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احلمد هللا حنمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن  إنّ  

له، ومن يضلل فال هادي له،  من يهده اهللا فال مضلَّ  ،سيئات أعمالنا
  ه.وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسول

مـن  وتشتمل ،واليت أمسيناها ما صح وما مل يصح فهذه السلسلة أما بعد:
الــيت و الضــعيفة واملنكــرة  وكــذلك تشــتمل علــى األحاديــث ،الصــحيحة األحاديــث

، e، واليت تدور على ألسنة الناس، وينسـبوnا إىل النـيب عواميكثر انتشارها بني ال
ــــيقنو  د أوردنــــا مــــا صــــح ويغــــين عــــن ، وقــــثبوrــــا عنــــه عليــــه الصــــالة والســــالم مل يُت

، وكـان مـن رم وعاشـوراءما صح وما مل يصـح يف احملـالضعيف منها، فهذه الرسالة 
األحاديـث الـيت صـحت و قبلها األحاديث الـيت صـحت ومـا مل تصـح يف رمضـان، 

لنضــعها بــني يــدي القــارئ الكــرمي ليكــون علــى علــم |ــا، ومــا مل تصــح يف احلــج، 
مناسـبة نبــّني مـا صــح ومـا مل يصــح فيهـا نصــحاً  وسنواصـل بــإذن اهللا تعـاىل يف كــل

"الــدين النصــيحة"، ومــن بــاب التعــاون  rلعامــة املســلمني، وعمــال بوصــية النــيب 
علــى الــرب والتقــوى، وفقــين اهللا وإيــاكم ملــا حيــب ويرضــى، وجعــل أعمالنــا خالصــة 

   لوجهه الكرمي إنه مسيع قريب.

، أردنا بياهنـا صيام عاشوراءوم فضل الصوم يف شهر اهللا احلرابتعلُق فبحثنا هذا ي
وعال، وسائلني موالنا  إلخواننا وأحبتنا يف اهللا تعاىل، راجني ذخرها عند اهللا جلَّ 

 ينفع هبا اجلميع يف الدارين. الكريم أنْ 
 فنقول وباهللا التوفیق:
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جعل اهللا سبحانه وتعاىل األشهر عنده اثنا عرش شهرا وسمى منها أربعة حرم 
ُهوِر ِعنَْد اهللاَِّ اْثنَا َعَرشَ َشْهرً  إِنَّ {: فقال تعاىل َة الشُّ ا ِيف كَِتاِب اهللاَِّ َيْوَم َخَلَق ِعدَّ

يُن اْلَقيُِّم َفال َتْظلُِموا فِيِهنَّ َأْنُفَسُكْم  َامَواِت َواْألَْرَض ِمنَْها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذلَِك الدِّ السَّ
ًة َكَام ُيَقا كَِني َكافَّ ًة َواْعَلُموا أَ َوَقاتُِلوا املُْْرشِ  ٣٦التوبة: .}نَّ اهللاََّ َمَع املُْتَِّقنيَ تُِلوَنُكْم َكافَّ

حـرم ،  ا منهـا أربعـةٌ اثنا عرش شـهرً  السنةُ "صىل اهللا عليه وسلم:  قال النبُي و      
مرضـ الـذي بـني  : ذو القعدة ، وذو احلجة ، واملحرم ، ورجـُب متواليات ثالٌث 

 ".مجادى وشعبان

   . الذي حنن بصدده يف هذا البحث بالشهر احلرامالشهر  هذا ومسي
لتحريم اجلنة فيه عـىل  وقيل ،فيهيم القتال ا لتحرمي هذا الشهر حمرمً ُس و •

 .إبليس
+ @ +  

  
  المحرم شھر اهللا فضل صیام في صحما 

َرَة       َضـاَن، أَْفَضُل الصِّـَياِم، بـَْعـَد َرمَ ": r، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه tَعْن َأِيب ُهَريـْ
َ◌الِة، بـَْعـــَد ا ـــصَّ صـــحيح ".ْلَفرِيَضـــِة، َصَ◌الُة اللَّْيـــلِ َشـــْهُر اللَّـــِه اْلُمَحـــرَُّم. َوأَْفَضـــُل ال

    .مسلم
 مما يسن صيامه شهر احملـرم،ف: يف الشرح املمتع رمحه اهللا ابن عثيمنيقال الشيخ 

وهــو الــذي جعلــه اخلليفــة الراشــد أمــري املــؤمنني  وهــو الــذي يلــي شــهر ذي احلجــة،
  .عمر بن اخلطاب أول شهور السنة، وصومه أفضل الصيام بعد رمضان

+ @ +  
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  في صیام المحرم ما لم  یصح 
 احملــرم أول مــن أيــام تســعة صــام مــن"أنــه قــال:  rعــن النــيب  ،tعــن أنــس روي 

  ".هلا أربعة أبواب ميل يف ميال اهلواء يف قبة له اهللا بىن
v موضوع  

ى رسـول اهللا صـلى اهللا علـ موضـوع ثهـذا حـدي: يف املوضـوعات ابـن اجلـوزيقال 
وعة ال عــن أنــس أشــياء موضــ روي: موســى الطويــل يــابــن حبــانقــال  ،عليــه وســلم

  . حيل كتبها إال على التعجب
 موســــى آفتــــه ،موضــــوع وهــــو ،مرفوعــــاً  أنـــس عــــن نعــــيم أبــــو رواه: قـــال الشــــوكاينو 

  . موضوع )١/٨٢٠ويف تذكرة املوضوعات ( . الطويل
 ذي مـن يوم آخر صام من" :قال r، عن النيب عنهمارضي اهللا  عباس ابن عنو 

 املســـتقبلة الســـنة وافتـــتح ،املاضـــية الســـنة خـــتم فقـــد ،احملـــرم مـــن يـــوم وأول ،احلجـــة
  ".سنة مخسني كفارة اهللا جعله ،بصوم
v  موضوع  

 ابـن رواه :)١/٩٦يف الفوائـد اKموعـة ( الشـوكاين قـال  ووهب. ،اهلروي  سندهيف
  .كذابان وفيه مرفوعا عباس ابن عن ماجه

يبــارى، ووهــب، كالمهــا كــذاب اهلــروي هــو اجلو : يف املوضــوعات ابــن اجلــوزيقــال و 
  . وضاع
v : ویغني عنھ  

  .بفضل صيامه آنفاً  ح اليت مرديث الصحياحل
+ @ +  
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  فضل صیام عاشوراء في صحما 
واجًبا يف االبتداء قبل أْن ُيْفـرض  من شهر اهللا املحرم يوم عاشوراء كان صومُ  *

شاء ترك، ثبت ذلك  نْ شاء صام عاشوراء ومَ  نْ ، فلام ُفرض رمضان، فمَ رمضان
وابن عمر ومعاويـة يف الصـحيحني، وابـن مسـعود  ن: عائشةمن حديث كٍل مِ 

 النسائي.  سلم وقيس بن سعد بن عبادة، عندموجابر بن سمرة عند 
ابن  يف هذا الشهر يوم عاشوراء وهو اليوم العارش منه، يدُل عليه حديُث  •

 اس ريض اهللا عنهام ( احلديث الثالث) وهذا هو الصواب.عب

رمحة اهللا تعاىل عليه: األكثر عىل أنَّ عاشوراء هو اليـوم  الزين بن املنريقال      
   العارش من شهر اهللا املحرم وهو مقتىض االشتقاق والتسمية.

 ةصـف األصـل يف وهـو والتعظيم للمبالغة عاشرة عن معدول عاشوراء القرطيب وقال
 إليهــا مضــاف واليــوم الفعــل اســم هــو الــذي العشــر مــن مــأخوذ ألنــه العاشــرة لليلــة
   العاشرة الليلة يوم قيل فكأنه عاشوراء يوم قيل فإذا

أن األصــح أن عاشــوراء مل يكــن صــيامه  :اهللا هرمحــ أبــو بكــر البيهقــيوذكــر اإلمــام 
ولــو   بالقضــاءعــن األكــل فيــه مل يــأمرهم  باإلمســاكملــا أمــرهم  eواجبــاً ألن النــيب 

  .كان واجباً ألمرهم بالقضاء
االتفاق على أن صوم يـوم عاشـوراء اليـوم  اهللا هرمح أبو زكريا النوويوحكى اإلمام 

  سنة ليس بواجب .
  : عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما يف قولهو 
  . خرجه ابن شاهني .قال: يوم عاشوراء }موعدكم يوم الزينة  { 



 ٧

ضاً من طريق أيب أسامة عبداهللا بن أسامة الكليب قـال ثنـا عـون بـن سـالّم وخرج أي
 }موعـدكم يـوم الزينـة {ثنا قـيس عـن األعمـش عـن بعـض أصـحابه يف قولـه تعـاىل 

  . قال : يوم عاشوراء
وقــد أخــرج أمحــد مــن وجــه آخــر عــن ابــن عبــاس زيــادة يف ســبب صــيام اليهــود لــه، 

فـتح فيه، فصامه نـوح وموسـى شـكرا. وحاصلها أن السفينة استوت على اجلودي 
  ). ٤/٢٩١الباري:(

ويف هـذا احلـديث دليــل علـى أن التوقيــت كـان يف األمــم السـابقة باألهلــة، 
   ).٦/٤٧١( الشرح املمتع:وليس بالشهور اإلفرجنية. 

ــع فيــه األمــر بصــيام عاشــوراء،  وهــذا احلــديث أفــاد تعيــني الوقــت الــذي وق
ك أن قدومه كان يف ربيع األول، فحينئذ كان وقد كان أول قدومه املدينة. وال ش

 نـــداء الريـــان يف فقـــه الصـــوم وفضـــل رمضـــان:ألمـــر بـــذلك يف أول الســـنة الثانيـــة. ا
)١/٤٩٩( .  

  واألحاديث اليت صحت يف فضل صوم عاشوراء:
ُهَمــا، قَــاَل:  اَم يـَــْوٍم يـََتَحــرَّى ِصــيَ  rَمــا رَأَيْــُت النَّــِيبَّ "َعــْن ابْــِن َعبَّــاٍس، َرِضــَي اللَّــُه َعنـْ

ــــْهَر، يـَْعــــِين: َشــــْهَر  ــــْوَم، يـَــــْوَم َعاُشــــورَاَء، َوَهــــَذا الشَّ ــــَلُه َعَلــــى َغــــْريِِه ِإَ◌ال َهــــَذا اْليَـ َفضَّ
   .)٢٠٠٦(، البخاريصحيح . "َرَمَضانَ 
 فتح البــــاري:صــــومه لتحصــــيل ثوابــــه والرغبــــة فيــــه. أي يقصــــد :"يتحــــرى"ومعــــىن 

)٤/٢٩٢.(  
ِصَياُم يـَـْوِم َعاُشـورَاَء َأْحَتِسـُب َعلَـى اللَّـِه ": rُسوُل اللَِّه ، قَاَل رَ tوَعْن َأِيب قـََتاَدَة 

َلهُ  َنَة الَِّيت قـَبـْ   .)١١٦٢( رقم صحيح مسلم. "َأْن ُيَكفَِّر السَّ
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ُهَمــا، قَــاَل:  ــ"وَعــْن ابْــِن َعبَّــاٍس، َرِضــَي اللَّــُه َعنـْ ِبَصــْوِم َعاُشــورَاَء:  rَر َرُســوُل اللَّــِه أََم
   .)٧٥٥رقم ( صحيح سنن الرتمذي لأللباين ."يـَْوُم اْلَعاِشرِ 

عـن أيب  ،عـن عيـاض بـن عبـداهللا ،عـن زيـد بـن أسـلم ،وجاء عن عمر بـن صـهبان
 لـه غفـر عرفـة يـوم صـام مـن": eسعيد رضي اهللا تعاىل عنه قال: قال رسـول اهللا 

صــحيح الرتغيــب رقــم ."ســنة لــه غفــر عاشــوراء صــام ومــن ،خلفــه وســنة أمامــه سـنة
  ).١٠٢١) و (١٠١٣(

وابن ماجة من حديث سعيد  ،والنسائي، وسنن أيب داود  ،ومسلم ،البخاريويف 
املدينـة فـرأى  eقـدم النـيب "باس رضي اهللا تعاىل عنهمـا قـال: بن جبري عن ابن ع

اهللا  جنـىاليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هـذا يـوم صـاحل هـذا يـوم 
U بــين إســرائيل مــن عــدوهم فصــامه موســىuال: فأنــا أحــق مبوســى مــنكم ، قــ

  ".وأمر بصيامه eفصامه 
  :عاشوراء احملرم اللفظ املكرم بفضليف  ابن ناصر الدمشقيقال 

   :منها، فيه فوائد َسنّية وأحكام ُسنّية هذا احلديث
مكـة الشــريفة إىل املدينــة املشــار إليـه كــان مــن سـفر اهلجــرة مــن  eن قـدوم النــيب أ

  .املشرفة
 اليهــود مــع أنــه غــري مقبــول ، فيحتمــل واهللا أعلــم أنــه وظــاهر احلــديث قبــول خــرب

أوحي إليه بصدقهم فيما قالوه مـن جنـاة بـين إسـرائيل مـن عـدوهم يف يـوم عاشـوراء 
أخـربه بـذلك  e، وصيام موسى عليه الصالة والسـالم ذلـك اليـوم ، أو أن النـيب 
  من أسلم من علماء اليهود كابن سالم وأمثاله واهللا تعاىل أعلم .

دليـل لإلمـام أيب حنيفـة  "فصـامه وأمـر بصـيامه"اهللا عنهمـا  رضـي ابن عبـاسل وقو 
  .كان واجباً قبل فريضة صوم رمضان  رمحة اهللا عليه على أن صيام عاشوراء
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: كـان عن بعـض السـلف أnـم كـانوا يقولـون رمحة اهللا عليه القاضي عياضوحكى 
، لقـــائلون |ـــذاته مل ينســـخ وانقـــرض اصـــوم عاشـــوراء فرضـــاً وهـــو بـــاق علـــى فرضـــي
انظـر شـرح النــووي  .، انتهـىهـو مســتحبوحصـل اإلمجـاع علـى أنـه لــيس بفـرض وإمنـا 

  مسلم.على 
ــاَل: ، tَعــْن َأِيب ُموَســىو  ــاَل "َق ُه اْليَـُهــوُد ِعيــًدا. َق ــْوُم َعاُشــورَاَء تـَُعــدُّ َكــاَن يـَ

ُتمْ ": rالنَِّيبُّ      .)١١٣١(، ومسلم برقم)٣٧٢٦برقم( صحيح البخاري."َفُصوُموُه أَنـْ

هـذا أن الباعـث علـى األمـر بصـومه حمبـة خمالفـة اليهـود حـىت يصـام مـا  وظاهر    
   ).٤/٢٩٢( فتح الباريفيه، ألن يوم العيد ال يصام.  يفطرون

  ).١٢٤( لطائف املعارف:وهذا يدل على النهي عن اختاذه عيدا. 
v  لقـــول النـــيب  ومـــن الســـنة صـــيام التاســـع مـــن حمـــرم مـــع العاشـــرr" : لـــئن

  ).١١٣٤رواه مسلم برقم (". قابل ألصومن التاسععشت إىل
أنــه أراد نقــل العاشــر إىل  : حيتمــل أمــرين، أحــدمها قــال بعــض أهــل العلــم:

قبل بيـان ذلـك كـان  rأراد أن يضيفه إليه يف الصوم، فلما تويف  :التاسع، والثاين
   ).٤/٢٨٩( فتح الباري:االحتياط صوم اليومني. 

ن املخالفــة تقــع بصــيام يــوم قبلــه ويــوم وقــد ذهــب بعــض أهــل العلــم إىل أ
صــــوموا يــــوم عاشــــوراء، وخــــالفوا فيــــه واســــتدلوا مبــــا ُروي عــــن رســــول اهللا: " بعــــده،

  ". اليهود، صوموا قبله يوما، وبعده يوما
 ).٣٥٠٦عيف اجلـامع الصـغري وزيادتـه، (ضـ األلباين وهذا احلديث ضّعفه

  واهللا تعاىل أعلى وأعلم. 
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: رمحهـــــم اهللا مجيعـــــاً  وآخـــــرون ،وإســـــحاق، أمحـــــد و  ،وأصـــــحابه ،قـــــال الشـــــافعيو 
صــام العاشــر، ونــوى صــيام  rألن النــيب  ،يســتحب صــوم التاســع والعاشــر مجيعــا

قـال بعـض العلمــاء: ولعـل السـبب يف صـوم التاســع مـع العاشـر أال يتشــبه  التاسـع.
-٤/٢٦٧(صـحيح مسـلمشـرح عاشر. ويف احلديث إشارة إىل هذا.باليهود يف إفراد ال

٢٦٨.(  
  .هريرة أيب صاحب رافع أيب عن ذلك وير و   
 يصــومه وكــان ،يفوتـه أن خوفــا اليـومني يصــوم كـان أنــه عبـاس ابــن عـن وروي     
 قبلــه يومـا أيــام ثالثـة عاشــوراء إسـحاق أبـو وصــام ،شـهاب ابــن وفعلـه،  السـفر يف

 وكــذا ،يفــوتين أن كراهيــة وبعــده قبلــه أصــوم إمنــا وقــال ،مكــة طريــق يف بعــده ويومــا
 .اليهــود وخــالفوا يومــا وبعــده يومــا قبلــه صــوموا قــال أنــه أيضــا عبــاس بــنا عــن روي
 بعضــهم وكــره البــدائع ويف بــاليهود التشــبه ألجــل بالصــوم عاشــوراء يــوم إفــراد وكــره
 مـا بـاب الرتمـذي وقـال ،الفاضـلة األيـام من ألنه عامتهم يكرهه ومل بالصوم إفراده
 عـن وكيـع حـدثنا قـاال كريـب ووأبـ هنـاد حـدثنا ،هو يوم أي عاشوراء يوم يف جاء

 متوسـد وهـو عبـاس ابـن إىل انتهيـت قـال األعـرج بـن احلكـم عـن عمر بن حاجب
 رأيـــت إذا فقـــال أصـــومه يـــوم أي عاشـــوراء يـــوم عـــن أخـــربين فقلـــت زمـــزم يف رداءه
 يصــومه كــان أهكــذا قلــت صــائما التاســع اليــوم مــن أصــبح مث فأعــدد احملــرم هــالل
  . نعم قال حممد

 أن صــامه ملــن يســتحب أنــه والصــحيح رمحــه اهللا: م ابــن تيميــةشــيخ اإلســالقــال و 
 عشـت لـئن لقولـه وسـلم عليه اهللا صلى النيب أمر آخر هذا الن التاسع معه يصوم
 طـــرق بعـــض يف مفســـرا ذلـــك جـــاء كمـــا العاشـــر مـــع التاســـع صـــومنأل قابـــل إىل

 ثـلم األمـور سـائر وأمـا، وسـلم عليـه اهللا صلى اهللا رسول سنه الذي فهذا احلديث
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 توسـيع أو لبـاس جتديد أو حبوب غري أو حبوب ماإ العادة عن خارج طعام اختاذ
 بـه خمتصـة كصـالة خمتصـة عبـادة فعـل أو ،اليـوم ذلك العام حوائج اشرتاء أو نفقة
 أو االكتحـــال أو احلبـــوب |ـــا ليطـــبخ األضـــاحي حلـــوم ادخـــار أو الـــذبح قصـــد أو

 وحنـو واملشـاهد املسـاجد زيـارة وأ التـزاور أو التصـافح أو االغتسال أو االختضاب
 وال الراشدون خلفاؤه وال rاهللا رسول يسنها مل اليت ااملنكرة البدع من فهذا ذلك

 أبـو وال سـعد بـن الليـث وال الثوري وال مالك ال املسلمني أئمة من احد استحبها
 وال راهويـــه بـــن اســـحق وال حنبـــل بــن محـــدأ وال الشـــافعي وال األوزاعـــي وال حنيفــة
 مــن املتــأخرين بعــض كــان نإو  املســلمني وعلمــاء املســلمني أئمــة مــن هــؤالء أمثــال
 وأثــــارا أحاديــــث ذلــــك يف ويــــروون ذلــــك بــــبعض يــــأمرون كــــانوا قــــد األئمــــة اتبــــاع

 املعرفـةأهـل  عنـد ريـب بـال غـالطون خمطئـون فهـم صـحيح ذلك بعض أن ويقولون
 هـذا عـن لحنبـ بـن محـدأ سـئل مسـائله يف الكرمـاىن حرب قال وقد األمور حبقائق

جممــــوع الفتـــــاوى . شــــيئاً  يــــره فلــــم عاشــــوراء يـــــوم أهلــــه علــــى وســــع مــــن احلــــديث
)٢٥/٣١٢.(  

وآكد صـيام شـهر احملـرم، اليـوم العاشـر رمحه اهللا:  ابن عثيمنيوقال الشيخ 
فـإن قــال قائــل: مــا السـبب يف كــون يــوم العاشـر آكــد أيــام شــهر  ،منـه يليــه التاســع

اليــوم الــذي جنــى اهللا فيــه موســى وقومــه،  احملــرم؟ ُأجيــب: إن الســبب يف ذلــك أنــه
قــــال بعــــض العلمــــاء: إنــــه ال يكــــره إفــــراد اليــــوم العاشــــر و ، وأهلــــك فرعــــون وقومــــه

-٦/٤٦٩( الشـرح املمتـع:. بالصيام، ولكنه ال حيصل على األجـر التـام إذا أفـرده
٤٧١ .(  

+ @ +  
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  في صیام عاشوراء لم یصحما 
  : قالت وسلم عليه اهللا صلى النيب أزواج بعض عن امرأة عن ،هنيدة عنروي 

 وثالثـة ،عاشـوراء ويـوم ،احلجـة ذي تسـع يصـوم وسـلم عليـه اهللا صـلى النيب كان"
   ".واخلميس الشهر من اثنني وأول،  شهر كل من أيام

v . ضعیف  
 املنـذري قـال ،ضـعيف وهو النسائياه و ر ): ٢/١٠٣يف نصب الراية ( الزيلعيقال 
 حفصــة عــن عنــه وروى ،ذكرنــا كمــا ىفــرو  هنيــدة علــى فيــه اختلــف: خمتصــره يف

  .انتهى خمتصرا سلمة أم عن أبيه عن عنه وروى وسلم عليه اهللا صلى النيب زوج
  )٤٥٧٠يف ضعيف اجلامع برقم ( األلباين وضعفه

 صـلى اهللا رسـول يـدعهن يكـن مل أربـع" :قالـت رضـي اهللا عنهـا حفصـة عنروي و 
 والـركعتني،  شـهر كـل مـن يـامأ وثالثـة،  والعشـر ،عاشـوراء صـيام :وسلم عليه اهللا
 ".الغداة قبل
  . والنسائي أمحد رواه
v . ضعیف  
 والنســائي) ٦/٢٨٧( أمحــد أخرجــه)، وقــال: ٤/١١١يف اإلرواء ( األلبــاين ضــعفه

ــق مــن) ١/٣٢٨(  املالئــى قــيس بــن عمــرو عــن كــويف االشــجعى اســحاق أىب طري
 إســناد اوهــذ:  قلــت.  عنهــا اخلزاعــي خالــد بــن هنيــدة عــن الصــباح بــن احلــر عــن

 الــــرواة أن علــــى جمهــــول فهــــو االشــــجعي إســــحاق أىب غــــري ثقــــات رجالــــه ضـــعيف
 ولـذلك ونقصـا زيـادة ومتنه إسناده يف كبريا اختالفا الصباح بن احلر على اختلفوا

  .)ضعيف حديث هو): (الراية نصب( يف الزيلعى احلافظ قال
إبـراهيم  وهو حبيب بن حممد أخربين أيب حدثين ،وجاء عن حبيب بن أيب حبيب

عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهمـا قـال رسـول  ،عن ميمون بن مهران ،الصائغ
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 ".مـن صـام يـوم عاشـوراء كتـب لـه عبـادة سـبعني سـنة بصـيامها وقيامهــا": eاهللا 
  وذكر احلديث .

v موضوع  
 قـال :قـال عبـاس بـن عـن مهـران بـن ميمـون عن الصائغ إبراهيم عن ويف رواية:   

 عبـــادة لـــه اهللا كتـــب عاشـــوراء يـــوم صـــام مـــن" :وســـلم عليـــه اهللا صـــلى اهللا رســـول
 آالف عشــرة ثــواب أعطــى عاشــوراء يــوم صــام مــن وقيامهــا بصــيامها ســنة ســبعني
 عاشـوراء يـوم صـام ومـن ومعتمـر حـاج ثـواب أعطـى عاشـوراء يـوم صام ومن ملك
 يـوم يف مـؤمن عنـده أفطـر ومـن املالئكـة مـن فيهـا ومـن مسـاوات سـبع ثـواب أعطى

 أشـــبع ومـــن وســـلم عليـــه اهللا صـــلى حممـــد أمـــة مجيـــع عنـــده أفطـــر كأمنـــاف عاشـــوراء
 وأشــبع وســلم عليــه اهللا صــلى حممــد أمــة فقــراء أطعــم فكأمنــا عاشــوراء يــوم جائعــا
 علــى شــعرة بكــل لــه رفعــت عاشــوراء يــوم يف يتــيم رأس علــى مســح ومــن بطــوnم
   ".اجلنة يف درجة رأسه
v موضوع  

 عــن الصــائغ إبــراهيم عــن حبيــب عــن هــزادق بــن عبــداهللا بــن حممــد ايــة:رو يف و      
 عاشــوراء صــام مــن" :مرفوعــا عنهمــا اهللا رضــي عبــاس بــن عــن مهــران بــن ميمــون
 ملـك آالف عشـرة ثـواب وأعطـي وقيامها صيامها سنة سبعني عبادة له اهللا كتب
 مجيـع عنـده أفطـر فكأمنـا عاشـوراء يوم مؤمن عنده أفطر ومن مساوات سبع وثواب
 أطعــم فكأمنــا عاشــوراء يــوم يف جائعــا أشــبع ومــن وســلم ليــهع اهللا صــلى حممــد أمــة
 اجلنـة يف درجة شعرة بكل له رفعت عاشوراء يوم يتيم رأس مسح ومن األمة فقراء
 يـوم والكرسـي عاشـوراء يـوم العـرش خلـق اهللا أن وفيه موضوعا طويال حديثا وذكر

 يـــوم نـــةاجل آدم واســـكن عاشـــوراء يـــوم اجلنـــة وخلـــق عاشـــوراء يـــوم والقلـــم عاشـــوراء
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 عاشـــوراء يــوم وســـلم وآلــه وســلم عليـــه اهللا صــلى النــيب وولـــد قــال أن إىل عاشــوراء
  ".عاشوراء يوم القيامة ويوم عاشوراء يوم العرش على اهللا واستوى
v موضوع  

 اخلرططـــي حـــيب أيب بـــن حبيـــب :)٧٥٢( لســـان امليـــزان بـــرقميف  ابـــن حجـــر قـــال
   .وغريه حبان بن قاله ثاحلدي يضع وكان وغريه الصائغ إبراهيم عن املروزي

 حنــوه وقــال موضــوعة أحاديــث الصــائغ وإبــراهيم محــزة أيب عــن روى احلــاكم وقــال
  .احلديث يضع كان عدي بن وقال النقاش

ــب أيب بــن حبيــب :حنبــل بــن أمحــد وقــال      اجلــوزي بــن ذكــره كــذا كــذاب حبي
 مـــن الـــرواة ويف اجلـــوزي بـــن قـــال مث املوضـــوعات يف املـــذكور احلـــديث عقـــب عنـــه

 حاجــب فرائـد مــن الرابـع اجلــزء ويف قلـت أبــاه الصـائغ وإبــراهيم حبيـب بــني يـدخل
 إبــراهيم ثنــا أيب ثنــا حممــد بــن حبيــب ثنــا منيــب بــن الــرحيم عبــد حــدثنا الطوســي
  .به الصائغ
 أهـل مـن اخلرططـي حبيـب أيب بـن حبيـب: )٢٦٩(اKـروحني  يف ابـن حبـانوقال 
 احلــديث يضـع كـان مـرو أهـل عنـه ىرو  الصـائغ وإبـراهيم محـزة أيب عـن يـروي مـرو
  .فيه القدح سبيل على إال عنه الرواية وال حديثه كتابة حتل ال الثقات على

  ".ملك آالف عشرة ثواب أعطى عاشوراء يوم صام من"وروي: 
v  موضوع  
 عبـاس ابن عن مطوال الآلىلء يفو  )،٣٣الشوكاين يف الفوائد اKموعة برقم ( ذكره
  .موضوع وهو مرفوعا
حــدثنا أبــو الفــتح بــن أىب الفــوارس  األنصــاريالســالم بــن أمحــد عبدوايــة عــن ويف ر 

أنبأنا احلسن بن إسحاق بن زيد املعدل حدثنا أمحد بن حممد بن مصـعب حـدثنا 
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حممد بن عبداهللا بـن قهـزاد حـدثنا حبيـب بـن أىب حبيـب عـن إبـراهيم الصـائغ عـن 
مـن  عليـه وسـلم: "ال رسول اهللا صـلى اهللاق :ميمون بن مهران عن ابن عباس قال

، ومـن صـام يـوم عبادة ستني سنة بصيامها وقيامها صام يوم عاشوراء كتب اهللا له
، ومــن صــام يــوم عاشــوراء أعطــى ثــواب عاشــوراء أعطــى ثــواب عشــرة آالف ملــك

ألف حـاج ومعتمـر ، ومـن صـام يـوم عاشـوراء أعطـى ثـواب عشـرة آالف شـهيد ، 
، ومـن أفطـر عنـده مـؤمن يف مسـوات شوراء كتب اهللا له أجر سبعومن صام يوم عا

، ومن أشبع جائعا يف يوم عاشوراء فكأمنا أفطر عنده مجيع أمة حممد يوم عاشوراء
فكأمنا أطعم مجيع فقراء أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وأشبع بطوnم ومن مسح 

، قـال فقـال عمـر يـا على رأسه يف اجلنة درجة على رأس يتيم رفعت له بكل شعرة
: نعــم خلــق اهللا عــز وجــل وجــل بيــوم عاشــوراء؟ قــال د فضــلنا اهللا عــزلقــرســول اهللا 

 ، وخلــق اجلبــال يــوم عاشــوراء والنجــوم كمثلــه وخلــقكمثلــه  واألرضيــوم عاشــوراء 
، وخلــــق جربيــــل يــــوم عاشــــوراء ومالئكتــــه يــــوم القلــــم يــــوم عاشــــوراء واللــــوح كمثلــــه

اه اهللا مـن النـار ، وجنـاشـوراء وولـد إبـراهيم يـوم عاشـوراء، وخلق آدم يوم عوراءعاش
م ، وغرق فرعون يوم عاشوراء ورفع إدريس يو اشوراء، وفداه اهللا يوم عاشوراءيوم ع

، وغفر ذنب ، وتاب اهللا على آدم يف يوم عاشوراءعاشوراء، وولد يف يوم عاشوراء
ى ، وولـد النـيب صـلاهللا امللك لسليمان يـوم عاشـوراء، وأعطى داود يف يوم عاشوراء
ــــه وســــلم يف ــــوم عاشــــوراءاهللا علي ــــرب عــــز  ي وجــــل علــــى العــــرش يــــوم ، واســــتوى ال

  ".، ويوم القيامة يوم عاشوراءعاشوراء
v موضوع  

  .هذا حديث موضوع بال شك: املوضوعاتيف  ابن اجلوزيقال  
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: كـان وقـال ابـن عـدى ،: كان حبيب بـن أىب حبيـب يكـذبأمحد بن حنبلقال  
  . يدخل بني حبيب وبني إبراهيم إبلهوىف الرواة من  ،ضع احلديثي

قـال وكــان حبيـب مــن أهـل مــرو  ،: هـذا حــديث باطـل ال أصــل لـهأبـو حــامتوقـال 
  .يضع احلديث على الثقاة ال حيل كتب حديثه إال على سبيل القدح فيه

وروى أبــو حفــص عمــر بــن أمحــد بــن شــاهني مــن طريــق احملــاريب عــن عثمــان ابــن 
عــن عبــدالعزيز بــن ســعيد عــن أبيــه رضـــي اهللا مطــر عــن عبــدالغفور بــن عبــدالعزيز 

إن نوحـــاً عليـــه الصـــالة والســـالم هـــبط مـــن " :قـــال eتعـــاىل عنـــه أن رســـول اهللا 
  ."السفينة على اجلودي يف يوم عاشوراء فصام يوماً وأمر من معه بصيامه شكراً 

v . ضعیف  
  .احلديث منكر مطر بن عثمان وفيهيف فيض القدير :  املناويقال 

  
v  عIًا      یف ویغني عن الضIرت آنفIي مIحیحة التIث الصIاألحادی

 في فضل صیام عاشوراء.
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  الصالة یوم عاشوراء ما روي في
 الظهـــر بـــني مـــا عاشـــوراء يـــوم صـــلى مـــن: "rعـــن النـــيب  ،tهريـــرة أيب عـــنروي 

 عشــر الكرســي وآيــة ،مــرة الكتــاب بفاحتــة ركعــة كــل يف يقــرأ ركعــات أربــع والعصــر
 سـلم فـإذا ،مـرات مخـس واملعـوذتني ،مـرة ةعشـر  إحـدى أحـد اهللا هـو قل و ،مرات

فيهــا بيــت مــن زمــردة  بيضــاء قبــة الفــردوس يف اهللا أعطــاه مــرة ســبعني اهللا اســتغفر
خضــراء ، ســعة ذلــك البيــت مثــل الــدنيا ثــالث مــرات، وىف ذلــك البيــت ســرير مــن 



 ١٧

نــــور ، قــــوائم الســــرير مــــن العنــــرب االشــــهب، علــــى ذلــــك الســــرير ألفــــا فــــراش  مــــن 
  ". أخلالزعفران 
v  موضوع  

الفوائــــد يف و . جماهيــــل ورواتــــه موضــــوع وهــــو مرفوعــــا هريــــرة أيب عــــن اجلوزقــــاين رواه
  ).١٠٣اKموعة برقم (

وكلمــات الرســول عليــه ، موضــوعهــذا حــديث يف املوضــوعات:  ابــن اجلــوزيوقــال 
  .واملتهم به احلسني ،والرواة جماهيل ،ثل هذا التخليطزهة عن مـالسالم من

مــن أحــىي ليلــة ال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: "قــ :عــن أىب هريــرة قــال وروي
،  تعاىل مبثل عبادة أهل السموات، ومن صلى أربع ركعاتعاشوراء فكأمنا عبداهللا
، غفــر اهللا لــه ذنـــوب مـــرة، ومخســة مــرة قــل هـــو اهللا أحــد يقــرأ يف كــل ركعــة احلمــد

ألــف  ألـف األعلـى، وبـىن لــه يف املثـل  عامـا مـاض، ومخســني عامـا مسـتقبلمخسـني
  . "منرب من نور
v .ضعیف  

رســول اهللا صــلى اهللا هــذا حــديث ال يصــح عــن : املوضــوعاتيف  ابــن اجلــوزيقــال 
 ، علـى أن عبـدالرمحنعلى بعض املتأخرين من أهل الغفلة. وقد أدخل عليه وسلم

  . : ال حيتج بهبن أىب الزناد جمروح. قال أمحد: هو مضطرب احلديث، وقال حيىي
  

+ @ +  
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  الصرد والوحوش عاشوراءصیام  ما روي في
  ".عاشوراء صام طري أول الصرد إن" :قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أنعن أيب غليط، 
v نكرم  

 هــــذا لــــه مــــن الصــــحابة يف يعــــرف وال مرفوعــــا غلــــيط أيب عــــن اخلطيــــب رواه     
الفوائـــد اKموعـــة بـــرقم   .احلـــديث منكــر معاويـــة بـــن اهللا عبـــد إســـناده ويف ،االســم

)٣٥.(  
 ".عاشوراء يوم تصوم الوحوش كانت" :قال عباد بن قيس عن احللية يف نعيم أبو وروى  

v نكرم  
 ويف االسـم هـذا لـه من الصحابة يف يعرف وال مرفوعا غليط أيب عن اخلطيب رواه

 غلــيظ أيب عــن الرتمــذي احلكــيم ورواه ،احلــديث منكــر معاويــة بــن عبــداهللا إســناده
). وتــــذكرة ١/٩٧لفوائــــد اKموعــــة (ا .صــــام طــــري أول الصــــرد قــــال هريــــرة أيب عــــن

 ).١/٨١٩املوضوعات (
 عـن ثالثـة رواه منكـر حـديث هـذا: )٢٢٢يف لسان امليزان برقم ( ابن حجرقال و 
  .غريب سنده:  رجب ابن قالو  .يالرق

 اهللا رســول أن فيــه روي مــا أغــرب ومــن :)١١/١١٨( صــاحب عمــدة القــاريوقــال 
 ال الطــائر فــإن الفهــم قلــة مــن وهــذا ،عاشــوراء صــام طــائر أول إنــه الصــرد يف قــال

 قلـــت ،عنـــه تعـــاىل اهللا رضـــي احلســـني قتلــة وضـــعفه احلـــاكم قـــال ،بالصـــوم يوصــف
 الفهـم قلـة إىل قائلـه ينسـب حـىت الشـرعي الصوم بوجه ليس للطائر الصوم إطالق
 وذلـــك لــه تعظيمــا عاشــوراء يــوم األكــل عـــن ميســك أيضــا الطــائر أن غرضــه وإمنــا
 .الوجه |ذا فضله على ذلك فيدل تعاىل اهللا من بإهلام

+ @ +  



 ١٩

  یوم عاشوراء t البكاء على الحسین  ما روي في
وراء كان مقتل احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما يف يوم عاش      

  ).٨/١٣٧ية والنهاية:(البدامن شهر احملرم على املشهور.
  فانقسم الناس إىل طائفتني: 

مـأمت وحـزن ونياحـة، وتظهـر فيـه شـعار اجلاهليـة تتخذ يوم عاشوراء يـوم طائفة 
مــن لطــم اخلــدود، وشــق اجليــوب، والتعــزي بعــزاء اجلاهليــة ... وإنشــاد قصــائد 

، والصــدق فيهــا لــيس فيـــه إال  للحــزن، وروايــة األخبــار الــيت فيهــا كــذب كثــري
جتديــــد احلــــزن والتعصــــب، وإثــــارة الشــــحناء واحلــــرب، وإلقــــاء الفــــنت بــــني أهــــل 

ل بذلك إىل سب السابقني األولني ... وشر هؤالء وضررهم اإلسالم، والتوس
على أهل اإلسالم ال حيصيه الرجل الفصيح يف الكالم. جممـوع الفتـاوى البـن 

 ).١٦٦-٢٥/١٦٥( تيمية:
أخرى من اجلهال متذهبت مبـذهب أهـل السـنة، قصـدوا غـيظ الطائفـة وطائفة 

دعـــــة بالبدعـــــة، األوىل، وقـــــابلوا الفاســـــد بالفاســـــد، والكـــــذب بالكـــــذب، والب
فوضعوا األحاديث يف فضائل عاشوراء، واألحاديث يف شعائر الفـرح والسـرور 

  ).٢/٥٦٧( يوم عاشوراء. املوضوعات من األحاديث املرفوعات:
 ملحــدة إمــا ظاملــة جاهلــة طائفــة فصــارترمحــه اهللا:  شــيخ اإلســالم ابــن تيميــةقــال 
 يـوم عاشـوراء يـوم تتخـذ يتـهب أهـل ومـواالة مواالتـه تظهـر غاويـة ضالة وإما ،منافقة

 اجليـــوب وشــق اخلــدود لطـــم مــن اجلاهليــة شـــعار فيــه وتظهــر ،ونياحـــة وحــزن مــأمت
 جديــدة كانــت إذا املصــيبة يف ورســوله بــه اهللا أمــر والــذي ،اجلاهليــة بعــزاء والتعــزي

 احلسـني بنـت فاطمـة عـن املسـند وىف...  واالسـرتجاع واالحتسـاب الصـرب هـو إمنا
 وان مصيبته فيذكر مبصيبة يصاب رجل من ما قال انه النيب عن احلسني أبيها عن
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 |ـا أصـيب يـوم أجـره مثـل األجـر مـن اهللا أعطـاه إال اسرتجاعا هلا فيحدث قدمت
 طـــول بعـــد ذكـــرت إذا وغـــريه احلســـني مصـــيبة فـــان للمـــؤمنني اهللا كرامـــة مـــن وهـــذا
 ألجــرا مــن ليعطــى ورســوله اهللا أمــر كمــا فيهــا يســرتجع أن للمــؤمن فينبغــي العهــد
 املتعصـبني النواصـب مـن إما قوم هؤالء فعارض، |ا أصيب يوم املصاب اجر مثل
  .بيته وأهل احلسني على
 بالشـر والشـر ،بالكـذب والكـذب،  بالفاسد الفاسد قابلوا الذين اجلهال من وإما
 عاشــــــوراء يـــــوم والســـــرور الفـــــرح شــــــعائر يف اآلثـــــار فوضـــــعوا ،بالبدعـــــة والبدعـــــة، 

 اخلارجـة األطعمة وطبخ ،العيال على النفقات وتوسيع ،واالختضاب كاالكتحال
 يــوم يتخــذون هــؤالء فصــار واملواســم األعيــاد يف يفعــل ممــا ذلــك وحنــو العــادة عــن

 فيـــه يقيمـــون مأمتـــا يتخذونـــه وأولئـــك ،واألفـــراح األعيـــاد كمواســـم مومســـا عاشـــوراء
  ).٢٥/٣٠٨جمموع الفتاوى(. واألتراح األحزان

فأهـــل  تـــان عـــن الســـنة، وحنـــن بـــراء مـــن الفـــريقني،مبتـــدعتان خارج والطائفتـــان
مــن الصــوم، وجيتنبــون مــا أمــر بــه  rالســنة يفعلــون يف هــذا اليــوم مــا أمــر بــه النــيب 

)؛ املنـــــــار املنيـــــــف يف الصـــــــحيح ٢/٥٦٧( الشـــــــيطان مـــــــن البـــــــدع. املوضـــــــوعات:
 ).٨٩والضعيف: (

 ،السـنة عن خارجة خمطئة الطائفتني وكالرمحه اهللا:  شيخ اإلسالم ابن تيميةوقال 
 بالعـــدل أمـــر اهللا لكـــن ظلمـــا وأظهـــر جهـــال وأعظـــم قصـــدا أســـوأ أولئـــك كـــان وان

 كثـــريا اختالفـــا فســـريى بعـــدي مـــنكم يعـــش مـــن انـــه النـــيب قـــال وقـــد ،واإلحســـان
 عليهــــا وعضــــوا |ــــا متســــكوا بعــــدي مــــن الراشــــدين اخللفــــاء وســــنة بســــنيت فعلــــيكم
 وال اهللا رسـول يسن ومل لةضال بدعة كل فان األمور وحمدثات وإياكم،  بالنواجذ
 وال والرتح احلزن شعائر ال األمور هذه من شيئا عاشوراء يوم يف الراشدون خلفاؤه
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 فقـال ،عاشـوراء يوم تصوم اليهود وجد املدينة قدم ملا ولكنه والفرح السرور شعائر
 حنــن فقــال نصــومه فــنحن الغــرق مــن موســى فيــه اهللا جنــى يــوم هــذا فقــالوا هــذا مــا

 يف تعظمــــــه أيضــــــا قــــــريش وكانــــــت بصــــــيامه وأمــــــر فصــــــامه مــــــنكم مبوســــــى أحــــــق
 ).٣١١-٢٥/٣١٠جمموع الفتاوى( ...اجلاهلية

كمــا   tأمــا أهــل الســنة واجلماعــة هــم الطائفــة الوســط الــذين مل يغــالوا باحلســني 
، ومل يفعلـوا  ويظهروا اجلزع والبكـاء واللطـم وسـب أهـل السـنة فعلت الطائفة األوىل

مــن البــدع املخالفــة  ظهــار الفــرح والتكحــل وغــريهإمــن  كمــا فعلــت الطائفــة الثانيــة
  بل فعلوا ما يوجبه الشارع احلكيم عليهم وجيتنبوا ما nاهم عنه.   للشرع،

 ال يقولــون ال الــذين الســنة أهــل فهــم الوســط وأمــا: شــيخ اإلســالم ابــن تيميــةقــال 
   .األمة ألمر متوليا يكن ومل شهيدا مظلوما قتل يقولون بل هذا وال هذا

 يــوم كــان إال ،عاشــوراء يــوم يعــين ،احلســني قتــل يــوم يبكــي عبــد مــن مــا"وروي: 
  ".الرسل من العزم أويل مع القيامة
v  موضوع  

 يــوم تــام نــور عاشــوراء يــوم البكــاء أن مــن روى مــا وكــذا ،موضــوع :الــذيل يف قــال
 يـوم صـيام يف مـا الصـيام كتـاب يف قـدمنا وقـد الرافضة وضعته موضوع هو القيامة
  .املوضوعة األحاديث من عاشوراء

خرج اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده عن عبداهللا بن ُجنـي عـن أبيـه أنـه سـار مـع و 
علي رضي اهللا تعـاىل عنـه وكـان صـاحب مطهرتـه فلمـا حـاذى نينـوى وهـو منطلـق 

رب أبــا عبــداهللا : اصــرب أبــا عبــداهللا اصــفني نــادى علــي رضــي اهللا تعــاىل عنــهإىل صــ
ذات يـــوم وعينـــاه  e؟ قـــال : دخلـــت علـــى النـــيب بشـــط الفـــرات، قلـــت: ومـــا ذا

، أحـد، مـا شـأن عينيـك تفيضـان؟ قـال: بلـى: يـا نـيب اهللا أغضـبك قلـتتفيضان ف
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أن احلســني يقتــل بشــط الفــرات، قــال يل: " :قــام مــن عنــدي جربيــل قبــل فحــدثين
هل لك أن أمشك تربته، قلت: نعم، فمد يـده فقـبض قبضـة مـن تـراب فأعطانيهـا 

  ."ن فاضتافلم أملك عيّين أ
: )١١٧١) حـــديث رقـــم (٣/١٥٩يف الصـــحيحة ( رمحـــه اهللا األلبـــاين قـــال الشـــيخ

 . يســـري ولكنـــه ضـــعف مـــن ختلـــو ال مفرداrـــا كانـــت وإن طرقـــه مبجمـــوع صـــحيح
 شــيء يف لــيس:  خالصــته طــويال وشــرحا مهمــة خمتلفــة روايــات فيــه الكتــاب انظــر
 أرضــها علــى الســجود وفضــل كــربالء قداســة علــى يــدل مــا األحاديــث هــذه مــن

 اليــوم الشــيعة عليــه كمــا الصــالة عنــد عليــه للســجود منهــا قــرص اختــاذ واســتحباب
   .اخل.  ...

يف  مـا قالـه شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا تعـاىل يف هـذا املوضـوع وأخرياً نقـول
 اهللا رضـــي احلســني قتــل بســبب الشـــيطان وصــار: )٤/٥٥٤منهــاج الســنة النبويــة(

 والصـراخ ،اللطـم مـن عاشـوراء يـوم والنـوح احلـزن بدعـة :بـدعتني للناس حيدث عنه
 ،ولعنتهم السلف سب من ذلك إليه يفضي وما املراثى وإنشاد والعطش ،والبكاء

 وتقــرأ ،األولــون الســابقون يســب حــىت الــذنوب ذوي مــع لــه ذنــب ال مــن وإدخــال
 الفتنـة بـاب فـتح ذلـك سـن مـن قصـد وكـان ،كذب منها كثري اليت مصرعه أخبار
 إحـداث بـل املسـلمني باتفـاق مسـتحبا وال واجبا ليس هذا فإن ،األمة بني رقةوالف

 بدعــة وكـذلك ،ورســوله اهللا حرمـه مــا أعظـم مــن القدميـة للمصــائب والنياحـة اجلـزع
 وكــــان ،للحســــني املنتصـــرين الشــــيعة مـــن قــــوم |ـــا الكوفــــة وكانـــت والفــــرح الســـرور
 اهللا رضـي لعلـي املبغضـني ةالناصـب مـن وقوم ،الكذاب عبيد أيب بن املختار رأسهم
 النـيب عـن الصـحيح يف ثبـت وقـد ،الثقفي يوسف بن احلجاج همنوم ،وأوالده عنه

 ذلــك فكــان "،ومبــري كــذاب ثقيــف يف ســيكون" :قــال أنــه وســلم عليــه اهللا صــلى
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 وأحـدث ،احلـزن أولئـك فأحـدث،  املبـري هـو الناصـيب وهـذا ،الكذاب هو الشيعي
 ســائر عليــه اهللا وســع عاشــوراء يــوم أهلــه علــى وســع مــن أنــه ورووا الســرور هــؤالء
 أصـل ال فقال احلديث هذا عن حنبل بن أمحد سألت الكرماين حرب قال .سنته
   ...أخل .يثبت إسناد له وليس له

+ @ +  
  

  التوسع على العیال یوم عاشوراء ما روي في
إن اهللا عــز : "وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول قــال :قــال t هريــرة أيب عــني و ر 
وراء وهـو اليـوم العاشـر إسرائيل صوم يوم يف السـنة يـوم عاشـ بينجل افرتض على و 

 ، فإنـه مـن وسـع علـى أهلـه مـن مالـهمن احملـرم، فصـوموه ووسـعوا علـى أهلـيكم فيـه
تـاب اهللا فيـه علـى  الـذي، فصـوموه فإنـه اليـوم يوم عاشـوراء وسـع عليـه سـائر سـنته

جنــى فيــه  الــذي، وهــو اليـوم ا عليــارفـع اهللا فيــه إدريــس مكانـ الــذي، وهـو اليــوم آدم
 الـذيأخرج فيه نوحا من السفينة ، وهو اليوم  الذيإبراهيم من النار ، وهو اليوم 

، وهــو اليــوم وفيــه فــدى اهللا إمساعيــل مــن الــذبح ،ى موســىأنــزل اهللا فيــه التــوراة علــ
، رد اهللا علـى يعقـوب بصـره الـذي، وهو اليوم أخرج اهللا يوسف من السجن الذي
أخـرج اهللا فيـه  الـذي، وهـو اليـوم كشـف اهللا فيـه عـن أيـوب الـبالء  الذييوم وهو ال

، وهـو إسـرائيلفلـق اهللا فيـه البحـر لبـىن  الـذييونس مـن بطـن احلـوت ، وهـو اليـوم 
غفــر اهللا حملمــد ذنبــه مــا تقــدم ومــا تــأخر ، وىف هــذا اليــوم عــرب موســى  الــذياليــوم 

، فمن صـام هـذا اليـوم  على قوم يونس اهللا تعاىل التوبة البحر ، وىف هذا اليوم أنزل
، وأول خلــق اهللا مــن الــدنيا يــوم عاشــوراء كانــت لــه كفــارة أربعــني ســنة ، وأول يــوم

وم ، فمن صـام يـيوم عاشوراء، وأول رمحة نزلت يوم عاشوراء مطر نزل من السماء
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، ومـــن أحيـــا ليلـــة عاشـــوراء األنبيـــاء، وهـــو صـــوم عاشـــوراء فكأمنـــا صـــام الـــدهر كلـــه
، ومــن صــلى أربــع ركعــات اىل مثــل عبــادة أهــل الســموات الســبعداهللا تعــفكأمنــا عبــ

يقـرأ يف كــل ركعــة احلمــد مــرة ومخســني مــرة قــل هــو اهللا أحــد غفــر اهللا مخســني عامــا 
ألــف ألــف منــرب مــن نــور ،  األعلــىمــاض ومخســني عامــا مســتقبل وبــىن لــه يف املــال 

بع أهــل بيــت ، ومــن أشــعــنيومــن ســقى شــربة مــن مــاء فكأمنــا مل يعــص اهللا طرفــة 
ومــن تصــدق بصــدقة  ،يــوم عاشــوراء، مــر علــى الصــراط كــالربق اخلــاطفمســاكني 

وراء مل ميـرض مرضـا ، ومـن اغتسـل يـوم عاشـائال قـطيوم عاشوراء فكأمنـا مل يـرد سـ
، ومن اكتحل يوم عاشوراء مل ترمد عينيـه تلـك السـنة كلهـا، ومـن إال مرض املوت

د آدم كلهـم ، ومـن صـام يـوم عاشـوراء أمر يده على رأس يتيم فكأمنا بر يتامى ولـ
أعطـى ثـواب عشـرة ألـف ملـك، ومـن صـام يـوم عاشـوراء أعطـى ثـواب ألـف حـاج 
ومعتمـــر ، ومـــن صـــام يـــوم عاشـــوراء أعطـــى ثـــواب ألـــف شـــهيد ، ومـــن صـــام يـــوم 
عاشــوراء كتــب لــه أجــر ســبع مســوات وفــني خلــق اهللا الســموات واالرضــني واجلبــال 

ء، وخلق القلم يوم عاشوراء، وخلق اللوج يـوم والبحار ، وخلق العرش يوم عاشورا
وأعطـى سـليمان  ، وخلق جربيل يوم عاشوراء، ورفع عيسى يوم عاشوراء،اشوراءع

، ويــوم القيامــة يــوم عاشــوراء ، ومــن عــاد مريضــا يــوم عاشــوراء امللــك يــوم عاشــوراء
  فكأمنا عاد مرضى ولد آدم كلهم". 

v ضعیف  
 ورواه ،جمهــــول شــــداخ بــــن اهليصــــم ادهإســــن ويف ،مرفوعــــا أنــــس عــــن الطــــرباين رواه

ـــي  غـــري واحلـــديث ،جمهـــول اهللا عبـــد أيب بـــن ســـليمان وقـــال ،هريـــرة أيب عـــن العقيل
 .حمفوظ
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ولقــد  ،هــذا حــديث ال يشــك عاقــل يف وضــعه: املوضــوعات يف ابــن اجلــوزيقــال 
: وأول وأتـى فيـه املسـتحيل وهـو قولـه ،أبدع من وضعه وكشف القنـاع ومل يسـتحىي

إمنـا يسـمى يـوم عاشـوراء  ألنـه، وهذا تغفيـل مـن واضـعه وم عاشوراءيوم خلق اهللا ي
  . "واجلبال يوم عاشوراء واألرضوقال فيه خلق السموات  ،إذا سبقه تسعة

: اهليصــم جمهــول واحلــديث غــري حمفــوظ . قــال ابــن حبــان : اهليصــم العقيلــىقــال 
   اهـ..يروى الطامات ال جيوز االحتجاج به

 أيب حـديث مـن ورد قـد أماليـه يف العراقي الفضل أبو فظاحلا قال :الآلىلء يف قال
 يف اجلــــوزي ابــــن وتعقبــــه ناصـــر بــــن الفضــــل أبــــو بعضـــها صــــحح طــــرق مــــن هريـــرة

ــق تلــك مــن احلــديث بوضــع فحكمــا لــه فتــوى يف تيميــة وابــن ،املوضــوعات  ،الطري
 حسـن واحلـديث الثقـات يف حبـان ابـن ذكره املذكور وسليمان قااله ما واحلق قال
 عند عمر وابن الشعب يف البيهقي عند سعيد أيب حديث من روى وقد هرأي على

 . األفراد يف الدارقطين
 يـروي وإمنـا سـامل عن الزهري حديث من منكر عمر أبن حديث :الدارقطين قالو 

 حـديث وأمـا ضـعيف خـرة بـن ويعقـوب املنتثـر بـن حممـد بـن إبـراهيم قـول مـن هـذا
 عـن هـذا يثبـت فـال حمفـوظ غـري احلـديثو  جمهـول سـليمان العقيلي فقال هريرة أيب

  .اهـ. مسند حديث يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 ،عاشـوراء يـوم وهـو ،السـنة يف يـوم صـوم إسـرائيل بـين على افرتض اهللا إن" وروي:
 تـاب الـذي اليـوم فإنـه أهلـيكم علـى ووسـعوا ،فصـوموه احملـرم من العاشر اليوم وهو
    جيه .سبق ختر  ".إخل آدم على فيه اهللا
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شـــوراء، مـــن وســـع علـــى عيالـــه وأهلـــه يـــوم عاوحـــديث التوســـعة علـــى األهـــل: "
"، قـــال فيـــه األلبـــاين: طرقــه كلهـــا واهيـــة، وبعضـــها أوســع اهللا عليـــه ســـائر ســنته

 ).١/٣١٣أشد ضعفا من بعض. ضعيف الرتغيب والرتهيب:(
خيـتص بـذبح الــدجاج وغريهـا، ومــن مل  وأمـا مـا يفعلونــه اليـوم مـن أن عاشــوراء

فعـــل ذلـــك عنـــدهم فكأنـــه مـــا قـــام حبـــق ذلـــك اليـــوم، وكـــذلك طـــبخهم فيـــه ي
احلبــوب، وغــري ذلــك، ومل يكــن الســلف رضــوان اهللا علــيهم يتعرضــون يف هــذه 
املواســــــم وال يعرفــــــون تعظيمهــــــا إال بكثــــــرة العبــــــادة والصــــــدقة واخلــــــري واغتنــــــام 

وف. فضــيلتها، ال باملــأكول، بــل كــانوا يبــادرون إىل زيــادة الصــدقة وفعــل املعــر 
 ).١/٢٨٠( املدخل:

+ @ +  
  

  االكتحال  یوم عاشوراء ما روي في
 يوم باإلمثد اكتحل من": قال rرضي اهللا عنهما، عن النيب  عن ابن عباس روي

  ".أبدا يرمد مل عاشوراء
v .موضوع  

 إىل أبــرأ أنــا احلــاكم قــال،  جــويرب إســناده ويف مرفوعــا عبــاس ابــن عــن احلــاكم رواه 
ــآلىلء يف لوقــا جــويرب عهــدة مــن اهللا  إســناده وقــال الشــعب يف البيهقــي أخرجــه ال

 إمساعيـل إسـناده ويف هريرة أيب حديث من تارخيه يف النجار ابن ورواه مبرة ضعيف
  .بثقة ليس امليزان يف قال قيس بن معمر ابن
 عبــاس ابــن يلــق مل والضــحاك ضــعيف فجــويرب مبــرة ضــعيف إســناده: البيهقــي قــال

 احلــاكم عــن ونقــل" املوضــوعات" يف اجلــوزي ابــن هروا البيهقــي طريــق ومــن. انتهــى
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 وجــويرب. انتهــى عنــه اهللا رضــي احلســني قتلــة وضــعه موضــوع حــديث: فيــه قــال أنــه
 ابـن يلـق مل الضـحاك إن وأمـا مرتوك: أمحد وقال ،بشيء ليس: معني ابن فيه قال

 أخــربين: قــال شــعبة عــن داود أبــو حــدثنا" مصــنفه" يف شــيبة أيب ابــن فــروى عبــاس
نصـــب  .انتهـــى ال: فقــال عبـــاس؟ ابـــن رأيــت هـــل الضـــحاك ســألت: قـــال مشــاش
  ).٢/٣١٣الراية (
ـــــــن وقـــــــال  االكتحـــــــال فضـــــــل يف روى مـــــــا كـــــــل املعـــــــارف لطـــــــائف يف رجـــــــب اب

  ).٢/١٤٠٧كشف اخلفاء (.يصح مل موضوع فيه واالغتسال واالختضاب
  ).٦٢٤)، والضعيفة برقم (٥٤٦٧وهو يف ضعيف اجلامع برقم (

مل يـــرد فيمـــا يفعلـــه النـــاس يف يـــوم رمحـــه اهللا:  م ابـــن تيميـــةشـــيخ اإلســـالوقـــال     
احلبــوب، وإظهــار عاشــوراء مــن الكحــل، واالغتســال، واحلنّــاء، واملصــافحة، وطــبخ 

، وال rمل يـرد يف شـيء مـن ذلـك حـديث صـحيح عـن النـيب  السرور، وغري ذلك
ال عن أصحابه، وال اسـتحب ذلـك أحـد مـن أئمـة املسـلمني، وال األئمـة األربعـة و 

وال  rغـــــريهم، وال روى أهـــــل الكتـــــب املعتمـــــدة يف ذلـــــك شـــــيئا، ال عـــــن النـــــيب 
الصـــــحابة وال التـــــابعني، ال صـــــحيحا وال ضـــــعيفا، ال يف كتـــــب الصـــــحيح وال يف 
الســـنن وال املســــانيد، وال يعــــرف شــــيء مــــن هــــذه األحاديــــث علــــى عهــــد القــــرون 

  ).١٦١-٢٥/١٦٠( الفاضلة. جمموع الفتاوى:

+ @ +  
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ینبغي على طالب العلIم إذا علIم سIنة علیIھ      نقول امفي الختو      
  أن یبینھا في كل مناسبة.

   ).٢٨٣٧( صحيح اجلامع الصغري : "بلغوا عين ولو أية"rقال رسول اهللا 
يكـــن لـــك  أن ينتهـــز الفـــرص، كلمـــا ســـنحت الفرصـــة لنشـــر الســـنة عبـــدينبغـــي للو 

  وأجر من عمل |ا إىل يوم القيامة. أجرها
مـل بهـا، سنة من سنتي فعمل بها النـاس، كـان لـه مثـل أجـر مـن عمن أحيا  :rقال    

  ).٢٠٨(١٧٤( لأللبانيسنن ابن ماجه صحيح  ال ينقص من أجورهم شيئا.
ه فالسعيُد َمن استطاع أْن يغتنم هذه املواسم واألوقات، وتقرب فيها إىل مـوال    

ـُط اخلطيئـات،  جلَّ  وتزيـد يف يف عاله بام فيها مـن وظـائف الطاعـات، التـي َحتُ
احلسنات، وترفع الدرجات، فعسى أْن ُتصيَبه نفحٌة من تلك النفحات، فيسـعد 

 هبا سعادًة يأمـن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. 
وأن نحDDافظ علDDى ھDDذا الDDدین   eجعلنDDا اهللا ممDDن یDDذب عDDن النبDDي     

 واهللا الموفق.. العظیم
هللا العظ888یَم أْن ینف888َع ِب888ھ وبھ888ذا ت888م الكت888اب، وهللا الحم888د والمن888َّة، فنس888أُل ا

زادًا َیت8زّودون ب8ِھ ف8ي ی8وِم ال8دین      و سببًا لصالحھم، المسلمیَن، وأن یكوَن
  اللھم آمین ...

وآخُر َدْعوانا أِن الَحْمُد هللا َربِّ العالمیَن، والصالُة والس-الُم عل-ى   
  .سلین محمٍد وعلى آلِھ وَصحِبھ َأْجَمعیَنخاتِم األنبیاِء والُمر

 

  كتبھو                                                          
  العبد الفقیر الراجي عفو ربھ            

  أبو أنس العراقي - خنجر البنكاني بن ماجد                                                   


