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أحكام صيام يوم عاشوراء

 Jأحكام صيام يوم عاشوراء L
الحمدالله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف االنبياء واملرسلني
نبينا محمد وعىل اله وصحبه أجمعني أما بعد:
فهذه رسالة مخترصه يف أحكام صيام يوم عاشوراء ،جمعتها من
كالم أهل العلم ،أسال الله أن ينفع بها املسلمني.

المسألة االولى

 Jمسمى عاشوراء وتاسوعاء عند أهل اللغة؟ L
وهذا مسمى صحيح من حيث اللغة
قال النووي( :وعاشوراء وتاسوعاء أسامن ممدودان هذا هو املشهور
يف كتب اللغة ،وحيك عن أيب عمرو الشيباين قرصهام)(((.
((( االمام النووي  -كتاب المجموع )6/ 280 ( -
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المسألة الثانية

 Jيف أي يوم عاشوراء؟ L
قال ابن قدامة  :يوم عاشوراء هو اليوم العارش من محرم،
اس َ ،ق َال[ :أَ َم َر
هذا قول سعيد ابن املسيب والحسن لِماَ َر َوى ابْ ُن َع َّب ٍ
(((
َر ُس ُول اللَّ ِه  ب َِص ْو ِم َي ْو ِم َعاشُ و َرا َء الْ َعاشرِ ِ ِم ْن الْ ُم َح َّر ِم]
وقال النووي( :قال أصحبنا عاشوراء هو اليوم العارش من املحرم،
وتاسوعاء هو التاسع منه هذا مذهبنا ،وبه قال جمهور العلامء)(((.



((( ابن قدامة  -الشرح الكبير )7 / 522( -

((( االمام النووي -المجموع )6/ 280 ( -
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المسألة الثالثة

 Jمناسبة صيام هذا اليوم؟ L
اس َ قالَ « َ:ق ِد َم ال َّنب ُِّي  الْ َم ِدي َن َة
َع ْن ابْ ِن َع َّب ٍ
َف َرأَى الْ َي ُهو َد ت َُصو ُم َي ْو َم َعاشُ و َرا َء َفقَالَ « َ:ما َه َذا؟» َقالُواَ :ه َذا َي ْو ٌم َصالِ ٌح
وس َقالَ « :فأَنَا
سائِ َيل ِم ْن َع ُد ِّو ِه ْم َف َصا َم ُه ُم ىَ
َه َذا يَ ْو ٌم نَ َّجى الل َُّه بَ ِني إِ رْ َ
وس ِم ْنكُمَ ْ.ف َصا َم ُه َوأَ َم َر ب ِِص َيا ِمه»(((.
أَ َح ُّق مِبُ ىَ
اس ،أَنّ ال َّنب َِّي َ ق ِد َم الْ َم ِدي َن َة َف َو َج َد الْ َي ُهو َد
و َع ِن ابْ ِن َع َّب ٍ
ِص َيا ًما َي ْو َم َعاشُ و َرا َءَ ،فق ََال لَ ُه ْم َر ُس ُول اللَّ ِه َ « :ما َه َذا الْ َي ْو ُم
وس َو َق ْو َم ُه،
الَّ ِذي ت َُصو ُمون َُه؟» َفقَالُواَ :ه َذا يَ ْو ٌم َع ِظ ٌ
يم أَنْ َجى الل َُّه ِفي ِه ُم ىَ
وس  شُ كْ ًراَ ،ف َن ْح ُن ن َُصو ُم ُه.
َو َغر َِق ِفي ِه ِف ْر َع ْونُ َو َق ْو ُم ُهَ ،ف َصا َم ُه ُم ىَ
وس ِم ْنك ُْم»َ .ف َصا َم ُه
َفق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه َ « :ف َن ْح ُن أَ ْو ىَل َوأَ َح ُّق مِبُ ىَ
ِ ِ ِ (((
َر ُس ُول اللَّ ِه َ وأَ َم َر بِص َيامه


((( أخرجه البخاري -باب صوم عاشوراء ،)2004(-ومسلم ( )1130وابن ماجه ()1734

((( رواه مسلم ()1130
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المسألة الرابعة

 Jحكم صيام عاشوراء؟ L
صيام يوم عاشوراء سنة واستدلوا ما ثبت َع ْن َعائِشَ َة َ قال َْت:
كَان َْت ُق َريْ ٌش ت َُصو ُم َعاشُ و َرا َء فيِ الْ َجا ِهلِ َّي ِة َوكَانَ َر ُس ُ
ول اللَّ ِه 
َي ُصو ُم ُه َفلَماَّ َها َج َر إِ ىَل الْ َم ِدي َن ِة َصا َم ُه َوأَ َم َر ب ِِص َيا ِم ِه َفلَماَّ ُفر َِض شَ ْه ُر َر َمضَ انَ
َقالَ « :م ْن شَ ا َء َصا َم ُه َو َم ْن شَ ا َء تَ َرك َُه».
وع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن ُع َم َر َ أنَّ أَ ْه َل الْ َجا ِهلِ َّي ِة كَانُوا َي ُصو ُمونَ
يَ ْو َم َعاشُ و َرا َء َوأَنَّ َر ُس َول اللَّ ِه َ صا َم ُه َوالْ ُم ْسلِ ُمونَ َق ْب َل أَنْ
ُيف رَ َْت َض َر َمضَ انُ َفلَماَّ ا ْف رُت َِض َر َمضَ انُ َق َال َر ُس ُول اللَّ ِه « :إِنَّ
(((
َعاشُ و َرا َء يَ ْو ٌم ِم ْن أَيَّ ِام اللَّ ِه َف َم ْن شَ ا َء َصا َم ُه َو َم ْن شَ ا َء تَ َرك َُه»



((( أخرجه البخاري( )2002ومسلم ()1126
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المسألة الخامسة

 Jفضل صيام عاشوراء؟ L
جاء يف فضل صيام يوم عاشوراء أحاديث ثابته عن النبي :
(((
ِ
الس َن َة الَّ ِتى َق ْبل َُه»
«ص َيا ُم يَ ْو ِم َعاشُ و َرا َء إِنيِّ أَ ْح َت ِس ُب َعلىَ اللَّ ِه أَنْ يُكَ ِّف َر َّ
اس َ و ُس ِئ َل َع ْن
ِيد َس ِم َع ا ْب َن َع َّب ٍ
وعن ُع َب ْي ِد ال َّل ِه ْب ِن َأبيِ َيز َ
ِص َي ِام يَ ْو ِم َعاشُ و َرا َءَ .فق ََالَ ( :ما َعلِ ْم ُت أَنَّ َر ُس َول اللَّ ِه َ صا َم
َي ْو ًما َيطْل ُُب َفضْ ل َُه َعلىَ األَ َّي ِام إِالَّ َه َذا الْ َي ْو َم َوالَ شَ ْه ًرا إِالَّ َه َذا الشَّ ْه َر َي ْع ِنى
(((
َر َمضَ انَ )



((( رواه الترمذي(  )752ابن ماجه ()1738

((( أخرجه البخاري()2006ومسلم()1132
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مسألة السادسة

 Jالنية يف صيام التطوع؟ L
ذهب جمهور الفقها بأن صيام التطوع ال يشرتط له تبيت النية
من الليل واستدلوا بحديث عن َعائِشَ َة أُ ِّم الْ ُم ْؤ ِم ِن َني َ قال َْت َدخ ََل
ش ٌء َف ُقلْ َنا الَ َق َال:
ل ال َّنب ُِّى َ ذ َ
ات َي ْو ٍم َفق ََالَ « :ه ْل ِع ْن َدك ُْم ىَ ْ
َع يَ ّ
َفإِنيّ إِ ًذا َصائِ ٌم ثُ َّم أَتَانَا يَ ْو ًما آ َخ َر َف ُقلْ َنا يَا َر ُس َول اللَّ ِه أُ ْه ِدي لَ َنا َح ْي ٌس
(((
َفق ََال أَرِي ِني ِه َفلَق َْد أَ ْص َب ْح ُت َص مِائًا َفأَكَل»



((( رواه مسلم ()1154
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المسألة السابعة

 Jمراتب صيام عاشوراء؟ L
أكملها صيام التاسع مع العارش ،واستدلوا ما جاء عن ابن عباس
يت إِ ىَل َقابِلٍ لأَ َ ُصو َم َّن
 قالَ :ق َال َر ُس ُول اللَّ ِه « :ل نِ َْئ بَ ِق ُ
(((
ال َّت ِاس َع»
قال ابن قدامة( :ويستحب صوم التاسع والعارش) ،نص عليه أحمد
وهو قول أسحاق.
ويليه أفراد العارش بال كراه.



((( رواه مسلم ( )1134وابن ماجه ()1736
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المسألة الثامنة

 Jأيهما أفضل صيام يوم عرفة أو صيام يوم عاشوراء؟ L
قال ابن حجر ( : وقد روى مسلم من حديث أيب قتادة
مرفوعا أن صوم عاشوراء يكفر سنة ،وأن صيام يوم عرفة يكفر سنتني)
وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء ،وقد قيل
يف الحكمة يف ذلك إن يوم عاشوراء منسوب إىل موىس  ويوم
عرفة منسوب إىل النبي فلذلك كان أفضل(((.



((( فتح الباري شرح صحيح البخاري -ابن حجر العسقالين )5/ 312(-
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المسألة التاسعة

 Jتكفري الذنوب خاص بصغائر دون الكبائر L
ُه َر ْي َر َة أَنَّ َر ُس َ
ول اللَّ ِه 

والدليل عىل ذلك ما ثبت َع ْن أَبيِ
ات الْ َخ ْم ُس َوالْ ُج ْم َع ُة إِ ىَل الْ ُج ْم َع ِة َو َر َمضَ انُ إِ ىَل َر َمضَ انَ
«الصلَ َو ُ
كَانَ يَقُولَّ :
ات َما َب ْي َن ُه َّن إِ َذا ا ْج َت َن َب الْكَ َبائِ َر»(((.
ُمكَ ِّف َر ٌ



((( رواه مسلم ()233
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المسألة العاشره

 Jالبدع يف هذا اليوم؟ L
الحزن يف هذا اليوم من شق الجيوب ولطم الخدود والدعوى بدعوى
الجاهلية أو أقامة مأدبه والفرح ويجعل كايوم عيد كل هذا من البدعه
فعىل املسلم أن يتمسك بسنه وهو الصيام يف هذا اليوم وأن يحذر البدع
كام جاء َع ْن َعائِشَ َة َ ،قال َْتَ :ق َال َر ُس ُول اللَّ ِه َ « :م ْن
َع ِم َل َع َمال لَ ْي َس َعلَ ْي ِه أَ ْم ُرنَا َف ُه َو َر ٌّد»(((.
وبهذا متت الرسالة أسأل الله أن ينفع بها املسلمني
وهذا وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد وعىل أله وصحبه أجمعني.

كتبه
سعود حجي اجلنيدي

((( اخرجه البخاري ( )2697ومسلم ( )1718وابو داود( )4606وابن ماجه ()14
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