حديث صيام يوم عاشوراء
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد ،فقد وردت روايات كثيرة عنن نبيننا صنلى هللا علينه وسنلم فني صنيام ينوم
عاشوراء ،وهي بحاجة لبحث وتمحيص ،فرأيت أن أتتبع ما يتعلن منانا بصنيام لن
اليوم في أهم مصادر السنة النبوية.
وه ه الروايات تختلف ألفاظاا باختالف طرقانا ،ثنم نن منانا الرواينات السنليمة
ومناا الضعيفة والمعلولة ،ول ا فأجعل ه ا البحث في مطلبين:
المطلب األول في الروايات السليمة
ُروي هن ا الحننديث عننن عبنند هللا بنن عبننا وعلنني بننن أبني طالننب وأبنني موسننى
والربينـِّع بننت
األشعري وعبند هللا بنن عمنر وسنلمة بنن األكنوع وعبند هللا بنن مسنعود ُ
ُمع ِّنو ومعاويننة بننن أبني سننفيان وجننابر بننن سنمرة وقنني بننن سنعد بننن عبننادة وعائشننة
وغيرهم:
* فأما حديث ابن عبا رضي هللا عناما فرواه البخاري ومسنلم وعبند النرقا
وابن أبي شيبة وابن حنبل والدارمي والنسائي فني الكبنر وأبنو نعنيم فني المسنتخر
على صحيح مسلم من طريقين عن سعيد بن جبير عنن ابنن عبنا رضني هللا عنامنا
أنه قال :قدم النبي صلى هللا علينه وسنلم المديننة فنرأ اليانود تصنوم ينوم عاشنوراء،
فقال "ما ه ا؟" ،فقالوا :ه ا يوم صالح ،ه ا ينو ُم نجنى هللا بنني نسنرائيل منن عندوهم،
فصامه موسى شكرا هلل ،ونحن نصومه تعظيما له .فقنال" :فأننا أحن بموسنى مننكم".
فصامه وأمر بصيامه .سنده صحيح.
* وأما حديث علني رضني هللا عننه فنرواه عبند هللا بنن أحمند فني قوائند المسنند
والبقار والشجري في أمالينه منن طنريقين عنن جنابر بنن يقيند الجعفني عنن سنعد بنن
عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي هللا عنه أن رسنول هللا صنلى هللا
عليه وسلم كان يصوم عاشنوراء وينأمر بنه[ .جنابر الجعفني كنوفي ضنعيف قند يندل
اإلسناد ،مات سنة  128تقريبا].
ورو ابن أبي شيبة عن أبي األحوص عنن أبني نسنحا عنن الحنارث األعنور
عن علي بنن أبني طالنب أننه كنان ينأمر بصنوم ينوم عاشنوراء[ .الحنارث بنن عبند هللا
األعور كوفي ضعيف متام بالك ب ومات سنة .]65
ورو أبو داود الطيالسي عن شعبة أنه قال :أخبرنني أبنو نسنحا قنال :سنمعت
األسود بن يقيند يقنول :منا رأينت أحندا كنان آمنر بصنوم عاشنوراء منن علني بنن أبني
طالب وأبي موسى رحماما هللا .ورواه عبد الرقا وابن الجعند وابنن أبني شنيبة عنن
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عنندهم التصنريح بسنماعه نيناه

أربعة آخرين عن أبي نسحا عن األسود ،ولكن لي
منه.
ورواه ابن أبي شيبة عن علي بن مسنار عنن الشنيباني عنن أبني بشنر أننه قنال:
سمعت عليا يأمر بصوم عاشوراء.
* وأما حديث أبي موسى األشعري رضي هللا عنه فرواه البخاري ومسلم وابنن
حنبل من طر عن حماد بن أسامة عن أبني عمني عتبنة بنن عبند هللا بنن عتبنة عنن
قي بن مسلم عن طار بن شنااب عنن أبني موسنى أننه قنال :دخنل النبني صنلى هللا
عليه وسلم المدينة ون ا أنا من الياود يعظمون عاشوراء ويصومونه ،فقنال" :نحنن
أح بصومه" .فأمر بصومه .سنده صحيح.
* وأما حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عناما فرواه البخاري عن مسندد عنن
نسماعيل ابن علية عن أيوب السختياني عن نافع عن ابنن عمنر أننه قنال :صنام النبني
صلى هللا عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه ،فلما فـ ُرض رمضان تنر  .ورواه ابنن
حنبل عن ابن علية به ،ورواه البنقار منن طرين سنلمة بنن علقمنة وكن ا الطبنري فني
تا يب اآلثار من طري يحيى بن سعيد األنصاري ،كالهمنا عنن ننافع عنن ابنن عمنر
به نحوه .سنده صحيح.
ورواه ابن خقيمة والبخاري وأبو نعنيم فني المسنتخر علنى صنحيح مسنلم منن
أربعة طر عن أبي عاصم النبيل الضحا بن مخلد عن عمر بن محمد بن قيد عنن
سالم بن عبد هللا بنن عمنر عنن أبينه عنن النبني صنلى هللا علينه وسنلم أننه قنال" :الينوم
عاشوراء ،فمن شاء فليصمه ،ومن شاء فليفطر".
* وأما حديث سلمة بن األكوع فرواه البخاري ومسلم وابن حنبل من طر عن
يقيند بنن أبنني عبيند عنن سننلمة بنن األكنوع أنننه قنال :أمنر النبنني صنلى هللا علينه وسننلم
رجال من أسلم أن أ ن في النا أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومنن لنم يكنن أكنل
فليصم ،فإن اليوم يوم عاشوراء .سنده صحيح.
* وأما حديث عبند هللا بنن مسنعود رضني هللا عننه فنرواه مسنلم وابنن أبني شنيبة
وابن حنبل من طر عن األعمش عن عمنارة بنن عمينر عنن عبند النرحمن بنن يقيند
بن قي أنه قال :دخل األشعث بن قي على عبد هللا وهو يتغد  ،فقال :ينا أبنا محمند
ُ
ادن نلننى الغننداء .فقننال :أولنني اليننو ُم يننوم عاشننوراء؟! .فقننال :وهننل تنندري مننا يننوم
عاشوراء؟! ،ننما هو يوم كان رسول هللا صلى هللا علينه وسنلم يصنومه قبنل أن يننقل
شار رمضان ،فلما نقل شار رمضان تركه .ورواه البخاري ومسلم من طري آخر
عن ابن مسعود به نحوه .سنده صحيح.
الرب ِّيع بنت معو فرواه البخاري ومسلم وابن راهويه وابن حنبنل
* وأما حديث ُ
من طر عن خالد بن كوان عن الربيع بنت معو أناا قالت :أرسل النبي صنلى هللا
عليه وسلم غنداة عاشنوراء نلنى قنر األنصنار :منن أصنبح مفطنرا فلينتم بقينة يومنه،
ومن أصبح صائما فليصم .سنده جيد.
* وأما حديث معاوية فرواه مال والشافعي والبخناري ومسنلم منن ثالثنة طنر
عن ابن شااب القهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي
سفيان يوم عاشوراء عنام حن وهنو علنى المنبنر يقنول :سنمعت رسنول هللا صنلى هللا
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عليننه وسننلم يقننول لان ا اليننوم" :هن ا يننوم عاشننوراء ،ولننم يُكتننب علننيكم صننيامه" .وأنننا
صننائم ،فمننن شنناء فليصننم ومننن شنناء فليفطننر .سنننده صننحيح ،وأمننا مننتن الحننديث فقنند
جاءت ه ه الكلمة "وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شناء فليفطنر" متصنلة بمنا قبلانا،
فمننن فصننلاا عمننا قبلاننا فقنند أصنناب ،ومننن وصننلاا بمننا قبلاننا فان ا ندرا  ،و بنند مننن
تمييق المدر .
وقد رواه النسنائي فني السننن الكبنر عنن أبني داود عنن يعقنوب عنن أبينه عنن
صنالح عننن ابننن شننااب عنن حمينند بننن عبنند الننرحمن أننه سننمع معاويننة يخطننب النننا
بالمدينة يقول :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :نن ه ا ينوم عاشنوراء،
ولم يكتب هللا عليكم صيامه" .ونني صنائم ،معاوينة يقنول لن  ،فمنن أحنب أن يصنوم
فليصم ،ومن أحب أن يفطر فليفطنر[ .أبنو داود سنليمان بنن سنيف الحرانني ثقنة منات
سنة  .272يعقوب بن نبراهيم بن سنعد بنن نبنراهيم مندني نقينل بغنداد ثقنة منات سننة
 .208أبوه مدني نقيل بغداد ثقة منات سننة  .184صنالح بنن كيسنان مندني ثقنة منات
بعد سنة  .140ابن شااب القهري محمد بن مسلم بنن عبيند هللا مندني ثقنة نمنام منات
سنة  .124حميند بنن عبند النرحمن بنن عنوف مندني ثقنة منات سننة  .]95فان ا السنند
صحيح ،وفيه التصريح بأن ه ا الجقء هو من قول معاوية.
* وأما حديث جابر بن س ُمرة فنرواه مسنلم منن طرين جعفنر بنن أبني ثنور عنن
جننابر بننن سننمرة أنننه قننال :كننان رسننول هللا صننلى هللا عليننه وسننلم يأمرنننا بصننيام يننوم
عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده ،فلما فـ ُرض رمضان لنم يأمرننا ولنم يناننا ولنم
يتعاهدنا عنده[ .جعفنر بنن أبني ثنور كنره ابنن حبنان فني الثقنات وقنال عننه علني بنن
المديني مجاول] .سنده لي بقوي ،ولكنه بأ به في الشواهد.
* وأما حديث قني بنن سنعد بنن عبنادة فنرواه الطيالسني والبنقار والنسنائي فني
الكبر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل
عن قي بن سعد بن عبادة أنه قال :كنا نصوم عاشوراء ونعطي قكاة الفطر قبنل أن
ينقل علينا صوم رمضان والقكاة ،فلمنا ننق لنم ننـ ُؤمر بامنا ولنم نـُنـنه عنامنا ،وكننا
نفعله .سنده صحيح.
ورواه ابن حنبل والبقار والنسائي في الكبر والطبراني في الكبينر منن طنر
عن سفيان الثوري عن القاسم بن مخيمرة عن أبني عمنار الامنداني عرينب بنن حميند
عن قي بن سعد أنه قال :أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصيام يوم عاشنوراء.
[عريب بن حميد ثقة] ،وا ختالف على القاسم بن مخيمرة فني تسنمية شنيخه فني هن ا
الحديث لي علة قادحة ،ألن شيخيه هنا كلياما ثقتان.
* وأما حديث عائشة فرواه البخاري والنسائي في الكبر والطبراني فني مسنند
الشنناميين مننن طرين شننعيب بننن أبنني حمننقة ،ورواه مسننلم وابننن حنبننل والطبننري فنني
تا يب اآلثار من طري ينون بنن يقيند ،ورواه البخناري وابنن راهوينه وأبنو عواننة
والطبري في تا يب اآلثنار منن طرين سنفيان بنن عييننة ،ورواه الشنافعي فني مسننده
وعلنني بننن الجعنند مننن طرين ابننن أبنني ئننب ،ورواه البياقنني فنني معرفننة السنننن وأبننو
عوانة والطحاوي في معاني اآلثار ومشكل اآلثار من طرين يحينى ابنن بكينر وثالثنة
عقيل بن خالند ،خمسنتام عنن القهنري عنن عنروة بنن
آخرين عن الليث بن سعد عن ُ
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القبير أن عائشة رضني هللا عنانا قالنت :كنان رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلم ينأمر
بصيام يوم عاشوراء ،فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شناء أفطنر .سننده
صحيح.
* ورو ابننن حنبننل وغيننره أحاديننث عننن النبنني صننلى هللا عليننه وسننلم تثبننت
مشننروعية صننيام عاشننوراء واألمننر بننه ،مننن حننديث أبنني هريننرة وجننابر بننن عبنند هللا
ومعننا بننن جبننل وعبنند هللا بننن القبيننر وعبنند هللا بننن بنندر الجاننني ومحمنند بننن صننيفي
وأسماء بن حارثة.
المطلب الثاني في الروايات الضعيفة والمعلولة
وردت روايننات فنني حننديث صننيام عاشننوراء تشننتمل علننى بعننض المعنناني غين ِّنر
الثابتة ،فأستعرض مناا في ه ا المطلب بعض منا روي منن حنديث ابنن عبنا وابنن
عمر وعائشة وأبي قتادة األنصاري وأبي هريرة:
* حديث ابن عبا في صنيام عاشنوراء تقندم منن رواينة سنعيد بنن جبينر عننه،
وهو حديث صحيح ،ولكن جاء عنه من طري أخر ألفاظ ليست بثابتة:
فقد رواه مسنلم وأبنو داود منن طنريقين عنن يحينى بنن أينوب عنن نسنماعيل بنن
أمية عن أبي غطفان بن طريف المري عن عبد هللا بنن عبنا رضني هللا عنامنا أننه
قال :حين صام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم عاشوراء وأمنر بصنيامه قنالوا ينا
رسول هللا ننه يوم تعظمه الياود والنصار ! ،فقال رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلم:
"فإ ا كان العنا ُم المقبنل نن شناء هللا صنمنا الينوم التاسنع" .قنال :فلنم ينأت العنام المقبنل
حتى توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم[ .يحيى بن أيوب الغافقي مصري صندو
فيه لين مات سنة  .168نسماعيل بن أمية مكي ثقة منات سننة  .139أبنو غطفنان بنن
طريف حجاقي ثقة].
ه ه الرواينة سنندها لنين ،وفني متنانا خلنل فني مواضنع يندل علنى أن يحينى بنن
أيوب لم يضبط ه ه الرواية:
الموضع األول :قوله "حين صام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم عاشنوراء
وأمر بصيامه قالوا يا رسول هللا ننه ينوم تعظمنه اليانود والنصنار "! ،وهن ا بخنالف
ما صح عن ابن عبا وأبي موسى ـ كما تقدم في المطلب األول ـ ،و ل أن رسنول
هللا صلى هللا علينه وسنلم قندم المديننة فنرأ اليانود تصنوم عاشنوراء فسنأل عنن لن
فأجابوه ،فصامه وأمر بصيامه ،أي ننه حين رأ الياود يصومونه شنكرا هلل صنامه،
ولي الحال أنه صامه فقيل له ننه يوم تعظمه الياود!.
الموضع الثاني :نقحام لفظة النصار في السيا  ،وهي ليست فيه.
الموضع الثالث :نقحام كلمة "فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسنول هللا" عقنب
قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "فنإ ا كنان العنا ُم المقبنل نن شناء هللا صنمنا الينوم
التاسع" ،وتل الكلمة المقحمة المنسوبة بن عبا ليست ثابتة في أصل الرواية.
فقد رو ابن الجعد وابنن أبني شنيبة وابنن حنبنل والبياقني منن طرين ابنن أبني
ئب عن القاسم بن عبا عن عبد هللا بن عمينر عنن عبند هللا بنن عبنا عنن رسنول
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هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :لئن عشت نلنى قابنل ألصنومن التاسنع" .وهن ا سنند
جيد ،ولي في ه ه الرواية تل الكلمة المقحمة المنسوبة بن عبا "فلنم ينأت العنام
المقبل حتى توفي رسول هللا" .ولان ا اللفنظ المرفنوع دون تلن الكلمنة المنسنوبة بنن
عبا طري آخر بنحوه ،رواه الطبراني في الكبير من طرين يعقنوب بنن حميند بنن
كاسب عن مروان بن معاوية عن نسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاو
عننن ابننن عبننا عننن النبنني صننلى هللا عليننه وسننلم[ .يعقننوب بننن حمينند بننن كاسننب
ونسنماعيل بننن مسننلم ضننعيفان] .وهننو ونن كننان ضنعيف اإلسننناد لكننن بننأ بننه فنني
المتابعات.
ورو عبد الرقا وابن الجعد من طريقين أحدهما صحيح عن عطناء بنن أبني
رباح أنه سمع ابن عبا يقنول فني ينوم عاشنوراء" :خنالفوا اليانود وصنوموا التاسنع
والعاشر".
وال ن ي يُفاننم مننن سننيا الروايننات الصننحيحة المتعننددة أن صننيام يننوم عاشننوراء
تُر بعد نقول صيام رمضان ،بغض النظر عما ن ا كنان صنيامه فني األصنل واجبنا
فتُر وجوبه أو كان مستحبا استحبابا شديدا فتُركت شدة ا ستحباب ،وه ا يشير نلنى
أن الحرص على صيامه والعقم على صيام التاسع معه ننما كان في السنة الثانية من
الاجرة قبل رمضان ،ولي قبيل الوفاة النبوية.
ه ن ا وقنند كننان النبنني صننلى هللا عليننه وسننلم حريصننا أشنند الحننرص علننى صننيام
عاشوراء في شار المحرم ال ي أعقب وصوله للمدينة المشرفة ،وهو في بداية السنة
الثانية من الاجرة ،ألن مقدمه المدينة كان في ربيع األول من السنة الاجرية األولى.
وكننان لن ِّلمننا يحننب مننن موافقننة الياننود فيمننا لننم يُنننه عنننه ،فعمننل بمننا أخبننر بننه
وقومه وهال ِّ عدوهم في مثنل لن الينوم ،وكنان
الياو ُد عن نجاة موسى عليه السالم
ِّ
ا منه صلى هللا عليه وسلم تأليفا لقلوبام ،ونظاارا لوحدة المصدر في نبوة األنبيناء
الكرام ،وهو ما رواه البخاري ومسلم والشافعي وعبند النرقا وابنن أبني شنيبة وابنن
حنبل والطحاوي من طريقين عنن عبيند هللا بنن أبني يقيند عنن ابنن عبنا رضني هللا
عناما أنه قال :ما رأينت النبني صنلى هللا علينه وسنلم يتحنر صنيام ينوم فضنله علنى
غيره ن ه ا اليوم يوم عاشوراء وه ا الشار .يعني شار رمضان[ .عبيد هللا بن أبني
يقيد مكي ثقة ولد سنة  40ومات سنة  .]126سنده صحيح.
ومننن الواضننح أن ابننن عبننا لننم يكننن ن ا منندركا بنفسننه لمثننل لن الحنندث،
حيننث كننان فنني السنننة الرابعننة مننن عمننره تقريبننا ،لكننن مننن المعلننوم ك ن ل أن معظننم
مروياته هي عن كبار الصحابة ،ومراسي ُل الصحابة ال ين ثبتت صحبتام مقبولة.
* حديث ابن عمر:
تقدم من رواية أيوب السختياني وسلمة بن علقمنة ويحينى بنن سنعيد األنصناري
عن ننافع عنن ابنن عمنر أننه قنال :صنام النبني صنلى هللا علينه وسنلم عاشنوراء وأمنر
بصيامه ،فلما فـ ُرض رمضان تر  .وه ا حديث صحيح.
ورواه البخنناري ومسننلم وابننن أبنني شننيبة وابننن حنبننل وأبننو داود والبننقار وابننن
خقيمة من طري عبيد هللا بن عمر عن نافع عنن ابنن عمنر أننه قنال :كنان عاشنوراء
يصومه أهل الجاهلية ،فلما نقل رمضان قال "من شاء صامه ومن شاء لم يصمه".
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فإ ا كان مراد ابن عمر من أهل الجاهلينة هننا أنانم اليانود الن ين سنألام رسنول
مقدمه المدينة فاو صحيح.
هللا صلى هللا عليه وسلم عن صيامام لا ا اليوم بعد
ِّ
ولكن يبندو أن نافعنا راوينه عنن ابنن عمنر هنب وهمنه نلنى أن النبني صنلى هللا
عليه وسلم هو ال ي حدث النا بأن أهل الجاهلية كنانوا يصنومون عاشنوراء فحندث
هو به جماعة من الرواة ك ل !.
وهكن ا فقنند رواه مسننلم والشننافعي والنندارمي وابننن ماجننه والبننقار والنسننائي فنني
الكبر وابن حبان من خمسة طر عن نافع عن ابن عمنر أننه ِّكنر عنند رسنول هللا
صننلى هللا عليننه وسننلم يننو ُم عاشننوراء فقننال" :كننان يومننا يصننومه أهننل الجاهليننة ،فمننن
أحب منكم أن يصومه فليصمه ،ومن كره فليدعه"! .وه ا مخالف لما ثبت عنه صنلى
هللا عليه وسلم أنه هو سأل الياود عن صنومام لينوم عاشنوراء ،ولنم يحندث هنو بان ا
عن أهل الجاهلية .فكلمة "كان يصومه أهل الجاهلية" في الحديث المرفوع معلولة.
ـ وتقدم من رواية أربعة عن أبي عاصم النبيل الضحا بن مخلد عنن عمنر بنن
محمد بن قيد عن سالم بن عبد هللا بن عمر عن أبيه عنن النبني صنلى هللا علينه وسنلم
أنننه قننال" :اليننوم عاشننوراء ،فمننن شنناء فليصننمه ،ومننن شنناء فليفطننر" .وه ن ا حننديث
صحيح.
ولكن رواه مسلم وأبو عوانة والطبراني فني الكبينر واألوسنط منن أربعنة طنر
أخر عن أبي عاصم النبيل عن عمر بن محمد بن قيد عن سنالم عنن ابنن عمنر أننه
قالِّ :كنر عنند رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلم ينوم عاشنوراء فقنال " :ا ينوم كنان
يصومه أهل الجاهلية ،فمن شاء صامه ومنن شناء تركنه" .وهن ا الطرين كسنابقه فني
رواية تل اللفظة المعلولة ،فيقال فيه ما قيل في ال ي قبله.
* حديث عائشة:
تقدم من رواية خمسة عن القهري عن عروة أن عائشة قالنت :كنان رسنول هللا
صلى هللا عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء ،فلمنا فنـ ُرض رمضنان كنان منن شناء
صام ومن شاء أفطر .وه ا صحيح.
ولكن جاء عناا من طر أخر ألفاظ تصح:
أ ـ فمناا ما رواه البخاري وابن حنبنل منن طنريقين عنن محمند بنن أبني حفصنة
عننن القهننري عننن عننروة عننن عائشننة أناننا قالننت :كننانوا يصننومون عاشننوراء قبننل أن
يُفرض رمضان ،وكان يوما تـ ُستر فينه الكعبنة ،فلمنا فنرض هللا رمضنان قنال رسنول
هللا صنننلى هللا علينننه وسنننلم" :منننن شننناء أن يصنننومه فليصنننمه ،ومنننن شننناء أن يتركنننه
فليتركه"[ .محمد بن أبي حفصة صدو فيه لين].
وه ه الرواية موافقة ـ في الجملة ـ لسائر روايات الحديث سو أن فياا قينادة،
وهي أن يوم عاشوراء كان يوما تـ ُستر فيه الكعبة ،وه ه القيادة لم تنرد فني سنائر منا
وقفت عليه من روايات ه ا الحديث ،وهي ضعيفة سندا ومتنا:
فأما السند ففيه محمد بن أبي حفصنة ،وهنو ونن وثقنه ابنن معنين وأبنو داود فقند
ضعفه النسائي وابن عدي.
فإن قيل :نن ه ه القيادة لم يتفرد باا ابن أبي حفصة ،وهي ثابتنة عنند البخناري
عقيل ك ل ! ،ألن البخناري قنال فني صنحيحه [حندثنا يحينى ابنن بكينر قنال
من طري ُ
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عقيننل عننن ابننن شننااب عننن عننروة عننن عائشننة ،وحنندثني محمنند بننن
حنندثنا الليننث عننن ُ
مقاتل قال أخبرني عبد هللا  -هو ابن المبار  -قال أخبرنا محمد بن أبى حفصنة عنن
القهري عن عروة عن عائشة أناا قالت :كانوا يصنومون عاشنوراء قبنل أن يُفنرض
رمضان ،وكان يوما ت ُستر فيه الكعبة ،فلما فرض هللا رمضنان قنال رسنول هللا صنلى
هللا عليه وسلم "من شاء أن يصومه فليصمه ،ومن شاء أن يتركه فليتركه"].
فأقول :ه ا كال ُم من يعرف منا اإلمام البخاري رحمه هللا في نيراد الطنر
ضاا على بعض ،ويظن منن يعنرف مناجنه ـ تبعنا لن ل ـ أننه يجنوق
المعطوف بع ُ
ِّ
عقو مث ِّل ل المتن لكال الطريقين المعطوفين ،وه ا غير صحيح.
ُ
فمنا اإلمام البخاري رحمنه هللا فني نينراده الطنريقين المعطنوف أحندُهما علنى
اآلخر هو أنه يأتي بالمتن على رواية الثاني مناما ،وفي مثل ه ا الحنال يكنون المنتن
من الطري األول هو بنحو اللفظ ال ي جاء من الطري الثاني ونن لم يكن مطابقا لنه
تمام المطابقة.
واللفظ ال ي جاء به ه ا الحديث من طري يحيى ابن بكير عنن اللينث بنن سنعد
عقينل عنن القهنري لني فينه هن ه القينادة ،و لن فيمنا رواه البياقني فني معرفننة
عنن ُ
السنن واآلثار وكما تقدمت اإلشارة نليه في المطلب األول عند حديث عائشة[ .يحينى
ابن بُكير بد فيه من كتابة األلف ألنه يحيى ُ
بن بكير].
بن عبد هللا ِّ
وأما المتن وهو أن الكعبة كانت تـُكسى يوم عاشوراء فان ا غينر ثابنت منن هن ا
الطري  ،وله شاهد مرفوع رواه األقرقني فني أخبنار مكنة عنن جنده عنن نبنراهيم بنن
محمد بن أبي يحيى األسنلمي عنن أبينه عنن خالند بنن الماناجر بنن خالند بنن الوليند أن
النبي صلى هللا عليه وسلم خطب النا يوم عاشوراء فقال" :ه ا يوم عاشوراء ،ينوم
تنقضي فيه السنة ،وتـ ُستر فيه الكعبة ،وتـ ُرفع فيه األعمال ،ولم يُكتب عليكم صنيامه،
وأنا صائم ،فمن أحب منكم أن يصوم فليصم"[ .جد األقرقي هنو أحمند بنن محمند بنن
الوليد الغساني األقرقي مكي ثقنة منات سننة  .222نبنراهيم بنن محمند بنن أبني يحينى
األسلمي مدني مترو اتام بالك ب ،ووثقه الشافعي ،ولم يجد ابن عقدة و ابن عندي
في حديثه منكرا ن عن شيوخ يحتملون ،ومات سنة  .184أبوه محمد بنن أبني يحينى
األسلمي مدني ثقة فيه لين منات سننة  .147خالند بنن الماناجر حجناقي تنابعي كنره
ابن حبان في الثقات ورو له مسلم حنديثا واحندا ،ومنات بعند سننة  .]90فان ا السنند
تالف.
ورو األقرقني عننن جنده عننن سنعيد بننن سنالم عننن ابنن جننري أننه قننال :كانننت
الكعبة فيما مضى ننمنا تنـ ُكسى ينوم عاشنوراء ن ا هنب آخنر الحنا  ،حتنى كاننت بننو
هاشم ،فكانوا يعلقون علياا الق ُمص يوم التروية من النديبا  ،فنإ ا كنان ينوم عاشنوراء
علقوا علياا اإلقار[ .عبد المل بن عبد العقيق بن جري مكي ثقة من أتبناع التنابعين
قد يدل اإلسناد ويرسل ،ومات سنة  .]150فا ا السند ـ ن ا كان المراد مننه التحندث
عن وقت حياة عائشة رضي هللا عناا ـ فاو مرسل ضعيف.
ورو األقرقي عن جده عن سعيد بن سالم عن عبد هللا بن أبي نجيح عن أبينه
ُ
عثمنان
أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه كسنا الكعبنة القبناطي منن بينت المنال ،ثنم
مننن بعننده ،فلمننا كننان معاويننة بننن أبنني سننفيان كسنناها كسننوتين :كسننوة عمننر القبنناطي،
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وكسوة ديبا  ،فكانت تكسى الديبا ينوم عاشنوراء ،وتنـ ُكسى القبناطي فني آخنر شنار
رمضان للفطر[ .سنعيد بنن سنالم خراسناني نقينل مكنة صندو منات بعند سننة .190
عبد هللا بن أبي نجيح مكي ثقة مات سننة  .]132سنعيد بنن سنالم لنم ين كر المنقي أننه
رو عن ابن أبي نجيح ،وقد مات بعنده بسنتين عامنا ولنم يُن كر فني ترجمتنه أننه منن
المعمرين ،فالظناهر أن روايتنه عننه منقطعنة ،وقند وقفنت علنى سننوات وفينات اثننين
وعشرين راوينا منن شنيوخه ،وكاننت وفيناتام بنين سننة  145وسننة  ،184فنابن أبني
نجيح أقدم وفاة من أقدم شيوخ سعيد بن سالم وفاة بثالثة عشنر عامنا ،وهن ا يؤكند أننه
لم يسمع منه ،فالسند منقطع ضعيف.
ورو األقرقي عن محمد بن يحيى عن الواقدي عنن عبند العقينق بنن المطلنب
عن نسحا بن عبد هللا عن أبني جعفنر محمند بنن علني أننه قنال" :كنان الننا ياندون
نلى الكعبة كسوة ،فلما كان يقيد بن معاوية كساها الديبا الخسرواني ،فلما كنان ابنن
القبير اتبع أثره ،فكان يبعث نليه مصعب بن القبير بالكسوة كنل سننة ،فكاننت ت ُكسنى
يوم عاشوراء"[ .محمد بن يحيى :هنو محمند بنن يحينى بنن علني أبنو غسنان الكنناني،
وه ا مدني صدو ثقة فيه لنين ومنات قرابنة سننة  .200أو هنو محمند بنن يحينى بنن
عبد الكريم األقدي المعنروف بالرواينة عنن الواقندي ،وهن ا بصنري نقينل بغنداد ثقنة
مننات سنننة  .252الواقنندي محمنند بننن عمننر منندني نقيننل بغننداد ،وثقننه جماعننة واتامننه
بالكن ب جماعننة ،ويبنندو أنننه كننان ثقننة فنني التنناريث ،لكنننه فنني الحننديث يضننع األسننانيد،
ومات سنة  .207عبد العقيق بن المطلب حجاقي صدو فينه لنين .نسنحا بنن عبند
هللا يُعرف] .فا ا السند تالف.
وه ا يعني أن هن ه الكلمنة "وكنان يومنا تنـ ُستر فينه الكعبنة" مدرجنة فني الننص،
وأن وضع الكسوة على الكعبة يوم عاشوراء لم يكن في قمن عائشة رضي هللا عنانا
و قبله ،فربما حدث بعد ل في عاد يقيد.
ب ـ ومناننا مننا رواه مال ن والبخنناري ومسننلم وابننن أبنني شننيبة وابننن حنبننل مننن
طر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قو النبني صنلى هللا علينه وسنلم أنانا
قالت :كان يوم عاشوراء يوما تصنومه قنريش فني الجاهلينة ،وكنان رسنول هللا صنلى
هللا عليه وسلم يصومه في الجاهلية ،فلما قدم رسول هللا صلى هللا علينه وسنلم المديننة
صامه وأمر بصيامه ،فلما فـ ُرض رمضان كان هو الفريضة وتنـ ُر ينوم عاشنوراء،
فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
لنني فنني ه ن ه الروايننة مننا يشننير نلننى سننبب صننيام قننريش ليننوم عاشننوراء فنني
الجاهلية ،و لسبب صيام النبي صلى هللا عليه وسلم له في الجاهلينة! ،ولنو كنان هن ا
ثابتا عننه معروفنا لدينه لمنا سنأل اليانود عنن صنيامام لنه ،والثابنت هنو أننه صنلى هللا
عليه وسلم قدم المدينة فرأ الياود تصوم عاشوراء فسنأل عنن لن فأجنابوه فصنامه
وأمر بصيامه .فا ه الرواية شا ة.
ـ ومناا منا رواه البخناري ومسنلم وأبنو عواننة والطحناوي فني مشنكل اآلثنار
وأبو نعيم في المستخر على صحيح مسلم من ثالثنة طنر عنن اللينث بنن سنعد عنن
يقيد بن أبي حبيب عن عرا بن مال عن عروة عن عائشة أن قريشا كانت تصنوم
ينوم عاشنوراء فني الجاهلينة ،ثنم أمنر رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلم بصنيامه حتنى
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فرض رمضان ،وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :منن شناء فليصنمه ومنن شناء
أفطر".
وما قيل في طري هشام بن عنروة عنن أبينه يقنال كن ل فني طرين عنرا بنن
مال عن عروة.
* حديث أبي قتادة األنصاري:
ـ رو مسلم والطيالسي وابن حنبل والترم ي وابن ماجه من طر عن غيالن
بن جرير عن عبد هللا بن معبد القماني عن أبي قتادة األنصاري أن رسول هللا صلى
هللا عليننه وسننلم قننال" :صننيام يننوم عرفننة أحتسننب علننى هللا أن يكفننر السنننة التنني قبلننه
والسنة التي بعده ،وصيام يوم عاشوراء أحتسب علنى هللا أن يكفنر السننة التني قبلنه".
وسننقط ـ فنني بعننض الطننر ـ اسننم غننيالن بننن جريننر بننين قتننادة وعبنند هللا بننن معبنند.
[غيالن بن جرير بصري ثقة مات سنة  .129عبد هللا بن معبند القمناني بصنري ثقنة
مات بعد سننة  .80أبنو قتنادة األنصناري صنحابي مندني منات سننة  .]54ظناهر هن ا
اإلسناد الصحة ،وفي متنه غرابة.
ه ا وقد قنال البخناري فني التناريث األوسنط" :ورواه عبند هللا بنن معبند القمناني
عن أبي قتادة عن النبي صلى هللا عليه وسلم فني صنوم عاشنوراء ،ولنم ين كر سنماعا
من أبي قتادة" .وقال في التناريث الكبينر" :عبند هللا بنن معبند القمناني عنن أبني قتنادة،
و نعرف سماعه من أبي قتادة" .وقال فيه ك ل " :ورو غيالن بن جرير عن عبند
هللا بن معبد عن أبي قتادة عن النبي صلى هللا عليه وسنلم ،و يُعنرف سنماع عبند هللا
يسنتعمل مثنل
بن معبد من أبي قتادة" .وفي ه ا نشارة نلنى عندم ثبنوت الحنديث ،ألننه
ِّ
ه ا يريد ب ل نعالل الرواية.
ـن ورواه ابننن حنبنل وعبنند بننن حمينند والنسننائي فنني الكبننر مننن طننر عننن أبنني
الخليل عن حرملة بن نيا عن أبي قتادة األنصاري به نحوه[ .صالح بنن أبني منريم
أبننو الخليننل بصننري ثقننة .حرملننة بننن نيننا كننره ابننن حبننان فنني الثقننات] .ظنناهر هن ا
اإلسناد أنه بأ به في المتابعة ،ولكنه منقطع بين حرملة بن نيا وأبي قتادة ،فقند
رواه النسننائي فنني السنننن الكبننر والبياقنني فنني السنننن فنني أحنند األوجننه المرويننة عننن
سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي الخليل هك ا" :عن حرملة عن مولى
ألبني قتنادة عنن أبني قتنادة" ،بقينادة راو بنين حرملنة وأبني قتنادة ،ورواه البياقني منن
طري جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي الخليل "عن حرملة عنن أبني قتنادة
أو عن مولى أبي قتادة عن أبي قتنادة" ،هكن ا علنى الشن  ،كمنا كنر لنه البخناري فني
التنناريث الكبيننر وابننن أبنني حنناتم فنني الجننرح والتعننديل والنندارقطني فنني العلننل طرقننا
بإدخال مولى ألبي قتادة في اإلسناد ،وقال البخاري في التاريث األوسط" :حرملنة بنن
يُعرف له سنماع منن أبني قتنادة" .وحينث نن حرملنة لنم يصنرح بالسنماع منن
نيا
أبي قتادة ـ في الطر الخالية عن ا سم المقيد ـ فال بد من نثباته في اإلسناد ،وحينث
ننه مبام فالسند ضعيف.
فحديث أبي قتادة ه ا سنده فيه شباة ا نقطاع ،فاو لي بثابت.
* حديث أبي هريرة:
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رواه ابن حنبل عن أبني جعفنر عنن عبند الصنمد بنن حبينب بنن عبند هللا األقدي
عن أبيه عن شبيل بن عوف عن أبي هريرة أنه قال :مر النبني صنلى هللا علينه وسنلم
بأنا من الياود قد صاموا يوم عاشوراء ،فقال "ما ه ا الصوم؟" ،فقنالوا :هن ا الينوم
ال ي نجى هللا موسى وبني نسرائيل من الغر وغر فيه فرعون ،وه ا يوم اسنتوت
فيه السفينة على الجودي ،فصامه نوح وموسى شكرا هلل تعالى .فقال النبني صنلى هللا
عليه وسلم "أنا أح بموسى ،وأح بصوم ه ا الينوم" .فنأمر أصنحابه بالصنوم[ .أبنو
جعفننر المنندائني محمنند بننن جعفننر صنندو فيننه لننين مننات سنننة  .206عبنند الصننمد بننن
حبيب بن عبد هللا األقدي لين .أبوه مجاول .شبيل بن عنوف كنوفي ثقنة] .فان ا السنند
شديد الضعف.
و كر نوح عليه السالم واستواء السفينة على الجودي في ينوم عاشنوراء مقنـحم
على ه ا الحديث ولي بثابت.
اإلمنام
سبط رسنو ِّل هللا صنلى هللا علينه وسنلم
* ولحكمة نعلماا فقد وقع مقت ُل
ِّ
ِّ
الحسين بن علي رضني هللا عنامنا فني ينوم عاشنوراء ،وعلنى هن ا فنإن القلنب
الشايد
ِّ
ليحقن ،ونن العين لتدمع ،وننا على فراق ـ يا ريحانة رسول هللا ـ لمحقونون.
ه ن ا وقنند وقفننتُ علننى روايننات فنني بعننض كتننب الشننيعة اإلماميننة تنندل علننى أن
اسنتحباب صنيام ينوم عاشنوراء كنان معروفنا عنندهم ،وأنانم كرهنوه بعند لن لوقننوع
مقتل اإلمام الحسين في مثل ه ا اليوم:
ـ جاء في كتاب الكافي لل ُكليني:
عن أبي الجارود أنه قال :سمعت أبا جعفر عليه السنالم يقنول" :فنرض هللا عنق
وجل على العباد خمسنا" ،نلنى أن قنال" :ثنم ننقل الصنوم ،فكنان رسنول هللا صنلى هللا
عليه وآله ن ا كان يو ُم عاشوراء بعنث نلنى منا حولنه منن القنر فصناموا لن الينوم،
فنقل شار رمضان بين شعبان وشوال" .الحديث.
عننن علنني بننن الحسننين عليننه السننالم أنننه قننال" :وأمننا الصننوم ال ن ي صنناحبُه فيننه
بالخيار فصوم يوم الجمعة والخمي وصوم البيض وصنوم سنتة أينام منن شنوال بعند
شار رمضان وصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء ،فكل ل صاحبه فينه بالخينار
نن شاء صام ونن شاء أفطر".
عننن أبني جعفننر عليننه السننالم أنننه سننئل عننن صننوم يننوم عاشننوراء فقننال" :صننوم
مترو بنقول شار رمضان ،والمترو بدعة".
ولكن أسانيد ه ه الروايات عندهم ضعيفة.
* الخالصة:
حديث صيام يوم عاشوراء صحيح ثابت عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
يننوم عاشننوراء يُصننام اسننتحبابا ألن النبنني صننلى هللا عليننه وسننلم صننامه وأمننر
بصيامه.
لي فيه شيء من مظاهر الفرح أو التوسعة في المأكل والمشرب.
من قال بأن ه ا الحديث هنو منن وضنع األمنويين ومنن شنايعام فكالمنه مجاننب
للصواب.
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الرواينة التني فيانا "حنين صنام رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلم ينوم عاشنوراء
وأمر بصيامه قالوا يا رسول هللا ننه يوم تعظمه الياود والنصار ! ،فقال رسنول هللا:
فإ ا كان العا ُم المقبل نن شاء هللا صمنا اليوم التاسع" سندها لين وليست بثابتة.
وهللا أعلم.
وكتبننه صننالح النندين اإلدلبنني فنني  ،1436 /1 /26المواف ن ،2014 /11 /19
والحمد هلل رب العالين.
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