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 االعتبار بمرور األيام واألعوام

 

ِإنَّ ِف����ي َخْل����ِق السَّ����َماَواِت َواألْرِض َواْخ����ِتالِف اللَّْي����ِل َوالنََّه����اِر    : ل تع����الى ق����ا
ِإنَّ ِف���ي اْخ���ِتالِف اللَّْي���ِل    : وق���ال تع���الى  ] ١٩٠/آل عم���ران[ آلي���اٍت ألوِل���ي اَألْلَب���اِب  

 ُق�����وَن َوالنََّه�����اِر َوَم�����ا َخَل�����َق اللَّ�����ُه ِف�����ي السَّ�����َماَواِت واألرض آلي�����اٍت ِلَق�����ْوٍم َيتَّ       
ُيَقلِّ���ُب اللَّ���ُه اللَّْي���َل َوالنََّه���اَر ِإنَّ ِف���ي َذِل���َك َلِعْب���َرًة ألوِل���ي       : وق���ال تع���الى  ] ٦/ي���ونس[

 . ] ٤٤/النور[ األْبَصاِر

*  *  * 

فـــي هـــذه اآليـــات الكريمـــات يخبـــر اهللا تعـــالى عـــن اآليـــات الكونيـــة الدالـــة علـــى كمـــال 
ك اخــــتالف الليـــــل والنهـــــار ، وذلـــــك علمــــه وقدرتـــــه ، وتمـــــام حكمتــــه ورحمتـــــه ، ومـــــن ذلـــــ

بتعاقبهمـــــا ، واختالفهمـــــا بـــــالطول والقصـــــر ، والحـــــر والبـــــرد والتوســـــط ، ومـــــا فـــــيس ذلـــــك 
ــــه  ــــك مــــن نعــــم اهللا تعــــالى ورحمت ــــى األرض ، وكــــل ذل مــــن المصــــالح العظيمــــة لكــــل مــــا عل
ـــــــرة ، الـــــــذين  ـــــــذي ال يدركـــــــه إال أصـــــــحاب العقـــــــول الســـــــليمة والبصـــــــائر النـَّيِّ ـــــــه ، ال بخلق

حكمــــة اهللا تعــــالى فــــي خلــــق الليــــل والنهــــار والشــــمس والقمــــر ، ويــــدركون مــــا فــــي  يــــدركون
 .تعاقب الشهور واألعوام ، وتوالي الليالي واأليام 

واهللا تعـــــالى جعــــــل الليـــــل والنهــــــار خـــــزائن لألعمــــــال ، ومراحـــــل لآلجــــــال ، إذا ذهــــــب 
ــــــرات ، وتنشــــــيطهم علــــــى  ــــــاملين إلــــــى الخي ــــــه اآلخــــــر ، إلنهــــــاض همــــــم الع أحــــــدهما خلف

ـــه بالنهـــار اســـتدركه بالليـــل ال ـــل اســـتدركه بالنهـــار ، ومـــن فات طاعـــات ، فمـــن فاتـــه الـــورد باللي
َوُهـــــَو الـَّــــِذي َجَعـــــَل اللَّْيـــــَل َوالنـََّهـــــاَر ِخْلَفـــــًة ِلَمـــــْن َأرَاَد َأْن يَـــــذَّكََّر َأْو َأرَاَد  : ، قـــــال تعـــــالى 

 .] ٦٢/الفرقان[ ُشُكوراً 
الليـــــالي واأليـــــام ، فــــــإن الليـــــل والنهــــــار وينبغـــــي للمـــــؤمن أن يأخــــــذ العبـــــرة مـــــن مــــــرور 

يبليــــان كــــل جديــــد ، ويقرِّبــــان كــــل بعيــــد ، ويطويــــان األعمــــار ، ويشــــيِّبان الصــــغار ، ويفنيــــان 
 .الكبار ، وكل يوم يمر باإلنسان فإنه يبعده من الدنيا ويقرِّبه من اآلخرة 
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 مــــن حاســــب نفســــه ، وتفكــــر فــــي انقضــــاء عمــــره ، واســــتفاد مــــن -واهللا  -فالســــعيد 
ـــه  ـــَم فوات ـــه ، وَعُظ ـــاه ، ومـــن غفـــل عـــن نفســـه تصـــرَّمت أوقات ـــه ودني وقتـــه فيمـــا ينفعـــه فـــي دين

 .، واشتدت حسراته ، نعوذ باهللا من التفريط والتسويف 
ــــداً ،  ــــام نــــودِّع عامــــاً ماضــــياً شــــهيدًا ، ونســــتقبل عامــــاً مقــــبًال جدي ونحــــن فــــي هــــذه األي

مــــن الواجبــــات فعليــــه أن يتــــوب  فعلينــــا أن نحاســــب أنفســــنا ، فمــــن كــــان مفرطــــاً فــــي شــــيء
ــــه  ويتــــدارك مــــا فــــات ، وإن كــــان ظالمــــًا لنفســــه بارتكــــاب مــــا نهــــى اهللا ورســــوله عنــــه ، فعلي
أن يقلـــــع قبـــــل حلـــــول األجـــــل ، وَمـــــْن مـــــنَّ اهللا عليـــــه باالســـــتقامة فليحمـــــد اهللا علـــــى ذلـــــك 

 .وليسأله الثبات إلى الممات 
ي مطلوبـــــة كـــــل وقـــــت وليســـــت هـــــذه المحاســـــبة مقصـــــورة علـــــى هـــــذه األيـــــام ، بـــــل هـــــ

وأوان فمــــــن الَزَم محاســــــبة الــــــنفس اســــــتقامت أحوالــــــه ، وصــــــلحت أعمالــــــه ، ومــــــن غفــــــل 
 . عن ذلك ساءت أحواله ، وفسدت أعماله 

وممـــــا يؤســـــف عليـــــه أن كثيـــــرًا مـــــن النـــــاس إذا بـــــدأ العـــــام يَِعـــــُد نفســـــه بالجـــــد والعزيمـــــة 
بعـــــد الشـــــهور ،  الصـــــادقة إلصـــــالح حالـــــه ، ثـــــم يمضـــــي عليـــــه اليـــــوم بعـــــد األيـــــام والشـــــهر

وينقضــــي العــــام وحالـــــه لــــم يتغيـــــر ، فلــــم يـــــزدد مــــن الخيـــــرات ولــــم يتـــــب مــــن الســـــيئات ، 
 .وهذه عالمة الخيبة والخسران 

اللهــــــم اجعــــــل خيــــــر أعمالنــــــا خواتمهــــــا ، وخيــــــر أعمارنــــــا آخرهــــــا ، وخيــــــر أيامنــــــا يــــــوم 
ــــذلهم بمعصــــيتك ، اللهــــم اجعــــل عام ــــك ، اللهــــم أعــــزَّ المســــلمين بطاعتــــك ، وال ت نــــا لقائ

ـــــا نعمـــــك ،  هـــــذا ومـــــا بعـــــده عـــــام أمـــــن وعـــــزٍّ ونصـــــر لإلســـــالم والمســـــلمين ، وأســـــبغ علين
 …وارزقنا شكرها ، وصّلى اهللا وسلم على نبينا محمد 
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 الحث على ِقَصِر األمل في الدنيا
 

:  بمنكب���يَّ فق���ال   أخ���ذ رس���ول اهللا  : ع���ن اب���ن عم���ر رض���ي اهللا عنهم���ا ق���ال    
رض���ي اهللا   -وك���ان اب���ن عم���ر   ) س���بيل  ك���ن ف���ي ال���دنيا كأن���ك غري���ب أو ع���ابر      ( 

إذا أمس����يت ف����ال تنتظ����ر الص����باح ، وإذا أص����بحت ف����ال تنتظ����ر  : ( يق����ول  -عنهم����ا 
أخرج������ه      ) المس������اء ، وخ������ذ م������ن ص������حتك لمرض������ك ، وم������ن حيات������ك لموت������ك   

0Fالبخاري 

)١(  . 

*  *  * 

الحــــــديث دليــــــل علــــــى وجــــــوب اغتنــــــام األوقــــــات ، والحــــــث علــــــى ِقَصــــــِر األمــــــل ، 
واالســــــتعداد للمــــــوت ، وهــــــذا الحــــــديث مــــــن أبلــــــغ الكــــــالم فــــــي التــــــذكير وتقــــــديم التوبــــــة 

بـــــاآلخرة وعـــــدم االغتـــــرار بالـــــدنيا ، وذلـــــك أن الـــــدنيا فانيـــــة ، مهمـــــا طـــــال عمـــــر اإلنســـــان 
فيهــــا ، فهــــي دار ممــــر ال دار مقــــر ، وكــــل نفــــس ذائقــــة المــــوت ، وهــــذه حقيقــــة مشــــاهدة 

ــــة ، ونحــــس بهــــا كــــلَّ ســــاعة ولحظــــة ، ــــوم وليل وإذا كــــان اإلنســــان ال يــــدري  ، نراهــــا كــــلَّ ي
متـــــى ينتهـــــي أجلـــــه ويأتيـــــه المـــــوت فعليـــــه أن يســـــتعد للرحيـــــل ، وأن يكـــــون عـــــابر ســـــبيل ، 
ــــه نفســــه بالبقــــاء فيهــــا ،  ــــًا وال تحدث ــــق بهــــا وال يتخــــذها وطن ــــدنيا وال يتعل ــــى ال ــــركن إل فــــال ي
فــــال يتعلــــق منهــــا إال بمــــا يتعلــــق بــــه الغريــــب فــــي غيــــر وطنــــه الــــذي ســــيفارقه مهمــــا تكــــن 

تــــه وهنــــاؤه ، وأن يكــــون فيهــــا كالمســــافر الــــذي يكتفــــي بســــفره بالقليــــل الــــذي يســــاعده راح
 .على بلوغ غايته وتحقيق مقصده 

ـــــن عمـــــر  موعظـــــة  -رضـــــي اهللا عنهمـــــا  -ولقـــــد أدرك الصـــــحابي الجليـــــل عبـــــد اهللا ب
 :إدراكاً علمياً وعملياً ، وأخذ منه هذه الوصايا الثالث العظيمة  رسول اهللا 

ـــــى  أمســـــيت فـــــال تنتظـــــر الصـــــباح ، وإذا أصـــــبحت فـــــال تنتظـــــر المســـــاء  إذا «:األول
ـــى ذلـــك   » ـــه ينبغـــي لـــه إذا : ومعن حـــث المـــؤمن علـــى ِقَصـــِر األمـــل فـــي هـــذه الحيـــاة ، وأن

أمســـــى ال ينتظـــــر الصـــــباح ، وإذا أصـــــبح ال ينتظـــــر المســـــاء ، بـــــل يظـــــن أن أجلـــــه مدركـــــه 
 .قبل  ذلك 

                             
 ) .٦٤١٦(صحيح البخاري ) ١(
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أنــــه ينبغــــي للمــــؤمن : عنــــى والم »وخــــذ مــــن صــــحتك لمرضــــك  «: الوصــــية الثانيــــة 
أن يغتــــنم أوقــــات الصــــحة وســــالمة البــــدن مــــن العلــــل ، وذلــــك بفعــــل الخيــــر واإلكثــــار مــــن 
ـــــْقُم ، فيعجـــــز عـــــن الصـــــيام والقيـــــام وســـــائر  الطاعـــــات ، قبـــــل أن يحـــــول بينـــــه وبينهـــــا السُّ

 .األعمال ، إذا اعتراه مرض أو علة أو ِكبَـٌر 
ــــــة  ــــــك لموتــــــك  «: الوصــــــية الثالث ــــــن حيات ــــــى وال »وم ــــــي للمــــــؤمن أن : معن ــــــه ينبغ أن

ـــــى يدركـــــه المـــــوت ،  ـــــزاد ، وال يفـــــرط حت ـــــاة وســـــاعات العمـــــر بتقـــــديم ال ـــــنم زمـــــن الحي يغت
 .ويحول بينه وبين األعمال الصالحة 
:   (  قــــال رســــول اهللا : قــــال  -رضــــي اهللا عنهمــــا  -وقــــد ورد عــــن ابــــن عبــــاس 

1Fالبخاري أخرجه)  الصحة والفراغ: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 

)١( . 
ــــاس  قــــال لرجــــل وهــــو يعظــــه  أن رســــول اهللا  -رضــــي اهللا عنهمــــا  -وعــــن ابــــن عب

ش����بابك قب����ل هرم����ك ، وص����حتك قب����ل س����قمك ،   : اغت����نم خمس����ًا قب����ل خم����س  : ( 
أخرجـــــه     )  وغن�����اك قب�����ل فق�����رك ، وفراغ�����ك قب�����ل ش�����غلك ، وحيات�����ك قب�����ل موت�����ك   

2Fالحاكم وصححه 

)٢( . 
دًا أن نغتــــــــنم األوقــــــــات ، ونبــــــــادر فالواجــــــــب علينــــــــا ونحــــــــن نســــــــتقبل عامــــــــاً جديــــــــ

 .باألعمال الصالحة قبل أن يحال بيننا وبينها ، إما بشغل أو مرض أو موت 
اللهـــــم أيقظنــــــا لتـــــدارك بقايــــــا األعمـــــار ، ووفقنــــــا للتـــــزود مــــــن الخيـــــر واالســــــتكثار ، 
ــــوَّ اآلجــــال ، وثبــــت  ــــل ودن ــــرَب الرحي ــــا ق ــــدات اآلمــــال ، وذكِّرن ــــا مــــن رق اللهــــم أيقــــظ قلوبن

علـــــــى اإليمـــــــان ، ووفقنـــــــا لصــــــــالح األعمـــــــال ، واغفـــــــر لنـــــــا ولوالـــــــدينا ولجميــــــــع قلوبنـــــــا 
 …المسلمين ، وصّلى اهللا وسلم على نبينا محمد 

                             
 ) .٦٤١٢(أخرجه البخاري ) ١(
اقتضاء العلم العمل « وصححه على شرط الشيخني ، ووافقه الذهيب ، وصححه األلباين يف ) ٤/٣٠٦(املستدرك ) ٢(

، وأبـــو نعـــيم يف ) ٢(رقــم » هـــد الز « ، ولــه شـــاهد عــن عمـــر بــن ميمـــون ، أخرجــه ابـــن املبــارك يف ) ١٠٠(ص » 
هذا إسناد مرسل حسن : ( قال األلباين ) ١٠١ - ١٠٠(ص » االقتضاء « ، واخلطيب يف ) ٤/١٤٨(» احللية«

. ( 
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 فضل شهر اهللا المحرم 
 

أفض����ُل الص����يام بع����د   : (  ق����ال رس����ول اهللا  : ق����ال  ع����ن أب����ي هري����رة  
ي وف���) رمض���ان ش���هُر اهللا المح���رم ، وأفض���ُل الص���الة بع���د الفريض���ة ص���الُة اللي���ل    

3Fأخرجه مسلم ) الصالة في جوف الليل : ( رواية

)١(  . 

*  *  * 

الحــــــديث دليــــــل علــــــى فضــــــل صــــــيام شــــــهر اهللا المحــــــرم ، وأن صــــــيامه يلــــــي فضــــــل 
شـــهر رمضـــان فـــي األفضـــلية ، وفضـــل الصـــيام فيـــه جـــاء مـــن فضـــل أوقاتـــه وتعظـــيم األجـــر 

 .فيه ، ألن الصيام من أفضل األعمال عند اهللا تعالى 
ــــمَّ االتفــــاق وشــــهر اهللا المحــــر  ــــة ، كمــــا ت ــــه الســــنة الهجري ــــدأ ب ــــذي تب م هــــو الشــــهر ال

ـــــن الخطـــــاب  ـــــة الراشـــــد عمـــــر ب ـــــي عهـــــد الخليف ـــــك ف ـــــى ذل ، وهـــــو أحـــــد األشـــــهر  عل
ـــه ، فقـــال تعـــالى  ـــَر  : الحـــرم التـــي ذكـــر اهللا فـــي كتاب ـــا َعَش َن ـــَد اللَّـــِه اثـْ ـــُهوِر ِعْن َة الشُّ ـــدَّ ِإنَّ ِع

ـــي ِكتَـــاِب اللَّـــِه يـَـــْوَم خَ  ـــْهراً ِف يُن اْلَقـــيُِّم َش ـــدِّ ـــُرٌم َذلِـــَك ال ـــا َأْربـََعـــٌة ُح َه ـــَماَواِت َواْألَْرَض ِمنـْ ـــَق السَّ َل
ــــيِهنَّ أَنـُْفَســــُكْم  ــــوا ِف ــــال َتْظِلُم ــــة[ َف : ( قــــال  عــــن النبــــي  وعــــن أبــــي بكــــرة ] ٣٦/التوب

ثالث���ة متوالي���ة ، ذو القع���دة ،  : الس���نة اثن���ا عش���ر ش���هرًا ، منه���ا أربع���ة ح���رم     …
متفــــق )  مح����رم ، ورج����ُب ُمَض����َر ال����ذي ب����ين جم����ادى وش����عبان     وذو الحج����ة ، وال

4Fعليه

)٢( . 
ــــارك وتعــــالى  وقــــد أضــــاف اهللا تعــــالى هــــذا الشــــهر إليــــه تشــــريفاً وتعظيمــــاً ، ألن اهللا تب
ال يضـــــــيف مـــــــن األشـــــــياء إليـــــــه إال خواُصـــــــها كبيـــــــت اهللا ، ورســـــــول اهللا ، ونحـــــــو ذلـــــــك ، 

ب فيــــه ، فتحلــــه عامــــاً وتحرمــــه وســــمي محرمــــاً تأكيــــدًا لتحريمــــه ، ألن العــــرب كانــــت تتقلــــ
 .عاماً 

فــــــــي هــــــــذه األشــــــــهر : أي  فَــــــــال َتْظِلُمــــــــوا ِفــــــــيِهنَّ أَنـُْفَســــــــُكْم  : وقولــــــــه تعــــــــالى 
إن الظلـــــم فـــــي : ( المحرَّمـــــة ، ألنهـــــا آكـــــد وأبلـــــغ فـــــي اإلثـــــم مـــــن غيرهـــــا ، قـــــال قتـــــادة 

                             
 ) .١١٦٣(صحيح مسلم ) ١(
 ) .١٦٧٩(ومسلم ) ٤٦٦٢(صحيح البخاري ) ٢(
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كــــل األشــــهر الحــــرم أعظــــم خطيئــــًة ووزرًا مــــن الظلــــم فيمــــا ســــواها ، وإن كــــان الظلــــم علــــى  
5F) حال عظيماً ، ولكن اهللا يـَُعظُِّم من أمره ما يشاء 

)١( . 
وقــــد جعــــل اهللا هــــذه الشــــهور الهالليــــة مواقيــــت للنــــاس ، ألنهــــا عالمــــات محسوســــة 
يعـــــرف كـــــل أحـــــد بـــــدايتها ونهايتهـــــا ، وممـــــا يؤســـــف عليـــــه أن كثيـــــرًا مـــــن المســـــلمين تركـــــوا 

ــــي ــــاريخ النصــــارى المــــيالدي المبن ــــاريخ الهجــــري ، وأخــــذوا بت ــــر  الت ــــة غي علــــى أشــــهر وهمي
 .مبنية على مشروع وال معقول وال محسوس 

ــــر المســــلمين ، ومــــن مفاســــده  ــــة لغي ــــة والتبعي ــــل الضــــعف واالنهزامي ــــط : وهــــذا دلي رب
المســــلمين وناشــــئتهم بتــــاريخ النصــــارى ، وإبعــــادهم عــــن تــــاريخهم الهجــــري الــــذي ارتــــبط 

6Fوبشعائر دينهم وعبادتهم  برسولهم 

  .، فاهللا المستعان  )٢(
ــــه مــــن الصــــيام بعــــد رمضــــان صــــوم  ــــد دل الحــــديث علــــى أن أفضــــل مــــا يتطــــوع ب وق
شـــهر اهللا المحـــرم ، والظـــاهر أن هـــذا محمـــول علـــى أنـــه أفضـــل شـــهر يُتطـــوع بصـــيامه بعـــد 
ـــام منـــه فقـــد يكـــون بعـــض األيـــام أفضـــل مـــن أيامـــه   رمضـــان ، أمـــا التطـــوع بصـــيام بعـــض األي

 .كيوم عرفة ، وستة أيام من شوال 
فضــــل صــــيام شــــهر المحــــرم كــــامًال ، وحملــــه بعــــض العلمــــاء علــــى  وظــــاهر الحــــديث

ـــب فـــي اإلكثـــار مـــن الصـــيام فـــي شـــهر المحـــرم ال صـــومه كلـــه ، لقـــول عائشـــة رضـــي  الترغي
اس���تكمل ص���يام ش���هر ق���ط إال رمض���ان ،    م���ا رأي���ت رس���ول اهللا   …: ( اهللا عنهـــا 

7Fأخرجه مسلم )  وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان

)٣( . 
ــــــا اللهــــــ ــــــة ، وألهمن ــــــل النُّقل ــــــا االســــــتعداد قب ــــــة ، وارزقن ــــــدات الغفل ــــــا مــــــن رق م أيقظن

اغتنـــــام الزمـــــان وقـــــت المهلـــــة ، ووفقنـــــا لفعـــــل الخيـــــرات ، وتـــــرك المنكـــــرات ، وصـــــّلى اهللا 
  …وسلم على نبينا محمد 

                             
 ) .٩٠-٤/٨٩(تفسري بن كثري ) ١(
 ) .٥٤٢(التشبه املنهي عنه ص : انظر ) ٢(
 ) .١٧٥) (١١٥٦(صحيح مسلم ) ٣(
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 يوم عاشوراء في التأريخ
 

ك���ان ي���وم عاش���وراء تص���ومه     : ( قال���ت  -رض���ي اهللا عنه���ا    -ع���ن عائش���ة  
يص���ومه ف���ي الجاهلي���ة ، فلم���ا ق���دم     ي الجاهلي���ة ، وك���ان رس���ول اهللا   ق���ريش ف��� 

المدين���ة ص���امه ، وأم���ر بص���يامه ، فلم���ا ُف���ِرَض رمض���ان ت���رك ي���وم عاش���وراء ،        
8Fأخرجه البخاري ومسلم ) فمن شاء صامه ، ومن شاء تركه 

)١( . 

*  *  * 

الحـــــديث دليـــــل علـــــى أن أهـــــل الجاهليـــــة كـــــانوا يعرفـــــون يـــــوم عاشـــــوراء ، وأنـــــه يـــــوم 
،  -أيضــــــــاً  -يصــــــــومه  مشـــــــهور عنــــــــدهم ، وأنهــــــــم كــــــــانوا يصـــــــومونه ، وكــــــــان النبــــــــي 

واســـتمر علـــى صـــيامه قبـــل الهجـــرة ، ولـــم يـــأمر النـــاس بصـــيامه ، وهـــذا يـــدل علـــى قدســـية 
، ولهــــذا كــــانوا  هــــذا اليــــوم وعظــــيم منـــــزلته عنــــد العــــرب فــــي الجاهليــــة قبــــل بعثــــة النبــــي 

:   رضـــــي اهللا عنهـــــا ، قالـــــت  -أيضـــــاً  -يســـــترون فيـــــه الكعبـــــة ، كمـــــا فـــــي حـــــديث عائشـــــة 
 …كــــانوا يصــــومون عاشــــوراء قبــــل أن يفــــرض رمضــــان ، وكــــان يومــــاً ُتْســــتَـُر فيــــه الكعبــــة ( 

9Fأخرجــــه البخــــاري ) الحــــديث 

حــــديث عائشــــة يــــدل علــــى أن صــــوم : ( ، قــــال القرطبــــي  )٢(
هــــذا اليــــوم كــــان عنــــدهم معلــــوم المشــــروعية والقــــدر ، ولعلهــــم كــــانوا يســــتندون فــــي صــــومه 

ــــراهيم وإســــماعيل إ ــــه مــــن شــــريعة إب ــــى أن فــــإنهم كــــانوا  -صــــلوات اهللا وســــالمه عليهمــــا  -ل
10F) …ينتسبون إليهما ، ويستندون في كثير من أحكام الحج وغيره إليهما 

)٣(. 
ــــاً فــــي أول األمــــر  ــــة أن صــــوم عاشــــوراء كــــان واجب والــــذي يســــتفاد مــــن مجمــــوع األدل

11Fقــــولي أهــــل العلــــم إلــــى المدينــــة ، علــــى الصــــحيح مــــن  بعــــد هجــــرة النبــــي 

، لثبــــوت  )٤(
ـــن األكـــوع  رج���ًال م���ن أس���لم   أم���ر النب���ي  : ( قـــال  األمـــر بصـــومه ، وعـــن ســـلمة ب

                             
 ) .١١٢٥(ومسلم ) ٢٠٠٢(صحيح البخاري ) ١(
 ) .١٩٥٢(أخرجه البخاري ) ٢(
 ) .٣/١٩٠(املفهم ) ٣(
 ) .٢٥/٣١١(الفتاوى ) ٤(
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٩ 

أن م���ن ك���ان أك���ل فليص���م بقي���ة يوم���ه ، وم���ن ل���م يك���ن أك���ل      : أن أذن ف���ي الن���اس  
12Fمتفق عليه ) فليصم ، فإن اليوم يوم عاشوراء 

)١( . 
وجــــوُب صــــوِم عاشــــوراء ،  ولمـــا فــــرض رمضــــان فــــي الســــنة الثانيــــة مــــن الهجــــرة ُنِســــخَ 

وبقــــي االســــتحباب ، ولــــم يقــــع األمــــر بصــــوم عاشــــوراء إال فــــي ســــنة واحــــدة ، وهــــي الســــنة 
ـــة مـــن الهجـــرة حيـــث فـــرض عاشـــوراء فـــي أولهـــا ، ثـــم فـــرض رمضـــان بعـــد منتصـــفها ،  الثاني

علــــى أال يصــــومه مفــــرداً بــــل  -فــــي الســــنة العاشــــرة  -فــــي آخــــر عمــــره  ثــــم عــــزم النبــــي 
وهــــي صـــورة مـــن صـــور مخالفــــة  -إن شـــاء اهللا  -التاســــع ، كمـــا ســـيأتي يصـــوم قبلـــه اليـــوم 

 .أهل الكتاب في صفة صيامهم 
اللهـــــم يـــــا مـــــن ال تضـــــره المعصـــــية وال تنفعـــــه الطاعـــــة ، ارزقنـــــا التوبـــــة إليـــــك واإلنابـــــة ، 

المهلــــة ، اللهــــم اجعلنــــا ممــــن وأيقظنــــا يــــا موالنــــا مــــن نــــوم الغفلــــة ، ونبهنــــا الغتنــــام أوقــــات 
ـــــــك  ـــــــه ، واستنصـــــــرك فنصـــــــرته ، وتضـــــــرع إلي ـــــــه ، واســـــــتهداك فهديت ـــــــك فكفيت توكـــــــل علي

 …فرحمته ، وصّلى اهللا وسلم على نبينا محمد 

                             
) ١٩٦٠(، وله شاهد من حديث الرُّبـَيِّع بنت معوِّذ عند البخاري ) ١١٣٥(ومسلم ) ٢٠٠٧(صحيح البخاري ) ١(

 .أخرى عند أمحد وغريه  وشواهد) ١١٣٦(ومسلم 
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١٠ 

 

 الترغيب في صيام يوم عاشوراء
 

س����ئل ع����ن ص���وم ي����وم عاش����وراء ،   أن رس���ول اهللا   ع���ن أب����ي قت����ادة  
وص���يام ي���وم عاش���وراء   … : ( واي���ة وف���ي ر ) يكف���ر الس���نة الماض���ية   :  ( فق���ال 

13Fأخرجه مسلم) أحتسب على اهللا أن يكفر السنة التي قبله 

)١( . 

*  *  * 

ـــل علـــى فضـــل صـــيام يـــوم عاشـــوراء ، وهـــو اليـــوم العاشـــر مـــن شـــهر اهللا  الحـــديث دلي
 .المحرم ، على القول الراجح والمشهور عند أهل العم 

ـــاس  ـــوم عاشـــوراء ، فقـــال أنـــه ســـئل عـــن صـــ -رضـــي اهللا عنهمـــا  -وعـــن ابـــن عب يام ي
ص����ام يوم����ًا يطل����ب فض����له عل����ى األي����ام إال ه����ذا  م����ا علم����ت أن رس����ول اهللا : ( 

14Fمتفق عليه)  اليوم ، وال شهرًا إال هذا الشهر ، يعني رمضان

)٢( . 
فينبغــــــي للمســـــــلم أن يصـــــــوم هـــــــذا اليــــــوم ، ويحـــــــث أهلـــــــه وأوالده علـــــــى صـــــــيامه ، 

 . اغتناماً لفضله ، وتأسياً بالنبي 
ي�����أمر بص�����يام ي�����وم  ك�����ان رس�����ول اهللا : ( قـــــال  ابر بـــــن ســـــمرة وعــــن جـــــ

15Fأخرجه مسلم)  الحديث …عاشوراء ، ويحثنا عليه ، ويتعاهدنا عليه 

)٣( . 
ــــد صــــوم التطــــوع         -والصــــيام مــــن أفضــــل األعمــــال عنــــد اهللا تعــــالى ، ومــــن فوائ

ــــى مــــا رُتِّــــب عليــــه مــــن األجــــر  ســــى أن أنــــه كغيــــره مــــن التطوعــــات يجبــــر مــــا ع -إضــــافة إل
ـــــي  ـــــك قـــــال النب فـــــي شـــــأن  يكـــــون فـــــي أداء الفـــــرض مـــــن نقـــــص أو تقصـــــير ، وفـــــي ذل

انظ���روا ه���ل لعب���دي م���ن تط���وع ؟ َفُيَكمَّ���ُل     : ق���ال ال���رب تب���ارك وتع���الى    : ( الصـــالة
 . )٤(16F) بها ما اْنَتَقَص من الفريضة ، ثم يكون سائر عمله كذلك

                             
 ) .١٩٧) (١٩٦) (١١٦٢(صحيح مسلم ) ١(
 ) .١١٣٢(ومسلم ) ٢٠٠٦(صحيح البخاري ) ٢(
 ) .١١٢٨(صحيح مسلم ) ٣(
لكن فيه ُحريث بن قبيصة أو ) حديث حسن : ( ، وقال  مرفوعاً  عن أيب هريرة )٤١٣(رواه الرتمذي بتمامه ) ٤(

 .مذي حسنه باعتبار طرقهقبيصة بن حريث ، وهو ضعيف ، ولعل الرت 
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١١ 

ــــي درجــــات القــــرب مــــن  ــــي ف اهللا تعــــالى ، كمــــا أن صــــوم النفــــل يهيــــئ المســــلم للترق
م���ا َتق���رَّب إل���ّي عب���دي بأفض���ل مم���ا    : ( والظفـــر بمحبتـــه ، كمـــا فـــي الحـــديث القدســـي 

   …افترض�����ته علي�����ه ، وال ي�����زال عب�����دي يتق�����رب إل�����ّى بالنواف�����ل حت�����ى أحبَّ�����ه       
 . )١(17F) الحديث

ـــــــذنوب ،   ـــــــض األعمـــــــال الصـــــــالحة لل ـــــــر بع ـــــــه تكفي ـــــــص جـــــــاء في ـــــــم أن كـــــــل ن وأعل
، وعاشـــــــوراء وغيرهـــــــا ، أن المـــــــراد بـــــــه كالوضـــــــوء وصـــــــيام رمضـــــــان وصـــــــيام يـــــــوم عرفـــــــة 

الصـــــغائر ، ألن هـــــذه العبـــــادات العظيمـــــة ، وهـــــي الصـــــلوات الخمـــــس والجمعـــــة ورمضـــــان 
ـــــائر  ـــــر بهـــــا الكب ، فكيـــــف بمـــــا دونهـــــا مـــــن  -كمـــــا ثبـــــت فـــــي الســـــنة   -إذا كانـــــت ال ُتَكفَّ

 األعمال ؟
ـــــــا والســـــــحر وغيرهـــــــا ، ال  ـــــــا والزن ـــــــائر كالرب ـــــــرى جمهـــــــور العلمـــــــاء أن الكب ولهـــــــذا ي

كفِّرهـــا األعمـــال الصـــالحة ، بـــل ال بـــد لهـــا مـــن توبـــة أو إقامـــة الحـــد فيمـــا يتعلـــق بـــه حـــد ت
. 

فعلــــــى المســــــلم أن يبــــــاد بالتوبــــــة فــــــي هــــــذه األيــــــام الفاضــــــلة مــــــن جميــــــع الــــــذنوب 
صـــــغيرها وكبيرهـــــا ، لعـــــل اهللا تعـــــالى أن يتـــــوب عليـــــه ويغفـــــر ذنبـــــه ، ويقبـــــل طاعتـــــه ، ألن 

ـــال النفـــوس علـــى الطاعـــات التوبـــة فـــي األزمنـــة الفاضـــلة لهـــا شـــأن ع ظـــيم ، فـــإن الغالـــب إقب
ــــدم علــــى مــــا مضــــى ، ال ســــيما  ــــذنب ، والن ــــراف ال ــــر ، فيحصــــل االعت ، ورغبتهــــا فــــي الخي

 .ونحن في بداية عام جديد ، وإال فالتوبة واجبة في جميع األزمان 
ـــــدنيا واآلخـــــرة  ـــــي ال ـــــا ، واســـــتر ف ـــــا مصـــــلح الصـــــالحين أصـــــلح فســـــاد قلوبن اللهـــــم ي

حبـــــب إلينـــــا اإليمـــــان ، وزينـــــه فـــــي قلوبنـــــا ، وكـــــرِّه إلينـــــا الكفـــــر والفســـــوق  عيوبنـــــا ، اللهـــــم
 …والعصيان ، واجعلنا من الراشدين ، وصّلى اهللا وسلم على نبينا محمد 

 

                             
 ) .٦٥٠٢(رواه البخاري ) ١(
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 الحكمة من صيام يوم عاشوراء
 

المدين���ة  ق���دم رس���ول اهللا  : ق���ال  -رض���ي اهللا عنهم���ا   -ع���ن اب���ن عب���اس   
ه��ذا الي��وم  : فس��ئلوا ع��ن ذل��ك ، فق��الوا    فوج��د اليه��ود يص��ومون ي��وم عاش��وراء ،     

ال����ذي أظه����ر اهللا في����ه موس����ى وبن����ي إس����رائيل عل����ى فرع����ون ، ف����نحن نص����ومه     
نح�����ن أول�����ى بموس�����ى م�����نكم ، ف�����أمر     : (  تعظيم�����ًا ل�����ه ، فق�����ال رس�����ول اهللا    

فص����امه موس����ى : ( أخرج����ه البخ����اري ومس����لم ، وف����ي رواي����ة لمس����لم  ) بص����يامه
 . )١(18F) …شكرًا ، فنحن نصومه 

*  *  * 

الحــــديث بيــــاٌن للحكمــــة العظيمــــة مــــن مشــــروعية صــــيام يــــوم عاشــــوراء ، وهــــي فــــي 
ـــــي  ـــــه الصـــــالة والســـــالم وبن ـــــى نجـــــاة موســـــى علي ـــــوم وشـــــكُر اهللا تعـــــالى عل تعظـــــيم هـــــذا الي
إســــرائيل ، وإغــــراق فرعــــون وقومــــه ، ولهــــذا صــــامه موســــى عليــــه الســــالم شــــكراً هللا تعــــالى ، 

ــــدي بمو  وصــــامته اليهــــود ، وأمــــة محمــــد  ــــأن تقت ســــى مــــن اليهــــود ، فــــإذا صــــامه أحــــق ب
نح���ن أول����ى  : (  موســـى شـــكرًا هللا تعـــالى ، فـــنحن نصـــومه كـــذلك ، ولهـــذا قـــال النبـــي 

نحـــن أثبـــت وأقـــرب : أي )  فأن���ا أح���ق بموس���ى م���نكم ( : وفـــي روايـــة )  بموس���ى م���نكم
ــــدين ، ومصــــدقون  ــــه فــــي أصــــول ال ــــا موافقــــون ل ــــه الســــالم مــــنكم ، فإن لمتابعــــة موســــى علي

أطـــــوع وأتبـــــع للحـــــق  لفون لهمـــــا بـــــالتغيير والتحريـــــف ، والرســـــول لكتابـــــه ، وأنـــــتم مخـــــا
 .منهم ، فلذا صام يوم عاشوراء ، وأمر بصيامه تقريراً لتعظيمه ، وتأكيداً لذلك 

كـــــان يـــــوم عاشـــــوراء يومـــــاً تعظمـــــه اليهـــــود ، وتتخـــــذه : قـــــال  وعـــــن أبـــــي موســـــى 
لم ، وفــــي روايــــة أخرجــــه البخــــاري ومســــ)  ص����وموا أن����تم: (  عيـــدًا ، فقــــال رســــول اهللا 

كــــان أهــــل خيبــــر يصــــومون يــــوم عاشــــوراء يتخذونــــه عيــــداً ، ويُلبســــون نســــاءهم : ( لمســــلم 
 . )٢(19F) فصوموا أنتم : ( فيه حليهم وشارتهم ، فقال رسول اهللا 

وظــــاهر هــــذا أن مــــن حكمــــة صــــومه مخالفــــة اليهــــود ، وذلــــك بعــــدم اتخــــاذه عيــــداً ، 
ام ، وهــــذا أوجــــه مــــن مخالفــــة اليهــــود فــــي واالقتصــــار علــــى صــــومه ، ألن يــــوم العيــــد ال يصــــ

                             
 ) .١٢٨) (١٢٧) (١١٣٠(ومسلم ) ٣٩٤٣(صحيح البخاري ) ١(

 ) .١٣٠) (١٢٩) (١١٣١(ومسلم ) ٢٠٠٥(صحيح البخاري ) ٢(
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وجــــه آخــــر مــــن المخالفــــة ، وهــــو صــــوم التاســــع  -إن شــــاء اهللا  -يــــوم عاشــــوراء ، وســــيأتي 
 .قبله 

 :وقد ضلَّ في هذا اليوم طائفتان 
طائفــــة شــــابهت اليهــــود فاتخــــذت عاشــــوراء موســــم عيــــد وســــرور ، تظهــــر فيــــه شــــعائر 

ــــــات ــــــرح كاالختضــــــاب واالكتحــــــال ، وتوســــــيع النفق ــــــال ، وطــــــبخ األطعمــــــة  الف علــــــى العي
الخارجــــة عــــن العــــادة ، ونحــــو ذلــــك مــــن عمــــال الجهــــال ، الــــذين قــــابلوا الفاســــد بالفاســــد 

 .، والبدعة بالبدعة 
ــــل الحســــين  ــــوم مــــأتم وحــــزن ونياحــــة ، ألجــــل قت وطائفــــة أخــــرى اتخــــذت عاشــــوراء ي

ـــــه شـــــعار الجاهليـــــة مـــــن لطـــــم الخـــــدود وشـــــق  -رضـــــي اهللا عنهمـــــا  -بـــــن علـــــي  ُتظهـــــر في
جيـــــوب ، وإنشـــــاد قصـــــائد الحـــــزن ، وروايـــــة األخبـــــار التـــــي كـــــذبها أكثـــــر مـــــن صـــــدقها ، ال

والقصـــد منهـــا فــــتح بـــاب الفتنــــة ، والتفريـــق بــــين األمـــة ، وهـــذا عمــــل مـــن ضــــلَّ ســـعيه فــــي 
 .الحياة الدنيا ، وهو يحسب أنه يحسن صنعاً 

ـــيهم  ـــه نب ـــوا مـــا أمـــرهم ب  مـــن الصـــوم ، مـــع وقـــد هـــدى اهللا تعـــالى أهـــل الســـنة ففعل
رعايـــــة عـــــدم مشـــــابهة اليهـــــود فيـــــه ، واجتنبـــــوا مـــــا أمـــــرهم الشـــــيطان بـــــه مـــــن البـــــدع ، فللـــــه 

 .الحمد والمنة 
ــــرنا لليســــرى ،  ــــه واالســــتقامة عليــــه ، ويسِّ ــــا ، وارزقنــــا العمــــل ب اللهــــم فقهنــــا فــــي دينن

 .وجنبنا العسرى ، واغفر لنا في اآلخرة واألولى ، وصّلى اهللا وسلم على نبينا محمد
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 ام اليوم التاسع مع العاشراستحباب صي
 

لم����ا ص����ام ي����وم  أن رس����ول اهللا  -رض����ي اهللا عنهم����ا  -ع����ن اب����ن عب����اس 
ي����ا رس����ول اهللا ، إن����ه ي����وم تعظم����ه اليه����ود     : عاش����وراء وأم����ر بص����يامه ق����الوا    

 -إن ش����اء اهللا  -ف����إذا ك����ان الع����ام المقب����ل  : (  والنص����ارى ، فق����ال رس����ول اهللا  
.  ام المقب���ل حت���ى ت���وفي رس���ول اهللا فل���م ي���أت الع���: ق���ال ) ص���منا الي���وم التاس���ع 

 .  )١(20F)لئن بقية إلى قابل ألصومن التاسع : ( أخرجه مسلم ، وفي رواية له 

*  *  * 

الحـــــديث دليـــــل علـــــى أنـــــه يســـــتحب لمـــــن أراد أن يصـــــوم عاشـــــوراء أن يصـــــوم قبلـــــه 
ــــم يصــــمه النبــــي  ــــه  يومــــًا ، وهــــو اليــــوم التاســــع ، فيكــــون صــــوم التاســــع ســــنة وإن ل ، ألن

أن يضــــمه إلـــــى العاشــــر ليكـــــون  -واهللا أعلـــــم  -ى صـــــومه ، والغــــرض مـــــن ذلــــك عــــزم علــــ
هديـــــه مخالفـــــًا ألهـــــل الكتـــــاب ، فـــــإنهم كـــــانوا يصـــــومون العاشـــــر فقـــــط ، وهـــــذا تشـــــعر بـــــه 

موقوفــــاً  -رضــــي اهللا عنهمــــا  -بعــــض الروايــــات فــــي مســــلم ، وقــــد صــــح عــــن ابــــن عبــــاس 
 .  )٢(21F)صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود : ( عليه 

وفــــــي هــــــذا داللــــــة واضــــــحة علــــــى أن المســــــلم منهــــــي عــــــن التشــــــبه بالكفــــــار وأهــــــل 
ــــرة ، ومــــن  ــــد الكثي ــــرك التشــــبه بهــــم مــــن المصــــالح العظيمــــة ، والفوائ ــــاب ، لمــــا فــــي ت الكت
ـــراءة مـــنهم ،  ـــى الب ـــق معن ـــل إلـــيهم ، وتحقي ـــتهم والمي ـــى محب ـــك قطـــع الطـــرق المفضـــية إل ذل

 .ل المسلمين وتميزهم  استقال -أيضاً  -وبغضهم في اهللا تعالى ، وفيه 
: وقـــد ذكـــر أهـــل العلـــم أن أفضـــل المراتـــب فـــي صـــيام عاشـــوراء ، صـــوم ثالثـــة أيـــام 

خـــــالفوا اليهـــــود : ( التاســـــع والعاشـــــر والحـــــادي عشـــــر ، واســـــتدلوا بحـــــديث ابـــــن عبـــــاس 
، وهـــــذا حـــــديث ضـــــعيف ، ال يعـــــول عليـــــه ، إال أن  )٣(22F)وصـــــوموا قبلـــــه يومـــــاً وبعـــــده يومـــــاً 

ـــادة علـــى فضـــل عاشـــوراء لكونهـــا مـــن شـــهر حـــرام ، يقـــال إن صـــيام الثال ـــة يـــأتي فضـــلها زي ث

                             
 ) .١١٣٤(صحيح مسلم ) ١(

ء ، عن ابن عن ابن جريج ، عن عطا) ٤/٢٧٨(والبيهقي ) ٢/٧٨(والطحاوي ) ٤/٢٨٧(أخرجه عبد الرزاق ) ٢(
 .عباس ، وإسناده صحيح 

 .وهو رواية عنده للحديث اآليت ) ٤/٢٨٧(أخرجه البيهقي ) ٣(
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ــــد ورد  ــــام مــــن كــــل شــــهر ، وق ــــة أي ورد الحــــث علــــى صــــيامه ، وليحصــــل فضــــل صــــيام ثالث
مــــن أراد أن يصــــوم عاشــــوراء صــــام التاســــع والعاشــــر إال أن : ( عــــن اإلمــــام أحمــــد أنــــه قــــال 

 . )١(23F)تشكل الشهور فيصوم ثالثة أيام ، ابن سيرين يقول ذلك 
 .صوم التاسع والعاشر ، وعليها أكثر األحاديث ، وتقدمت : والمرتبة الثانية 

ـــــة  ـــــة الثالث صـــــوم التاســـــع والعاشـــــر أو العاشـــــر والحـــــادي عشـــــر ، واســـــتدلوا : والمرتب
ص�����وموا ي�����وم عاش�����وراء ، وخ�����الفوا في�����ه  : ( بحـــــديث ابـــــن عبـــــاس مرفوعـــــاً بلفـــــظ 

24Fو حديث ضعيفوه) اليهود ، صوموا قبله يومًا ، أو بعده يومًا 

)٢( . 
ـــة الرابعـــة  ـــم مـــن كرهـــه ، ألنـــه َتَشـــبٌُّه : والمرتب إفـــراد العاشـــر بالصـــوم ، فمـــن أهـــل العل

بأهــــل الكتــــاب ، وهــــو قــــول ابــــن عبــــاس علــــى مــــا هــــو مشــــهور عنــــه ، وهــــو مــــذهب اإلمــــام 
ال يكـــــــره ، ألنــــــــه مـــــــن األيـــــــام الفاضــــــــلة : أحمـــــــد ، وبعـــــــض الحنفيـــــــة ، وقــــــــال آخـــــــرون 

الصــــــوم ، واألظهــــــر أنــــــه مكــــــروه فــــــي حــــــق مــــــن اســــــتطاع أن فيســــــتحب إدراك فضــــــيلتها ب
ـــل هـــو مثـــاب إن  ـــره ، وال ينفـــي ذلـــك حصـــول األجـــر لمـــن صـــامه وحـــده ، ب يجمـــع معـــه غي

 .شاء اهللا تعالى 

                             
 ) .١/٤١٩(اقتضاء الصراط املستقيم ) ٤/٤٤١(املغين ) ١(

والبيهقـي ) ٢/٧٨(» شرح معاين اآلثـار « والطحاوي يف ) ٢٠٩٥) (٣/٢٩٠(وابن خزمية ) ٤/٥٢(أخرجه أمحد ) ٢(
ن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى ، عن داود بن علي ، عن أبيه ، عن جده ابن عباس من طرق ، ع) ٤/٢٨٧(

 :به مرفوعاً ، وهذا إسناد ضعيف ، وال يصح رفعه ، ملا يلي 
 .» التقريب « حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى سيئ احلفظ جداً ، كما قال احلافظ يف  - ١
:         ( وقال ) ٦/٢٨١( »الثقات  «امشي ، ذكره ابن حبان يف داود بن علي بن عبد اهللا بن عباس اهل - ٢

عند املتابعة وإال فلنيِّ احلـديث ، ولـيس لـه يف الكتـب : أي ) مقبول : ( » التقريب « ، وقال احلافظ يف ) خيطئ 
الم سـري أعــ« ، ولعــل احلـافظ الـذهيب خلــص القـول فيـه ، كمــا يف ) ٣٤١٩(السـتة إال حـديث واحــد عنـد الرتمـذي 

 ).ما هو حبجة ،ومل يـَُقحِّم أولو النقد على تليني هذا الضرب     لدولتهم : ( حيث قال ) ٥/٤٤٤(» النبالء 
علة الرفع ، فقد تقدم أن املوقوف جاء من طريق ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وهم أو ثق وأحفظ  - ٣

لي فيها إشارة إىل ذلك ، ومما يؤيد رواية الوقف ما أخرجه من رجال طريق الرفع ، ولعل كلمة ابن حبان يف داود بن ع
عن سفيان بن عيينة ، عن عبيد اهللا بن أيب يزيد ، عن ابن عباس موقوفاً ،  ) ترتيبه  ١/٢٧٢(الشافعي يف مسنده 

 .كذلك ، وإسناده صحيح 



           

الشيخ عبد اهللا بن صالح الفوزان                              /فضيلة  موقعجميع الحقوق محفوظة ل
http://alfuzan.islamlight.net 

 

١٦ 

ــــادك الصــــالحين ،  ــــا مــــن عب ــــا معاصــــيك ، واجعلن اللهــــم وفقنــــا لمــــا يرضــــيك ، وجنبن
ا ، وصــــّلى اهللا وســــلم وحزبــــك المفلحــــين ، واعــــف عنــــا وتــــب علينــــا ، واغفــــر لنــــا ولوالــــدين

 …على نبينا محمد 
 


