كلمات في صوم يوم عاشوراء
أعده للنشر:
ماجد بن سليمان الرسي
الثاين من حمرم لعام  0441هجري

بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعني  ،أما بعد:
فإن يف استحباب صيام يوم عاشوراء مناسبة لطيفة ،فإنه ملا أجنى اهلل نبيه موسى عليه الصالة والسالم من الغرق
يوم العاشر من حمرم شكراً هلل على نعمته وفضله عليه بإجنائه وقومه،
وأغرق فرعو َن ؛ صام موسى عليه السالم َ
فرعون وقومه ،مث صامه أهل الكتاب أيضا – وهم اليهود والنصارى  ،- 1بل كانت اليهود تتخذ ذلك
وإغراق َ
اليوم عيدا ،ويُلبِسون نساءهم فيه ُحـلِيِّهم وشاراهتم 2 .والشارات هي اللباس احلسن اجلميل.
3
وقال عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما :إن يوم عاشوراء كانت تُعظِّ ُمه اليهود والنصارى.
يش يف مكة
مث تلقته عرب اجلاهلية الذين كانوا يعـ ـبدون األصنام وليسوا من أهل الكتاب ،فكانت قبيلة قر ٌ
تص ـ ـ ـومه يف جاهليتها قبل اإلسالم ،قالت عائشة رضي اهلل عنها ،زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم :كان يوما
تُــسرت فيه الكعبة 4 .أي يُعظموهنا بوضع الستور عليها من القماش وحنوه.
وقالت أيضا  :كان يوم عاشوراء تصومه قريش يف اجلاهلية ،وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصومه ،فلما
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هاجر إىل املدينة صامه وأمر بصيامه ،فلما فُِرض شهر رمضان قال :من شاء صامه ومن شاء تركه.

وقصة مشروعية صوم عاشوراء أنه ملا قدم الرسول صلى اهلل عليه وسلم املدينةَ مهاجراً ،وجد اليهود ِصياما يوم
عاشوراء فسأهلم :ما هذا اليوم الذي تصومونه؟

 1قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري سورة البقرة ،آية :26
ُس ـمـ ـوا بذلك (أي نصارى) لتناصرهم فيما بينهم ،وقد يقال هلم  :أنصار أيضا ،كما قال عيسى عليه السالم( :من أنصاري إىل اهلل قال
احلواريون حنن أنصار اهلل) ،وقيل  :إهنم إمنا ُس ــموا بذلك من أجل أهنم نزلوا أرضا يقال هلا ناصرة .انتهى كالمه.
قلت :يعين بلدة الناصرة بفلسطني.
 2رواه مسلم ( ،)0010ويف الباب عن أيب موسى رضي اهلل عنه ،رواه البخاري (.)6112
 3رواه مسلم (.)0014
 4رواه البخاري (.) )0256
 5رواه البخاري ( )6116ومسلم ( ،)0062ويف الباب عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ،رواه البخاري ( )0956ومسلم (.)0062

يوم عظيم ،أجنى اهلل فيه موسى وقومه ،وغرق فرعو َن وقومه ،فصامه موسى شكراً ،فنحن نصومه.
فقالوا :هذا ٌ
فقال هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :فنحن أحق وأوىل مبوسى منكم) ،فصامه رسول اهلل صلى اهلل عليه
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وسلم وأمر بصيامه.
وقد يتساءل املسلم فيقول :ما هي فضيلة صيام يوم عاشوراء وما هو ثوابه؟
فاجلواب أن صيامه يـُـ َك ـ ِّفر ما ارتكبه اإلنسان من ذنوب صغائر يف السنة املاضية ،فقد قال النيب صلى اهلل عليه
وسلم... :
وصيام يوم عاشوراء أحتسب على اهلل أن يُـ َكــفِّر السنة اليت قبله.
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أي اخلطايا اليت ارتكبها اإلنسان يف السنة اليت قبلها ،وهذا من فضل اهلل علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد
تكفري ذنوب سنة كاملة ،واهلل ذو الفضل العظيم.
وهلذا قال عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما :ما رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم يتحرى صيام يوم فض ـلَه اهلل
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على غريه إال هذا اليوم ،يوم عاشوراء ،وهذا الشهر ،شهر رمضان.
صومون صبياهنم يف يوم عاشوراء تعويداً هلم على طاعة اهلل ،فعن ال ـ ـربَـ ـ ـيِّـ ـ ـع
وقد كان الصحابة رضي اهلل عنهم يُ ِّ
بنت ُمـ ـ ـ َعـ ـ ـوذ رضي اهلل عنها قالت :أرسل النيب صلى اهلل عليه وسلم غداة عاشوراء – أي يف الصبح  -إىل قرى
األنصار( :من أصبح مفطراً فَـلـ ـيُـ ـتِم بقية يومه ،ومن أصبح صائماً فليصم).

صوم صبياننا وجنعل هلم اللعبة من العِهن  ،4فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه
بعد ونـُـ ـ ِّ
قالت :فكنا نصومه ُ
5
ذاك حىت يكون عند اإلفطار.
«ومن ُسنن صيام يوم عاشوراء صوم يوم التاسع معه ،ودليل ذلك قول النيب صلى اهلل عليه وسلم( :لئن بقيت
إىل قابل ألصومن التاسع)  ،6يعين لئن بقيت إىل العام الـمقبل ومل ُأمت ألصومن التاسع مع العاشر ،ولكن النيب
صلى اهلل عليه وسلم تويف قبل أن يدرك عاشوراء من السنة املقبلة.
وعلة تشريع صيام يوم التاسع مع العاشر أال يتشبه املسلمون باليهود يف صيامهم ،فقد كان اليهود يصومون
العاشر ،فكره النيب صلى اهلل عليه وسلم التشبه هبم يف عباداهتم فأرشد إىل صيام اليوم التاسع مع العاشر لتنتفي
املشاهبة ،وهذا من خصائص الشريعة اإلسالمية ،أن يتميز أتباعها يف عباداهتم عن غريهم من أصحاب امللل
األخرى وال يتشبهوا هبم.
 1رواه البخاري ( )6114ومسلم ( ،)0011واللفظ ملسلم.
 2رواه مسلم ( )0026عن أيب قتادة رضي اهلل عنه.
 3رواه البخاري ( )6112ومسلم (.)0016
 4العهن هو القطن.
 5رواه البخاري ( )0521ومسلم ( )0012عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما.
 6رواه مسلم ( )0014عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما.

ولـما كان لصيام يوم عاشوراء فضل كبري؛ فقد حرص السلف حرصا عظيما على صيامه ،حىت كان طائفة منهم
يصومونه فـي الـسـفــر خشية فواته ،ذكر ذلك ابن رجب رمحه اهلل وذكر منهم ابن عباس ،وأبو إسحاق السبيعي،
والـزهـري.
قال الزهري" :إن رمضان له عدة من أيام أخر ،وإن عاشوراء تفوت".

ونص أمحد على أنه يُصام عاشوراء يف السفر.
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مت املقال حبمد هلل
نفع اهلل به كاتبه وقارئه وناشره
وكتبه ماجد بن سليمان الرسي
يف الثاين من حمرم لعام  0441هجري
Majed.alrassi@gmail.com
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