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 مقدمة الطبعة الثانية
 

لصالة والسالم على رسـول اهللا،      بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، وا      
 .وعلى آله وصحبه

بدع عاشوراء بني غلو الروافض : (أما بعد؛ فهذه الطبعة الثانية من رسالة  
 ).من كالم اإلمام ابن تيمية رمحه اهللاوجفاء النواصب 

تصدر وقد استفاضت األخبار بظهور وانتشار أنشطة دعوية للشيعة 
لذلك مجعيات، وأنشئت غرف الروافض يف بلدنا املغرب؛ حيث أسست 

 .إلـخ... حمادثة يف شبكة االتصال العاملية، ووزعت كتب ورسائل 
 مسرحية سياسية، لعب أناس -الستمالة الناس–وقد استغلّت هذه الدعوة  

دورها بإحكام، وعرضوا فصوهلا بإتقان، وأومهوا من خالهلا ما أومهـت           
هـي ناصـرة اإلسـالم،    ) إيران(؛ من أن 1)1979(الثورة اخلمينية عام   

 !والبطل الذي يقف يف وجه الغطرسة األمريكية، ويهدد الدولة اللقيطة
 :واملتتبع لتلك األنشطة الدعوية اخلطرية يالحظ أا تقوم على عمودين

 .إثارة الشبهات حول بعض مسلَّمات عقيدة أهل السنة واجلماعة: األول
ذهب الشيعة؛ الذي يعد دينا االجتهاد يف التقية، وإخفاء حقيقة م: الثاين

 .يناقض دين اإلسالم، وليس جمرد مذهب مبتدع

                                                
 .املوسوي موسى الشيعي الدكتور؛ ملؤلفه )الثورة البائسة: (انظر كتاب  1
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وكيف ال يكون كذلك؛ وهو يدعو إىل هدم أهم أصول اإلسالم، ويسعى 
؛ )نقلة الـدين (فالقرآن ناقص وحمرف، والصحابة  : لنقض كثري من ثوابته   

 عشر  كفار، واألئمة االثنا عشر معصومون، واإلميان خبروج اإلمام الثاين        
؛ حالل، بل قربـة     )املتعة(وما ينبين على ذلك ركن، واإلباحية اجلنسية        

إلـخ ... وأهل اإلسالم حياربون، وأعداء امللة يوالَون وينصرون      !! وطاعة
تلك املخازي اليت اشتمل عليها دين الشيعة، وأراد سدنته جر املسـلمني            

 .إليها
 :ادر التاليةو لتوثيق تلك احلقائق؛ أحيل القارئ على املص

 ؛ للعامل الشيعي الدكتور موسى املوسوي}هللا مث للتاريخ {/
؛ })عرض ونقد (أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثين عشرية        {/

 للدكتور ناصر القفاري
 ؛ للدكتور إحسان ظهري}الشيعة والتشيع {/

وأكتفي ذه اإلحالة واإلشارة عما كنت زورت يف نفسي من ختصيص 
دمة لذكر بياٍن جممٍل لدين الشيعة؛ فإن املقام ال يتسع صفحات هذه املق

لذلك، وقد وفّت تلك املصادر باملقصود صيانة للدين، ونصحا 
 .للمسلمني، واهللا من وراء القصد

 
 )29/12/07: (الموافق ل) 1428(ذي الحجة ) 21(ضحى یوم السبت : مراكش
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 مقدمة الطبعة األوىل
 

وأمت علينا نعمته، وانا عن كل بدعة       احلمد هللا الذي أكمل لنا ديننا       
وأشهد  وحمدثة، وأشهد أن ال إله إال اهللا، شهادة من يرجو عفوه ورمحته،           

أن حممدا عبده ورسوله، أحيا اهللا به ملته، وعظم سنته، اللهم صلّ عليـه              
وعلى آله األطهار، وصحابته األخيار، ومن أحيا ِشرعته، وسلِّم تسـليما           

  .كثريا
 من أقبح العادات املتفشية يف جمتمعاتنا اإلسالمية؛ مـا          أما بعد، فإن  

يفعله كثري من الناس يف يوم عاشوراء؛ من اختاذه عيدا، وإظهار السـرور           
فيه، والتوسعة على األهل والعيال، وشراء اللُّعب هلم، وإشعال الـنريان؛           

 ..شعار اوس
 .. وما يقابل ذلك من إظهار احلزن وتكلف البكاء والنياحة

ع ما صاحب تلك املمارسات؛ من التقصري يف املشروع يف هـذا            م
وهو الصيام؛ حيث تركه كثري من املسلمني، بل إن بعضهم جيهـل    : اليوم

 !مشروعيته
 :سان بن عطية احملاريب رمحه اهللاحوصدق التابعي اجلليل؛ 

 .»ما أحدث قوم بدعة يف دينهم إال نزع اهللا من سنتهم مثلها«
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ما أَحدثَ قَوم « : صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَلنِبياويروى مرفوعا إىل 
. » فَتمسك ِبسنٍة خير ِمن ِإحداِث ِبدعةٍ      ،ِبدعةً ِإلَّا رِفع ِمثْلُها ِمن السنةِ     

 2وال يصح
البدع رافعة ملا يقابلها من السنن، وما قامت بدعـة إال علـى           "فـ

 ويصـري   ، البدعة ومتوت السنة   -بسبب ذلك -  فتحيا ،هاترِك و  سنةٍ نقِض
ت البدع وانتشرت صـارت      حىت إذا عم   ،املعروف منكرا واملنكر معروفا   

 3".السنة وأهلها غرباء ال جتد منهم إال األفراد
وأكثر من ابتلي بتلك العادات من عوام املسلمني؛ جاهلون بأصـل           

ات واألحوال؛ وهو أصـل     هذه العادات واألفعال، ومنشئ تلك املمارس     
ِبدعي، ومنشئ غري شرعي؛ تسرب إىل السلوك مـن بعـض الطوائـف     

 .املبتدعة يف اإلسالم، املبتِدعة فيه
فاستوجب ذلك الواقع البيانَ والتوضيح، وحث الناس علـى تـرك    

 .تلك املنكرات
وهو ما قام به يف هذه الرسالة، شيخ اإلسالم حبق؛ العالمة اإلمـام،       

) 728(مام؛ أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، املتوىف عـام            واحملقق اهل 
 .-رمحه اهللا-بدمشق 

                                                
من حيث غضيف بن احلارث الثمايل بسـند  ) 16356(رواه أمحد : حديث ضعيف  2

 .ضعيف
 .)1/425(حمبة الرسول بني االتباع واالبتداع    3  
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وأصلها؛ فتوى حمررة حتريرا جيدا، بين فيها بدع عاشوراء وأصلها          
أسفار الفتاوى اليت مجعها ورتبها العالمة عبـد        : وأحكامها، وهي ضمن  

) 299: ( الصفحة :، من )25(الرمحن بن حممد بن القاسم رمحه اهللا، الد         
 ).317: (الصفحة: إىل

 :وقد اعتنيت ذه الفتوى من وجوه
 . عزو اآليات- 1
 . ختريج األحاديث- 2
 التعليق على بعض املواطن؛ تقريراً حلقيقة علميـة، أو شـرحا      - 3

 ..للفٍظ غريب، أو توضيحا ملعىن بعيد، أو إحالة على مصدر مفصل 
ضموا، وفهرسا مقربا ملسائلها،    وضعت للرسالة عنوانا مناسبا مل     - 5
 .ومقدمة
 . طبعتها مفردة لتكون يف متناول كل القراء- 6

وتأيت هذه الرسالة وإخواننا يف العراق يعانون من اضطهاد أُجراء          .. 
؛ الذين ما فتئوا ميارسـون    )الدولة الفارسية (، وعمالء   )الصهيونية العاملية (

 والتمثيل، بوحشية تدل على حقد      عليهم أنواع التعذيب والنكال، والقتل    
 .دفني، وبغض شديد، جتاوزا كل احلدود

 وهكذا خلع الشيعة الروافض لبوس التقية والنفاق، وكشروا عـن          
 ..أنياب اهلرج والشقاق

فسالت األودية بالدماء، وانتهكت األعراض، ونقلت مشاهد لذلك، 
 .يقف هلا الشعر، ويعظم ا احلزن واألسف
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 .إنا هللا وإنا إليه راجعون: أن نقولوال منلك إال 

 !وأين دعاة التقريب، ومشجعو احلوار بني السنة والشيعة؟
والذين أخشى أن يتحملوا نصيبا من اإلمث فيما حل باملسلمني هناك،         
لتساهلهم، بل وختاذهلم عن كشف حقيقة دين الرافضة وخطرهم علـى           

، وتسليطه على أرضها األمة، وأم ال يترددون يف متكني عدوها من رقبتها
وبالدها، ليميتوا السنة ويقيموا البدعة، على أنقاض األرواح املزهوقـة،          

 .واألعراض املنهوكة، واألموال املنهوبة، وال حول وال قوة إال باهللا
 

كَيف وِإن يظْهروا علَيكُم الَ يرقُبواْ ِفيكُم ِإال والَ         [ : قال اهللا تعاىل  
ضرةً يفَاِسقُونَِذم مهأَكْثَرو مهى قُلُوبأْبتو اِهِهمكُم ِبأَفْو8 التوبة( ]ون.( 

واللّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَــِكن أَكْثَـر النـاِس الَ           [: وقال سبحانه 
 .]21 يوسف[ ]يعلَمونَ

 
أسأل ريب جل يف عاله أن مين على هذه األمة بنصر مكني، وعـز              

 أفرادها إىل حتقيق أسباب ذلك؛ من توبة وإنابة واجتمـاع           متني، ويوفق 
كلمة على اهلدى ودين احلق، الذي بعث به سيد اخللق صلى اهللا عليـه              

 .وسلم، ولن يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا
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كما أسأله سبحانه أن يتقبل مين عملي هذا وسائر األعمال، وجيزي 

أعان، وأن يصلح لنا مجيعا النوايا خريا من ساهم يف طبعه ونشره و
 .واألحوال، ويغفر لنا ولوالدينا وملشاخينا يوم املآل

 
]            ا فَاغِْفرنبا رنفَآم كُمبواْ ِبراِن أَنْ آِمناِدي ِلِإلميناِدياً ينا منِمعا سنا ِإننبر

وتا وئَاِتنيا سنع كَفِّرا ونوبا ذُناِرلَنراألب عا م193 آل عمران[ ]فَّن[. 
 
 
 : وكتبه

 الفقري إىل مواله
 محاد أبو عبد اهللا

 )21/1/07: (الموافق ل) 1428(ضحى یوم األحد الثاني من محرم 
 مبراكش احلمراء
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 :نص السؤال
 

 من الكحل، ؛عاشوراء سئل شيخ اِإلسالم عما يفعله الناس يف يوم
وإظهـار السـرور،    واملصافحة، وطبخ احلبوب،  واالغتسال، واِحلناء، 
 .وغري ذلك إىل الشارع

حديث صحيح    فهل ورد يف ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم         
 أم ال؟
د حديث صحيح يف شيء من ذلك، فهل يكون فعـل           وإذا مل يرِ   

 ؟ أم ال ذلك بدعة
وما تفعله الطائفة األخرى من املأمت واحلزن والعطش، وغري ذلك           
 هل لذلك أصل     . والنياحة، وقراءة املصروع، وشق اجليوب     دبمن الن 
   ؟ أم ال

 
 

   : فأجاب
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 :اجلواب
 

د يف شيء من ذلك حديث صحيح عن   احلمد للّه رب العاملني، مل يرِ     
صلى اهللا عليه وسلم، وال عن أصحابه، وال استحب ذلك أحد من  النيب

تـب   روى أهـل الكُ  األربعة وال غريهـم، وال      ال األئمة  ؛أئمة املسلمني 
عليه وسلم وال الصحابة وال      املعتمدة يف ذلك شيئاً، ال عن النيب صلى اهللا        

يف السـنن وال   التابعني، ال صحيحاً وال ضعيفاً، ال يف كتب الصحيح وال 
عرف شيء من هذه األحاديث على عهد القرون الفاضلةاملسانيد، وال ي .   

 مثل ما رووا أن من      ؛ولكن روى بعض املتأخرين يف ذلك أحاديث      
د من ذلك العام، ومن اغتسل يوم عاشوراء مل عاشوراء مل يرم اكتحل يوم

   . ذلك ميرض ذلك العام، وأمثال
ورووا فضائل يف صالة يوم عاشوراء، ورووا أن يف يوم عاشـوراء            

آدم، واستواء السفينة على اجلُوِدي، ورد يوسف على يعقوب، وإجناء  توبة
   .  وحنو ذلك،نار، وفداء الذبيح بالكبشال إبراهيم من

ورووا يف حديث موضوع مكذوب على النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
   . ع اللّه عليه سائر السنةع على أهله يوم عاشوراء وسمن وس أنه
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النيب صلى اهللا عليه وسـلم كـذب، ولكنـه     ورواية هذا كله عن 
حممد بن املنتشر عـن      نمعروف من رواية سفيان بن عيينة عن إبراهيم ب        

 عليه سائر   بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء، وسع اللّه           : أبيه، قال 
 .وإبراهيم بن حممد بن املنتشر من أهل الكوفة سنته،

   : طائفتان وأهل الكوفة كان فيهم
 ظهرون مواالة أهل البيت، وهـم يف البـاطن إمـا          يطائفة رافضة   

   . وأصحاب هوىمالحدة زنادقة، وإما جهال 
 بغض عليا وأصحابه؛ ملا جرى من القتال يف الفتنة ما توطائفة ناصبة

   . جرى
  : وقد ثبت يف صحيح مسلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال   

 »     ِبريمو ،هو املختار بن أيب     ؛، فكان الكذاب  4» سيكون يف ثَِفيف كَذّاب 
  عبيـد   البيت، واالنتصار هلم، وقتلَ    ظهر مواالة أهل  الثقفي، وكان ي   عبيد

  يز السرية اليت قتلت احلسني بن عل        الذي جه   ،أمري العراق  اللّه بن زياد    
 .رضي اللّه عنهما

                                                
حديث أمساء رضي اهللا عنـها، ورواه الترمـذي         من  ) 4617(رواه مسلم   : حديث صحيح  4
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما بسند ضعيف، وله طرق أخرى عن أمساء؛             ) 2146(و) 3879(

، وشاهد عن سالمة بنت احلر؛      )19753(والطرباين  )  25735(و) 25728(أخرجها أمحد   
 ).20238(رواه الطرباين 
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إنه أظهر الكذب، وادعى النبوة، وأن جربيل عليه السالم يرتل    مث
 إن املختار بن أيب      : عمر وابن عباس، قالوا ألحدمها     عليه، حىت قالوا البن   

 هلْ أُنبئُكُم علَى[   :  صدق، قال اللّه تعاىل : فقال عبيد يزعم أنه يرتل عليه،
 . ] 222، 221 : الشعراء [ ] من تنزلُ الشياِطني تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاٍك أَِثيٍم

 وِإنَّ[  : صدق :  إن املختار يزعم أنه يوحى إليه، فقال        : وقالوا لآلخر 
   .  ] 121  : األنعام  []ِطني لَيوحونَ ِإلَى أَوِليآِئِهم ِليجاِدلُوكُمالشيا

ـ          ؛وأما املبري  ي  فهو احلجاج بن يوسف الثقفي، وكان منحرفاً عن عل
، وهذا الرافضي   6، واألول من الروافض   5وأصحابه، فكان هذا من النواصب    

                                                
هللا عنه، والنصب وصف يطلق على من       طائفة ضالة عرفت مبعاداة علي رضي ا      :  النواصب 5

 .وقع يف ذلك االحنراف، وليس مذهبا قائما بذاته، خبالف الرفض
َ قَـالَ   :عن ِزر قَال  : وقد صحت اآلثار بوجوب حمبة علي رضي اهللا عنه، وأنه قربة وإميان           

ِليع" :       الن دهلَع هةَ ِإنمسأَ النربةَ وبالْح الَِّذي فَلَقأَنْ لَـا     و ِإلَي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص يالْأُم ِبي
      اِفقنِني ِإلَّا مِغضبلَا يو ِمنؤِني ِإلَّا مِحبويف البـاب نصـوص     ]. )1/223( مسلم   رواه". [ي

للشيخة أم عبد اهللا الوادعيـة      ) الصحيح املسند يف فضائل أهل البيت     : (كثرية؛ انظر كتاب  
 .ا اهللاوفقه

اجلعفرية والشـيعة االثـين   : طائفة ضالة تزعم مواالة أهل البيت؛ ومن ألقام       :  الروافض 6
عشرية، وهذه الفرقة هلا مذهب يتضمن أفكارا ومعتقدات كفرية، وأصوال وطقوسا بدعية،           
ومسوا روافض لرفضهم زيد بن علي، بعد أن امتنع من التربؤ من أيب بكر وعمر رضـي اهللا       

منـهاج  : (شيخ اإلسالم يف الرد عليهم وكشف دينهم الباطل كتاب ضخم امسه          عنهما، ول 
: = ومن أمجع وأنفع ما أُلّف يف بيان دين الرافضة؛ كتاب       . ؛ وهو فريد يف بابه    )السنة النبوية 
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النبوة، وذاك كان أعظم    وافتراء وإحلاداً يف الدين، فإنه ادعى        كان أعظم كذباً  
سلطانه، وانتقاماً ملن امه مبعصية أمريه عبد امللك بـن          عقوبة ملن خرج على   

 .هؤالء وهؤالء فنت وقتال مروان، وكان يف الكوفة بني
قتلتـه  ؛   رضي اهللا عنهما  يوم عاشوراء      ي  فلما قُِتل احلسني بن عل    

دة، كما أكرم ا مـن     ، وأكرم اللّه احلسني بالشها    7الطائفة الظاملة الباغية  
من أهل بيته، أكرم ا محزة وجعفر، وأباه عليا وغريهم، وكانـت   أكرم

ا مرتلته، وأعلى درجته، فإنه هو وأخوه احلسن سيدا  شهادته مما رفع اللّه
نال إال بالبالء كما قال النيب صلى العالية ال ت ، واملنازل8شباب أهل اجلنة

األنبياء مث الصاحلون  «   :  فقال ؟ أشد بالء  الناس أي : اهللا عليه وسلم ملا سئل
   حسب دينه، فإن كان يف دينـه        بتلى الرجل على  مث األمثل فاألمثل، ي

         يزال البالء   ف عنه، وال  فّصالبة زيد يف بالئه، وإن كان يف دينه ِرقةٌ خ

                                                                                                   
للشيخ القفاري حفظه اهللا، ومن خمتصرات      ) أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثين عشرية     = (

ولعبد ربـه حماضـرتان     . للعالمة حمب الدين اخلطيب رمحه اهللا     ) اخلطوط العريضة : (الباب
، ومها من تسـجيالت دار القـرآن   )تعريف األمة اإلسالمية بدين الشيعة اإلمامية : (بعنوان

 .الكرمي مبراكش
 ).8/184(البداية والنهاية :  انظر7
أيب سـعيد   عن  ) 3701(صح بذلك احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ رواه الترمذي             8

عن ابن عمر   ) 115(، ورواه ابن ماجه     "حديث حسن صحيح  : "اخلدري رضي اهللا عنه، وقال    
 .رضي اهللا عنهما، وله شاهد عن حذيفة رضي اهللا عنه عند أمحد يف مواطن من املسند
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رواه الترمـذي   [  » باملؤمن حىت ميشي على األرض وليس عليه خطيئـة        
   .9] وغريه

 ان احلسن واحلسني قد سبق هلما من اللّه  تعاىل  ما سـبق مـن       فك
املرتلة العالية، ومل يكن قد حصل هلما من البالء مـا حصـل لسـلفهما        

  ما ولداالطيب، فإ    يف عز اإلسالم، وتربا يف عز وكرامة، واملسـلمون      ي
صلى اهللا عليه وسلم ومل يسـتكمال        يعظموما ويكرموما، ومات النيب   

قهما بأهل بيتهما، لِحمبا ي تمييز، فكانت نعمة اللّه عليهما أن ابتالمهاسن ال
منـهما،    فإن علي بن أيب طالب أفضل      ؛كما ابتلى من كان أفضل منهما     

وقد قتل شهيداً، وكان مقتل احلسني مما ثارت به الفنت بني الناس، كمـا         
لفنت  من أعظم األسباب اليت أوجبت ا مقتل عثمان  رضي اللّه عنه كان

ثالث  «   : تفرقت األمة إىل اليوم؛ وهلذا جاء يف احلديث        بني الناس، وبسببه  
   .  10»مويت، وقتل خليفة مضطهد، والدجال  : من جنا منهن فقد جنا

                                                
سعد بن أيب وقاص    : رواه عدد من الصحابة بألفاظ متنوعة؛ منهم      : حديث صحيح   9    

محد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وأبو سعيد اخلدري رضـي اهللا           أ رضي اهللا عنه؛ رواه   
فضل : [عنه؛ رواه ابن ماجه وابن حبان واحلاكم، وانظر الكالم عليه رواية وفقها يف كتايب             

  .، يسر اهللا طبعه]الصرب على االبتالء
من حديث عبد اهللا بن حوالة رضي اهللا عنه، ) 17014(رواه أمحد : حديث صحيح  10
رواه أمحد والطرباين ورجال أمحد رجال الصحيح غري ربيعة بن لقيط وهـو             : "هليثميقال ا 

وله شاهد من حديث عقبة بن عامر رضي اهللا عنه؛ : قلت)]. 334/ 7(جممع الزوائد  [."ثقة
 .بسند ضعيف) 794(رواه الطرباين 
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فكان موت النيب صلى اهللا عليه وسلم من أعظم األسباب اليت افتنت            
تعاىل  الصديق    خلق كثري من الناس، وارتدوا عن اإلسالم، فأقام اللّه             ا

ت اللّه به اإلميان، وأعاد به األمر إىل مـا كـان،            عنه  حىت ثب    رضي اللّه 
الباب الذي منه خرجوا، وأقر أهل اإلميـان علـى            ل أهل الردة يف   فأدخ

من القوة واجلهاد والشـدة علـى        الدين الذي وجلوا فيه، وجعل اللّه فيه      
أن يكون خليفة رسول ، به وبغريهأعداء اللّه، واللني ألولياء اللّه ما استحق 

   . اللّه صلى اهللا عليه وسلم
 مث استخلف عمر، فقهر الكفار من اوس وأهل الكتاب، وأعز اإلسالم،          

ر األمصار، وفرض العطاء، ووضع الديوان، ونشر العـدل، وأقـام           ومص
هـو   [  : ان به تصديق قوله تعاىل    يف أيامه ظهوراً ب    السنة، وظهر اإلسالم  

 رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه وكَفي ِذي أَرسلالَّ
آمنوا ِمنكُم   وعد اللَّه الَِّذين  [  : ، وقوله تعاىل   ] 28  : الفتح [  ] ِباللَِّه شِهيدا 

ا استخلَف الَِّذين ِمـن     كَم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْأَرضِ    
   مهِدين ملَه نكِّنملَيو ِلِهمقَب        ِفِهموِد خعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتالَِّذي ار

وقول النيب صلى اهللا     ، ] 55  : النور [   ]يعبدونِني لَا يشِركُونَ ِبي شيئًا     أَمنا
قيصر فال   سرى فال كسرى بعده، وإذا هلك     إذا هلك ك  «   : عليه وسلم 
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      زوكُن فَقَننبعده، والذي نفسي بيده لَت ما يف سـبيل   قيصر11» اللّـه  ه  .  
 فكان عمر  رضي اهللا عنه  هو الذي أنفق كنوزمها، فعلم أنه أنفقهـا يف 

 .سبيل اللّه، وأنه كان خليفة راشداً مهدياً
اجرون واألنصار على تقـدمي     امله مث جعل األمر شورى يف ستة، فاتفق      

أخافهم ا، وبايعوه بأمجعهم  عثمان بن عفان من غري رغبة بذهلا هلم، وال رهبة
بالشر فيها على أهل     طائعني غري كارهني، وجرى يف آخر أيامه أسباب ظهر        

اخلليفة مظلوماً   اجلهل والعدوان، ومازالوا يسعون يف الفنت حىت قتلالعلم أهلُ
 12 ً.يبيح قتله وهو صابر حمتسب، مل يقاتل مسلماشهيداً بغري سبب 

 رضي اللّه عنه  تفرقت القلوب، وعظمـت الكـروب،            فلما قُِتلَ 
األشرار، وذل األخيار، وسعى يف الفتنة من كان عاجزاً عنـها،            وظهرت

من كان حيب إقامته، فبايعوا أمري املؤمنني علي         وعجز عن اخلري والصالح   
أحق الناس باخلالفة حينئذ، وأفضل من  ه  وهوبن أيب طالب  رضي اللّه عن

متوقدة، فلم تتفق الكلمـة،   ، لكن كانت القلوب متفرقة، ونار الفتنة  يبق
ما يريدونه من  ومل تنتظم اجلماعة، ومل يتمكن اخلليفة وخيار األمة من كل

  إىل أن ظهـرت    ،رقة والفتنة أقوام، وكان ما كـان      اخلري، ودخل يف الفُ   

                                                
 . متفق عليه من حديثي جابر بن مسرة وأيب هريرة رضي اهللا عنهما:حديث صحيح 11
 ).7/190(البداية والنهاية :  انظر12
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، مع كثرة صالم وصيامهم وقراءم، فقـاتلوا أمـري          13قةاحلَرورية املار 
اهللا ورسوله، طاعة لقول النيب صـلى   ومن معه، فقتلهم بأمر املؤمنني عليا

يحِقر أحدكُم صالته مع صـالم،       «   : بقوله اهللا عليه وسلم ملا وصفهم    
قراءم، يقرؤون القرآنَ ال جيـاوز   وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع

هم، ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم      حاِجرمن الرميـة، أينمـا      ن
،  » القيامة لقيتموهم فاقتلوهم، فإن يف قتلهم أجرا عند اهللا ملن قتلهم يوم

الطائفتني  رقة من املسلمني، يقتلهم أدىن    مترق مارقةٌ على حني فُ     «  : وقوله
   .  أخرجاه يف الصحيحني» احلق إىل

والقتال  رورية هي املارقة، وكان بني املؤمنني فُرقة،      فكانت هذه احلَ  
 وِإن طَاِئفَتاِن ِمـن   [   : بني املؤمنني ال خيرجهم من اإلميان، كما قال تعاىل        

علَى الْأُخرى فَقَاِتلُوا  الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما فَِإن بغت ِإحداهما

                                                
 وهي طائفة اخلوارج الضالة، مسيت حرورية نسبة إىل حروراء قرية اجتمعوا فيها لقتـال     13

علي رضي اهللا عنه، وقد ابتدعوا بدعا كثرية؛ أبرزها القول بكفر فاعل الكـبرية، وترتـب    
 وميثلهم يف زماننا    .على ذلك من سفك دماء املسلمني وانتهاك أعراضهم، ما يفوق الوصف          

الذين جروا على األمة غري قليل من املصائب والويالت، وجـرؤوا عليهـا             ) التكفرييون(
أعداءها املتربصني ا الدوائر، ففتحوا هلم الطريق واسعا للسطو على الـدماء واألمـوال               

مـا  و{واألعراض، بعد أن فتح هلم العلمانيون الطريق لتخريب العقائد وإفساد األخالق،            
فاللهم اعـف  . ]30الشورى[ }أَصابكُم من مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثريٍ    

 .عنا
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  ِغي حبِر اللَّهِ    الَِّتي تِفيَء ِإلَى أَمى تِل       تـدا ِبالْعمهنيوا بِلحفَأَص فَِإن فَاءت
  أَقِْسطُوا ِإنَّ اللَّهو        نـيوا بِلحةٌ فَأَصوونَ ِإخِمنؤا الْممِإن قِْسِطنيالْم ِحبي 

كُميو9،10  : احلجرات  [] أَخ [  م مع  اىل سبحانه وتع   ن فبيقتتال وبغي اال  أ
 مؤمنون إخوة، وأمر باإلصالح بينهم، فـإن بغـت          ؛بعضهم على بعض  

   . بعد ذلك قوتلت الباغية، ومل يأمر باالقتتال ابتداء إحدامها
 وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن الطائفة املارقـة يقتلـها أدىن  

،  بن أيب طالب ومن معه هم الذين قاتلوهم       ياحلق، فكان عل   الطائفتني إىل 
احلق من معاويـة      على أم أدىن إىل    ،النيب صلى اهللا عليه سلم     فدل كالم 

  14.الطائفتني  مع إميان،ومن معه

                                                
 انظر شرح مالبسات وخلفيات وحقيقة هذه األحداث؛ عند العالمة ابن العريب يف كتابه     14

 . ، فقد وىف املوضوع حقه جزاه اهللا خريا)العواصم من القواصم: (النفيس
من أصول أهل السنة واجلماعة سـالمة       و: "قال شيخ اإلسالم يف رسالته إىل قاضي واسط       

قلوم وألسنتهم ألصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما وصفهم اهللا بـه يف قولـه     
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميـان   [: تعاىل

 وطاعة النيب صلى اهللا عليه      ] غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم       وال جتعل يف قلوبنا   
ال تسبوا أصحايب فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثـل أحـد       : (وسلم يف قوله  

 ).ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه
 منـها  ؛إن هذه اآلثار املروية يف مساويهم :  ويقولون ، الصحابة بني وميسكون عما شجر     ..

 هـم فيـه   ؛والصحيح منـه  . ر عن وجهه  يقص وغُ يد فيه ون   ومنها ما قد زِ    ،كاذبما هو   
  =وهم مع ذلك ال يعتقـدون أن .  إما جمتهدون مصيبون وإما جمتهدون خمطئون      :معذورون
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 مث إن عبد الرمحن بن ملجم من هؤالء املارقني، قتل أمري املـؤمنني            
 ابنه،   للحسنِ كرامة اهللا ورضوانه شهيدا، وبايع الصحابةُ      عليا، فصار إىل  
ا رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم يف احلـديث          اليت أخرب    فظهرت فضيلته 

هذا سيد، وسيصلح اهللا به بـني فئـتني          إن ابين  «   : الصحيح حيث قال  
اهللا به بني الطائفتني،   فرتل عن الوالية وأصلح 15» عظيمتني من املسلمني

                                                                                                   
واحد من الصحابة معصوم عن كبائر اإلمث وصغائره بل جيوز علـيهم الـذنوب يف                كل=

 حىت إـم    ،وجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر       وهلم من السوابق والفضائل ما ي      ،اجلملة
 ألن هلم من احلسنات اليت متحو السيئات ممـا        ؛يغفر هلم من السيئات ما ال يغفر ملن بعدهم        

قد ثبت بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إم خري القرون، وأن املد            و. ليس ملن بعدهم  
 بعدهم، مث إذا كان قد صـدر  من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أُحد ذهبا ممن    

أتى حبسنات متحوه، أو غُفر له بفضل سابقته، أو         من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو         
بشفاعته، أو ابتلى بـبالء يف   ==بشفاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم، الذين هم أحق الناس           

ـ           . الدنيا كفر به عنه    انوا فيهـا   فإذا كان هذا يف الذنوب احملققة، فكيف باألمور الـيت ك
 .جمتهدين؛ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد؟ واخلطأ مغفور

 القدر الذي ينكر ِمن ِفعل بعضهم؛ قليل نزر مغمور يف جنب فضائل القوم وحماسـنهم؛                مث
. من اإلميان باهللا ورسوله، واجلهاد يف سبيله، واهلجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصاحل            

يف سرية القوم بعلم وبصرية، وما من اهللا عليهم به من الفضائل؛ عِلم يقينا أـم                من نظر   و
خري اخللق بعد األنبياء، ال كان وال يكون مثلهم، وأم الصفوة من قرون هذه األمة الـيت                 

من سب الصحابة ومعاوية فأمـه      : (وانظر لزاما كتاب  ". هي خري األمم وأكرمها على اهللا     
 .ا الوالد، حممد بن عبد الرمحن املغراوي حفظه اهللا، لسماحة شيخن)هاوية

 ).2505(رواه البخاري : حديث صحيح 15
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 ذلـك   ودلّ  عليه، ىنوكان هذا مما مدحه به النيب صلى اهللا عليه سلم وأث          
   .  وحيمده اهللا ورسوله،نهما مما حيبه اهللا ورسولهعلى أن اإلصالح بي

كرامة اهللا ورضوانه، وقامت طوائف كـاتبوا    مات وصار إىل   مث إنه 
ووعدوه بالنصر واملعاونة إذا قام باألمر، ومل يكونوا من أهـل           ،  احلسني

 عمه أخلفوا وعده، ونقضوا عهده، وأعانوا       إليهم ابن  ذلك، بل ملا أرسل   
   16 .ن يدفعوه عنه، ويقاتلوه معهمن وعدوه أعليه 

وكان أهل الرأي واحملبة للحسني كابن عباس وابن عمر وغريمهـا           
ال يذهب إليهم، وال يقبل منهم، ورأوا أن خروجه إليهم ن أبعليه  أشاروا

، وكان األمر كما قالوا، وكان أمر رما يسعليه  ليس مبصلحة، وال يترتب
   . اهللا قدرا مقدورا
  أن األمور قد تغريت، طلب     ىورأ رضي اهللا عنه    احلسني فلما خرج 

  عوه يرجع، أو يلحق ببعض الثغور، أو يلحق بابن عمه يزيد،           منهم أن يد
 يستأسر، وقاتلوه، فقاتلهم، فقتلوه وطائفة ممن معه ىتح فمنعوه هذا وهذا،

 وأحلقه بأهل بيته الطيبني الطاهرين، 17اهللا ا مظلوما شهيدا شهادة أكرمه
   . ذلك شرا بني الناس بج عليه، وأوىوأهان ا من ظلمه واعتد

                                                
 ).8/214(البداية والنهاية :  انظر16
، وقـد   )اإلحالتان السابقتان (انظر هذه احلادثة األليمة عند العماد ابن كثري يف البداية والنهاية             17

عن عبد اهللا بن جني عن ) 85 /1(خرجه أمحد أأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم حبصول هذا فيما    
= وهو منطِلق إىل صفني،       ) نينوى(أبيه أنه سار مع علي وكان صاحب مطهرته، فلما حاذى 
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، إما ملحدة منافقة، وإما ضالة غاوية، 18فصارت طائفة جاهلة ظاملة  
مواالته ومواالة أهل بيته، تتخذ يوم عاشوراء يوم مـأمت وحـزن             تظهر

 اجلاهلية من لطم اخلـدود، وشـق اجليـوب،     ظهر فيه شعار  ونياحة، وت
   . ء اجلاهليةوالتعزي بعزا

الصرب  والذي أمر اهللا به ورسوله يف املصيبة  إذا كانت جديدة  إمنا هو
الَّـِذين ِإذَا    وبشِر الصـاِبِرين   [ : واالحتساب واالسترجاع، كما قال تعاىل    

وات مـن  راِجعونَ أُولَِئك عليِهم صلَ أَصابتهم مِصيبةٌ قَالُواْ ِإنا ِللِّه وِإنا إليِه
أُولَِئكةٌ ومحرو ِهمبونَ ردتهالْم م155،157  : البقرة [  ] ه [  ، 

ليس منا من لطم «   : صلى اهللا عليه سلم أنه قال ويف الصحيح عن النيب
أنا بريء من    «   : ، وقال 19 » اجلاهليةى  اجليوب، ودعا بدعو   اخلدود، وشق 

                                                                                                   
دخلـت  : "وماذا؟ قال : إصرب أبا عبد اهللا، إصرب أبا عبد اهللا بشط الفرات، قلت          : فنادى  علي  = 

يا نيب اهللا أغضبك أحد؟ ما شأن :  تفيضان، قلتعلى النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم و عيناه         
ن عندي جربيل قبلُ، فحدثين أن احلسني يقتل بشط الفـرات  مبل قام  : "عينيك تفيضان؟ قال  

نعم، فمد يده فقبض قبضة مـن تـراب         : قلت: هل لك إىل أن أمشك من تربته؟ قال       : قالف
السلسلة الصحيحة : [اهده؛ انظروهو حديث صحيح بشو". عيين أن فاضتا فأعطانيها، فلم أملك

 .للعالمة األلباين رمحه اهللا)] 3/245(
 .الروافض؛ الشيعة االثين عشرية:  هي طائفة18
مجـع  : واجليـوب . متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه        : حديث صحيح  19

 .جيب؛ وهو فتحة القميص اليت يدخل منها الرأس
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 تقام  ،النائحة إذا مل تتب قبل موا      «  : ، وقال  20» اقِةالصالقِة، واحلَاِلقِة، والش  
   .  21»جرب من قطران، ودرع من يوم القيامة وعليها سربال

ويف املسند عن فاطمة بنت احلسني، عن أبيها احلسني، عن الـنيب             
ما من رجل يصاب مبصيبة، فيذكر مصيبته  «  : عليه سلم أنه قال صلى اهللا

  وإن قدمت، فيا، إال أعطاه اهللا من األجر مثل أجره         دث هلا حاسترجاع
   22  .» يوم أصيب ا

وهذا من كرامة اهللا للمؤمنني، فإن مصيبة احلسني وغريه إذا ذكرت           
طول العهد، فينبغي للمؤمن أن يسترجع فيها كما أمر اهللا ورسـوله             بعد
ا  من األجر مثلىعطلي أجر املصاب يوم أصيب .   

  قد أمر بالصرب واالحتساب عند حدثان العهـد   ىلاوإذا كان اهللا  تع    
نه الشيطان ألهل الضالل     فكان ما زي    !  ؟ فكيف مع طول الزمان    باملصيبة،

                                                
والصـالقة  . سى األشعري رضي اهللا عنه    متفق عليه من حديث أيب مو     : حديث صحيح  20

اليت حتلق شعرها، والشاقة اليت تشـق       : ي اليت ترفع صوا عند الفجيعة باملوت، واحلالقة       ه
مرض يلحق اجللد يتسـبب يف      : كالمها مبعىن القميص، واجلرب   : والسربال والدرع . ثياا

 .حكة شديدة
 .ألشعري رضي اهللا عنـه  من حديث أيب مالك ا    ) 3/45(واه مسلم   ر :حديث صحيح  21

النوح ما كانت اجلاهلية تفعـل؛ كـان        : "مر زائد على البكاء؛ قال ابن العريب      أ: والنياحة
 ".النساء يقفن متقابالت يِصحن، وحيثني التراب على رؤوسهن، ويضربن وجوههن

ويف سنده هشام بن    ) 1600(وابن ماجه   ) 1644( رواه أمحد    :حديث ضعيف جدا   22
 .متروك، وأمه جمهولة؛ كما يف التقريب: و هشام بن أيب هشامهوزياد عن أمه؛ 
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اختاذ يوم عاشوراء مأمتًا، وما يصنعون فيه من الندب والنياحة،   منوالغي
 والصدق فيها ،ورواية األخبار اليت فيها كذب كثري وإنشاد قصائد احلزن،

وإثارة الشحناء واحلرب، وإلقاء الفنت  ه إال جتديد احلزن والتعصب،ليس في
األولـني، وكثـرة     سب السابقني  بني أهل اإلسالم، والتوسل بذلك إىل     

 الكذب والفنت يف الدنيا، ومل يعرف طوائف اإلسالم أكثر كـذبا وفتنـا         
م ، فإ23ومعاونة للكفار على أهل اإلسالم من هذه الطائفة الضالة الغاوية 

   . اخلوارج املارقني شر من
                                                

وهو حاهلم مع املسلمني يف العراق يف أيامنا هذه؛ فقد سطوا على دماء وأعـراض وأمـوال                  23
ابـن  -املسلمني، ووالوا األمريكان وحلفاءهم، وال حول وال قوة إال باهللا، وصدق اخلبري ـم               

 يعادون خيار أولياء اهللا تعاىل مـن      ؛األهواء جهال وظلما  الرافضة أعظم ذوي    : " حني قال  -تيمية
بعد النبيني من السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى اهللا عنهم              

وأصـناف امللحـدين    واملشركني ويوالون الكفار واملنافقني من اليهود والنصارى      ،ورضوا عنه 
 إذا اختصم خصمان -أو كثريا منهم- فتجدهم ،ن الضالنيكالنصريية واإلمساعيلية وغريهم م

 واختلف الناس فيما جاءت به األنبياء فمنهم من آمن ومنهم من ،املؤمنني والكفار يف رم من
كما قد جربه الناس ؛  جتدهم يعاونون املشركني وأهل الكتاب على املسلمني أهل القرآن،كفر

من الترك وغريهم على أهل اإلسـالم خبراسـان    منهم غري مرة يف مثل إعانتهم للمشركني        
 وإعانتهم للنصارى على املسلمني بالشام ومصر وغري        ،ذلك والعراق واجلزيرة والشام وغري   

 من أعظمها احلوادث اليت كانت يف اإلسـالم يف املائـة الرابعـة            ؛ يف وقائع متعددة   ،ذلك
 عدده إال ي من املسلمني ما ال حيصتل فإنه ملا قدم كفار الترك إىل بالد اإلسالم وقُ      ؛والسابعة

 وهكذا معاونتـهم    ، كانوا من أعظم الناس عداوة للمسلمني ومعاونة للكافرين        ،رب األنام 
 .  =])21-1/20(منهاج السنة النبوية ". [لليهود أمر شهري حىت جعلهم الناس هلم كاحلمري
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 يقتلـون أَهـلَ    «   :  قال فيهم النيب صلى اهللا عليه سـلم        24وأولئك
 ى يعاونون اليهود والنصار   25 وهؤالء  .  » عون أهل األوثان  اإلسالم، ويد 
 كما ،على أهل بيت النيب صلى اهللا عليه سلم، وأمته املؤمنني واملشركني

 وغريها بأهـل    26 على ما فعلوه ببغداد    الترك والتتار  أعانوا املشركني من  
العباس، وغريهم من أهل البيت واملؤمنني،  بيت النبوة، ومعدن الرسالة ولد

 ي وخراب الديارمن القتل والسب . هؤالء وضررهم على أهل اإلسالم   وشر
   . ال حيصيه الرجل الفصيح يف الكالم

ني وأهـل   فعارض هؤالء قوم إما من النواصب املتعصبني على احلس        
وإما من اجلهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد، والكذب بالكـذب،           بيته،

بالبدعة، فوضعوا اآلثار يف شعائر الفرح والسرور        والشر بالشر، والبدعة  
وتوسيع النفقات على العيـال،       كاالكتحال واالختضاب،  ؛يوم عاشوراء 

         ألعيـاد  ا فعـل يف  وطبخ األطعمة اخلارجة عن العادة، وحنو ذلك ممـا ي

                                                                                                   
 ،العراق وغـريه  ليهود دولة ب  لوكذلك إذا صار    : "ومن عجيب كالمه رمحه اهللا؛ قوله     = 

 فهم دائما يوالون الكفار مـن املشـركني واليهـود    ؛تكون الرافضة من أعظم أعوام   
منـهاج السـنة النبويـة      ". [ ويعاونوم على قتال املسـلمني ومعـادام       ،والنصارى

)3/378([ . 
 .اخلوارج:  أي24
 .الروافض:  أي25
 ).13/234(البداية والنهاية :  انظر26
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واملواسم، فصار هؤالء يتخذون يوم عاشوراء مومسا كمواسـم األعيـاد       
 .27وأولئك يتخذونه مأمتًا يقيمون فيه األحزان واألتراح واألفراح،
، وإن كان أولئك أسـوأ      السنة ال الطائفتني خمطئة خارجة عن    وِك

واإلحسان، وقد   قصدا وأعظم جهالً، وأظهر ظلما، لكن اهللا أمر بالعدل        
اختالفًا  إنه من يعش منكم بعدي فسريي   «  : ل النيب صلى اهللا عليه سلم     قا

كثريا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي، متسكوا ـا           
كـل بدعـة     عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فـإن       وعضوا
   28.» ضاللة

 ومل ييف  ن رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم وال خلفاؤه الراشـدون          س 
عاشوراء شيئًا من هذه األمور، ال شعائر احلزن والترح، وال شـعائر             يوم

ولكنه صلى اهللا عليه سلم ملا قدم املدينة وجد اليهـود            السرور والفرح، 
ـ     :  فقالوا  »  ؟ ما هذا  «   : تصوم يوم عاشوراء، فقال     اهللا فيـه    ى هذا يوم جن

 فصامه  »  منكمىمبوسحنن أحق  «   : فقال  .  من الغرق فنحن نصومهىموس
   . تعظمه يف اجلاهلية  وكانت قريش  أيضا  .29 وأمر بصيامه

                                                
 .اهلم واحلزن: ؛ وهومجع ترح:  األتراح27
جامع العلوم  : (أخرجه أصحاب السنن؛ وانظر لتخرجيه وفقهه     :  مشهور حديث صحيح  28

 .للحافظ ابن رجب رمحه اهللا) واحلكم
 .من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما) 1865( رواه البخاري :حديث صحيح 29
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يف  واليوم الذي أمر الناس بصيامه كان يوما واحدا، فإنه قدم املدينة
شهر ربيع األول، فلما كان يف العام القابل صام يوم عاشـوراء وأمـر              

   . وراءسخ صوم عاششهر رمضان ذلك العام، فن رضبصيامه، مث فُ
  ؟  هل كان صوم ذلك اليوم واجباً أو مسـتحبا  : وقد تنازع العلماء

 أنه كان واجبا، مث إنه بعد ذلك كـان           : على قولني مشهورين، أصحهما   
استحبابا، ومل يأمر النيب صلى اهللا عليه سـلم العامـة       يصومه من يصومه  

، فمن شـاء  يوم عاشوراء، وأنا صائم فيه هذا «  : بصيامه، بل كان يقول
سنة وصوم يوم عرفَة يكفـر       يوم عاشوراء يكفر  صوم   «  : ، وقال  30» صام
أن اليهود يتخذونه     وملا كان آخر عمره صلى اهللا عليه سلم وبلغه          .31  » سنتني

                                                
 ابن عباس  متفق عليه من حديث عائشة رضي اهللا عنها، ويف الباب عن     :حديث صحيح  30

: عن معاويـة رضـي اهللا عنـه       ) 1909(وابن عمر رضي اهللا عنهم، ويف صحيح مسلم         
"مِ         سوذَا الْيقُولُ ِلهي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسر تِمع" :     بكْتي لَماَء ووراشع موذَا يه

  فَم اِئما صأَنو هامِصي كُملَيع أَنْ  اللَّه ـبأَح نمو مصفَلْي ومصأَنْ ي كُمِمن بأَح ني  فِْطـر
فِْطرفَلْي." 

31  ِئلَ                عس لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسأَنَّ ر هنالَى ععت اللَّه ِضير اِريصةَ الْأَنادأَِبي قَت ن
 وسِئلَ عن صوِم يوِم عاشوراَء،    ". والْباِقيةَ لْماِضيةَايكَفِّر السنةَ   : "الَعن صوِم يوِم عرفَةَ، فَقَ    

ذَِلك يوم وِلدت ِفيـِه،     : "وسِئلَ عن صوِم يوِم اِلاثْنيِن، فَقَالَ     " لْماِضيةَايكَفِّر السنةَ   :"فَقَالَ
 لَيِزلَ عأُنِعثْت ِفيِه وبِلم.»ِفيِهوسم اهور . 
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ليخالف اليهود، وال    ؛ 32» لئن عشت إىل قَابٍل ألصومن التاسع      «  : عيدا، قال 
 .يشاهم يف اختاذه عيدا

ه، بل  يصومه، وال يستحب صوم    ان من الصحابة والعلماء من ال      وك
 .قل ذلك عن طائفة من الكوفيني كما ن؛يكره إفراده بالصوم

   . ومن العلماء من يستحب صومه 
 أن يصوم معه التاسع؛ ألن هـذا        ،والصحيح أنه يستحب ملن صامه    

ابٍل، ألصومن لئن عشت إىل قَ «  : النيب صلى اهللا عليه سلم؛ لقوله آخر أمر 
 كما جاء ذلك مفسرا يف بعض طرق احلديث، فهذا           .  » العاشر التاسع مع 

   . 33اهللا عليه سلم الذي سنه رسول اهللا صلى

                                                
من حديث ابن عباس رضي اهللا عنه، وثبت عن         ) 1134(رواه مسلم   : حديث صحيح  32

: ، وأمـا حـديث    ]رواه البيهقي " [صوموا التاسع، وخالفوا اليهود   : "ابن عباس أنه قال   
رواه : ؛ فال يثبت"صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود؛ صوموا يوما قبله أو يوما بعده        "

 .   بسنده ضعيفأمحد
رواه مسـلم  [؛ "أَفْضل الصيام بعد رمضان شهر اللَّه الْمحرم"وقد ثبت يف السنة؛ أن   33

تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم، وقد سبق اجلواب عـن          فيه  : "قال النووي )]. 1982(
: أحدمها: نيإكثار النيب صلى اهللا عليه وسلم من صوم شعبان دون احملرم، وذكرنا فيه جواب             

لعله كان يعرض فيه أعذار، من سفر أو مـرض   : لعله إمنا علم فضله يف آخر حياته، والثاين       
 ].)4/185(شرح النووي على مسلم ". [أو غريمها
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وأما سائر األمور، مثل اختاذ طعام خارج عن العادة، إما حبـوب            
غري حبوب، أو جتديد لباس أو توسيع نفقة، أو اشتراء حوائج العـام       وإما

عبادة خمتصة، كصالة خمتصة به، أو قصد الـذبح، أو          أو فعل  ذلك اليوم، 
احلبوب، أو االكتحال، أو االختضاب،      ادخار حلوم األضاحي ليطبخ ا    

املساجد واملشاهد، وحنو    أو االغتسال، أو التصافح، أو التزاور، أو زيارة       
اهللا عليـه    فهذا من البدع املنكرة، اليت مل يسنها رسول اهللا صـلى      ؛ذلك

 ال  ؛ وال خلفاؤه الراشدون، وال استحبها أحد من أئمة املسـلمني          سلم،
الثوري، وال الليث بن سعد، وال أبو حنيفة، وال األوزاعـي،             وال ،مالك

حنبل، وال إسحاق بن راهويـه، وال أمثـال          وال الشافعي، وال أمحد بن    
 .هؤالء من أئمة املسلمني وعلماء املسلمني

 األئمة قد كانوا يأمرون بـبعض  كان بعض املتأخرين من أتباع     وإن
  .  إن بعض ذلك صحيح : وآثارا، ويقولون ذلك، ويروون يف ذلك أحاديث

   . حبقائق األمور فهم خمطئون غالطون بال ريب عند أهل املعرفة
هذا   سئل أمحد بن حنبل عن :  ] مسائله [ وقد قال حرب الِكرماين يف 

   .34  فلم يره شيئًا »  عاشوراءمن وسع على أهله يوم «   : احلديث
                                                

عن : "التوسعة يوم عاشوراء: حتت عنوان) سيد سابق: أي(قوله  ":قال العالمة األلباين  34
من وسع على نفسه وأهله يوم عاشـوراء        : "قالجابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

طـرق    وللحـديث  ،وابن عبد الرب  " الشعب" رواه البيهقي يف     ؛"وسع اهللا عليه سائر سنته    
  . =" ولكن إذا ضم بعضها إىل بعض ازدادت قوة كما قال السخاوي،أخرى كلها ضعيفة
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-ة الطـرق     ألن شرط تقوي احلديث بكثر     ؛هذا رأي السخاوي وال نراه صوابا     : قلت=  

 فانظر مثال حديث جابر هذا      ؛ مل يتحقق يف هذا احلديث     -وهو خلوها من متروك أو متهم     
عن حممد بن يونس حدثنا عبد اهللا بن إبراهيم الغفاري حدثنا عبـد  : األول: فإن له طريقني  

 فهذا  ؛ أخرجه البيهقي  ،اهللا بن أيب بكر ابن أخي حممد بن املنكدر عن حممد بن املنكدر عنه             
 متام":  فإنه كذاب قال ابن عدي     -وهو الكدميي -د موضوع من أجل حممد بن يونس        إسنا

م الكدمييلعله قد وضع أكثر من ألف حديث: " وقال ابن حبان،" بالوضعقد ا".  
وهو عبد اهللا بـن أيب عمـرو املـدين        : " وشيخه عبد اهللا بن إبراهيم الغفاري قال الذهيب       

ىل أنه يضع احلديث وذكر له ابن عدي يف فضل أيب بكـر   نسبه ابن حبان إ ،يدلسونه لوهنه 
يروي عن مجاعـة مـن الضـعفاء أحاديـث          ": ال احلاكم قوعمر حديثني ومها باطالن     

  ."موضوعة
 فإن شيخه عبد اهللا بن أيب بكر ابن أخي حممد بن املنكدر ضعيف كما               ؛وهذا منها :  قلت

  ."امليزان"يف 
 وهـذه  .من طريق أيب الزبري عنه" االستذكار"د الرب يف  فأخرجه ابن عب ؛ وأما الطريق الثاين  

 فقد قـال    -)63 /2(كما قال السيوطي يف الآللئ      -الطريق مع أا أصح طرق احلديث       
 كما نقله السيوطي نفسه عنه ومل يتعقبه        ."حديث منكر جدا   هذا: "فيها احلافظ ابن حجر   

لعله حدث به بعد احتـراق      ":  وقد محل فيه احلافظ على الفضل بن احلباب وقال           ،بشيء
  ."كتبه

 احلافظ )املدلسني( فإنه مدلس وقد أورده يف     ؛ وهي عنعنة أيب الزبري    :وفيه علة أخرى  :  قلت
  ."إنه مشهور بالتدليس: "وابن العجمي وقاال

 املمكن أن يكونوا من      ومن ،وهكذا سائر طرق احلديث مدارها على متروكني أو جمهولني         
=   عنه الذين وضعوا األحاديث يف فضل اإلطعام واالكتحال وغـري        أعداء احلسني رضي اهللا   
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   وأعلى ما عندهم أثر عن  35 عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر      ىرو ي ،
 بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع اهللا عليه سائر  : أنه قال أبيه

 . جربناه منذ ستني عاما فوجدناه صحيحا : قال سفيان بن عيينة  . سنته
من أهل الكوفة، ومل يذكر ممن مسع هذا وال          وإبراهيم بن حممد كان   

الـذين يبغضـون عليـا       عمن بلغه، فلعل الذي قال هذا من أهل البدع        
بالفاسـد   وأصحابه، ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب، مقابلة الفاسد 

   . والبدعة بالبدعة
 ، فإن اهللا  سبحانه  أنعـم       36وأما قول ابن عيينة، فإنه ال حجة فيه       

، وليس يف إنعام اهللا بذلك ما يدل على أن سبب ذلك كـان              عليه برزقه 
عاشوراء، وقد وسع اهللا على من هم أفضـل اخللـق مـن              التوسيع يوم 

يقصدون أن يوسعوا على أهليهم يـوم        املهاجرين واألنصار، ومل يكونوا   
نذرون نذرا حلاجـة    ي عاشوراء خبصوصه، وهذا كما أن كثريا من الناس       

يف  يطلبها، فيقضي اهللا حاجته، فيظن أن النذر كان السبب، وقد ثبـت           

                                                                                                   
ذلك يوم عاشوراء، معارضة منهم للشيعة الذين جعلوا هذا اليوم يوم حزن على احلسني              = 

 ].)410 /1( يف التعليق على فقه السنة متام املنة..". [رضي اهللا عنه ألن قتله كان فيه 
ثقة من  : قال يف التقريب   ،ن األجدع اهلمداين الكويف   إبراهيم بن حممد بن املنتشر ب     : هو  35

 .اخلامسة
؛ كـالم نفـيس يف رد       )اقتضاء الصراط املستقيم  : ( ولشيخ اإلسالم رمحه اهللا يف كتابه      36

 ).1/342: (تصحيح األحوال بالتجربة؛ فانظر منه
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         إنه ال   «   :  عن النذر، وقال   ىالصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه
 فمن ظن أن حاجتـه إمنـا        .37  » ستخرج به من البخيل   خبري، وإمنا ي   يأيت

 .على اهللا ورسوله قضيت بالنذر، فقد كذب
  مأمورون بطاعة اهللا ورسوله، واتباع دينه وسبيله، واقتفاءالناسو

هداه ودليله، وعليهم أن يشكروا اهللا على ما عظمت به النعمة، حيـث             
أنفسهم يتلو عليهم آياته، ويـزكيهم ويعلمهـم         بعث فيهم رسوالً من   

عليـه وسـلم يف احلـديث        الكتاب واحلكمة، وقد قال النيب صلى اهللا      
حممد، وشـر    ن خري الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي       إ «  : الصحيح

     38.» األمور حمدثاا، وكل بدعة ضاللة
  أن الرجل لو طار يف اهلـواء، أو  : وقد اتفق أهل املعرفة والتحقيق

 ىتبع إال أن يكون موافقًا ألمر اهللا ورسوله، ومن رأ          على املاء، مل ي    ىمش
عه يف خالف الكتاب والسنة كـان مـن          أو تأثريا فاتب   مكاشفةً  من رجلٍ 

 فتمطر، ويقول   ، أمطري  : الدجال يقول للسماء    فإن ؛جنس أتباع الدجال  

                                                
سلسلة :  متفق عليه من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما، وانظر لزاما           :حديث صحيح  37
 ).1/781(حاديث الصحيحة األ
 . رواه مسلم من حديث جابر رضي اهللا عنه:حديث صحيح 38
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أخرجي كنوزك فتخرج معه كنوز       :  أنبيت فتنبت، ويقول للخربة     : لألرض
 39.الذهب والفضة، ويقتل رجالً مث يأمره أن يقوم فيقوم

 اهللا عليـه    مع هذا كافر ملعون عدو هللا، قال النيب صلى         وهو
 إنه أعور    : أنذر أمته الدجال، وأنا أنذركموه     ما من نيب إال قد     «   : وسلم

                                                
ذَكَر رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الدجالَ ذَات غَـداٍة           :  عن النواِس بِن سمعانَ قَالَ     39

مـا  : ِ فَلَما رحنا ِإلَيِه عرف ذَِلك ِفينا، فَقَالَ       .النخلفَخفَّض ِفيِه ورفَّع حتى ظَنناه ِفي طَاِئفَِة        
كُمأْنِفي طَاِئفَِة               ش اهنى ظَنتح تفَّعرِفيِه و تفَّضاةً فَخالَ غَدجالد تولَ اللَِّه ذَكَرسا را يقُلْن 

يكُم، ِإنْ يخرج وأَنا ِفيكُم فَأَنا حِجيجه دونكُم، وِإنْ         غَير الدجاِل أَخوفُِني علَ   : "النخِل فَقَالَ 
         هنيقَطَطٌ ع ابش هِلٍم؛ ِإنسلَى كُلِّ مِليفَِتي عخ اللَّهفِْسِه ون ِجيجح ؤرفَام ِفيكُم تلَسو جرخي

فَـواِتح سـورِة      قَطٍَن، فَمن أَدركَه ِمنكُم فَلْيقْرأْ علَيـهِ       طَاِفئَةٌ كَأَني أُشبهه ِبعبِد الْعزى بنِ     
. الْكَهِف، ِإنه خاِرج خلَّةً بين الشأِْم والِْعراِق فَعاثَ يِمينا وعاثَ ِشمالًا، يا ِعباد اللَِّه فَـاثْبتوا   

يوم كَسنٍة ويوم كَشهٍر ويـوم  : أَربعونَ يوما: " الْأَرِض؟ قَال يا رسولَ اللَِّه وما لَبثُه ِفي     : قُلْنا
   اِمكُماِمِه كَأَيأَي اِئرسٍة وعما" كَجـا ِفيـِه           : قُلْنكِْفينٍة أَتنالَِّذي كَس موالْي ولَ اللَِّه فَذَِلكسا ري

: يا رسولَ اللَِّه وما ِإسراعه ِفي الْـأَرِض؟ قَـالَ         : قُلْنا"  قَدره لَا؛ اقْدروا لَه  : صلَاةُ يوٍم؟ قَالَ  
"             رـأْمفَي ،ونَ لَـهِجيبتسيونَ ِبِه وِمنؤفَي موهعدِم فَيلَى الْقَوأِْتي ع؛ فَييحالر هتربدتِث اسيكَالْغ

ساِرحتهم أَطْولَ ما كَانت ذُرا وأَسبغه ضروعا  ُ، فَتروح علَيِهم  السماَء فَتمِطر والْأَرض فَتنِبت   
وأَمده خواِصر، ثُم يأِْتي الْقَوم فَيدعوهم فَيردونَ علَيِه قَولَه فَينصـِرف عـنهم فَيصـِبحونَ            

 فَتتبعـه   خِرِجي كُنوزكِ أَن أَمواِلِهم، ويمر ِبالْخِربِة فَيقُولُ لَها       ممِحِلني لَيس ِبأَيِديِهم شيٌء مِ    
كُنوزها كَيعاِسيِب النحِل، ثُم يدعو رجلًا ممتِلئًا شبابا فَيضِربه ِبالسيِف فَيقْطَعه جزلَتيِن رميةَ       

    وهعدي ِض ثُمرالْغ  ـناب ِسيحالْم ثَ اللَّهعِإذْ ب كَذَِلك وا همنيفَب كحضي ههجلَّلُ وهتيقِْبلُ وفَي
مير5282(احلديثَ رواه مسلم ..." م.( 



 34

  يقرؤه كل    -ك ف ر  -كافر     وإن اهللا ليس بأعور، مكتوب بني عينيه      
 حـىت  مؤمن قارئ وغري قارئ، واعلموا أن أحدا منكم لن يري ربـه 

أحـدكم يف   إذا قعـد     «  :  وقد ثبت عنه يف الصحيح أنه قال        .  40» ميوت
اللهم إين أعوذ بك من عـذاب   : فليستعذ باهللا من أربع، يقول الصالة،

ومن فتنة احمليا واملمات، ومن فتنة املسـيح         جهنم، ومن عذاب القرب،   
   .  41» الدجال

  خيرج ثالثـون ىتال تقوم الساعة ح «   : وقال صلى اهللا عليه وسلم
   .  42» دجالون كذابون، كلهم يزعم أنه رسول اهللا

بني يدي السـاعة كـذابون       يكون «  : وقال صلى اهللا عليه وسلم    
   .  43» وإياهم دجالون، حيدثونكم مبا مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم، فإياكم

هلْ [  : ، كما قال تعاىل   إليهموهؤالء ترتل عليهم الشياطني وتوحي      
السمع  كُلِّ أَفَّاٍك أَِثيٍم يلْقُونَ   من تنزلُ الشياِطني تنزلُ علَى       أُنبئُكُم علَى 

                                                
 ).5215(مسلم :  رواه ذا اللفظ:حديث صحيح 40
 . متفق عليه من حديث عائشة وأيب هريرة رضي اهللا عنهما:حديث صحيح 41
بسند صحيح من حديث أيب هريرة رضي اهللا ) 3772( رواه أبو داود     :يث صحيح حد 42

) 2145(والترمـذي   ) 3710(عنه، وله شاهد عن ثوبان رضي اهللا عنه؛ رواه أبو داود            
 ".حسن صحيح: "وقال

 .من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) 7( رواه مسلم :حديث صحيح 43
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 :أول من ظهر من هؤالء ، ومن ] 221،223  : الشعراء  []وأَكْثَرهم كَاِذبونَ
   . املختار بن أيب عبيد املتقدم ذكره

 ، كان مبرتلة  44ومن مل يفرق بني األحوال الشيطانية واألحوال الرمحانية       
 ىمن سو      سيلمة الكذاب، فإن مسيلمة كان لـه       بني حممد رسول اهللا وبني م

   . ويوحي إليه شيطان يرتل عليه
  أن األحوال إذا ترتلت عليهم وقت مساع املكـاء  : ومن عالمات هؤالء 

فقه معناه، فـإن     وتكلموا بكالم ال ي    ،والتصدية أزبدوا وأرعدوا  كاملصروع    
   . تتكلم على ألسنتهم، كما تتكلم على لسان املصروع الشياطني

نعتهم   أن يعلم الرجل أن أولياء اهللا هم الذين : األصل يف هذا البابو
 أَال ِإنَّ أَوِلياء اللِّه الَ خوف عليِهم والَ هـم          [   : اهللا يف كتابه، حيث قال    

، فكل من كـان      ] 62،63 : يونس [ ]يحزنونَ الَِّذين آمنواْ وكَانواْ يتقُونَ    
  .  وليامؤمنا تقيا كان هللا

يقول  «   : اهللا عليه وسلم أنه قال ويف احلديث الصحيح عن النيب صلى
عبـدي   باحملاربة، وما تقرب إيل  يل وليا فقد بارزينى من عاد  : اهللا تعاىل 

 بالنوافل حـىت    إيل مبثل أداء ما افترضت عليه، وال يزال عبدي يتقرب        
 لذي يبصر بـه،   أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره ا         

فيب يسمع، ويب يبصر، ويب [ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت ميشي ا، 
                                                

الفرقان بني أولياء الـرمحن وأوليـاء       : ( رسالته  وقد بين الفرق بينهما شيخ اإلسالم يف       44
 ).الشيطان
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 وما  ،ولئن سألين ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنه      ،]يبطش، ويب ميشي  
قبض نفس عبدي املؤمن، يكـره       ترددي يف  ترددت يف شيء أنا فاعله    

     45.» املوت وأكره مساءته، والبد له منه
مبا   على أال نعبد إال اهللا، وأن نعبده        : بين على أصلني  ودين اإلسالم م  

 : ال نعبده بالبدع؛شرع
ِلقَاء ربِه فَلْيعملْ عملًا صاِلحا ولَـا        فَمن كَانَ يرجو   [  : قال تعاىل 
 . ] 110  : الكهف  [] أَحدا يشِرك ِبِعبادِة ربِه

وهلذا  وهو املشروع املسنون؛   فالعمل الصاحل ما أحبه اهللا ورسوله،       
اللهم اجعل عملي «  : رضي اهللا عنه  يقول يف دعائه   كان عمر بن اخلطاب   

   .» صاحلًا، واجعله لوجهك خالصا، وال جتعل ألحد فيه شيئًا كله
  : وهلذا كانت أصول اإلسالم تدور على ثالثة أحاديث

ات، وإمنا لكل   إمنا األعمال بالني   «  : اهللا عليه وسلم   قول النيب صلى  
  46» ىامرئ ما نو

                                                
فـيب   ":زيـادة : "وقد خرجه األلباين يف الصحيحة وقال     ( أصل احلديث رواه البخاري      45

غـريه مـن      عند البخاري و ال عنـد      هامل أر ".  و يب يبصر ويب يبطش ويب ميشي       يسمع
". الطويف و مل يعزها ألحد     ناملخرجني، وقد ذكرها احلافظ يف أثناء شرحه للحديث نقال ع         

 )].2/384(السلسلة الصحيحة [
 .متفق عليه من حديث عمر رضي اهللا عنه: مشهورحديث صحيح  46
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 ، 47 » من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد «  : وقوله
أمور مشـتبهات ال     بني، وبني ذلك   احلالل بني واحلرام   «   : وقوله

لدينه وعرضه، ومن   الشبهات استربأىيعلمهن كثري من الناس، فمن اتق
  يوشك أنىل احلم حوى كالراعي يرع؛وقع يف الشبهات وقع يف احلرام
 اهللا حمارمـه، أال وإن يف       ى، أال وإن مح   ىيواقعه، أال وإن لكل ملك مح     

إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد          اجلسد مضغةً 
 48  .» كله، أال وهي القلب

سيدنا حممد وآله وصـحبه    اهللا علىىرب العاملني، وصل واحلمد هللا 
 . وسلم

                                                
 .متفق عليه من حديث عائشة رضي اهللا عنها، واللفظ ملسلم: حديث صحيح 47
 متفق عليه من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنه،  وانظر مقدمة              :حديث صحيح  48

 .للعالمة ابن رجب رمحه اهللا) جامع العلوم واحلكم: (كتاب
وكان الفراغ من حتقيقه والتعليق عليه؛ بعد فجر يوم اإلثـنني           : قال أبو عبد اهللا   
 .واحلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه). 1428(الثالث من حمرم من سنة 
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