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عاشوراء
الٌوم التاسع

بقلم
أبى ٌحً
سامح ابن محمد ابن أحمد
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المبحث األول
بيان فرضية عاشوراء ونسخ وجوبه
صحٌح البخاري ()24 /3
عن عائشة رضً هللا عنها :،أن قرٌشا كانت تصوم ٌوم عاشوراء فً الجاهلٌة ،ثم أمر رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان ،وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
«من شاء فلٌصمه ومن شاء أفطر»
صحٌح البخاري ()22 /3
عن سلمة بن األكوع رضً هللا عنه :أن النبً صلى هللا علٌه وسلم بعث رجال ٌنادي فً الناس
ٌوم عاشوراء «إن من أكل فلٌتم أو فلٌصم ،ومن لم ٌأكل فال ٌأكل»
صحٌح البخاري ()33 /3
عن الربٌع بنت معوذ ،قالت :أرسل النبً صلى هللا علٌه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى
األنصار« :من أصبح مفطرا ،فلٌتم بقٌة ٌومه ومن أصبح صائما ،فلٌصم»  ،قالت :فكنا نصومه
بعد ،ونصوم صبٌاننا ،ونجعل لهم اللعبة من العهن ،فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطٌناه ذاك
حتى ٌكون عند اإلفطار".
صحٌح البخاري ()44 /3
أنه سمع معاوٌة بن أبً سفٌان رضً هللا عنهماٌ ،وم عاشوراء عام حج على المنبر ٌقولٌ :ا
أهل المدٌنة أٌن علماؤكم؟ سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمٌ ،قول« :هذا ٌوم عاشوراء
ولم ٌكتب هللا علٌكم صٌامه ،وأنا صائم ،فمن شاء ،فلٌصم ومن شاء ،فلٌفطر»
صحٌح البخاري ()44 /3
عن ابن عباس رضً هللا عنهما ،قال :قدم النبً صلى هللا علٌه وسلم المدٌنة فرأى الٌهود تصوم
ٌوم عاشوراء ،فقال« :ما هذا؟»  ،قالوا :هذا ٌوم صالح هذا ٌوم نجى هللا بنً إسرائٌل من
عدوهم ،فصامه موسى ،قال« :فأنا أحق بموسى منكم»  ،فصامه ،وأمر بصٌامه".
صحٌح البخاري ()44 /3
عن أبً موسى رضً هللا عنه ،قال :كان ٌوم عاشوراء تعده الٌهود عٌدا ،قال النبً صلى هللا
علٌه وسلم« :فصوموه أنتم»
صحٌح البخاري ()44 /3
عن ابن عباس رضً هللا عنهما ،قال« :ما رأٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌتحرى صٌام ٌوم
فضله على غٌره إال هذا الٌومٌ ،وم عاشوراء ،وهذا الشهر ٌعنً شهر رمضان»
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صحٌح مسلم ()818 /2
عن أبً قتادة :رجل أتى النبً صلى هللا علٌه وسلم ،فقال :كٌف تصوم؟ فغضب رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم ،فلما رأى عمر رضً هللا عنه ،غضبه ،قال :رضٌنا باهلل ربا ،وباإلسالم دٌنا،
وبمحمد نبٌا ،نعوذ باهلل من غضب هللا وغضب رسوله ،فجعل عمر رضً هللا عنه ٌردد هذا
الكالم حتى سكن غضبه ،فقال عمرٌ :ا رسول هللا ،كٌف بمن ٌصوم الدهر كله؟
قال« :ال صام وال أفطر»  -أو قال « -لم ٌصم ولم ٌفطر» قال :كٌف من ٌصوم ٌومٌن وٌفطر
ٌوما؟ قال« :وٌطٌق ذلك أحد؟» قال :كٌف من ٌصوم ٌوما وٌفطر ٌوما؟ قال« :ذاك صوم داود
علٌه السالم» قال :كٌف من ٌصوم ٌوما وٌفطر ٌومٌن؟ قال« :وددت أنً طوقت ذلك» ثم قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم« :ثالث من كل شهر ،ورمضان إلى رمضان ،فهذا صٌام الدهر
كله ،صٌام ٌوم عرفة ،أحتسب على هللا أن ٌكفر السنة التً قبله ،والسنة التً بعده ،وصٌام ٌوم
عاشوراء ،أحتسب على هللا أن ٌكفر السنة التً قبله»
صحٌح مسلم ()324 /2
األشعث بن قٌس ،دخل على عبد هللا ٌوم عاشوراء ،وهو ٌأكل ،فقالٌ :ا أبا محمد ادن فكل ،قال:
إنً صائم ،قال« :كنا نصومه ثم ترك»
صحٌح مسلم ()324 /2
دخل األشعث بن قٌس على ابن مسعود وهو ٌأكل ٌوم عاشوراء فقالٌ :ا أبا عبد الرحمن ،إن
الٌوم ٌوم عاشوراء فقال« :قد كان ٌصام قبل أن ٌنزل رمضان ،فلما نزل رمضان ،ترك ،فإن
كنت مفطرا فاطعم»
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المبحث الثانى
أحاديث ضعيفة فى عاشوراء
مشكاة المصابٌح ()601 /1
صلَى َ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَ َمَ « :منْ َوس ََع َعلَى عِ ٌَالِ ِه فًِ ال َن َف َق ِة ٌَ ْو َم
هللا َ
ْن َمسْ عُود َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل َ ِ
َو َع ِن اب ِ
ورا َء َوس ََع َ
َعا ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َسائ َِر َس َن ِت ِه» .
ش َ
سلسلة األحادٌث الضعٌفة والموضوعة وأثرها السٌئ فً األمة ()82 /2
 " - 624من اكتحل باإلثمد ٌوم عاشوراء لم ٌرمد أبدا ".
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المبحث الثالث
فتاوى أهل العلم فى بدع عاشوراء .
ٌقول شٌخ اإلسالم فى الفتاوى الكبرى ()124 /1
َمسْ أَلَة َما ٌَ ْف َعل ُه ال َناس فًِ ٌَ ْو ِم َعا ُ
ال
ش َ
ورا َء مِنْ ْال ُكحْ ِل َو ِاال ْغت َِس ِ
َمسْ أَلَة:
اإلسْ َال ِمَ ،عمَا ٌَ ْف َعلُ ُه ال َناسُ فًِ ٌَ ْو ِم َعا ُ
الَ ،و ْال ِح َنا ِء
ش َ
ورا َء مِنْ ْال ُكحْ ِلَ ،و ِاال ْغت َِس ِ
َو ُس ِئ َل َش ٌْ ُخ ْ ِ
ُصا َف َحةَِ ،و َطبْخ ْالحُ بُو ِ ْ
ار ِعَ :ف َه ْل َو َردَ فًِ َذل َِك َعنْ
ُورَ ،و َغٌ ِْر َذلِ َ
َو ْالم َ
ك إلَى ال َش ِ
ار ال ُّسر ِ
ب َوإِظ َه ِ
ِ
صلَى َ
صحٌِح فًِ َشًْ ء مِنْ
صحٌِح؟ أَ ْم َال؟ َوإِ َذا لَ ْم ٌَ ِر ْد َحدٌِث َ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَ َم َ -حدٌِث َ
ال َن ِبً َ -
َذل َِك َف َه ْل ٌَ ُكونُ فِعْ ُل َذل َِك ِب ْد َعة أَ ْم َال؟ َو َما َت ْف َعلُ ُه َ
الطا ِئ َف ُة ْاأل ُ ْخ َرى مِنْ ْال َمأْ َت ِم َو ْال ْ
ش،
حُز ِن َو ْال َع َط ِ
ْ
بَ .ه ْل ل َِذل َِك أَصْ ل؟ أَ ْم َال؟
ُوعَ ،و َشق ْالجُ ٌُو ِ
َو َغٌ ِْر َذل َِك مِنْ ال َن ْد ِ
ب َوالن ٌَ َ
احةَِ ،وق َِرا َء ِة ال َمصْ ر ِ
ا ْل َج َواب:
صحٌِح
ٌِن .لَ ْم ٌَ ِر ْد فًِ َشًْ ء مِنْ َذل َِك َحدٌِث َ
هلل َرب ْال َعالَم َ
ْال َحمْ ُد ِ َ ِ
صلَى َ
ٌِن َال
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَ َم َ -و َال َعنْ أَصْ َح ِابهَِ ،و َال اسْ َت َحبَ َذل َِك أَ َحد مِنْ أَ ِئ َم ِة ْالمُسْ لِم َ
َعنْ ال َن ِبً َ -
صلَى
ْاألَ ِئ َم ِة ْاألَرْ َب َعةَِ ،و َال َغٌ ِْر ِه ْمَ .و َال َر َوى أَهْ ُل ْال ُك ُت ِ
ب ْالمُعْ َت َم َد ِة فًِ َذل َِك َشٌْئاَ ،ال َعنْ ال َن ِبً َ -
َ
ٌِحَ ،و َال
ب ال َ
ضعٌِفاَ ،ال فًِ ُك ُت ِ
صحٌِحا َو َال َ
ٌِنَ ،ال َ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَ َم َ -و َال الص ََحا َبةَِ ،و َال ال َت ِابع َ
صح ِ
ُون ْال َفاضِ لَ ِة.
فًِ ال ُّس َن ِنَ ،و َال ْال َم َسانٌِدَِ ،و َال ٌُعْ َرفُ َشًْ ء مِنْ َه ِذ ِه ْاألَ َحادٌِ ِ
ث َعلَى َع ْه ِد ْالقُر ِ
ٌِث م ِْث َل َما َر َو ْوا أَنَ َمنْ ا ْك َت َح َل ٌَ ْو َم َعا ُ
ٌن فًِ َذل َِك أَ َحاد َ
ورا َء لَ ْم ٌَرْ َم ْد
ش َ
َولَكِنْ َر َوى َبعْ ضُ ْال ُم َتأَخ ِر َ
اغ َت َس َل ٌَ ْو َم َعا ُ
مِنْ َذل َِك ْال َع ِامَ ،و َمنْ ْ
ال َذل َِك.
ورا َء لَ ْم ٌَمْ َرضْ َذلِ َ
ش َ
ك ْال َع ِامَ ،وأَمْ َث ِ
ورا َءَ ،و َر َو ْوا أَنَ فًِ ٌَ ْو ِم َعا ُ
ص َال ِة ٌَ ْو ِم َعا ُ
ورا َء َت ْو َب َة آدَ َمَ ،واسْ ت َِوا َء ال َسفٌِ َن ِة
ش َ
ش َ
ضا ِئ َل فًِ َ
َو َر َو ْوا َف َ
َ
ْش َو َنحْ َو
ُف َعلَى ٌَعْ قُ َ
َعلَى ْالجُودِيَ ،و َر َد ٌُوس َ
ٌح ِب ْال َكب ِ
وبَ ،وإِ ْن َجا َء إب َْراهٌِ َم مِنْ ال َن ِ
ارَ ،وفِدَ ا َء الذ ِب ِ
صلَى َ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَ َم « :-أَ َن ُه َمنْ َوس ََع
َذل َِكَ .و َر َو ْوا فًِ َحدٌِث َم ْوضُوع َم ْك ُذوب َعلَى ال َن ِبً َ -
صلَّى َّ
ورا َء َوس ََع َ
َعلَى أَهْ لِ ِه ٌَ ْو َم َعا ُ
هللا
ش َ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َسائ َِر ال َس َن ِة» َ .و ِر َوا َية ه ََذا كلِّ ِه َعنْ ال َّنبِ ِّي َ -
ِب".
سلَّ َم – َكذ ٌ
َعلَ ْي ِه َو َ
مجموع فتاوى ابن باز ()242 /22
جمٌع األحادٌث الواردة فً االغتسال ٌوم عاشوراء والكحل والخضاب وغٌر ذلك مما ٌفعله أهل
السنة ٌوم عاشوراء ضد الشٌعة فهو موضوع ما عدا الصٌام.
قال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة رحمه هللا فً الفتاوى ج 4ص 513ما نصه( :وقوم من المتسننة
رووا وروٌت لهم أحادٌث موضوعة بنوا علٌها ما جعلوه شعارا فً هذا الٌوم ٌ -عنً ٌوم
عاشوراء ٌ -عارضون به شعار ذلك القوم ٌ-عنً الرافضة  -فقابلوا باطال بباطل وردوا بدعة
ببدعة"..
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مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ()222 /2
وسئل  -حفظه هللا :-عن حكم إظهار الفرح والسرور بعٌد الفطر وعٌد األضحى؟ وبلٌلة السابعة
والعشرٌن من رجب؟ ولٌلة النصف من شعبان؟ وٌوم عاشوراء؟
فأجاب فضٌلته بقوله :أما إظهار الفرح والسرور فً أٌام العٌد عٌد الفطر أو عٌد األضحى فإنه
ال بأس به إذا كان فً الحدود الشرعٌة ،ومن ذلك أن ٌأتً الناس باألكل والشرب وما أشبه هذا،
صلَى َ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَ َم -أنه قال« :أٌام التشرٌق أٌام أكل وشرب وذكر هلل -عز
وقد ثبت عن النبً َ -
وجلٌ »-عنً بذلك الثالثة األٌام التً بعد عٌد األضحى المبارك وكذلك فً العٌد فالناس
ٌضحون وٌأكلون من ضحاٌاهم وٌتمتعون بنعم هللا علٌهم ،وكذلك فً عٌد الفطر ال بأس بإظهار
الفرح والسرور ما لم ٌتجاوز الحد الشرعً.
أما إظهار الفرح فً لٌلة السابع والعشرٌن من رجب ،أو لٌلة النصف من شعبان أو فً ٌوم
صلَى َ
عاشوراء ،فإنه ال أصل له وٌنهى عنه وال ٌحضر اإلنسان إذا دعً إلٌه لقول النبً َ -
هللاُ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَ َم« :-إٌاكم ومحدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة» .
فأما لٌلة السابع والعشرٌن من رجب فإن الناس ٌدعون أنها لٌلة المعراج التً عرج بالرسول -
صلَى َ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَ َم -فٌها إلى هللا -عز وجل -وهذا لم ٌثبت من الناحٌة التارٌخٌة وكل شًء لم
َ
ٌثبت فهو باطل ،والمبنً على الباطل باطل ،ثم على تقدٌر ثبوت أن لٌلة المعراج لٌلة السابع
والعشرٌن من رجب ،فإنه ال ٌجوز لنا أن نحدث فٌها شٌئا من شعائر األعٌاد أو شٌئا من
صلَى َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَ َم -وأصحابه فإذا كان لم ٌثبت عمن
العبادات؛ ألن ذلك لم ٌثبت عن النبً َ -
عرج به ولم ٌثبت عن أصحابه الذٌن هم أولى الناس به وهم أشد الناس حرصا على سنته
صلَى َ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَ َم -فً
وشرٌعته؛ فكٌف ٌجوز لنا أن نحدث ما لم ٌكن على عهد النبً َ -
تعظٌمها ،وال فً إحٌائها ،وإنما أحٌاها بعض التابعٌن بالصالة والذكر ال باألكل والفرح وإظهار
صلَى َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَ َم -سئل عن صومه فقال" :
شعائر األعٌاد.وأما ٌوم عاشوراء فإن النبً َ -
«ٌكفر السنة الماضٌة» ٌعنً التً قبله ولٌس فً هذا الٌوم شًء من شعائر األعٌاد ،وكما أنه
لٌس فٌه شًء من شعائر األعٌاد فلٌس فٌه شًء من شعائر األحزان أٌضا؛ فإظهار الحزن أو
صلَى َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَ َم -فً هذا الٌوم
الفرح فً هذا الٌوم كالهما خالف السنة ولم ٌرد عن النبً َ -
صلَى َ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَ َم -أمر أن نصوم ٌوما قبله أو ٌوما بعده حتى نخالف
إال صٌامه .مع أنه َ -
الٌهود الذٌن كانوا ٌصومونه وحده.
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المبحث الرابع
يوم عاشوراء هو اليوم التاسع.
وهو مذهب ابن عباس والضحاك  ,والشافعي  ,وابن حزم فى المحلى (:)434 / 4
فى صحٌح مسلم ( )323 /2وفى سنن أبً داود قال)323 /2( :
ي أَنَ َعا ُ
ورا َء ْال ٌَ ْو ُم ال َتاسِ ُع.
ش َ
رُو َ
َبابُ َ :ما ِ
عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهماٌ ،قول :حٌن صام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌوم
عاشوراء وأمر بصٌامه قالواٌ :ا رسول هللا إنه ٌوم تعظمه الٌهود والنصارى فقال رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم« :فإذا كان العام المقبل إن شاء هللا صمنا اليوم التاسع» قال :فلم ٌأت العام
المقبل ،حتى توفً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم.
وفى رواٌة فى صحٌح مسلم ()328 /2
عن عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما ،قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم« :لئن بقٌت
إلى قابل ألصومن التاسع» وفً رواٌة أبً بكر :قال :يعني يوم عاشوراء.
وفى رواٌة" السنن الكبرى للبٌهقً (:)434 / 4
ص ْم َنا َي ْو َم ال َّتاسِ ِع إِنْ َ
شا َء هللا "
ان ْال َعا ُم ْال ُم ْق ِب ُل ُ
َفإِ َذا َك َ
ُ
قلت ولم ٌقدم النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌوما ولم ٌؤخر ٌوما،بل ظاهر الحدٌث أن العاشر أبدله
النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى التاسع.
فإن قال قائل:
فلماذا ال نجمع بين األدلة فيكون الصوم للتاسع والعاشر.
قلنا:وهذا قول ضعٌف
أوالا:أن الجمع ٌصار إلٌه عند الجهل بالتأرٌخ،والتأرٌخ قد عُلم.
ثانيا ا:أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال«لئن بقٌت إلى قابل ألصومن التاسع» ولم ٌقدم ٌوما ولم
ٌؤخر ٌوما.
ثالثا ا:أنه ال ٌجوز تأخٌر البٌان عن وقت الحاجة ال ٌجوز،ولو كان هناك صوما مع التاسع لبٌنه
النبً صلى هللا علٌه وسلم.
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رابعا ا:أن ابن عباس وهو صاحب الحدٌث،هو نفسه الذى أفتى بذلك،كما فى صحٌح مسلم (/2
)323عن الحكم بن األعرج ،قال :انتهٌت إلى ابن عباس رضً هللا عنهما ،وهو متوسد رداءه
فً زمزم ،فقلت له :أخبرنً عن صوم عاشوراء ،فقال« :إذا رأٌت هالل المحرم فاعدد،
وأصبح يوم التاسع صائما»  ،قلت :هكذا كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌصومه قال:
«نعم»
وبٌان الراوى هنا ألحد محتملً الرواٌة حجة كما هو متقر عند األصولٌٌن راجع محاضرة
" الفارق بٌن قاعدة الحدٌث حجة فً نفسه  ،وقاعدة النص مقٌد بفهم السلف " وهى على الموقع.
وفى مصنف ابن أبً شٌبة (:)313 / 2
اب َْن َعبَاسٌَ ،قُو ُلْ ٌَ « :و ُم َعا ُ
يحة َتاسِ َع ِة لَ ْيلَ ِة َع ْ
شر»
ش َ
صبِ َ
ورا َء َ
وفى مصنف ابن أبً شٌبة (:)313 / 2
وعن الضَحَ اكِ َ ،قا َلَ « :عا ُ
ورا ُء َي ْوم ال َّتاسِ ِع»
ش َ
وقال القرطبً فى الجامع ألحكام القرآن ()321 /1
مسألة :
اخ ُتلف فً ٌوم عاشوراء هل هو التاسع من المحرم أو العاشر ؟ فذهب الشافعي إلى أنه التاسع
لحدٌث الحكم بن األعرج قال  :انتهٌت إلى ابن عباس رضً هللا عنهما وهو متوسد رداءه فً
زمزم فقلت له  :أخبرنً عن صوم عاشوراء فقال إذا رأٌت هالل المحرم فاعدد وأصبح ٌوم
التاسع صائما قلت هكذا كان محمد صلى هللا علٌه وسلم ٌصومه ؟ قال نعم خرجه مسلم.
خامسا ا :أنه فً رواٌة أبً بكر :قال :يعني يوم عاشوراء.
وهذا نص من النبً صلى هللا علٌه وسلم أن ٌوم عاشوراء سٌكون التاسع.
فإن قال قائل:لعل اللفظة مدرجة من ابن عباس.
قلنا:األصل عدم اإلدراج.
سادساا:أن قوله صلى هللا علٌه وسلم «لئن بقٌت إلى قابل ألصومن التاسع»صرٌحا جدا فى
النسخ.
سابعا  :صحٌح مسلم ()328 /2
عن عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما ،قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم« :لئن بقٌت
إلى قابل ألصومن التاسع» وفً رواٌة أبً بكر :قال :يعني يوم عاشوراء.
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اعتراض من الشوكانى واأللباني
قال الشوكاني فى النيل (: )202 /4
"أرشد ابن عباس السائل له إلى الٌوم الذي ٌصام فٌه ،وهو التاسع ،ولم ٌجب علٌه بتعٌٌن ٌوم
عاشوراء أنه الٌوم العاشر؛ ألن ذلك مما ال ٌسأل عنه ،وال ٌتعلق بالسؤال عنه فائدة ،فابن عباس
لما فهم من السائل أن مقصوده تعٌٌن الٌوم الذي ٌصام فٌه؛ أجاب علٌه بأنه التاسع .وقوله "نعم"
بعد قول السائل :أهكذا كان النبً  -صلى هللا علٌه وسلم ٌ -صوم؟ بمعنى :نعم هكذا كان ٌصوم
لو بقً؛ ألنه قد أخبرنا بذلك ،وال بد من هذا؛ ألنه  -صلى هللا علٌه وسلم  -مات قبل صوم
التاسع".
قال العالمة األلباني بعد أن نقل كالم الشوكاني فى السلسلة الضعيفة ()310 /8
"وهذا أحسن ما قٌل فً تأوٌل قول ابن عباس هذا ،وبه تجتمع األحادٌث وٌزول التعارض
الظاهر منها.
ومما ٌؤكد أن ٌوم عاشوراء هو العاشر حتى عند ابن عباس نفسه؛ هو سبب ورود حدٌث ابن
عمٌر المتقدم؛ فقد أخرج مسلم من طرٌق أخرى عن ابن عباس قال:
حٌن صام رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم ٌ -وم عاشوراء،وأمر بصٌامه ،قالواٌ :ا رسول هللا!
إنه ٌوم تعظمه الٌهود والنصاري ،فقال رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم " :-فإذا كان العام
المقبل  -إن شاء هللا  -صمنا الٌوم التاسع" .قال :فلم ٌأت العام المقبل حتى توفً رسول هللا -
صلى هللا علٌه وسلم .-
فهذا نص من ابن عباس على أن التاسع هو غٌر عاشوراء ،فثبت بطالن حدٌث الترجمة .وهللا
أعلم ،وعلى ضوء تأوٌل الشوكانً لقول ابن عباس المتقدم" :هكذا كان رسول هللا  -صلى هللا
علٌه وسلم ٌ -صوم"ٌ ،مكن تأوٌل قوله الذي قبله فً عاشوراء" :هو ٌوم التاسع"؛ أي بدءا،
وبعده عاشوراء .وهللا أعلم.
ومما ٌشهد لبطالن حدٌث الترجمة( :عاشوراء ٌوم التاسع) ما رواه البزار فً "مسنده" (/1
-1051 /422كشف)  :حدثنا عمرو بن عثمان :حدثنا أبو عاصم :حدثنا ابن أبً ذئب ،عن
الزهري ،عن عروة ،عن عائشة:أن النبً  -صلى هللا علٌه وسلم  -أمر بصٌام عاشوراء ٌوم
العاشر.قال الحافظ ابن حجر فً "مختصر الزوائد" (": )632 /406 /1إسناده صحٌح".
قلت:
ولٌس هذا هو محل النزاع،وإنما محل النزاع هو على أى شئ توفى النبً صلى هللا علٌه وسلم
وال شك أنه جعل عاشوراء هى الٌوم التاسع،وأما حدٌث عائشة وغٌره من األحادٌث فهذا كان
فى أول األمر ،والبحث على أى شئ ثبت صلى هللا علٌه وسلم.
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فإن قيل:
جاء فى السلسلة الضعٌفة ()288 /2
رواٌة "لئن بقٌت آلمرن بصٌام يوم قبله أو يوم بعدهٌ .وم عاشوراء) .
قلنا :أنكره األلبان ًُ فى السلسلة الضعٌفة ()288 /2
ُ
قلت:وهناك رواٌة "صوموا ٌوم عاشوراء وخالفوا فٌه الٌهود صوموا قبله ٌوما وبعده ٌوما
ضعفها األلبان ًُ فى ضعٌف الجامع (ص)512 :
فالصحٌح أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان آخر أمره أن عاشوراء هو الٌوم التاسع .
والحمد هلل الذى بنعمته تتم الصالحات

