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 رحيمبسم هللا الرحمن ال

 

 

 

باهلل من شرور أنفسنا وسيئات  إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ
له، وأشهد أن ال إله إال  أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي

 .اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله

 :بعد أما

 

 بعض األحكام تذاكرمناسب أن ناهلل المحرم، فمن الفبما أننا في أوائل شهر 

المتعلقة بصيام يوم عاشوراء، هذا اليوم العظيم، يوم عاشوراء له فضل وله مزية 
َما كثير من أيام السنة، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال: )) على

َلُه َعَلى َغْيرِِه ِإالَّ هَذا اْلَيْوَم، َرَأْيُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيَتَحرَّى ِصَياَم َيْوم َفضَّ 
مسلم من حديث  في صحيح(، و َيْوَم َعاُشوَراَء؛ َوهَذا الشَّْهَر، َيْعِني َشْهَر َرَمَضانَ 

صلى اهلل  أبي قتادة أن النبي صلى اهلل عليه وسلَّم سئل عن صيام عاشوراء فقال
  "ُيَكفُِّر السنة الماضية:" عليه وسلَّم

وذهب قاله ابن عبد البر واجبا   ليس لعلماء على أن صيام هذا اليوموقد أجمع ا
عملية على صيامه وقد دلت السنة القولية والقاله ابن رجب استحبابه  الجمهور إلى

  .ما هو أكثراهلل  وسيأتي إن شاء كما تقدم
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  :مـراحــلـــه

 

  1(في كتاب ) لطائف المعارفذكر ابن رجب 

 :بمراحل مّر عاشوراء  صيام يومأن 

النبي صلى اهلل عليه وسلَّم كان يصومه مع أهل الجاهلية كما  أن :المرحلة األولى
عائشة، قالت: ))كان أهل الجاهلية يصومونه وكان  ثبت في الصحيحين من حديث

   )  يصومه النبي صلى اهلل عليه وسلَّم

 

نة ورأى اليهود اهلل عليه وسلَّم لما جاء إلى المدي أنه صلى :المرحلة الثانية
في الصحيحين من حديث  ، ثبتفصار صيامه واجب ا يصومونه صامه وأمر بصيامه

اليهود صياما  يوم  ابن عبَّاس أن النبي صلى اهلل عليه وسلَّم لما قدم المدينة رأى
وأغرق اهلل  عاشوراء فسألهم، فقالوا هذا يوم عظيم أنجى اهلل فيه موسى وقومه

 صامه شكرا، فنحن نصومه شكرا هلل تعالى، فقال صلىفيه فرعون وقومه فموسى 

بصيامه صلى اهلل عليه  فصامه وأمر" نحن أحق بموسى منكم:" اهلل عليه وسلَّم
 .وسلَّم

 

أنه لما ُفرض رمضان، صار صوم يوم عاشوراء مستحبا  غير  :المرحلة الثالثة
ان، قال على ذلك حيث عائشة في الصحيحين، قالت: فلما فرض رمض واجٍب، ودل

 "من شاء منكم صامه، ومن شاء لم يصمهم:" صلى اهلل عليه وسلَّ 

 

                                                 
1

 (44لطائف المعارف البن رجب )ص:  
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أمر بصيام اليوم التاسع  آخر حياته أنه صلى اهلل عليه وسلَّم في :المرحلة الرابعة
ن بقيت ئِ لَ " :ليهود، قال في حديث ابن عّبَاس في صحيح مسلمل مخالفة مع العاشر

 . العاشر ي مع، يعن" ألصومنَّ اليوم التاسع قابلإلى 

 

 .عاشوراءيوم صيام لراحل فهذه أربع م
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  يوم  عاشوراء . تحديد : تنازع العلماء فيمسألة 

 

 تنازع العلماء في ذلك على قولين :

اك، و عبد اهلل ابن عبَّاس  أنه اليوم التاسع، كما ُروي ذلك عنالقول األول/  الضحَّ
األعرج  بن كمما خرَّج مسلم أن الحروايات جاءت عن ابن عبَّاس ومنها استدلوا بو 

 جاء إلى ابن عباَّس رضي اهلل عنه فقال ما صيام عاشوراء، فقال إذا رأيت هالل

محرم فاعدد تسعا  ثم أصبح صائما، قال هكذا كان يصومه النبي صلى اهلل عليه 
 .قال : نعم وسلَّم؟

صبيحة  يوم عاشوراء: »أنه قال ابن عباسعن  ابن أبي شيبةومنها ما أخرج 
 2«تاسعة ليلة عشر

 

  .الصوابهو و وهو قول جماهير أهل العلم،  العاشر / أنه اليوموالقول الثاني

ألن صيام النبي صلى اهلل عليه وسلَّم لليوم العاشر لسبب حدث في هذا اليوم  
وأغرق فرعون وقومه، فهو  ن أنجى نبي اهلل موسى وقومه اهلل على أ وهو شكر

المشركين  شكر ا هلل فإذا كان كذلك فهو خالف اليومهذا صيام  متبع لموسى في
 .قبله كما سيأتي إن شاء اهلل يوم  زائد وهو صومبفعل شيء، 

َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اهلُل َعْنُهَما، َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقِدَم اْلَمِديَنَة 
َما »ْوَم َعاُشوَراَء، َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َفَوَجَد اْلَيُهوَد ِصَيام ا، يَ 

َفَقاُلوا: َهَذا َيْوٌم َعِظيٌم، َأْنَجى اهلُل ِفيِه ُموَسى َوَقْوَمُه، « َهَذا اْلَيْوُم الَِّذي َتُصوُموَنُه؟
َق ِفْرَعْوَن َوَقْوَمُه، َفَصاَمُه ُموَسى ُشْكر ا، فَ  َنْحُن َنُصوُمُه، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى َوَغرَّ

َفَنْحُن َأَحقُّ َوَأْوَلى ِبُموَسى ِمْنُكْم َفَصاَمُه َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل »اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: 
 متفق عليه. «َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأَمَر ِبِصَياِمهِ 

                                                 
2

 (313/ 2)مصنف ابن أبي شيبة  
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أن األفضل أن يجمع  -اء اهللإن ش -يوم العاشر، وسيأتي يكون في ال إذن الصيام
 .التاسعالعاشر و  بين

 

 منها ما هو في أن عاشوراء اليوم التاسع والروايات التي جاءت عن ابن عبَّاس

يوم عاشوراء صبيحة تاسعة : »عنه أنه قالروي كما من جهة اإلسناد ضعيف 
 8«ليلة عشر

ال: كان النبي الحكم بن األعرج، ق كروايةومنها ما هو صحيح لكنه ليس صريحا ، 
النبي  الذي صامه عبَّاس يحكي صلى اهلل عليه وسلَّم يصومه؟ قال: نعم، فإذن ابن

مسلم عن  ففي صحيح، والذي صامه هو العاشر ال التاسع صلى اهلل عليه وسلَّم
 صومن َلئن بقيت إلى قابل أل:" النبي صلى اهلل عليه وسلَّم قال ابن عبَّاس أن

  .ان يصوم اليوم العاشر ال التاسعأنه ك ، فدل هذا" اليوم التاسع

الحكم بن أعرج، وسؤاله على أن ابن عبَّاس أرشده إلى صيام اليوم  فُتحمل رواية
ألن صيام رسول اهلل للعاشر معلوم عند السائل فأرشده لما هو  العاشر التاسع مع
اعدد،  قول ابن عباس::" اإلمام ابن القيِّم صيام التاسع مع العاشر قال وأكمل وه

وأصبح يوم التاسع صائما. فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال 
اإلشكال، وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع بل قال 
للسائل: صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم 

، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء
 1ا.هـوأخبر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يصومه كذلك. 

 

                                                 
3

 سبق تخريجه 
4

 (72/ 2)عاد المزاد  
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صريحة   على كٍل الرواية ليستو العاشر.  مع التاسع أن يستعد لصيامإذن المراد 
ال والنصوص الصريحة ال ُتَردُّ بالروايات المحتملة، في أن عاشوراء هو التاسع 

صوموا التاسع والعاشر، وخالفوا »: عن ابن عباس أنه قال سيما وقد ثبت

.«اليهود
5

                                                 
5

 وسيأتي ذكر طرق أخرى. (392/ 1تهذيب اآلثار مسند عمر ) 
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  مراتب صيام يوم عاشوراء مسألة :

 

حجر في ))فتح  ذكر اإلمام بن القيِّم في كتابه ))زاد المعاد((، وتبعه الحافظ ابن
 :الباري(( أن صيام يوم عاشوراء له ثالث مراتب

 

والعمدة في ذلك ما  بعدهو قبله  مع يوم أن ُيصام يوم عاشوراء  :المرتبة األولى
ن ئل"صلى اهلل عليه وسلَّم قال:  البيهقي عن ابن عبَّاس أنهو خرجه اإلمام أحمد 

 " ألصومنَّ يوما  قبله ويوما  بعده بلبقيت إلى قا

 

العاشر مع اليوم التاسع، والعمدة في ذلك ما خرج  أن ُيصام اليوم :المرتبة الثانية
 بلن بقيت إلى قائل " :عليه وسلَّم قال عباس أنه صلى اهللمسلم من حديث ابن 
 . ، يعني مع العاشر كما تقدَّم"ألصومنَّ اليوم التاسع

 

ُيَكفُِّر  :"أن ُيصام اليوم العاشر وحده لحديث أبي قتادة أنه قال :الثالثة المرتبة
  "السنة الماضية

 

المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة ثابتة بالسنة  وهذا التقسيم، وهذه المراتب ال سيما
نما الكالم في األحكام  من المتقرر أنو المرتبة األولى  الصحيحة كما تقدم، وا 

الشرعية ال تثبت إال بنص صحيح صريح عنه صلى اهلل عليه وعلى آله وسلَّم، 
بن  حديث عبد اهللوهو وهذا الحديث  يكون على أقل التقدير من باب غلبة الظن،و 

، ألن في اسناده محمد بن ال يصح، "يوما  قبله ويوما  بعده ألصومنَّ "عباس قوله: 
 ، ومما يدل على سوءوغيره ضعفه  أبي ليلى وقد ذكر اإلمام أحمد عبد الرحمن ابن

ألصومنَّ يوما  " :فيها من طريقه عند البيهقي قالجاءت رواية أخرى  أن حفظه
عن  في صحيح مسلم أنه ثبت بطه للحديثضعدم ، ومما يؤكد "يوما  بعده أو قبله
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أصوم  م يقل، ول"ألصومنَّ اليوم التاسع بلن بقيت إلى قائل ":ابن عبَّاس أنه قال
 .يوما قبله أو يوما بعد

 

وهو اهلل ابن عبَّاس  عن عبدعلى صيام ثالثة أيام بأثر مروي عن  بعضهم استدلو 
عن ابن جريج عن عطاء  كيعو  يقما خرَّج ابن جرير في ))تهذيب اآلثار(( من طر 

 روحو  3غياثحفص بن و  7، إال أنه خولف، فقد خالفه عبد الرزاق6عبَّاس عن ابن
األثر بدون  روواف ،«صوموا التاسع والعاشر، وخالفوا اليهود»بلفظ  9بن عبادة

ا جاء األثرصيام ثالثة أيام، و  بن  ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمر  أيض 
في صيام  األثر يبين أن فهذا، 10صيام يومينابن عبَّاس ب دينار عن عطاء عن

صيام يومين  هو ابن عباس نع فوظالمحو  ،ال يصح ثالثة أيام عن ابن عباس
المراتب أن يصوم ثالثة أيام هذا  إذن القول أن أعلى .العاشر اليوم التاسع واليوم

نما المراتب مرتبتان، المرتبة م اليوم العاشر األولى أن يصو  ال يصح وال يثبت، وا 
 .اليوم العاشر مع اليوم التاسع، المرتبة الثانية أن يقتصر على صيام

 
صوم يوم قبل عاشوراء أو بعده جاء في حديث ابن عباس وهو ضعيف  تنبيه /

 .كما تقدم  وجاء في أثر عن ابن عباس
أن ابن ة؛ قال: ذكروا عند ابن أبي نجيح :عن إسماعيل بن عليقال ابن تيمية 

إنما قال ابن عباس:  وراء يوم التاسع. فقال ابن نجيح:كان يقول: يوم عاش عباس
 «.أكره أن يصوم يوما  فاِردا ، ولكن صوموا قبله يوما  أو بعده يوما  »

 11رواه داوود بن عمرو عنه. ا.هـ
 12هذا اإلسناد ضعيف ألن ابن أبي نجيح لم يسمع ابن عباسو 

                                                 
6

 (391/ 1تهذيب اآلثار مسند عمر ) 

 «نه كان يصوم قبله يوما وبعده يوماأ»عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس:  وكيع
7

 (247/ 4نف عبد الرزاق الصنعاني )مص 
4

 (392/ 1تهذيب اآلثار مسند عمر ) 
9

 (74/ 2شرح معاني اآلثار ) 
11

 (392/ 1تهذيب اآلثار مسند عمر ) 

 «اليهود صوموا التاسع والعاشر، وخالفوا»يقول: سمعت ابن عباس يقول: ابن عيينة، عن عمرو، سمع عطاء  من طريق
11

 (542/ 2كتاب الصيام ) -شرح العمدة البن تيمية  
12

 (214جامع التحصيل )ص: كما في من الصحابة .ذكر علي بن المديني أنه لم يسمع أحًدا  
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وإنما بإكمال شهر  بالرؤية يثبت في دخول الشهر ولم : إذا حصل شكمسألة

  ذي الحجة.

 

ام اليوم صياحتياطا حتى  عند الشك في رؤية الهالل حب صيام ثالثة أياميست
العاشر مشكوك فيه هل هو يوافق عشرة  اليوميقينا ، فمثال  لو أن  التاسع والعاشر

ع أو فيه هل يوافق اليوم التاس من محرم أو تسعة من محرم واليوم التاسع مشكوك
الحادي عشر  أو اليوم  الثامن، واليوم الحادي عشر مشكوك فيه هل يوافق اليوم

صيام  يدركحتى  والعاشر الثامن والتاسع ثالثة أيام يصام يستحب أنالعاشر، ف
 التاسع والعاشرإلدراك أيام  ثالثة يصام، إذن في حال الشك يقين ا التاسع والعاشر

في  هذا ابن عبَّاسذهب إلى و ، 11عن طاووسوروي  18هذا قول ابن سيرينيقين ا 
وأبو سنادين كما خرَّج ابن أبي شيبة بإجاء عنه  صيام يومين إلدراك عاشوراء 

ايقوي ب -واهلل أعلم-ذان اإلسنادانوه ،زرعة الدمشقي وقد ذهب  ،15عضهما بعض 
سحاق اإلمام أحمدزيادة الصيام في حال الشك احتياط ا الشافعي و إلى    .16وا 

                                                 
13

 (541/ 2كتاب الصيام ) -في شرح ابن تيمية قال  

اسع والعاشر؛ إال أن يشكل الشهر، فيصوم ثالثة في رواية الميموني وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء؛ فليصم الت أحمد قال

 .ا.هـ فاحتج به أحمد عن ابن سيرين.أيام، ابن سيرين يقول ذلك
14

أنه كان يصومه ويصوم قبله وبعده يوما، »زيد بن حباب، عن نافع، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن  (313/ 2ابن أبي شيبة ) أخرجه  

 في النسخة تصحيف ويكون إبراهيم بن افع وهو ثقة.  -وهللا أعلم -ونولم أعرف نافًعا وقد يك «مخافة أن يفوته
15

 (313/ 2مصنف ابن أبي شيبة ) 

قوله مخافة أن يفوته يدل  «أنه كان يصوم يوم عاشوراء في السفر، ويوالي بين اليومين مخافة أن يفوته»عن شعبة، عن ابن عباس، 

وعن علي بن أبي : (542/ 2كتاب الصيام ) -شرح العمدة قال  ابن تيمية في على االحتياط وفي اإلسناد شعبة مولى ابن عباس . و

رواه أبو زرعة الدمشقي عن أبي صالح عن معاوية بن «. أنه كان يصوم يومين لعاشوراء احتياطاً أن ال يفوته»طلحة، عن ابن عباس: 

 ضعف.ا.هـ فهذا يقوي طريق شعبة مولى ابن عباس ألن إسناده ليس شديد الصالح عنه.
16

وقال قوم من أهل العلم: من أحب صيام يوم عاشوراء صام التاسع والعاشر . وأظن ذلك ( : 331/ 3االستذكار )قال ابن عبدالبر  

احتياطاً منهم . وممن روي عنه ذلك ابن عباس أيضاً ، وأبو رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين . وقاله الشافعي وأحمد وإسحاق . 

أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال: كان ابن عباس يصوم يوم عاشوراء في السفر ويوالي بين اليومين  وروى القطان عن ابن

 مخافة أن يفوته ا.هـ
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  ة األخيرة: إفراد اليوم العاشر بالصيام.المسأل
 

أنه يكره إفراد يوم  اختلف العلماء على قولين، ذهب اإلمام أحمد وأبو حنيفة إلى
اختيار ابن  عاشوراء بالصيام، والقول الثاني وهو قول في المذهب الحنبلي وهو

ريد بالكراهة الكراهة، إذا أ أنه ال يكره، والصواب أن ُينظر ما معنى تيمية رحمه اهلل
العاشر  أنه إذا خير بين صيام اليوم العاشر وحده بمعنى األفضل أن ال يصوم أن

فال  ألن صيام اليوم العاشر مكروهالصيام مطلق ا فعدم الصيام أفضل أو عدم وحده 
ن أريد بالكراهة أنه خالفااألفضل أن يص شك أن األفضل،  م اليوم العاشر ، وا 

 يجمع بين اليوم التاسع والعاشر وأن إفراد اليومن األفضل أن إفهذا صحيح ف

ن العاشر  خالف األفضل، فإن عبِّر بالكراهة بمعنى خالف األفضل فهذا صحيح، وا 

له من الصيام فهذا خطأ  خير الصيام مطلق ا فهو عبر بالكراهة بمعنى أنه لو ترك
 تعليقهلل عليه وسلَّم وللثبوت الصيام عنه صلى ا ةمكروه هذه الصورة توليس
، هذه جملة مسائل متعلقة بصيام يوم الفضل بصيامه وسلَّم صلى اهلل عليه النبي

 .عاشوراء

 أسأل اهلل برحمته وكرمه أن يتقبل وال يكلنا ألنفسنا.
 



 13 

 
 الفهارس                            

 
 2المقدمة ................................................ -
 8...................................  حكم صيام عاشوراء-
 1.......................................... مراحل صيامه -
 5صيام التاسع مع العاشر .............................   -
 6.....  ......... .تنازع العلماء في تحديد يوم  عاشوراء -
 7.....  .في أنه اليوم التاسع ... الجواب على الروايات  -
 9مراتب صيام يوم عاشوراء ...........................   -
 10ضعف القول بصيام ثالثة أيام ........................ -
 10ضعف حديث صيام يوم قبله و بعده ................   -
 11إذا حصل شك في دخول الشهر ....................   -
 12.........................  إفراد اليوم العاشر بالصيام . -


