن عباس :  ويف صحيح البخاري
  . عاشوراء يوم اليوم هذا إّال غريه على لهّضَف يوم صيام ىتحّرَي

  .للرأي فهذا ليس صرحيا يف رؤيته للنيب صلى اهللا عليه وسلم صائما ، بل هي ُمحتملة 
  فالرؤية قد ُتْطَلق على الرؤية الَبَصِرّية .

  لرؤية الَقْلِبّية .وقد ُتْطَلق على ا
  .بالشيء وقد ُتْطَلق على الرأي والِعْلم 

 كان سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول َعِلْمت رواية عبد الرزاق : ما وُيؤّيد أا الِعْلم :
  عاشوراء . يوم اليوم هذا إالّ  غريه على فضله يبتغي يوم صيام يتحرى

  
  ، واْخُتلف يف ِسّنه وقت اهلجرة .ابن عباس ُوِلد قبل اهلجرة  أن:  الوجه الثاين

 وقيل.  بثالث اهلجرة قبل بالّشعب هاشم وبنو لدُوقال ابن حجر يف " اإلصابة " : 
  . أثبت واألول.  خبمس

 قريش صرتَح حني بالشعب لدُو أنه أئمتنا عند خالف ال: قوله  الواقدّيوَنَقل عن 
.  سنة عشرة ثالث وسّلم ليهع اللَّه صلى النيبّ  موت عند له كان وأنه ، هاشم بين

  اهـ .
وقد كان خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وَمن معه ِمن الشِّعب قبل اهلجرة 

  بثالث سنني ، كما َذَكر أهل السَِّير .



  فاحتمال أن يكون ُعمر ابن عباس مخس سنوات أو أكثر عند اهلجرة .
، وإن أّدى احلديث فيما  حديثلل فإذا كان هاجر وله مخس سنوات ، فهو ِسّن َتَحمٍُّل

  بعد .
  ؟ الصغري مساع يصح مىت بابوقد بّوب اإلمام البخاري : 

 أتان محاٍر على راكبا أقبلت، وفيه :  رضي اهللا عنهماوى فيه حديث ابن عباس مث َر
  ... مىنِب يصلُِّي وسلم عليه اهللا صلى اهللا سولوَر االحتالم زتناَه قد يومئذ وأنا

 وسلم عليه اهللا صلى النيب نِم لتقَ َع:  قالرضي اهللا عنه  الربيع بن حممودوحديث 
  . لوَد نِم سنني مخس ابن وأنا وجهي يف هاجّ َم ةّجَم

  بل رواية َمن هو أصغر من ذلك إذا َعَقل القصة واحلادثة .
  يف شرح تبويب البخاري السابق : بطال ابنقال 

 قريظة بين إىل خيتلف أباه رأى يوم جهخرُِّي ومل الزبري، بن اهللا عبد:  منهما اّنِس وأصغر
 بين يا:  فقال ، قريظة بين إىل ختتلف رأيتك ، أبتاه يا:  ألبيه فقال ، اخلندق غزوة يف
 نِم سنني أربع على واخلندق . خربهمبِ  آتيه أن ينَرأَم وسلم عليه اهللا صلىالنيب  إن

  . اهلجرة يف لدُو مولود لأُو اهللا وعبُد ، اهلجرة
 أن على االستدالل:  الباب ومقصودابن حجر يف تبويب البخاري السابق :  وقال

 قبول جواز هنا الصحة معىن إن:  الكرماين وقال . لمَُّحالتَّ يف شرطا ليس البلوغ
  . اهـ .  الصحة لنفس ال الصحة لثمرة تفسري وهذا:  قلت.  هوِعُمْسَم

  
، كما رّجحه اخلطيب البغدادي حدِّثني اية ابن اخلمس سنني مقبولة عند مجهور اْلُمَوِرَف

  .يف " الكفاية " 
:  غرالصِّ يف مساعه وكان الصحابة نمِ  عنه الرواية رتُثَك وممن: اخلطيب البغدادي قال 
  .  اخلدري سعيد وأبو عباس بن اهللا وعبد مالك بن أنس

 عليه اهللا صلى النيب عن الساعدي سعد بن سهل ظفِ َح قد:  اهللا رمحه اخلطيب قالو
 صلى اهللا رسول ضِبُق حني سنة عشرة مخس ابن كنت: يقول وكان،  أحاديث وسلم

 نِم كثري رواية تَطَقَسَل العشرين بعد إالّ  صحَي ال السماع كان ولو،  وسلم عليه اهللا



 وسلم عليه اهللا صلى النيب عن ظِفَح ممن،  الصحابة دادِع يف هو نَم وىِس لمالِع أهل
 وسلم عليه اهللا صلى النيب عن طالب أيب بن علي بن احلسن وىَر فقد،  غرالصِّ يف

 بن والنعمان،  العوام بن الزبري بن اهللا عبد وكذلك،  اهلجرة نِم اثنتني سنة ومولده
 لمةْسَم وىوَر،  خمرمة بن واملسور،  يزيد بن والسائب،  اينالكن الطفيل وأبو،  بشري

: وقيل،  سنني عشر بضُق حني له وكان،  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن خملد بن
 وهي عنها اهللا رضي عائشة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول جوتزّو،  سنة عشرة أربع
،  الوقت ذلك يف فظتهَح ما عنه وتوَر،  تسع بنت وهي ا ىنوَب،  سنني ست بنت

 ّموَس مغال يا ادن" :  له قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن سلمة أيب بن مرُع وروى
 غالما كنت:  قال أبيه عن املزين ةّرقُ  بن معاوية وىوَر" ،  يليك مما بيمينك وكل اهللا

 بن اهللا عبد وقال.  يل ودعا رأسي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سحَمَف،  صغريا
 نِم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فجاء،  ألعب غالما كنت:  طالب أيب بن جعفر
 رسول اينّمَس:  سالم بن اهللا عبد بن يوسف وقال،  يديه بني ملينَحَف،  فاستقبلته سفر
  . اهـ . رأسي على سحوَم،  جرهِح يف وأقعدين،  يوسف وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 النيب قدم حني دتِلُو:  قالَمْسَلمة بن ُمَخلَّد وَذَكر ابن عبد الرب يف " االستيعاب " أن 
  . اهـ .  سنني عشر ابن وأنا ماتو ، املدينة وسلم عليه اهللا صلى

أصغر ِمن ابن عباس  سالم بن اهللا عبد بن يوسفد ولَّخَ بن ُميكون َمْسَلمة  َفَعلى هذا :
، بل وال َمن ذَكرهم اخلطيب البغدادي  مِلِصغر ِسّنه م، ومع ذلك فَلم يرّد أحد روايته

  ِمن قْبل .
  ! السنتني عمره يتجاوز ملجرة وقد َجَزم صاحب الشُّْبهة أن ُعْمر ابن عباس عند اهل

  وقد َعَرْفت قول أصحاب السَِّير ِمن َقْبل .
 السالم عليه الرسول دخول بدء عن ويتحدث رأيت يقول فكيففقول القائل : (

  )؟ ذلك يعقل فهل العمر هذه يف وهو املدينة
سول ل َمن هو أصغر منه ، فيصّح أن يتحّدث عن بدء دخول رَقنقول : إذا َثَبت أنه َع

  واه عن غريه .أن يكون رَ  املدينة ، وجيوزاهللا صلى اهللا عليه وسلم 



دها ، وِلدء الوحي كان قبل َمفإن عائشة رضي اهللا عنها َرَوْت حديث بدء الوحي ، وَب
، (البخاري ومسلم) خّرجه أصحاب الصحيح وهو حديث صحيح ال َمْطَعن فيه ، بل 

  . تلّقته األمة بالقبول و
الصحابة رضي اهللا عنهم َيروي بعضهم عن بعض ، وقد ُيصرِّح  أن:  الوجه الثالث

ال يقول : َسمعت  ُيصرِّح بذلك ، إّال أن الصحايبالصحايب عّمن حّدثه ، وقد ال 
  فيما َيرويه عن غريه .، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

َذَكر ومعلوم أن رواية كثري ِمن ِصغار الصحابة كانت عن كبار الصحابة ، وسواء 
ّدثه ، فإن روايته عن غريه مقبولة باالّتفاق ، وأن ن َحمل َيْذكر َم الصحايب َمن حّدثه أْو

  .عن الصحايب جهالة الصحايب ال تضّر ، حىت يف رواية التابعي 
  

 اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َأْصَحاِب أخبار َقِبْلنا وإمنا : صحيحه ُمقّدمة يف حبان ابن قال
 ما كل يف السماع ُيَبيُِّنوا مل وإن وسلم عليه اهللا صلى النيب عن َرَووها َما َسلََّمَو َعَلْيِه
 َصلَّى النَِّبيِّ َعِن وَرَواه آخر صحايب عن اخلرب َسِمع رمبا أَحدهم أن َنعلم وِبَيِقني ، َرَووا
 أمجعني عنهم تعاىل اهللا رضي ألم ، منه َسِمعه الذي ذلك ِذْكر غري ِمْن َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه

 اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َأْصَحاِب َأْقَداَر وجل عز اهللا َنزَّه عدول قاَدة ساَدة أئمة كلهم
  . اهـ.  الَوهن ِبهم ُيْلَزق أن عن َوَسلََّم َعَلْيِه

  
 يفرض أن قبل من عاشوراء من أكثر صام قد السالم عليه النيب أنالقول ( : ثامنا

 اهلجرة من الثانية السنة يف فرض قد رمضان ألن سبق كما نظر فيه نفإ ، رمضان
  )عاشوراء من أكثر صيام السالم عليه للنيب ميكن فكيف

سبق أنه ليس عند البخاري ذا اللفظ ، ومل َيِرد يف صحيح البخاري وال يف صحيح 
 رضيف أن قبل من عاشوراء من أكثر صاممسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

، وال َمن  رضي اهللا عنهماال ِمن حديث ابن عباس ، أي : ليس ذا اللفظ  رمضان
  .ن الصحابة حديث غريه ِم



 نِم شهرا عشر تسعة فصام، فإنه قال : بل جاء ُمصّرحا يف حديث معاذ رضي اهللا عنه 
 فرض اهللا إن مث،  عاشوراء يوم وصام ، أيام ثالثة شهر كل نِم رمضان إىل األول ربيع
  .رواه اإلمام أمحد  . الصيام عليه

  فهذا مل َيغب عن الرواة ، وال عن األئمة النّقاد .
  
وُهم الذين  هل غاب هذا النقد البارد عن جهابذة السُّّنة وصيارفتها وُنّقادها ؟!ف

  َينتقدون اللفظة الواحدة ِمن الراوي ، وَيقولون : أخطأ فالن ، ولو كان إماما ُمعتربا .
 عن املتأخر به َيْنَفِرد قول وكل كان يقول : إذْ  شيخ اإلسالم ابن تيميةورحم اهللا 

  . اهـ.  خطأ يكون فإنه ؛ منهم ٌدأَح إليه َيسبقه ومل،  املتقدمني
  

 اهللا رضي والتابعني الصحابة من وهم ، وقته يف العلماء جيهل فكيفقول ( تاسعا :
 مثل فهل.  قليلة بسنني  ذلك قبل عليهم مفروضا كان قد وهو ؟ ذلك مثل أمرا عنهم
  )؟ وأبناؤهم الصحابة جيهله الفرض تأريخ

  
  ذلك مردود ِمن وجهني :

ن باب التذكري ، وقد َيغيب عن َجِهلوه ، بل قد يكون ِمكّلهم ال َيعين أم أنه  األول :
 َأْمرِ  ِمْن َهَذا َعَليَّ َخِفَييف شأن االستئذان : بعضهم ، كما قال عمر رضي اهللا عنه 

 البخاري رواه.  ِباَألْسَواِق الصَّْفُق َعْنُه َأْلَهاِني ، َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اِهللا َرُسوِل
  . ومسلم

 : الرب عبد ابن قال
 ِمنَ  ِعْنَدُه َلْيَس َما اْلِعْلِم ِفي ُدوَنُه ُهَو َمْن ِعْنَد ُيوَجُد َقْد اْلَحْبرَ  اْلَعاِلَم الرَُّجَل َأنَّ َوِفيِه
 ِفي َمْوِضِعِه َعَلى ُعَمرَ  َعَلى َهَذا ِمْثُل َجازَ  َوِإَذا ، السَّْمع الِعْلم ذلك طريق كان ِإَذا اْلِعْلِم
  . اهـ.  َبْعَدُه ِبَغْيِرهِ  َظنَُّك َفَما،  اْلِعْلِم



أنه ِمن باب استشهاد أهل الِعْلم والفضل ، كما استشهد اهللا بأهل الِعْلم على  الثاين :
هو الْعزِيز  لْعلْمِ قَائما بِالْقسط ال إِلَه إِالَّئكَةُ وأُولُو اهو والْمال شهِد اللَّه أَنَّه ال إِلَه إِالَّد (أعظم مشهو

يمكالْح( .  
 إمنا " ؟ علماؤكم أين" :  املدينة ألهل عاويةُم ولوَقوقال القرطيب يف " اْلُمْفِهم " : 

 ، منهم كثري عند ذلك ِعْلُم كان قد إذْ  ؛ دِّقوهِصولُي ، عنه ليلقِّنوا بالنداء العلماء خصَّ
. اهـ  غريهم نِم وأحواله وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بأحاديث أعلم ألم وذلك

 .  
  

 أن م واحلري ، فصاموه اليهود عند عيد يوم كان عاشوراء أنالقول بـ (:  عاشرا
  )ويتصدقوا ويشربوا ويأكلوا فيه وايفرح أن هلم ينبغي بل يصوموه ال

مل يكونوا يف منطقة واحدة ، فبعضهم كان ومعلوم أن يهود ليسوا على ِمّلة واحدة ، 
  يف املدينة ، وبعضهم كان يف خيرب .

ن جيمع بني ل ، ويوجد منهم َمفقد ُيوجد منهم َمن يصوم ، وُيوجد منهم من َيحتِف
  األمرين .

 ، عاشوراء يوم صومونَي خيرب أهل كان:  قال عنه اهللا رضي موسى أيب حديث فيف
 اهللا صلى اهللا رسول فقال ، وَشارم ُحِليهم فيه نساءهم وُيلبسون ، ِعيدا يتخذونه

  .  أنتم وهوُمُصَف:  وسلم عليه
لو كان كل اليهود كذلك  فتخصيص أهل خيرب بالذِّْكر دون غريهم له داللته ، إْذ

  أقرب .َلَخّص يهود املدينة ؛ ألم 
  

، ال أن يّتهم أن يّتهم نفسه وَفهمه  –فضال عن طالب الِعْلم  –فالواجب على املسلم 
  .النصوص بالتناقض 

  .، وهو ِمن أعظم أسباب الثبات ِدين ندين اهللا به  فإن التسليم للنصوص



 على إالَّ  اإلسالم َقدم تثبت وال:  واجلماعة السنة أهل عقيدة يف الطحاوي اإلمام قال
  . واالستسالم التسليم ظهر
 وال،  إليها وينقاد الوحيني ِلُنصوص ُيَسلِّم مل َمن إسالم يَثبت ال:  أي : العز أيب ابن قال

 حممد اإلمام عن البخاري روى.  وِقياسه وَمْعُقوِله ِبرأيه ُيعارضها وال،  عليها ضِرَتْعَي
 وعلينا ، البالغ الرسول نوِم ، الرسالة اهللا ِمن:  قال أنه اهللا رمحه الزهري شهاب بن

  . اهـ.  نافع جامع كالم وهذا.  التسليم
  رمحه اهللا :ال ابن القيم وق

 وذلك ، واإلذعان له واالستسالم الرسول به جاء ِلَما االنقياد هو للدِّين التَّواضع
  : أشياء بثالثة
 ، العاَلم يف ريةالسا األربعة املعاَرضات ِمن بشيء به جاء مما شيئا ضاِرَعُي ال أن : األول

  ! والسياسة والذوق والقياس باملعقول املسماة
 أو الداللة ناقص أو ، الداللة َفاِسد َيظنه َبحيث الدِّين أدلة ِمن دليًال َيتَِّهم ال : الثاين

  . منه ىلأْو غَريه أّن أو ، قاصرها
  . منه ةيِّلالَب أن وليعلم ، َفهَمه همتَّيَ ْلَف ذلك من شيٌء له َعَرض ىتوَم:  قال
  : قيل كما
  السقيم الَفهم ِمن وآَفته***  صحيحا قوال عائب ِمن موَك

  والُفُهوم الَقرائح َقْدر على***  منه األذهان تأخذ ولكن
 ِلَعَظَمِته أنه فاْعَلم،  عنه َفهمك وَيْنُبو،  عليك ُيْشِكل ما الدِّين أِدّلة ِمن رأيَت وإذا

 هذا ؛ بعد ِمفتاحه ُتؤَت ومل ، الِعْلم كنوز ِمن َكْنًزا تهحت وأن ، عليك اْسَتْعَصى وَشَرِفه
 ، الوحي ُنصوص على الرِّجال آراء مِهفاتَّ غريك إىل بالنسبة وأما.  نفسك حّق يف

...  ، شيء على َفَلْسَت ذلك تفعل مل فما ، للنصوص عليك شيء أيسر هاّدَر وليكن
 على املسلمون أمجع:  روحه اهللا سقدّ  الشافعي قال.  العلماء بني فيه خالف ال وهذا

 ِلقول َيَدعها أن له َيِحّل َلم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ُسنة له اْسَتَباَنْت َمن أنَّ
  . أَحد



 وال ِبِفْعله وال ِبِلسانه وال بباطنه ال ، البتة سبيال النص ِخالف إىل َيجد ال أن : الثالث
  . اهـ.  ِبَحاله

  
  ثار َطْعن يف اإلسالم .والّطعن يف َحَملة اآل

 يقبلها وال اآلثار على يطعن الرجل مسعت إذا" :  السنة شرحقال اإلمام الرباري يف " 
 فإنه ؛ اإلسالم على هْمِهفاتَّ ؛ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أخبار نِم شيئا نكرُي أو

  . واملذهب القول رديء رجل
 ، اآلثار غري ريدُي أو ، اآلثار يرد أو ، اآلثار على يطعن الرجل مسعت وإذاوقال : 

  . اهـ .  بتدعُم هوى صاحب أنه ّكُشَت وال ، اإلسالم على مهِهفاتَّ
  

  بل َجعل األئمة ُرواة احلديث ميزان اإلسالم ؛ فال َيطعن فيهم ِبَهوى إال ُمتَّهم يف ِدينه .
معني  بن حيىين " أ واجلماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرحيف "  الاللكائيروى اإلمام 

؛  عباس ابن موىل وعكرمة َسَلمة بن محاد يف يتكلم الرجل رأيت إذا:  يقول كان
  . اإلسالم على هْمِهفاتَّ
  

ومن طريقه ابن عساكر يف " تاريخ  –وروى اخلطيب البغدادي يف " تاريخ بغداد " 
 أثبت نِم نكا ، به ُيقتدى إماًما املبارك ابن كان: قال  ساِلم بن أسودأن  –دمشق " 

  . اإلسالم على هْمِهفاتَّ؛  بشيء املبارك ابن غمزيَ  رجال رأيت إذا ، ةنَّـالسُّ يف الناس
  

 لقابل عشت لو:  وقال ، بصيامه وأمر السالم عليه صامه نهإقوله : ( : حادي عشر
 وآله عليه اهللا صلى النيب مات فهل ، ذلك يفعل أن قبل مات ولكنه ، التاسع ألصومن

  )؟ احلديث هذا على بناء الثانية يف أو ، اهلجرة من األوىل السنة يف وسلم
  ن أهل العلم .) كما نص على ذلك غري واحد ِمالسالم عليهُيكره االقتصار على قول (

  



إّال يف "  التاسع ألصومن قابل إىل بقيت لئنقوله عليه الصالة والسالم : " مل َيكن و
 اهللا رسول قال:  رضي اهللا عنهمال ابن عباس ؛ لقوآخر حياته عليه الصالة والسالم 

  رواه مسلم .  . التاسع ألصومن قابل إىل بقيت لئن:  وسلم عليه اهللا صلى
 بصيامه روأَم عاشوراء يوم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صام حنيويف رواية له : 

 اهللا صلى اهللا رسول فقال،  والنصارى اليهود مهتعظِّ يوم إنه ، اهللا رسول يا:  قالوا
  . التاسع اليوم ناْمُص اهللا شاء إن لقِبُماْل العام كان فإذا:  وسلم عليه
  . وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول تويف حىت ، لِبْقُماْل العام يأت فلم:  قال

فهذا صريح أن هذا كان يف آخر حياته صلى اهللا عليه وسلم ، ومل يتمّكن ِمن صيام 
  التاسع مع العاشر .

يه أن ذلك كان أّول ما صام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم عاشوراء ، فليس ف
  مه املدينة .َدْقوال أن ذلك يف أول مَ 

" أي : حني صامه تلك السنة ، أو حني صام آخر عاشوراء  صام حنيوُيحَمل قوله : " 
  يف حياته .

  
 صلى للنيب صحابةال قول اآلخر عباس ابن حديث ويف قال القرطيب يف " اْلُمْفِهم " :

 النيب نِم القول هذا كان ؛ " اليهود تعظمه يوم عاشوراء يوم إن " : وسلم عليه اهللا
 هَرأمْ  أن:  بدليل ، حنوها أو سنني عشر صومه على مادىَت أن بعد وسلم عليه اهللا صلى

 يف افيه تويف اليت السَّنة يف كان اآلخر القول وهذا ، املدينة مِدَق حني كان إمنا صومهِب
 ربيع شهر يف وسلم عليه اهللا صلى هو وتويف ، السنة تلك حرمُم نِم عاشوراء يوم

  . اهـ .  ذلك يف فَلتَ ْخُي مل ، منها األول
  

 لئنا ، حاول فيه تضعيف حديث ابن عباس : درأيت لبعض الفضالء َر الثاين عشر :
  . التاسع ألصومن قابل إىل بقيت

  ..  عمري بن اهللا عبد عن ، عباس نب القاسموضّعفه ألنه من رواية 
  



وهذا لو سّلمنا به ، مل تكن تلك الِعّلة يف الطريق السابقة هلذا اللفظ ؛ فقد رواه مسلم 
 ، أيوب بن حيىي حدثنا ، مرمي أيب ابن حدثنا ، احللواين علي بن احلسنقبل ذلك عن 

 اهللا عبد مسعت:  ليقو ، املري طريف بن غطفان أبا مسع أنه ، أمية بن إمساعيل حدثين
 يوم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صام حني:  يقول ، عنهما اهللا رضي عباس بن

 فقال،  والنصارى اليهود مهتعّظ يوم إنه ، اهللا رسول يا:  قالوا بصيامه وأمر عاشوراء
  التاسع اليوم مناُص اهللا شاء إن املقبل العام كان فإذا:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

  . وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ويفُت حىت ، املقبل العام يأت فلم:  قال
  فهذا طريق ساِلم من االعتراض املذكور يف رد الشيخ الفاضل .

 لئن" هو معىن : "  التاسع اليوم مناُص اهللا شاء إن املقبل العام كان إذامث إن قوله : " 
  .إىل اليوم العاشر  ، َيعين مضموما"  التاسع ألصومن قابل إىل بقيت
 يف يقول عباس ابن عِمَس أنه عطاء أخربين:  قال جريج بنعن ا الرزاق عبد روىوقد 
  . صحيح إسنادوهذا  . والعاشر التاسع وصوموا ، اليهود خالفوا:  عاشوراء يوم

من واه يف " ُشعب اإلميان " ورواه البيهقي يف " الكربى " من طريق عبد الرزاق ، وَر
  عبد الرزاق .غري طريق 

وهذا احلديث الصحيح عن ابن عباس ، الصريح يف صيام التاسع والعاشر ؛ َيرّد َقول 
 نِم التاسع اليوم هو عاشوراء أن عباس بنمذهب ا بأنَمن قال ِمن أهل الِعْلم (

  ) .مرََّحُماْل
  

بأن ذلك كان "  التاسع ألصومن قابل إىل بقيت لئنحديث " الشيخ الفاضل  مث ضّعف
  آخر حياته صلى اهللا عليه وسلم ، مع َضعف اليهود وتشريدهم ... يف 

وهذا ُمتعّقب بأن قصد النيب صلى اهللا عليه وسلم ُمخالفة اليهود متأّخر ، بل هو آخر 
  ) ، وفيه حديث ابن عباس يف صحيح مسلم .رابعا(األمرين ، كما تقّدم يف 

  
موافقة النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد َذَكر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف " االقتضاء " 

  ألهل الكتاب يف صيام عاشوراء ، مث قال :



 فيه رؤَميُ  مل فيما الكتاب أهل وافقةُم حبُي كان" :  قوله وعن ، هذا عن اجلواب مث
  : جوهُو نِم " بشيء
 ، الكتاب أهل خمالفة له عَروَش ، ذلك اهللا خَسَن مث ، ماقدِّتَ ُم كان هذا أن : أحدها

: وقال صامه الذي - عاشوراء - اليوم هذا أن: ذلك يوضح والذي...  بذلك هَروأَم
 وأمر ، صومه يف اليهود خمالفة - موته قبيل - عَرَش قد " منكم مبوسى أحق حنن" 

  .. . بذلك وسلم عليه اهللا صلى
 سخُن مث ، اهلجرة صدر يف كان إمنا ، م هالتشّب نِم جاء ما كل أن:  ذلك يوضح ومما

 لباس يف وال ، شعور يف ال املسلمني عن يتميزون ال كانوا ، ذاك إذ اليهود أن لكذ ؛
  . غريها وال ، بعالمة ال ،
 بن عمر زمن يف ظهوره ملَك الذي ، واإلمجاع والسنة الكتاب يف ذلك بعد ثبت إنه مث

 هلديوا الشعار يف ومفارقتهم الكافرين خمالفة نِم اهللا رعهشَ  ما عنه، اهللا رضي اخلطاب
.  

 وإلزامهم ، كاجلهاد هّوُلوُع ينالدِّ ظهور مع إّال تكون ال هلم املخالفة أن : ذلك وسبب
 ، هلم املخالفة رعْشُت مل ضعفاء األمر أول يف املسلمون كان فلما ، غاروالصَّ باجلزية

  . بذلك عِرُش ؛ الوَع وظهر ينالدِّ ملَك فلما
  

 كان الذي وهو وسلم عليه اهللا صلى فالنيب ، خنسيُ  مل ذلك أن فرضنا لو : الثاين الوجه
 حنن فأما بعه،نّت وحنن ، إياه اهللا علمهيُ  مبا باطلهم؛ نِم همّقَح علمَي ألنه ؛ وافقهمُي أن له

 بإمجاع أفعاهلم من وال ، أقواهلم من ال:  عنهم ينالدِّ نِم شيئا نأخذ أن لنا جيوز فال
:  رجل قال ولو ، وسلم عليه اهللا صلى رسولال ينِد نِم باالضطرار املعلوم املسلمني

  . األمة ينِد عن رجَخ قد لكان زماننا؛ يف املوجودين الكتاب أهل موافقة لنا ستحبُي
  

 مث ، بشيء فيه ؤمرُي مل فيما الكتاب أهل موافقة عجبهُي كان:  مبوجبه نقول أن : الثالث
 نِم األولني السابقني أصحابه يوهد هديه بعنتّ  أن حنن رناِموُأ ، خالفتهمُمِب رأِم إنه

  . واألنصار املهاجرين



 ما فأما ، عليه األمة سلف يكن مل فيما م هالتشبُّ عن ونهيُّْنَم أنا يف هو إمنا والكالم
 اهللا رأَم ما نترك ال فإنا ؛ تركوه أو ، فعلوه سواء ؛ فيه ريب فال عليه األمة سلف كان

 نِم فيه ّدُب وال إالَّ عليه قوناواِفُي بشيء يأمرنا مل اهللا أن مع تفعله الكفار أن ألجل به
انتهى كالم شيخ اإلسالم  . لدُِّب أو سخُن قد مما مَكْحُماْل اهللا دين ا يتميز مغايرة نوع

  ابن تيمية .
  

به الشيخ الفاضل حديث ابن عباس : أن مقتضى ذلك استمرار النيب صلى  ومما ضّعف
  حىت آخر عمره . اهللا عليه وسلم بصيام عاشوراء

ردود بأنه صلى اهللا عليه وسلم حّض على صيام عاشوراء ، وهذا القول ضعيف ، بل َم
 ؟ عاشوراء يوم صوم عن ئلوُس، وفيه : كما يف حديث أيب قتادة يف صحيح مسلم 

  رواه مسلم . .  املاضية السنة كفرُي:  فقال
  شوراء .وسبق أن النووي َنَقل اإلمجاع على استحباب صيام يوم عا

  . اهـ . بواجب ليس ُسنة اليوم عاشوراء يوم صوم أن على العلماء اتفق فإنه قال :
وليس لدينا نّص صريح يف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل َيُصم عاشوراء حىت آخر 

أنه صلى اهللا عليه وسلم صام  –أو كالصريح  –حياته ، بل لدينا النص الصريح 
،  رضي اهللا عنهماحديث ابن عباس  –وتكرر  –فقد سبق  عاشوراء يف العام األخري ،

  . التاسع اليوم ناْمُص اهللا شاء إن لقِبُماْل العام كان فإذاوفيه : 
  . وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول تويف حىت ، لِبْقُماْل العام يأت فلم:  قال
  

: "   اسعالت ألصومن قابل إىل قيتبَ  لئنحديث ابن عباس " الشيخ  ومما َضعَّف به
، والذي فيها : ظاهر األحاديث الصحيحة ، كحديث ابن مسعود وابن عمر وعائشة 

  . "عاشوراء  كِروُت الفريضة رمضان كان رمضان نزل فلما" 
، وال أن النيب صلى اهللا  ديث ليس فيها أنه ال ُيْشَرع صوم يوم عاشوراءفهذه األحا

فيها أنه ُتِرك صيامه َفْرضا ، بدليل ما جاء  عليه وسلم َتَرك صيامه بالُكلّية ، بل غاية ما



، فهو باٍق على التخيري ، "  مهُصَي مل شاء نوَم،  صامه شاء نَم فكانيف األحاديث : " 
  .وصيامه ُسّنة بدليل حديث أيب قتادة 

 كرِ وُت ، الفريضة هو رمضان كان رمضان زلنَ  فلمان حديث عائشة : ويف رواية ِم
  .  عاشوراء

 ال؛  صحيح حديث وهو،  عائشة حديث على العلم أهل عند والعمل ي :قال الترمذ
. اهـ  ضلالَف نِم فيه رِكُذ اَمِل صيامه يف بِغَر نَم إّال باواِج عاشوراء يوم صيام رونَي

 .  
  

 إن:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  رضي اهللا عنهماويف حديث ابن عمر 
  رواه البخاري ومسلم .  . تركه شاء نوَم،  صامه شاء فمن ، اهللا أيام نِم يوم عاشوراء

  
ضل صيامه ِلمن شاء أن ي َفِقفلم ُينَسخ صيام عاشوراء ، وإمنا ُنِسخ فرض صيامه ، وَب

  صومه .َي
  

وأما ِفعل ابن مسعود رضي اهللا عنه ، فهو خاص به ، وهو ِخالف ما يف األحاديث 
إمنا يكون ُحجة إذا مل ُيخاِلف النص ، ومل  واملوقوفة ، ومعلوم أن ِفعل الصحايب املرفوعة

  ُيخاِلفه غريه .
  

، يصومون عاشوراء كانوا وقد جاء عن غري واحد من الصحابة رضي اهللا عنهم أم 
  .ويأمرون غريهم بصيامه 

 الرمحن عبد بن بكر أيب بن امللك عبد أخربين قال : جريج ابن عنوى عبد الرزاق َر
 ليلة احلارث بن الرمحن عبد إىل أرسل اخلطاب بن عمر أن أبيه عن احلارث بن

  صائما . الرمحن عبد : فأصبح ، قال صائما وأصبح َتَسحَّر أن عاشوراء
  فال َيكون ِفعل ابن مسعود رضي اهللا عنه ُحّجة مع املخاَلفة .

  



 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صاَم رمضان ُفِرض وَلّما:  الرب عبد ابنوسبق قول 
 وفعل ، َصومه ِبَفْضل وأخرب ، ذلك على ِبصيامه وأَمر ، كوالتربُّ  الفضيلة هَوْج على
  . اهـ.  أصحابه بعده ذلك

  
وذا َتجتمع األدلة ، وال ُيَرّد منها شيء ، وقد َعِلمت أن اْلَجْمع بني األدلة واجب ما 

  أمكن .
  

 ال مفه ، اليهود عن معروف غرييوم عاشوراء (صيام القول بأن  الثالث عشر :
 يف كرهِذ جدلُو صحيحا ذلك كان ولو ، اليوم يومه يعظمون وال عاشوراء يصومون
   )تأرخيهم

، وعن  ابن كثري يف " البداية والنهاية "وهذه النفي َسَبق الرّد عليه ، والنقل عن 
  " . الصهيونية واملصطلحات املفاهيم موسوعة"  يف املسريي الوهاب عبد الدكتور

 يف إهلكم الرب ِبفصح دائما احتفلوا" يه أن عند اليهود نّص فيه (كفي يف الرد علوَي
  )"  ليال مصر ِمن إهلكم الرب أخرجكم الشهر هذا ففي ، أبيب شهر

  واجلواب بتمامه يف الرابط أدناه ، رّدا على َمن َزَعم أن صيام عاشوراء بدعة !
  

 ُتعظِّمه يوم إنه اهللا ولرس يا:  قالوا:  عباس ابند يف حديث َرُيضاف إىل ذلك : أنه َو
  .والنصارى  اليهود

  ارثه النصارى أيضا .َوفلم يقتصر تعظيم عاشوراء على اليهود ، بل َت
 مبوسى خيتص فرعون قَروَغ موسى بنجاة التعليل بأن لِكْشواسُت قال ابن حجر :

  .  واليهود
 موسى شريعة نِم خَسْنُي مَل مما وهو،  صومهَي كان عيسى يكون أن باحتمال : جيبوُأ
حلَّ لَكُم بعض الَّذي حرم وألُ: ( تعاىل لقوله؛  عيسى شريعةِب خِسُن ما منها كثريا ألن ؛

كُملَياهـ .  التوراة نِم النصارى تتلقاها إمنا الفرعية األحكام أكثر إن ويقال،  )ع .  



  كان قريش ُتعظِّم هذا اليوم يف اجلاهلية . –واهللا أعلم  –وهلذا 
  وسبقت اإلشارة إىل سبب ذلك .

  
 والسنن مسلم يف كما عنهما اهللا رضي عباس ابن عن ورده (نالقول بأ الرابع عشر :

) غري صحيح على إطالقه ، بل هو َفْهم عاشوراء وليس تاسوعاء يصوم كان أنه
  صاحب الُشبهة !ِل

  وألهل الِعلم تفصيل يف هذه املسألة .
 بنعن ا الرزاق عبد روى قدِخالف ذلك ؛ ف عنهمارضي اهللا وقد صّح عن ابن عباس 

 ، اليهود خالفوا:  عاشوراء يوم يف يقول عباس ابن عِمَس أنه عطاء أخربين:  قال جريج
  . صحيح إسنادوهذا  . والعاشر التاسع وصوموا

 من"  اإلميان ُشعب"  يف ورواه ، الرزاق عبد طريق من"  الكربى"  يف البيهقي ورواه
  . الرزاق عبد طريق غري
    

،  العاشر بدل التاسع صومَي نأ على زمَع كان أنه ظاهره يف " اْلُمْفِهم " : القرطيب قال
 رأيت إذا : عاشوراء يوم عن سأله للذي قال حىت عباس بنا فهمه الذي هو وهذا
 وقوله،  التاسع رآه نَم كّسمَ َت وذا.  صائما التاسع يوم وأصبح دُدفاْع محرَُّماْل هالل

 كذلك هاَمَصَل عاش لو أنه يعين،  يصومه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان هكذا: 
 ويُر وال عنه ذلك عَمْسُي مل إْذ العاشر بدل التاسع صام أنه ال،  به دَعَو الذي هِدْعَوِل

  . اهـ .  قط
ى على إطالقه ، فإن الِعربة ِبما َرو رضي اهللا عنهماولو َصّح هذا الَفْهم عن ابن عباس 

  الراوي ال ِبما رأى ، كما هو ُمَتقرِّر يف ِعلم املصطلح .
  

املقصود بصيام عاشوراء هو اليوم  لة َنْسخ عاشوراء ، وهلوقد سبق التفصيل يف مسأ
  . رضي اهللا عنهما، وهو ما ُفِهم من بعض الروايات عن ابن عباس التاسع 

  



  وسبق :
   ؟ فقط التاسع اليوم امصي هو عاشوراء صيام ّن: إ يقول َمن على نرّد كيف

ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3265-http://al  
  

  صيام عاشوراء بدعة  َيزعم أن
wthread.php?t=3903ershaad.net/vb4/sho-http://al  

  
  ؟ مرََّحُم شهر يف مشروعة معينة أعمال هناك هل

http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=12562  
  

  اختصار الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم واالقتصار على مثل : (ص)  (صلعم)
ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2080-http://al  

  
  

  واهللا تعاىل أعلم . 
  

  السحيم اهللا عبد بن الرمحن عبد
 بالرياض واإلرشاد الدعوة مركز عضو

   
================== 


