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أن الروايات الصحيحة
قدم ملسو هيلع هللا ىلص تن� أنه 

ليها ا�دين�ة � هجرته إ 
� شهر ربيع األول،
فكيف رأى اليهود 

يصومون عاشوراء، 
وقدومه ليس � 

.ا�حّرم، وهذا تعارض

لليهود ملسو هيلع هللا ىلصأن رؤ�ت�ه 
يصومون عاشوراء ليس

الم يوم قدومه، بل � ال�
أن الن�: حذف، تقديره

قدم ا�دين�ة، فأقام ملسو هيلع هللا ىلص 
بها إ� يوم عاشوراء 

.اًمافوجد اليهود فيه صي
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أن صيام قر�ش 
لعاشوراء يوهم أن 

تعظيم هذا اليوم من 
شعائر ا�اهلية، 

صامهقد ملسو هيلع هللا ىلص والن� 
قد معهم، فيكون بذلك

.وافقهم عليه

م تعظقر�ٌش وإن �انت 
د قملسو هيلع هللا ىلصهذا اليوم، والن� 

معهم، فهذا �ان صامه
�، قبل النبوة، وقبل الو

صامهفلما قدم ا�دين�ة 
وأمر بصيامه، فتأكدت

عد مشروعيت�ه بالو� ب
.ذلك، ال بموافقة قر�ش
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أن صيام عاشوراء �ان 
، مشروًعا قبل رمضان
ثم نسخ صيامه بعد

فرض رمضان، 
يس فصيامه بعد ذلك ل

.بمشروع

أن النسخ بعد فرض 
رمضان هو نسخ 
الوجوب ال نسخ 

ن االستحباب، إذ ثبت أ
استمر � ملسو هيلع هللا ىلص الن� 

 � االهتمام بصيامه ح�
ل�: (عام وفاته، فقال

منَّ بقيت إ� قابل ألصو
).التاسع
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ثبت أن الصحابة ر�
زمون هللا عنهم �ان ُيل

صبي�انهم صوم هذا 
، اليوم، وهم غ� بالغ�

وليسوا بم�لف� 
باإلجماع، و� هذا 

.فهماإللزام إيهام بت�لي

أن إلزام الصحابة ر�
هللا عنهم صبي�انهم 

ب بصيامه إنما هو  تدر�
وتمر�ن، ومبالغة � 

االمتث�ال، ال ألجل أنهم
.م�لفون
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ورد حديث � صحيح

ن �املسو هيلع هللا ىلصمسلم أن الن� 
يصوم التاسع، وورد 
حديث آخر � نفس 

ل�: (الصحيح أنه قال
بقيت إ� قابل 
، )ألصومن التاسع

، ولم فتو� العام ا�قبل
.يصمه و� هذا تعارض

د ال تعارض بينهما فق
يكون قد صام التاسع،

ثم �� أنه إن بقي 
.اسيصوم التاسع أيًض 

أو يكون ابن عباس لما 
قد عزم ملسو هيلع هللا ىلصرأى أن الن� 

ل على صيام التاسع، نزّ 
هذا العزم مقام الفعل، 

ه أن: فيكون مع� �المه
عام �ان يصومه لو بقي ال

.ا�قبل

اإلش�ال

ا�واب
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جاء � بعض الروايات
� صحيح مسلم عن
ن ابن عباس أنه سئل ع

إذا : (عاشوراء فقال
رأيت هالل ا�حرم 

لتاسع ، وأصبح ا فاعُدْد 
فدلت هذه) صائًما

الرواية أن عاشوراء هو 
قية التاسع، مخالفة لب

.الروايات أنه العاشر

أن ابن عباس ر� هللا
عنهما لم �عل عاشوراء

هو اليوم التاسع، بل 
م أرشد السائل إ� صيا

التاسع معه، واكتفى
بمعرفة السائل أن يوم

عاشوراء هو اليوم 
.العاشر
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ملسو هيلع هللا ىلصأن سؤال الن� 
ه لليهود عن صيامهم ل

يوهم أنه لم يكن على
، علم بعاشوراء من قبل
مع أنه �ان يصومه، 
قبل قدومه ا�دين�ة، 
كذلك أن صيامه له 

.فيه موافقة لليهود

سبب أنه سألهم ليستكشف ال
ا ا�امل لهم على الصوم، فلم

ا لهم، علم بذلك قال لهم تأليًف 
:  هوإظهاًرا للحق الذي هو علي

).�ن أحق بمو� منكم(

اإلش�ال
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مو�لفعل متابعة صامهأنه 
.داليهولفعل عليه السالم ال 

معه، أنه خالفهم بصيام التاسع
فتحقق له االقتداء بمو�
.ودعليه السالم، ومخالفة اليه

ما أن صيامه له بعد سؤالهم إن
تأكيد صيامه، ال�ان �ز�د 

.ابت�داء لتشر�ع صومه

١

٢

٣

٤

.سلمرواه م) صيام يوم عاشوراء أحتسب على هللا أن يكفر السنة ال� قبله: (قال صلى هللا عليه وسلم

ياطللدكتور أسامة بن عبدهللا خ
إمام وخطيب ا�سجد ا�رام

ملخص
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