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3 أحكام صيام يوم عاشوراء

L أحكام صيام يوم عاشوراء J

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

L مسمى عاشوراء وتاسوعاء عند أهل اللغة؟ J

وهذا مسمى صحيح من حيث اللغة 

قال النووي: )وعاشوراء وتاسوعاء أسامن ممدودان هذا هو املشهور 

يف كتب اللغة، وحيك عن أيب عمرو الشيباين قرصهام)))).
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أحكام صيام يوم عاشوراء4

المسألة الثانية

L  يف أي يوم عاشوراء؟ J

قال ابن قدامة : يوم عاشوراء هو اليوم العارش من محرم، 

هذا قول سعيد ابن املسيب والحسن لِاَم َرَوى ابُْن َعبَّاٍس ، َقاَل: ]أََمَر 
َرُسوُل اللَِّه  ِبَصْوِم يَْوِم َعاُشوَراَء الَْعارِشِ ِمْن الُْمَحرَِّم[)))

وقال النووي: )قال أصحبنا عاشوراء هو اليوم العارش من املحرم، 

وتاسوعاء هو التاسع منه هذا مذهبنا، وبه قال جمهور العلامء)))).



ابن قدامة - الشرح الكبير - )522 / 7(  )((
االمام النووي -المجموع - ) 280 /6(  )2(
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المسألة الثالثة

L  مناسبة صيام هذا اليوم؟ J
َعْن ابِْن َعبَّاٍس  َقال:َ »َقِدَم النَِّبيُّ  الَْمِديَنَة 

َفَرأَى الَْيُهوَد تَُصوُم يَْوَم َعاُشوَراَء َفَقال:َ »َما َهَذا؟« َقالُوا: َهَذا يَْوٌم َصالٌِح 

ِهْم َفَصاَمُه ُموَس َقال: »َفأَنَا  ى اللَُّه بَِني إِْسَائِيَل ِمْن َعُدوِّ َهَذا يَْوٌم نَجَّ

أََحقُّ ِبُوَس ِمْنكُم.ْ َفَصاَمُه َوأََمَر ِبِصَياِمه«))).

وَعِن ابِْن َعبَّاٍس، أَّن النَِّبيَّ  َقِدَم الَْمِديَنَة َفَوَجَد الَْيُهوَد 

ِصَياًما يَْوَم َعاُشوَراَء، َفَقاَل لَُهْم َرُسوُل اللَِّه : »َما َهَذا الَْيْوُم 

الَِّذي تَُصوُمونَُه؟« َفَقالُوا: َهَذا يَْوٌم َعِظيٌم أَنَْجى اللَُّه ِفيِه ُموَس َوَقْوَمُه، 

َوَغرَِق ِفيِه ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُه، َفَصاَمُه ُموَس  ُشكًْرا، َفَنْحُن نَُصوُمُه. 

َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه : »َفَنْحُن أَْوَل َوأََحقُّ ِبُوَس ِمْنكُْم«. َفَصاَمُه 
َرُسوُل اللَِّه  َوأََمَر ِبِصَياِمِه)))



أخرجه البخاري -باب صوم عاشوراء-)2004(، ومسلم )30))( وابن ماجه )734)(  )((
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المسألة الرابعة

L   حكم صيام عاشوراء؟ J

صيام يوم عاشوراء سنة واستدلوا ما ثبت َعْن َعائَِشَة  َقالَْت: 

  كَانَْت ُقَريٌْش تَُصوُم َعاُشوَراَء يِف الَْجاِهلِيَِّة َوكَاَن َرُسوُل اللَِّه

يَُصوُمُه َفلَامَّ َهاَجَر إَِل الَْمِديَنِة َصاَمُه َوأََمَر ِبِصَياِمِه َفلَامَّ ُفرَِض َشْهُر َرَمَضاَن 

َقال: »َمْن َشاَء َصاَمُه َوَمْن َشاَء تََركَُه«.

وعْن َعْبِد اللَِّه بِْن ُعَمَر  أَنَّ أَْهَل الَْجاِهلِيَِّة كَانُوا يَُصوُموَن 

يَْوَم َعاُشوَراَء َوأَنَّ َرُسوَل اللَِّه  َصاَمُه َوالُْمْسلُِموَن َقْبَل أَْن 

يُْفَتََض َرَمَضاُن َفلَامَّ اْفُتَِض َرَمَضاُن َقاَل َرُسوُل اللَِّه : »إِنَّ 
َعاُشوَراَء يَْوٌم ِمْن أَيَّاِم اللَِّه َفَمْن َشاَء َصاَمُه َوَمْن َشاَء تََركَُه«)))



أخرجه البخاري)2002( ومسلم )26))(  )((
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المسألة الخامسة

L  فضل صيام عاشوراء؟ J

 : جاء يف فضل صيام يوم عاشوراء أحاديث ثابته عن النبي
َنَة الَِّتى َقْبلَُه«))) َر السَّ »ِصَياُم يَْوِم َعاُشوَراَء إِينِّ أَْحَتِسُب َعىَل اللَِّه أَْن يُكَفِّ

وعن ُعَبْيِد اللَِّه بِْن أيَِب يَِزيَد َسِمَع ابَْن َعبَّاٍس  َوُسِئَل َعْن 

ِصَياِم يَْوِم َعاُشوَراَء. َفَقاَل: )َما َعلِْمُت أَنَّ َرُسوَل اللَِّه  َصاَم 

ْهَر يَْعِنى  يَْوًما يَطْلُُب َفْضلَُه َعىَل األَيَّاِم إِالَّ َهَذا الَْيْوَم َوالَ َشْهًرا إِالَّ َهَذا الشَّ
َرَمَضاَن))))



رواه الترمذي) 752( ابن ماجه )738)(  )((
أخرجه البخاري)2006(ومسلم)32))(  )2(
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مسألة السادسة

L  النية يف صيام التطوع؟ J

ذهب جمهور الفقها بأن صيام التطوع ال يشتط له تبيت النية 

من الليل واستدلوا بحديث عن َعائَِشَة أُمِّ الُْمْؤِمِننَي  َقالَْت َدَخَل 

ٌء َفُقلَْنا الَ َقاَل:  َعَلّ النَِّبىُّ  َذاَت يَْوٍم َفَقاَل: »َهْل ِعْنَدكُْم َشْ

َحْيٌس  لََنا  أُْهِدي  اللَِّه  َرُسوَل  يَا  َفُقلَْنا  آَخَر  يَْوًما  أَتَانَا  ثُمَّ  َصائٌِم  إًِذا  َفإِيّن 
َفَقاَل أَِريِنيِه َفلََقْد أَْصَبْحُت َصاِئًا  َفأَكَل«)))



رواه مسلم )54))(  )((
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المسألة السابعة

L  مراتب صيام عاشوراء؟ J

التاسع مع العارش، واستدلوا ما جاء عن ابن عباس  أكملها صيام 

 قال: َقاَل َرُسوُل اللَِّه : »لَِئْ بَِقيُت إَِل َقاِبٍل أَلَُصوَمنَّ 
التَّاِسَع«)))

قال ابن قدامة: )ويستحب صوم التاسع والعارش)، نص عليه أحمد 

وهو قول أسحاق.

ويليه أفراد العارش بال كراه.



رواه مسلم )34))( وابن ماجه )736)(  )((
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المسألة الثامنة

L  أيهما أفضل صيام يوم عرفة أو صيام يوم عاشوراء؟ J

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 إل موس  ويوم 

عرفة منسوب إل النبي فلذلك كان أفضل))).



فتح الباري شرح صحيح البخاري- ابن حجر العسقالين -)2)3 /5(  )((
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المسألة التاسعة

L  تكفري الذنوب خاص بصغائر دون الكبائر J

  والدليل عىل ذلك ما ثبت َعْن أيَِب ُهَريْرََة أَنَّ َرُسوَل اللَِّه

لََواُت الَْخْمُس َوالُْجْمَعُة إَِل الُْجْمَعِة َوَرَمَضاُن إَِل َرَمَضاَن  كَاَن يَُقول: »الصَّ

َراٌت َما بَْيَنُهنَّ إَِذا اْجَتَنَب الْكََبائَِر«))). ُمكَفِّ



رواه مسلم )233(  )((
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المسألة العاشره

L  البدع يف هذا اليوم؟ J

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  َعْن َعائَِشَة ، َقالَْت: َقاَل َرُسوُل اللَِّه : »َمْن 

.(((» َعِمَل َعَمال لَْيَس َعلَْيِه أَْمرُنَا َفُهَو َردٌّ

وبهذا متت الرسالة أسأل الله أن ينفع بها املسلمني

وهذا وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد وعىل أله وصحبه أجمعني.

كتبه 
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