
 

 

بعد أن استعرضنا صيام عاشوراء يف كتب أهل السنة وناقشنا 

ندا ناذآلقائدل أن مسديف يف ف.. تلك األحاديث من حيث املددلو  

 : فيقو 

فدتمسلم  عد  ملاذا ال تلدتسيف العد ر واواندك املسدلس  

مدمامل اخلد  بدددر واسدفق فقدد يددون دافعمد  جلدب األ در 

 !!بعيدًا عن تلك األغراض واألبعاد ، والثواب لييف إالا 

ولدناي  ،إّنا لست يف صدد احلد  ع  عامة املسلس   : فأقو 

أب ا أساس اارتاع فدرة الديام يف يوم عاشوراء ومنشأها األمدو  

ال خيوض فدي  ال يعلد   ، املسل ا كياسًا فطناً وال بدا أن يدون  ، املقيت

ع  !! وال ينسب إىل اهلل تعاىل ما مل يفرتض ويرشا

وما ع ر املسلس  ال ين ير ون الثواب إذا صداموا يف اليدوم 

 فإذا قدد هؤالء الثدواب!! ال   فرح به بنو أمياة بقتلم  سبط نبيام 

امدًا يسدتمبا فيمدا ال دت فإنا يف متافقات املسلس  أيا دديام وقدد ندا

يدعون يدوموهنا أو فل ذا ال  ، األحاديث النبوية ع  فضل صيامما

بل ُقل ما أكثر !!    أكثر السنن املمجورة أصلً ف ق النااس إىل صيامما

 !! الفرائض والوا بات املتماون يف أدائما

اوستبدار كتاب يف فقد رو  وتأكيدًا ع  ه ا الدافف املقيت 



  سدألت أبدا  عفدر: ية بن احلارث العطار قدا باوسناد إىل نج

صوم مرتوك بنزو  شمر رمضدان :  ق فقا  عن صوم يوم عاشوراء

عدن ذلدك مدن   فسألت أبا عبد اهلل: قا  نجياة  .واملرتوك بدعة

أما إنه صديام يدوم مدا : ث  قا  ، فأ ابني بسثل  واب أبيه بعد أبيهق

 اد بقتدل احلسد نز  به كتداب وال  درت بده سدنة إال سدنة آ   يد

.(1) 

حيث سأ  عبيد بن  رارة أبدا عبدد  ، و اء يف وسائل الشيعة

من صامه كدان حهده مدن : عن صوم يوم عاشوراءق فقا   اهلل

ومدا كدان : قلدت: قا  ، صيام ذلك اليوم حظ ابن مر انة وآ   ياد

أعاذنا اهلل من الندار ومدن عسدل  ، النار: حهم  من ذلك اليومق قا 

 (2) .اريقرب من الن

أن يددون عد  : .. وقا  صاحب اجلدواهر يف كيفيادة صديامه 

ومدا  درع عليده يف  و ه احلزن ملداب سيد شباب أهل اجلنة

ن يسنف نفسه عن الطعام والرشاب جدو  أه ذلك اليوم مما ينبغي لوليا 

عن ذلك اليوم ، ال أن يدون ع   مة التدكك والشددر  عسره فضلً 

 (1). عم  باأتك  يدنعه بنو أمية و

 رارة وحمسدد بدن مسدل  صميح  اجلواهرأورد الشيخ يف ث ا 

عن صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء من شمر املمرم  سأال الباقر 

                                                           
، والوسددائل  1/116 ، والدددايف 1/101، والتمدد يب  2/161اوستبدددار ( 1

دعًا قبدل  10/161 ، إنا ظاهر ه ا احلديث دا ٌّ ع  أنا صوم العارش كدان مرشا

ة تقيادة ، وهدو األمدر  شمر رمضان ، ولعلا اومام  جيار  فيه روايات العاما

ده أحاديثم  ، وقد قا  صاحب اجلواهر  ومنه ُيعل  أنا صدومه كدان : ال   تؤكا

 ( .11/101واهر الدلم  )وا بًا الفًا أليب حنيفة 

،  2/111، واوستبددددار  1/111، والددددايف  10/161وسدددائل الشددديعة ( 2

 . 1/102والتم يب 

 .101ص    11 واهر الدلم ج ( 1

 



وأصدمابه  تاسدوعاء يدوم حدوي فيده احلسد  :  فقا  

بدربل ، وا تسف عليه ايل أهل الشام وأنااوا عليده ، وفدرح ابدن 

كثرهتدا واستضدعفوا احلسد  مر انة وعسر بن سعد بتوافر اخليل و

 ن ال يأيت احلس  أيقنوا أو (كرم اهلل و وهم )صمابه وأ 

 ..بى املستضعف الغريب أهل العراق ، بأناي وال يسده 

 ا يوم عاشوراء فيدوم أصديب فيده احلسد  ما أو: ث  قا  

فددوم يددون يف أ صمابه يعى حولده ، أصمابه ، وأب   ييعاً 

وما هدو !! ما هو يوم صوم !! البيت احلرام  با ور كلا  !!ذلك اليوم 

رض ومجيدف هل األأهل الس ء وأيوم حزن ومديبة دالت ع   إالا 

هدل الشدام أاملؤمن  ، ويوم فرح ورسور البن مر اندة وآ   يداد و

 ( ..اهت غضب اهلل عليم  وع  ذريا )

رض ادل بقعدة الشدام ، وذلك يوم بدت عليه مجيف بقاع األ

ك به حرشه اهلل تعداىل مدف آ   يداد ممسدول القلدب فسن صام أو تك

يف  ىل منزله ذا ة أعقبده اهلل نفاقداً إار فيه ادا عليه ، ومن  ومسخوجاً 

ىل يوم يلقداه ، وانتدزع الككدة عنده وعدن أهدل بيتده وولدده ، إقلبه 

 (1).وشاركه الشيطان يف مجيف ذلك 

عدن  سدألت الرضدا  :، قدا  اك  عفر بن عيسى ويف 

عدن صدوم ابدن : عاشوراء وما يقو  الناس فيده ، فقدا   صوم يوم

دعياء من آ   ياد لقتل احلس  ذلك يوم صامه األ!! مر انة تسألني 

  ، م به آ  حمسد وهو يوم يتشأا   ، سدلم ، م به أهل اوويتشأا

                                                           
ابق ، والدايف ( 1 ، وقد أورده مجلة  10/160، والوسائل  1/111را ف املددر السا

، و دامف  2/115من األعدلم يف كتدبم  الفقميادة ، منمدا مشدارق الشدسوس 

 ( .2/226املدارك 

ه ا نقًل عن صداحب اجلدواهر ومدن نقدل عنده، إالا أناده بعدد الر دوع للددايف        

دا ادك  رارة  ة عن أبدان عدن عبدد امللدك، وأما والوسائل يتب ا أن الرواية مرويا

د بن مسل  فمو يف كتايب الفقيه والوسدائل  وفيده  1ح 21بداب  10/112وحمسا

 . وراء بيان نسخ صوم عاش



ثند  يدوم تدكك بده ، ويدوم اوددام وال يُ م به ال يُ تشأا واليوم ال   يُ 

يدوم  إالا  صديب آ  حمسدد أومدا ،  يه قبض اهلل فيه نب، نميف 

تدل فيده عاشدوراء قُ  نا ، ويدومُ ك بده عددو  منا منه وتكا ثن  ، فتشأا او

فسدن  م بده آ  حمسدد ك به ابن مر اندة وتشدأا وتكا  احلس  

ك هب  لقى اهلل تبارك وتعداىل ممسدول القلدب ، وكدان صامم  أو تكا 

 (1).  وا صومم  والتكك هب حمرشه مف ال ين سنا 

مر  ك بده عسدلر حمدرا وبناًء ع  كلا ذلك فإنا صيامه بقدد التدكا

ا صيامه بقدد إصابة الثواب فيه فمو  ًا ، وأما قطعًا ، وه ا واضحر  دا

ح اآلية قد وعسلر مدروه ،  بد لك يف  السياد اخلوئيالعهسى يا

وم بسعنى قلة الثواب ففدي : املدروه منه: )ونصا كلمه ، كتاب الدا

 (2)(.أيضا منما صوم عاشوراء مواضف 

ددادق ، نعدد    قددد صدددر األمددر مددن اومددام  عفددر الدا

اب إىل وقت  ألصمابه يف يوم عاشوراء باومساك عن الطعام والرشا

 مواساة لعطش العرتة الطداهرة  ، العرص دون تبييت نية الديام

 .  يف يوم أحزاهن  وآالمم 

دالدت :  عن عبد اهلل بن سدنان قدا ، ففي وسائل الشيعة

يوم عاشوراء ودموعده تنمددر عد  عينيده   ع  أيب عبد اهلل

أ يف غفلة أنتق أمدا : فقا بداؤكق  م ا : فقلت ، كاللؤلؤ املتساقط

 !! أصيب يف مثل ه ا اليوم علست أن احلس  

                                                           
، وخمتلف الشيعة  10/160، والوسائل  2/111، واوستبدار  1/111الدايف ( 1

 . 10/190، ومستند الشيعة  1/106

وم ( 2 يف الرشدايف  علده مدن الدديام ( قدده)ولددن املمقدق ،  2/102كتاب الدا

بل ادل  أ دده فيده ، بدل يف ظداهر :  املستمب ، وأقر عليه يف اجلواهر قائلً 

نع  قيده املمقق ب  كدان عد  و ده احلدزن ملدداب سديد . مجاع عليه نية اوالغُ 

سيأيت قدو  شديخ الطاائفدة يف ذلدك يف و. رواح العامل  فداه أهل اجلنة أشباب 

 .املتن عند اتام ه ا الفدل 

 



 ، صسه من غد  تبييدت: ما قولك يف صومهق فقا  يل: فقلت

ولديدن ،  كداملوال جتعلده يدوم صدوم  ، وأفطره من غد  تشدسيت

فإنده يف مثدل ،  إفطارك بعد صلة العرص بساعة ع  رشبة مدن مداء

   (1)ذلك الوقت من ذلك اليوم جتلات اهليجاء عن آ  رسو  اهلل

ديام لتلدف عدن الدديام املددطلح ،  وه ه الديفياة مدن الدا

وهدي  ، يعني بدلسة الديام معناها اللغو  يمتسل أنا اومام ف

ك  حيتسدل أن يعندي بده  ، ال الديام املدطلح ، ماومساك عن الطعا

ات خيتلف عن سائر الديام  ، صيامًا مدطلمًا ااصًا هل ا اليوم بال ا

نفيف أبعد ما يدون من ترشيف صومه ب وبالتاايل ففقه أهل البيت 

 .السنةعند أهل املعنى املفموم 

بيل الناا ف للجسف  بد  هد ه األابدار مدا والتوفيق أو أنا السا

يخ الطويس أو  :حيث قا   رده الشا

 ابار مدا كدان يقدو  شديخنا الو ه يف اجلسف ب  ه ه األ

وهو أن من صام يوم عاشوراء ع  جريق احلزن بسدداب آ  حمسدد 

  واجلزع ملا حل بعرتته فقد أصاب ، ومن صامه عد  مدا يعتقدد

عتقداد لككتده فيه خمالفونا مدن الفضدل يف صدومه والتدكك بده واو

 (1  .ه فقد أث  وأاطأ وسعادت

 

                                                           
ووسدددائل الشددديعة  ، (109و  95/101و  11/61)را دددف بمدددار األندددوار ( 1

 ، (165)واوقبدددددا  ص  ، (121و  1/121)واملسدددددتدرك  ، (10/115)

د ص   (.152)ومدباح املتمجا

  . 111ص   2ج اوستبدار ( 1

 


