
Fasting on Saturday when it falls on Arafa - ruling by the Permanent 
Committee:  

 
  فتوى اللجنة الدائمة
  الفتوى رقم  ) 11747 ( 
 

س :  اختلف الناس هنا في صوم يوم عرفة لهذا العام، حيث صادف يوم السبت فمنهم من قال إن هذا يوم عرفة 
نصومه ألنه يوم عرفة وليس لكونه يوم السبت المنهي عن صيامه، ومنهم من لم يصمه لكونه يوم السبت المنهي عن 
تعظيمه مخالفة لليهود، وأنا لم أصم هذا اليوم وأنا في حيرة من أمري، وأصبحت ال أعرف الحكم الشرعي لهذا 
اليوم، وفتشت عنه في الكتب الشرعية والدينية فلم أصل إلى حكم واضح قطعي حول هذا اليوم، أرجو من سماحتكم 
أن ترشدني إلى الحكم الشرعي وأن ترسله لي خطياً ولكم من هللا الثواب على هذا وعلى ما تقدموه للمسلمين من 
  العلم النافع لهم في الدنيا واآلخرة . 
 

ج :  يجوز صيام يوم عرفة مستقالً سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام األسبوع ألنه ال فرق بينها؛ ألن صوم يوم 
  عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف الضطرابه ومخالفته لألحاديث الصحيحة . 
 
  وباهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم  . 
 
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 
  عضو :  عبد هللا بن غديان
 
  نائب رئيس اللجنة :  عبد الرزاق عفيفي
 
  الرئيس :  عبد العزيز بن عبد هللا بن باز
 
 
Q: The people have differed here concerning the fasting of Arafat this year, as it 
coincides with Saturday. So from them are those that say, this is the day of 
Arafat, we will fast it, because it is Arafat. And the fact that it coincides with 
Saturday does not prevent fasting on it. And then there some who will not fast on 
it because it coincides with Saturday and we must not make it a great day, as to 
oppose the Jews…I searched for the answer but could not find any clear 
answer…I hope that you all(Esteemed ones) will guide me to the Islamic ruling 
on this issue…you will have a blessing with ALLAH for it for providing the 
Muslims with beneficial knowledge that will be for them in this life and the next.  
 
A: It is permissible to fast the day of Arafat by itself whether it coincides with 
Saturday or any other day of the week because there is no difference in 
them.  Because fasting the day of Arafat is an(independent) sunna and the hadith 
about fasting on Saturday is weak due to it contradicting and opposing authentic 
hadith.  
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