
 أحكام عشر ذي الحجة
   فیها -صلى هللا عل�ه وسلم-ص�ام النبي  لعائشة ونفي ص�ام عشر ذي الحجة، 

 
أنها   -رضي هللا عنها -وهل �صح عن عائشة  ؟ما حكم الص�ام في عشر ذي الحجة :السؤال

 للعشر؟  -صلى هللا عل�ه وسلم-ص�ام النبي   نفْت 

من   -)یوم عرفة( ل إلى التاسع من األوَّ  : التسع ا والمقصود به-ص�ام عشر ذي الحجة  :الجواب
دة ومن القر�ات التي ُیَتقرَّب بها إلى هللا  «ما  ،في هذه األ�ام الفاضلة -جل وعال-السنن المؤكَّ

  2438[أبو داود:  .من أ�ام العمل الصالح فیها أحب إلى هللا من هذه األ�ام» �عني أ�ام العشر
د هللا  ا في سبیل هللا، �عَّ «من صام یومً والص�ام من أفضل األعمال  ،]969وُ�نظر: البخاري:  /

دخل في عموم الحث على األعمال  یف ،]2840[البخاري:  ا»وجهه عن النار س�عین خر�فً 
وهذا  ،لها �عضهم على عشر رمضانوهي أفضل من غیرها حتى فضَّ  ،في هذه األ�ام الصالحة
بال أفضل التي فیها لیلة القدر وأما اللیل فعشر األواخر من رمضان  ،�النس�ة للنهارأنه ال شك 

رضي هللا  -عن عائشة  وصحَّ  ،وعلى كل حال ص�ام عشر ذي الحجة من أفضل القر�ات  شك،
ن كان في  ومَ  ،]1176[مسلم:  للعشر -عل�ه الصالة والسالم -ص�ام النبي  أنها نفْت  -عنها 

بها ولو صام  المسلمین العامة والخاصة مشغوًال في أعمال  -عل�ه الصالة والسالم-حكمه 
مع أنه ثبت عن �عض أمهات  ،ف عن ذلك فإنه حینئٍذ �كون الفطر أفضل �النس�ة لهعُ لَض 

والمراد �العشر ما دون العید �النس�ة   ،صام العشر -عل�ه الصالة والسالم-المؤمنین أن النبي 
ن ال  س�ما مَ  الص�ام في العشر من أفضل األعمال ال  -ما قررنامثل-وعلى كل حال  ،ص�املل

 أو عملٍ  واجبٍ  ودوامٍ  -مثًال –عمٍل  في وقت  جدْت فإذا وُ  ،�عوقه الص�ام عما هو أفضل من ذلك
الدعوة إلى هللا أو األعمال  ك والص�ام �عوقه عن ذلك مل متعدٍّ عك�النس�ة له أفضل من غیره 
  ؛أنه ما صام العشر -عل�ه الصالة والسالم -عائشة عنه  ما نقلْت مثلالمتعد�ة النفع ف�قال حینئٍذ 

فالمسألة مسألة موازنة بین األعمال   ،النشغاله �األمور العامة التي لو صام ألضعفه الص�ام عنها
 ،ة في وقتهانَّ ن على أن �عمل كل سُ و�حرص اإلنسا ،فهناك الفاضل وهناك المفضول ،الصالحة

 وهللا المستعان. 
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