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 رحيم بسم اهلل الرمحن ال

من هيده اهلل باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا   إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ

له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدًا  هادي  فال مضل له ومن يضلل فال

 عبده ورسوله

 :بعد أما

شهر   أوائل  يف  أننا  املفبام  فمن  املحرم،  ناهلل  أن  األحكام  تذاكرناسب  يوم  بعض  بصيام  املتعلقة 

ف  له  العظيم، يوم عاشوراء  اليوم  السنة، ثبت يف  ضل وله مزية عىلعاشوراء، هذا  أيام  كثري من 

ى ِصَياَم َيْوم »الصحيحني من حديث ابن عباس أنه قال:   َم َيَتَحرَّ َما َرَأْيُت النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ْهَر، َيْعنِي  َفضَّ  ِه إاِلَّ هَذا اْلَيْوَم، َيْوَم َعاُشوَراَء؛ َوهَذا الشَّ مسلم  يف صحيح، و«َشْهَر َرَمَضانَ َلُه َعىَل َغرْيِ

صىل اهلل عليه -   من حديث أيب قتادة أن النبي صىل اهلل عليه وسلَّم سئل عن صيام عاشوراء فقال

ُر السنة املاضية» :-وسلم  .«ُيَكفِّ

استحبابه  وذهب اجلمهور إىلقاله ابن عبد الرب  واجبًا    ليس  لعلامء عىل أن صيام هذا اليوموقد أمجع ا

السنة القولية وال  بن رجبقاله ا ما هو اهلل   وسيأيت إن شاء  عملية عىل صيامه كام تقدموقد دلت 

  .أكثر
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  :مـراحــلـــه 

 :بمراحل مّر عاشوراء  صيام يومأن  1(لطائف املعارف)يف كتاب ذكر ابن رجب 

الصحيحني   النبي صىل اهلل عليه وسلَّم كان يصومه مع أهل اجلاهلية كام ثبت يف أن :املرحلة األوىل

 ."يصومه كان أهل اجلاهلية يصومونه وكان النبي صىل اهلل عليه وسلَّم"عائشة، قالت:   من حديث

 

 نة ورأى اليهود يصومونه صامه وأمر بصيامهاهلل عليه وسلَّم ملا جاء إىل املدي أنه صىل :املرحلة الثانية

نبي صىل اهلل عليه وسلَّم ملا يف الصحيحني من حديث ابن عبَّاس أن ال  ، ثبتفصار صيامه واجًبا

اليهود صيامًا يوم عاشوراء فسأهلم، فقالوا هذا يوم عظيم أنجى اهلل فيه موسى  دينة رأىقدم امل

فيه فرعون وقومه فموسى   وقومه صامه شكرا، فنحن نصومه شكرا هلل تعاىل، فقال وأغرق اهلل 

وسلَّ  صىل عليه  منك»م:  اهلل  بموسى  أحق  وأمر  «منحن  وسلَّميا بص فصامه  عليه  اهلل  صىل   .مه 

 

عىل ذلك  أنه ملا ُفرض رمضان، صار صوم يوم عاشوراء مستحبًا غري واجٍب، ودل :املرحلة الثالثة 

من شاء منكم »  :مان، قال صىل اهلل عليه وسلَّ حيث عائشة يف الصحيحني، قالت: فلام فرض رمض

 . «صامه، ومن شاء مل يصمه

 

 ( 48لطائف املعارف البن رجب )ص:   1
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 خمالفة  أمر بصيام اليوم التاسع مع العارش  آخر حياته يه وسلَّم يفأنه صىل اهلل عل :املرحلة الرابعة

،  «ألصومنَّ اليوم التاسع قابل ن بقيت إىل ئِ لَ »: ليهود، قال يف حديث ابن عّبَاس يف صحيح مسلمل

 . العارش ي معيعن

 

 .عاشوراءيوم صيام لراحل فهذه أربع م
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 لني: عىل قو عاشوراء يوم حتديد تنازع العلامء يف :مسألة

األول/   عنالقول  ذلك  ُروي  كام  التاسع،  اليوم  عبَّاس   أنه  ابن  اهلل  ووعبد  اك،  استدلوا الضحَّ

ابن عبَّاس ومنها  ب ج مسلم أن احلروايات جاءت عن  ابن عباَّس  بن  كمما خرَّ األعرج جاء إىل 

صائام، قال حمرم فاعدد تسعًا ثم أصبح   ريض اهلل عنه فقال ما صيام عاشوراء، فقال إذا رأيت هالل

 .نعم :قال النبي صىل اهلل عليه وسلَّم؟ هكذا كان يصومه

 2"صبيحة تاسعة ليلة عرش يوم عاشوراء": أنه قال ابن عباسعن  ابن أيب شيبةومنها ما أخرج 

 

   .الصوابهو ووهو قول مجاهري أهل العلم،  العارش أنه اليوم /والقول الثاين

اهلل عىل  وهو شكر  لليوم العارش لسبب حدث يف هذا اليوم  ألن صيام النبي صىل اهلل عليه وسلَّم 

شكًرا   اليومهذا  صيام   وأغرق فرعون وقومه، فهو متبع ملوسى يف  ن أنجى نبي اهلل موسى وقومهأ

قبله كام سيأيت إن شاء يوم    زائد وهو صوماملرشكني بفعل يشء،   هلل فإذا كان كذلك فهو خالف

 .اهلل

َم َقِدَم املَِْدينََة َفَوَجَد اْلَيُهوَد ِصَياًما،  اهللُ َعنُْهاَم، َأنَّ رَ   َعِن اْبِن َعبَّاٍس َريِضَ  ُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ْم َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »يَ   « َفَقاُلوا: َما َهَذا اْلَيْوُم الَِّذي َتُصوُموَنُه؟ْوَم َعاُشوَراَء، َفَقاَل هَلُ

َق فِْرَعْوَن َوَقْوَمُه، َفَصاَمُه ُموَسى ُشْكًرا، فَ َهَذا َيْوم   ، َأْنَجى اهللُ فِيِه ُموَسى َوَقْوَمُه، َوَغرَّ نَْحُن  َعظِيم 

وُل َفَصاَمُه َرُس   «َفنَْحُن َأَحقُّ َوَأْوىَل بُِموَسى ِمنُْكمْ َنُصوُمُه، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »

 متفق عليه. . اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأَمَر بِِصَياِمهِ اهللِ َصىلَّ 

 

 ( 313/  2)مصنف ابن أيب شيبة   2
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الصيام ال  إذن  يف  وسيأيت  يكون  العارش،  ش  -يوم  اهللإن  بني  -اء  جيمع  أن  األفضل  العارش  أن 

 .التاسعو

من جهة ضعيف   منها ما هو  يف أن عاشوراء اليوم التاسع  والروايات التي جاءت عن ابن عبَّاس

 3"يوم عاشوراء صبيحة تاسعة ليلة عرش": عنه أنه قالروي كام إلسناد ا

ال: كان النبي صىل اهلل عليه احلكم بن األعرج، ق كروايةومنها ما هو صحيح لكنه ليس رصحيًا،  

والذي   النبي صىل اهلل عليه وسلَّم  الذي صامه  عبَّاس حيكي وسلَّم يصومه؟ قال: نعم، فإذن ابن 

ل: النبي صىل اهلل عليه وسلَّم قا مسلم عن ابن عبَّاس أن  ففي صحيح،  التاسع  صامه هو العارش ال

   .ان يصوم اليوم العارش ال التاسعأنه ك ، فدل هذا«اليوم التاسع صومن  َلئن بقيت إىل قابل أل»

 العارش احلكم بن أعرج، وسؤاله عىل أن ابن عبَّاس أرشده إىل صيام اليوم التاسع مع  فُتحمل رواية

صيام التاسع مع العارش   ورسول اهلل للعارش معلوم عند السائل فأرشده ملا هو أكمل وه صيام  ألن  

القيِّم  قال ابن  عباس:  ":  اإلمام  ابن  جمموع   قول  تأمل  فمن  التاسع صائام.  يوم  وأصبح  اعدد، 

روايات ابن عباس تبني له زوال اإلشكال، وسعة علم ابن عباس، فإنه مل جيعل عاشوراء هو اليوم 

اليوم  هو  عاشوراء  يوم  أن  السائل  بمعرفة  واكتفى  التاسع،  اليوم  للسائل: صم  قال  بل  التاسع 

الناس كلهم يوم عاشوراء  الذي يعده  التاسع معه، وأخرب أن العارش  السائل إىل صيام  فأرشد   ،

ـ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان يصومه كذلك.   4ا.ه

 

 

 سبق خترجيه  3

 ( 72/ 2) املعاد  زاد  4
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يف أن عاشوراء هو رصحيًة  عىل كٍل الرواية ليستو العارش.  مع التاسع أن يستعد لصيامإذن املراد 

:  عن ابن عباس أنه قال   ال سيام وقد ثبتوالنصوص الرصحية ال ُتَردُّ بالروايات املحتملة،  التاسع  

 5. »صوموا التاسع والعارش، وخالفوا اليهود«

 

 وسيأيت ذكر طرق أخرى. ( 392/  1هتذيب اآلثار مسند عمر )  5
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  مراتب صيام يوم عاشوراء :مسألة

حجر يف ))فتح الباري(( أن صيام  ملعاد((، وتبعه احلافظ ابنذكر اإلمام بن القيِّم يف كتابه ))زاد ا

 :يوم عاشوراء له ثالث مراتب

والعمدة يف ذلك ما خرجه اإلمام أمحد   بعدهوقبله   مع يوم  أن ُيصام يوم عاشوراء :املرتبة األوىل

أنهو ابن عبَّاس  قال:   البيهقي عن  قائل"صىل اهلل عليه وسلَّم  ي  بل ن بقيت إىل  قبله ألصومنَّ  ومًا 

 " يومًا بعدهو

العارش مع اليوم التاسع، والعمدة يف ذلك ما خرج مسلم من حديث  أن ُيصام اليوم :املرتبة الثانية

، يعني مع "ألصومنَّ اليوم التاسع  بل ن بقيت إىل قائل  " :عليه وسلَّم قال  عباس أنه صىل اهللابن  

م  .العارش كام تقدَّ

ُر السنة املاضية ": ده حلديث أيب قتادة أنه قالوم العارش وحأن ُيصام الي :الثالثة املرتبة  " ُيَكفِّ

 

املرتبة الثانية واملرتبة الثالثة ثابتة بالسنة الصحيحة كام تقدم،  وهذا التقسيم، وهذه املراتب ال سيام

األحكام الرشعية ال تثبت إال بنص صحيح رصيح عنه  من املتقرر أنواملرتبة األوىل   وإنام الكالم يف

وهو وهذا احلديث   يكون عىل أقل التقدير من باب غلبة الظن،وصىل اهلل عليه وعىل آله وسلَّم،  

، ألن يف اسناده حممد  ال يصح،  " يومًا قبله ويومًا بعدهألصومنَّ "بن عباس قوله:    حديث عبد اهلل

رواية  أن حفظه ومما يدل عىل سوء ،وغريه ضعفه  ر اإلمام أمحدأيب ليىل وقد ذك بن عبد الرمحن ابن

، ومما يؤكد "يومًا بعده  أو ألصومنَّ يومًا قبله  ":  فيها  من طريقه عند البيهقي قالجاءت  أخرى  
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للحديثضعدم   ثبت  بطه  مسلم  أنه  قال  يف صحيح  أنه  عبَّاس  ابن  قائل  ":  عن  إىل  بقيت    بلن 

 .أصوم يوما قبله أو يوما بعد ل  يق، ومل"ألصومنَّ اليوم التاسع

 

ج ابن جرير  وهو  اهلل ابن عبَّاس   عن عبدعىل صيام ثالثة أيام بأثر مروي عن    بعضهم   استدلو ما خرَّ

، إال أنه خولف، 6عبَّاس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن  كيعو  يقيف ))هتذيب اآلثار(( من طر

الرزاق عبد  خالفه  بن  و  7فقد  عبادة   روحو  8غياثحفص  والعارش،  »بلفظ    9بن  التاسع  صوموا 

من طريق سفيان بن عيينة   أيًضا  جاء األثراألثر بدون صيام ثالثة أيام، و  رووا ف  ،«وخالفوا اليهود

يف صيام ثالثة أيام  األثر يبني أن فهذا، 10صيام يومني ابن عبَّاس ب  بن دينار عن عطاء عن وعن عمر

 .العارش  ام يومني اليوم التاسع واليومصي  هو  ابن عباس  نع  فوظاملحو  ،ال يصح  عن ابن عباس

 املراتب أن يصوم ثالثة أيام هذا ال يصح وال يثبت، وإنام املراتب مرتبتان، املرتبة إذن القول أن أعىل

 .اليوم العارش مع اليوم التاسع، املرتبة الثانية أن يقترص عىل صيامم اليوم العارش األوىل أن يصو

 

 

 ( 391/  1هتذيب اآلثار مسند عمر )  6

 »أنه كان يصوم قبله يوما وبعده يوما« عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس:   وكيع

 ( 287/  4نف عبد الرزاق الصنعاين )مص 7

 ( 392/  1هتذيب اآلثار مسند عمر )  8

 ( 78/ 2رشح معاين اآلثار )  9

 ( 392/  1هتذيب اآلثار مسند عمر )  10

 وا اليهود« يقول: سمعت ابن عباس يقول: »صوموا التاسع والعارش، وخالفابن عيينة، عن عمرو، سمع عطاء   من طريق 
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وجاء يف  أو بعده جاء يف حديث ابن عباس وهو ضعيف كام تقدمصوم يوم قبل عاشوراء  تنبيه /

 .أثر عن ابن عباس

كان يقول: يوم  أن ابن عباسة؛ قال: ذكروا عند ابن أيب نجيح عن إسامعيل بن علي:قال ابن تيمية

ابن نجيح:عاش فقال  التاسع.  يوم  فاِرداً   وراء  يومًا  أن يصوم  »أكره  ابن عباس:  قال  ولكن   ،إنام 

 له يومًا أو بعده يومًا«.صوموا قب

ـ   11رواه داوود بن عمرو عنه. ا.ه

  12هذا اإلسناد ضعيف ألن ابن أيب نجيح مل يسمع ابن عباسو

 

 ( 582/ 2كتاب الصيام ) -رشح العمدة البن تيمية   11

 ( 218جامع التحصيل )ص:  كام يف  . من الصحابةذكر عيل بن املديني أنه مل يسمع أحًدا   12
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  وإنام بإكامل شهر ذي احلجة. بالرؤية يثبت يف دخول الشهر ومل : إذا حصل شكمسألة

يقينًا،   لتاسع والعارشام اليوم اصياحتياطا حتى    عند الشك يف رؤية اهلالل  حب صيام ثالثة أيام يست

العارش مشكوك فيه هل هو يوافق عرشة من حمرم أو تسعة من حمرم واليوم التاسع  اليومفمثاًل لو أن  

 ع أو الثامن، واليوم احلادي عرش مشكوك فيه هل يوافق اليومفيه هل يوافق اليوم التاس مشكوك

 يدرك حتى    والعارش امن والتاسعالث  ثالثة أيام  يصام  يستحب أنأو اليوم العارش، ف   احلادي عرش

هذا يقينًا    التاسع والعارشإلدراك  أيام   ثالثة  يصام ، إذن يف حال الشك  يقينًا  صيام التاسع والعارش

سريين  ابن  طاووسوروي    13قول  إىل  و،  14عن  عبَّاس ذهب  ابن  إلدراك   هذا  يومني  صيام  يف 

ج ابن أيب شيبة  بإ جاء عنه    عاشوراء واهلل -ذان اإلسنادانوه  ،الدمشقي وأبو زرعة  سنادين كام خرَّ

اإلمام زيادة الصيام يف حال الشك احتياًطا الشافعي ووقد ذهب إىل    ،15عضهام بعًضايقوي ب  -أعلم

   .16وإسحاق أمحد

 

 ( 580/ 2كتاب الصيام ) - يف رشح ابن تيمية قال  13

فيصوم   ،لتاسع والعارش؛ إال أن يشكل الشهر يف رواية امليموين وأيب احلارث: من أراد أن يصوم عاشوراء؛ فليصم ا أمحد قال

 .ا.هـ فاحتج به أمحد عن ابن سريين. ابن سريين يقول ذلك ،ثالثة أيام

بن طاوس، عن أبيه، »أنه كان يصومه ويصوم قبله  زيد بن حباب، عن نافع، عن اعن  ( 313/ 2ابن أيب شيبة )  أخرجه  14

 يف النسخة تصحيف ويكون إبراهيم بن افع وهو ثقة.   -واهلل أعلم  - يكونومل أعرف نافًعا وقد  وبعده يوما، خمافة أن يفوته«

 ( 313/ 2مصنف ابن أيب شيبة ) 15

قوله خمافة أن يفوته   ليومني خمافة أن يفوته« عن شعبة، عن ابن عباس، »أنه كان يصوم يوم عاشوراء يف السفر، ويوايل بني ا

وعن  : (582/ 2كتاب الصيام ) -رشح العمدة  ابن تيمية يف  وقال . يدل عىل االحتياط ويف اإلسناد شعبة موىل ابن عباس

أيب  عن ابن عباس: »أنه كان يصوم يومني لعاشوراء احتياطًا أن ال يفوته«. رواه أبو زرعة الدمشقي عن  ،عيل بن أيب طلحة 

 الضعف. ا.هـ فهذا يقوي طريق شعبة موىل ابن عباس ألن إسناده ليس شديد صالح عن معاوية بن صالح عنه.

  .وقال قوم من أهل العلم: من أحب صيام يوم عاشوراء صام التاسع والعارش  :(330/  3االستذكار ) قال ابن عبدالرب  16

وقاله الشافعي   . وأبو رافع صاحب أيب هريرة وابن سريين ،وممن روي عنه ذلك ابن عباس أيضاً  .وأظن ذلك احتياطًا منهم 
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عاشوراء بالصيام،   أنه يكره إفراد يوم اختلف العلامء عىل قولني، ذهب اإلمام أمحد وأبو حنيفة إىل

أنه ال يكره، والصواب   اختيار ابن تيمية رمحه اهلل والقول الثاين وهو قول يف املذهب احلنبيل وهو

أنه إذا   العارش وحده بمعنى  األفضل أن ال يصوم  ريد بالكراهة أنالكراهة، إذا أ أن ُينظر ما معنى

اليوم بني صيام  عدم  وحده  العارش   خري  فعدأو  مطلًقا  أفضل  الصيام  الصيام  اليوم م  ألن صيام 

األفضل،  وإن أريد بالكراهة أنه خالف  ،م اليوم العارشااألفضل أن يص فال شك أن  العارش مكروه

ف  صحيح  أن  إ فهذا  األفضل  اليومن  إفراد  وأن  والعارش  التاسع  اليوم  بني  خالف   العارش جيمع 

عرب بالكراهة بمعنى أنه لو  ن األفضل، فإن عربِّ بالكراهة بمعنى خالف األفضل فهذا صحيح، وإ

لثبوت الصيام   ة مكروه هذه الصورة  تله من الصيام فهذا خطأ وليس  خري الصيام مطلًقا فهو  ترك

ا اهلل عليه  النبي  تعليقهلل عليه وسلَّم ولعنه صىل  ، هذه مجلة مسائل  الفضل بصيامه  وسلَّم صىل 

 .متعلقة بصيام يوم عاشوراء

 قبل وال يكلنا ألنفسنا.أسأل اهلل برمحته وكرمه أن يت

 

 

بن أيب ذئب عن شعبة موىل ابن عباس قال: كان ابن عباس يصوم يوم عاشوراء يف  وروى القطان عن ا .وأمحد وإسحاق 

ـ   السفر ويوايل بني اليومني خمافة أن يفوته ا.ه
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