
  



 

 

 

  فقيه   فهو عظيم؛  طراز   ذات   شخصيَّة   -وأنصاره  خصوِمه باتِّفاق - تيمية ابن   كان"

 جهة  من  أخالقي  وباحث    استْثنائي  وناقد    جهة،  من  والتصوف  األرسطي  للمنطق  ناقد    مومتكلِّ 

 . "أخرى

  : بعنوان تيمية  ابن  عن المطو   ابحث   كوجلجن(  فون نكه أ ) األلمانية الباحثة   ابتدأت  هكذا

  أخرى أقوال   تسنده القول وهذا .(1) )نقد ابن تيمية للمنطق األرسطي ومشروعه المضاد(

  المخالفين،  أو  له  الموافقين   من   كانوا  سواء  ه،بعد    جاء   ومن  اإلسالم   شيخ   معاصري   من   كثيرة 

  ف  هظهور   أن  شك   وال  اإلسالمي، الفكر ف  البارز العلمي   هحضور   اهلل رحمه  تيمية فالبن 

  الختياراته   وكان  ،هبعد    التي  القرون   طيلة    العلمي   البحث  ف  وتفصيال    جملة    ر أث    السابع  القرن 

  ةأم    اهلل   رحمه   فكان  ة، والعقدي    الفقهية   المدارس  مختلف   ف   بارز    ظهور    وتحليالته   وتوجيهاته 

  من جماعة   وفضائله  علومه  وعلى عليه  وأثنى" : اهلل  ه رحم  كثير  ابن يقول  ، ف العلم والعمل

 الحنفي والقاضي النحاس، وابن العيد، دقيق وابن الخويي، القاضي مثل عصره، علماء

 رحمه  العيني  الدين  بدر  وقال  ،(2) "وغيرهم  ،الزملكاين  وابن  ،الحريري  ابن  مصر  قضاة  قاضي

م   من تيمية ابن الدين تقي   العالمة العالم اإلمام   الشيخ أن المستفيض ائعالش   ومن": اهلل  ش 

  األرواح،  تغذي مآدب  األدب من  له كان  الذي  ،األماثل  براهين  جم   ومن  ، األفاضل عرانين 

  الزنادقة طعن   الدين عن  الذاب   وهو  ...المراح األعطاف  هتز  سالفة له  الكالم  خبن   ومن

 حابةالص   من وللمأثورات المرسلين، سيد النبي عن للمرويات اقد  والن   ، والملحدين

  وهو ... الزيغ على يدل   مما  شيء   فيها  وليس اآلفاق،  ف تصانيفه  سارت وقد والتابعين...

  والفقه ،والتفسير الحديث  علمي ف الفارس الورع، النقي التقي البارع الفاضل اإلمام  

  بأمور القائم والحب  المبتدعين، على الصارم  يفوالس   ،والتحرير  بالتقرير واألصولين

  ،ويزجر  [ع]يرد   فيما  وإقدام    وشجاعة   ةهم    ذو   المنكر،  عن  اءوالنه    بالمعروف   ارواألم    الدين، 

  تيمية بابن اجتمعت   ام  ل  " : العيد دقيق ابن  وقال ،(3)"والعبادة  والصالة والصوم  الذكر كثير  

 
(1 )Taymiyyas Kritik an der Aristotelischen Logik und sein Gegenentwurf 

 األلوكة على الرابط: مبوقعوهو منشور  ،فتحي داألستاذ أمح البحث  ترجم وقد 
https://www.alukah.net/translations/0/28620/ 

 .(158/ 14البداية والنهاية )( 2)
 (.262-261ص: الرد الوافر على من زعم أن ابن تيمية كافر )ينظر: ( 3)

https://www.alukah.net/translations/0/28620/


  سيد ابن يقولو  ،(1) "يريد ما ويدع ،يريد ما منها يأخذ عينيه، بين هاكل   العلوم   رجال   رأيت  

 العباس أبي الدين تقي سالم اإل شيخ اإلمام  الشيخ رؤية  على حداين الذي وهو" : الناس

  أن وكاد  ا، حظ   العلوم  من  أدرك ن مم   فألفيته ، تيمية ابن السالم  عبد بن  الحليم  عبد بن  أحمد 

  فهو  قه الف   ف فتىأ   أو ،رايته حامل   فهو  التفسير  ف متكل   إن  ا،حفظ   واآلثار السنن يستوعب  

  حلوالن   لل بالم رحاض   أو  ،ه روايت   وذو  لمهع   ب صاح   فهو الحديث ف ذاكر  أو ، هغايت   دركم  

  تر ولم  جنسه،  أبناء  على فن   كل ف ز بر   درايته،  من أرفع وال  ذلك ف  نحلته  من أوسع  ر ي   لم

  الجم   مجلسه فيحضر  التفسير ف م يتكل   كان نفسه،  مثل   ه عين   رأت وال  ه،مثل   رآه  من  عين  

 . (2) "رالغفي

  رضوان للسلف وانتصاره والسنة الكتاب من  والقرتابه العلم، ف عبهك   لعلو   ذلك وكل  

  كثرة  من  عنه  شتهرا  ما  طويل  دهر    منذ  حد  أ   عن  اشتهر  نهأ  سمعنا  وما"   :البزار  يقول  عليهم،  اهلل

 ف يرى ال  ولهذا ؛ بمقتضاهما والعمل  معانيهما تتبع ف معان واإل ، والسنة للكتاب متابعته

  بأقومها خذاأل وتحرى  ،والسنة للكتاب موافقة بأبلغها أفتى  وقد إال للعلماء قواال أ  مسألة

   .(3)"والمعقول المنقول جهة  من

  العلية   األعالم   : منها  ،كثيرة  كتب  فيه  ف أل    وقد   ا،جد    يطول   عليه   العلماء   وثناء    همناقب    كر  ذ  و

  تيمية  ابن سمى من بأن زعم من على الوافر والرد  البزار،بن علي  لعمر تيمية ابن  مناقب ف

  تيمية  ابن  على األمة ثناء  ف الزكية  والشهادة الدمشقي، الدين ناصر البن  كافر  اإلسالم  شيخ

  ال سامقة منزلة  له  اهلل  رحمه  تيمية فابن الكتب،  من وغيرها الكرمي، يوسف بن لمرعي

 متجاهل. أو  جاهل  إال ينكرها 

 : تمهيد

  ،(4)والفقهية  ةالعقدي    المسائل  من  عدد    به  قوتتعل    المسلمين،   عند  فضيل  يوم    عاشوراء  يوم  

 هو األعظم تيمية ابن مشروع كان ولما  ،الناس   استحدثها التي  البدع من  جملة به  قتتعل   كما

  من  كان   السلف  لمذهِب   االنتصارو  وسلم  عليه  الل   صلى  النبي  عليه  كان  ما  إلى   الناس   إرجاع 

  لنشوء  الباعث  والسبب   بدع،  من  فيه  ثحد  است    وما  عاشوراء  يوم   من  فهمواق    نعرف    أن  المهم  

 
 (.29ص: تيمية )الشهادة الزكية يف ثناء األئمة على ابن ينظر: ( 1)
 (.59-58ص: الرد الوافر على من زعم أن ابن تيمية كافر )ينظر: ( 2)
 (.79األعالم العلية يف مناقب ابن تيمية )ص: ( 3)
 على الرابط:  "،يوم عاشوراء ينطق ابلتوحيد"يف مركز سلف بعنوان:  ورقة علميةنظر ( ا4)

https://salafcenter.org/4111/ 

https://salafcenter.org/4111/


 ، عاشوراء  يوم   ف  آرائه   وبيان  أقواله  جمع    الورقة  هذه  ف   وسنحاول  المسلمين،   عند  البدع  تلك

 والسداد.   وفيق  الت   تعالى اهلل   سائلين

 :  : عاشوراء  يوم صيام مشروعيةأوال 

  ذكرها  تفريعات   ة عد   المسألة هبذه  قوتتعل   عاشوراء،  يوم  صيام  مشروعية   السنة  ف  ثبت  

  : منها اهلل،   رحمه  تيمية ابن

   ا؟مستحب   أم  واجب ا  عاشوراء يوم  صوم  كان هل - 1

  ا، مستحب    أو   اواجب    اليوم   ذلك   صوم    كان   هل   : العلماء  تنازع   وقد "  : فقال  اهلل   رحمه   أجاب 

  يصومه من  يصومه كان ذلك بعد إنه  ثم ا،واجب   كان هأن   أصحهما  :مشهورين  قولين على

  يوم  هذا» :يقول كان بل بصيامه، العامة   وسلم عليه اهلل صلى  النبي  يأمر   ولم ا،استحباب  

  يوم وصوم  ،سنة   ر يكفِّ  عاشوراء صوم»  : وقال ،(1) «صام شاء  فمن  ،فيه صائم  وأنا عاشوراء،

  خذونه يت   اليهود   أن  وبلغه وسلم عليه  اهلل صلى  عمره  آخر كان  ام  ول   .(2) «سنتين ر يكفِّ  عرفة

 . (4) "(3) «التاسع ألصومنَّ  قابل    إلى عشت    لئن» : قال  اعيد  

ه  - 2  ؟امنفرد    صومه هل ي كر 

  لكن ذلك، عنهم  ن قل قد  حابة الص   بعض وأن محتملة، المسألة أن   اهلل  رحمه بين وقد

  من وكان "  :اهلل رحمه  يقول قبله،  يوم   صيام  يستحب   كان  وإن كرهي   ال  هأن   الشيخ اختيار 

  ذلك  قلن    كما   بالصوم،   ه إفراد    يكره  بل   ه، صوم    يستحب    وال   ه يصوم    ال   من   والعلماء   حابة الص  

  لمن يستحب   أنه :حيحوالصَّ  صومه. يستحب   من العلماء ومن  الكوفيين،  من طائفة  عن

  عشت   لئن»  :لقوله وسلم عليه اهلل صلى  بي الن   أمر  آخر هذا ألن   ؛التاسع معه يصوم   أن  صامه

  فهذا الحديث،  طرق بعض  ف ا ر  مفس   ذلك جاء  كما  العاشر  مع ( 5)«التاسع ألصومنَّ  قابل  إلى 

   .(6) "وسلم عليه  اهلل  صلى  اهلل رسول ه سن    الذي

 
منكم أن يصوم   »هذا يوم عاشوراء، ومل يكتب هللا عليكم صيامه، وأان صائم، فمن أحب  ( بلفظ:  1129مسلم )( أخرجه  1)

 .فليفطر« أن يفطر   فليصم، ومن أحب  
 .بنحوه (1162خرجه مسلم )( أ2)
 (.1134رجه مسلم )( أخ3)
 (.311/ 25جمموع الفتاوى )( 4)
(، وشرح 262/ 1مسند الشافعي ) :واملراد التاسع مع العاشر كما ذكر ذلك العلماء. انظر ،احلديث ذكٌر لليوم التاسع( يف 5)

 (.77/  2معاين اآلاثر )
 .(203/ 1الفتاوى الكربى )( 6)



  هإفراد   يكره وال ، سنة   رةكفا   عاشوراء يوم  وصيام  "  :اختياره ان  مبي   اهلل رحمه  وقال

 ه صوم   ووجب  ، حنيفة   وأبي عباس  ابن قول   وهو  ،كرهي   هأن   أحمد  كالم  ىومقتض   وم، بالص  

 . (1)"أصحابنا  بعض اختارها  أحمد عن  ورواية عنهما  اهلل   رضي عباس ابن   قول  وهو  ،سخون  

  مهتعظِّ  ليوم   تعظيم   فيه وحده  تعظيمه أنَّ  وحده  عاشوراء صيام كراهة رأى من ةأدلَّ  ومن

 م.شاركناه نافكأنَّ  اليهود،

  للنصارى  عيد  يوم   األحد  يوم  أن   وذلك  ؛ ضعيف   اهلل  رحمه  تيمية ابن  عند  التعليل  وهذا

 بأنه  : األصحاب من طائفة لهوعل  " :اهلل رحمه يقول ، فيه الصيام  عن  ينهى حديث   يأت   ولم

  كما  ذلك  فكره  له،  اتعظيم    يكون  غيره  دون    بالصوم   هفقصد    مونه،يعظ    الكتاب  ألهل  عيد  يوم 

  مه عظ   لما اأيض   رجب  وإفراد  الكتاب، أهل   مهعظ   لما  بالتعظيم عاشوراء إفراد  كره 

  عليه  اهلل   صلى   هفإن    النصارى،  عيد   يوم   ه فإن    األحد،   بيوم   يعارض   قد   التعليل   وهذا  المشركون، 

 .(3) "(2)«للنصارى غد    وبعد ، لليهود اوغد   لنا، اليوم»  :قال وسلم 

 عاشوراء؟  لصيام النية يت  تبي يجب هل - 3

  : الثالث األصل اوأم  " : فقال المسألة، هذه  ف اختلفوا  قد   العلماء   أن   اهلل رحمه نبي  

   :أقوال ثالثة  على نيته  تبييت  ف  اختلفوا وقد ، فالصيام 

  ، الزوال قبل بنية   نفال   أو  كان افرض   صوم  كل   يجزئ هإن   :حنيفة أبو منهم طائفة  فقالت

  فلم  عائشة  على  دخل   ا م  ل    وسلم  عليه   اهلل  صلى   النبي   وحديث   ، عاشوراء  حديث  عليه   دل    كما

 . (4)«صائم  ا إذ   إن » :فقال اطعام   يجد

  كان  افرض   الليل من امبيت   إال الصوم  يجزئ ال :قالت ،مالك منهم أخرى طائفة   وبإزائها

  لمن صيام   ال » :ا وموقوف   امرفوع   يروى  الذي عمر وابن حفصة  حديث ظاهر على  ، نفال   أو

 . (5) «الليل  من الصيام   تيبيِّ  لم

  وابن  حفصة  حديث  عليه  دل    كما  النية  بتبييت  إال  يجزئ   ال  فالفرض  :الثالث  القول  وأما

  فيجزئ  النفل  وأما  الماضي،  على  تنعطف  ال   والنية  ،الصوم   فيه  يجب  الزمان  جميع  ألن  عمر؛

  من فيها  يجب  المكتوبة  الصالة أن   كما، «صائم اإذ   إن »  :قوله عليه دل   كما هارالن   من بنية

 
 (.378/ 5الفتاوى الكربى )( 1)
 (.855أخرجه مسلم )( 2)
 (.78/ 2اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )( 3)
 (.1154خرجه مسلم )( أ4)
حديث ، قال الرتمذي: "( بنحوه1700( ابختالف يسري، وابن ماجه )2334( مبعناه، والنسائي )730( أخرجه الرتمذي )5)

، وهكذا أيضا روي هذا ه، وهو أصح  ابن عمر قول  وقد روي عن انفع عن  ،  ا إال من هذا الوجهال نعرفه مرفوع    حفصة حديثٌ 
 ".ا رفعه إال حيىي بن أيوبوال نعلم أحد   ،ااحلديث عن الزهري موقوف  



 على اهلل من اتوسيع   ؛عالتطو   ف يجب ال ما -األرض  على واالستقرار كالقيام -  األركان

 . (1)"المفروضات  أنواع من  أوسع    ادائم   التطوعات  أنواع   فإن   ، عالتطو   طرق ف عباده

 : عاشوراء  يوم  يف اليهود مخالفة -4

  اليهود، مخالفة بيان   عاشوراء يوم  عن كتاباته  ف اهلل رحمه تيمية ابن لهأص   ما ر أكث   من

  مخالفتهم على تدل   التي صوص  الن   اهلل رحمه  ساق  وقد ريعة،الش   مقاصد من مقصد   ه وأن  

ا،    صيام   يوم   ه أن   مع مخالفتهم الشارع مقصد كان  عاشوراء يوم  ف حتى أنه نبي   ثم  عموم 

 يقول والنصارى،  باليهود  التشبه  عن  هيالن   لقضية  لتؤص   ما  ها من العبادات  فحتى وعبادة، 

  :يقول  عنهما اهلل  رضي عباس بن اهلل عبد سمعت :قال المري  غطفان أبي عن"  :اهلل رحمه

  إنه   ، اهلل  رسول   يا  :قالوا  بصيامه  وأمر  عاشوراء   يوم   وسلم  عليه  اهلل   صلى  اهلل  رسول  صام   حين

- المقبل العام كان إذا» :وسلم عليه  اهلل  صلى  اهلل رسول  قال  والنصارى! اليهود  مهتعظ   يوم 

  اهلل صلى   اهلل رسول  توف حتى  المقبل  العام   يأت   فلم   :قال ، «التاسع اليوم صمنا  - الل  شاء   إن

 رسول قال :قال عباس ابن عن  أحمد اإلمام  وروى  .(2) صحيحه ف مسلم رواه  . وسلم عليه 

 أو ايوم   قبله وصوموا ؛ اليهود فيه وخالفوا ،عاشوراء يوم صوموا» :وسلم عليه  اهلل صلى  اهلل

  ؛ اليهود وخالفوا ،عاشوراء يوم صوموا» :ولفظه باإلسناد  سعيد ورواه . (3) «ايوم   بعده

  ،أبيه  عن  ، علي  بن  داود   عن  ، ليلى  أبي  ابن  رواه   والحديث  ، «بعده  ايوم    أو  قبله،  ايوم    وصوموا

 . عباس  ابن   هجد   عن

  عليه  اهلل صلى اهلل رسول صامه  ، ماضية سنة   ريكف   فاضل  يوم   ، عاشوراء يوم  هذا ؛رفتدب  

  !صارىوالن   اليهود  مهتعظ   يوم   هإن   :وفاته قبيل له قيل ام  ل   ثم فيه، بورغ   بصيامه وأمر وسلم

 اإلمام منهم - العلماء  استحب   ولهذاذلك؛  على  وعزم  إليه، ر آخ   يوم  بضم   بمخالفتهم أمر

  سعيد قال عنهم. اهلل رضي حابة الص   لتعل   وبذلك وعاشوراء،  تاسوعاء يصوم  أن  -أحمد 

  عنهما  اهلل  رضي  عباس  ابن  سمع  ،عطاء  سمع  دينار،   بن  عمرو   عن  سفيان   حدثنا  :منصور  بن

 . (5)"(4) د اليهو  خالفوا   والعاشر؛   التاسع صوموا  :يقول

 عاشوراء:  يوم يف  اليهود  مخالفة  طريقة - 5

 
 (.120-119/ 25جمموع الفتاوى )( 1)
 (.1134حيح مسلم )( ص2)
(، ويف سنده داود بن علي، قال 2095(، وصححه ابن خزمية )5238، وأخرجه أيض ا البزار )(2154( مسند اإلمام أمحد )3)

 (: "مل يكن ابلقوي ِّ يف احلديث".394/ 11البزار )
/ 8(، والعيين يف خنب األفكار )108ابن رجب يف لطائف املعارف )ص:  (، وصححه755) بعد احلديث الرتمذي لَّقهع( 4)

420). 
 (.284-282/ 1اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )( 5)



ا نبي   ريعةالش   مقاصد من مقصد   المخالفة أن   اهلل رحمه نبي   ام  ل     :وهي ذلك، طريقة   أيض 

  يصومه،  أن   والسالم   الصالة  عليه   ر وقر    قبله،  يوم    بصيام   أمر   قد   وسلم   عليه  اهلل  صلى  النبي  أن  

 عباس   ابن  إلى  انتهيت  : قال  األعرج  بن   الحكم  عن   صحيحه  ف  مسلم  روى "   :اهلل  رحمه  يقول

  هالل  رأيت    إذا   :فقال   ،عاشوراء   يوم   صوم   عن  أخبين  :له   فقلت   زمزم،  ف   هرداء    د  متوس    وهو

  وسلم عليه  اهلل  صلى  محمد كان  هكذا  :قلت  ، اصائم   اسع الت   يوم  وأصبح  د فاعد   المحرم 

  صلى   اهلل  رسول  قال  :قال  عنهما  اهلل  رضي  عباس  ابن  عن  مسلم  وروى  .(1) نعم  :قال   يصومه؟

 .( 2) عاشوراء يوم  يعني  ، «التاسع ألصومنَّ   قابل   إلى  بقيت   لئن» :وسلم عليه  اهلل

  بمخالفة  له وعل   عنه، ثبت هكذا والعاشر.  :يعني ، التاسع صم : عباس ابن قول ومعنى

  ابن سمع عطاء، سمع أنه ،دينار  بن عمرو بن  سفيان  حدثنا  : منصور بن  سعيد قال اليهود،

 .(4) "(3)اليهود   خالفوا  والعاشر، التاسع صوموا :يقول عنهما   اهلل  رضي  عباس

  من  وسلم  عليه  اهلل  صلى النبي  قصده ما فهموا  قد  الكرام   الصحابة   أن   هذا  من  ويظهر 

 . بذلك ليعل    عنهما اهلل  رضي عباس  ابن  فكان اليهود، مخالفة وهو  اسعالت   بصيام  األمر 

  -ما عنه  اهلل رضي  عباس ابن منهم - لح االص  لفوالس   الصحابة  بعض   كره  هذا  وألجل 

  عن عمرو  بن داود  فوائد  ف ينا و  ور  "  :اهلل رحمه  تيمية ابن  قال يام،بالص   عاشوراء  يوم  إفراد  

 يوم   عاشوراء  يوم   :يقول  كان  عباس  ابن  أن    نجيح  أبي  ابن  عند  ذكروا  : قال  ةي  ل  ع    بن ا  إسماعيل 

  قبله صوموا  ولكن ا، فارد   أصوم   أن  أكره  : عباس ابن  قال ما إن   :نجيح بي  ابن فقال  ، اسعالت  

 أمر  : قال عنهما اهلل رضي  عباس  ابن عن الرتمذي  رواه  ما  ذلك  قويحق   ا.يوم   بعده  أو  ا يوم  

. قال الرتمذي: هذا المحرم  من  العاشر عاشوراء  يوم  بصوم  وسلم  عليه  اهلل  صلى اهلل رسول 

  بن داود  عن ،ليلى  أبي ابن عن هشيم، عن سننه ف سعيد  وروى .(5) حديث حسن صحيح

  يوم  صوموا » :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال :قال ساعب ابن ه جد   عن أبيه، عن علي،

  :ولفظه  أحمد  ورواه  ، «بعده ايوم   أو قبله، ا يوم   صوموا اليهود، فيه وخالفوا  عاشوراء،

  عاشوراء، يوم  صوم  عن أحمد   سألت : حرب وقال .(6) «ايوم   بعده  أو  ا،يوم   قبله صوموا»

 يصوم  أن  أراد  من  : الحارث وأبي  الميموين  رواية  ف وقال  والعاشر. التاسع يصوم  :فقال

  يقول سيرين ابن أيام؛ ثالثة فيصوم  الشهور تشكل أن  إال والعاشر، اسعالت   صام  عاشوراء

 
 (.1133ح مسلم )حي( ص1)
 (.1134حيح مسلم )( ص2)
 خترجيه. ( سبق3)
 (.468-467/ 1اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )( 4)
 .(755سنن الرتمذي )( 5)
 .سبق خترجيه( 6)



  العاشر على  اقتصر وإن  والعاشر، التاسع صوم  األفضل إن : أصحابنا بعض  قال وقد .ذلك

 بصوم  فأفتى  عنه سئل هألن   العاشر؛  على االقتصار يكره هأن   : أحمد كالم  ومقتضى ه.كر  ي   لم

   .(1) "عاشوراء  صوم  أراد  لمن  نةالس   هو هذا  وجعل بذلك، وأمر  اليومين 

  واألفضل    بالصيام،  عاشوراء  إفراد    هيكر    ال  هأن    هو  اهلل  رحمه  تيمية  ابن  رأي   أن    بنا  مر    وقد

 . قبله  يوم  صيام  ذلك  من

 :وجواب اعتراض  

  رضي   عباس  ابن  عن  روي  وقد   !؟اليهود  نخالف   م  فلِ   لنا،  شرع    قبلنا  من   رع  ش    إنَّ   :قيل  إن

  عاشوراء، يوم  ا صيام   اليهود   وجد المدينة  قدم  حين وسلم عليه  اهلل صلى  النبي أن   عنهما  اهلل 

 أنجى  عظيم؛  يوم    هذا  : قالوا  تصومونه؟«  الذي  اليوم    هذا  ما»  : وسلم  عليه  اهلل   صلى  لهم  فقال

  نصومه فنحن ، هلل اشكر   موسى فصامه وقومه،  فرعون فيه وأغرق ه،وقوم   موسى فيه اهلل

  فصامه ،  «منكم  بموسى  وأولى  أحق    فنحن»   :وسلم   عليه  اهلل   صلى  اهلل   رسول  فقال  له،   اتعظيم  

  عليه اهلل صلى النبي وافق فقد  .(2) هعلي متفق .بصيامه وأمر وسلم،  عليه اهلل صلى اهلل رسول

 !الفعل هذا  ف اليهود  وسلم 

 : أوجه ة عدَّ  من  ك لذ  عن الل  رحمه تيمية ابن ب اأج

  حديث  وأما"  : اهلل  رحمه   يقولباليهود،    امختص    يكن  لم   عاشوراء  صيام  أنَّ   :األولالوجه  

  ،لليهود  ه استخبار   قبل يصومه كان وسلم عليه اهلل  صلى  اهلل  رسول أن   ثبت فقد  عاشوراء

  رضي عائشة عن عروة،  عن ، الزهري حديث من الصحيحين ففي تصومه، قريش   وكانت 

  عليه  اهلل   صلى  اهلل  رسول  وكان  الجاهلية،  ف   عاشوراء  يوم    تصوم   قريش    كانت  :قالت  عنها  اهلل

  :قال  رمضان  شهر  فرض  فلما بصيامه، وأمر  صامه المدينة إلى  هاجر فلما  ،يصومه وسلم 

  رضي عائشة عن  أبيه، عن ،هشام  حديث من وأخرجاه .(3)«تركه شاء  ومن صامه، شاء من»

  عليه  اهلل   صلى   اهلل  رسول  وكان   الجاهلية،   ف   قريش    تصومه   عاشوراء  يوم   كان   :قالت  عنها   اهلل 

 ترك رمضان رضف   فلما بصيامه، وأمر صامه  المدينة قدم  فلما الجاهلية، ف يصومه وسلم

  اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن فيهما. و(4) تركه شاء ومن صامه، شاء فمن ،عاشوراء يوم  

  هصام    وسلم   عليه  اهلل  صلى   اهلل   رسول  وأن  عاشوراء،  يصومون   كانوا   الجاهلية   أهل  أن   : عنهما

  عليه اهلل صلى اهلل رسول قال  رمضان   رض افت   فلما رمضان،  يفرتض أن قبل والمسلمون

 
 (.469-468/ 1اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )( 1)
 (.1130مسلم )صحيح (، 2004البخاري ) حيحص( 2)
 (.1125مسلم )صحيح  ،(1893البخاري ) حيحص( 3)
 (.2002حيح البخاري )( ص4)



  أصل كان  فإذا، (1)«تركه شاء ومن صامه، شاء فمن الل،  أيام  من يوم   عاشوراء   إنَّ » :وسلم

  ا توكيد   « منكم بموسى أحق   فنحن » :قوله فيكون  الكتاب ألهل اموافق   يكن لم  صومه

 أولى فنكون نفعله،  اأيض   نحن  موسى موافقة  من يفعلونه الذي أن   لليهود  اوبيان   لصومه،

 .(2) "منكم  بموسى

  يقول، مخالفتهم فشرع ذلك  نسخ ثم  األمر  لأوَّ  يف  كان  اليهود موافقة  أنَّ  :الثانالوجه 

  بذلك،  وأمره   الكتاب   أهل  مخالفة   له  وشرع  ذلك،  اهلل  نسخ  ثم  ا،م  متقد    كان  هذا"   :اهلل  رحمه

  شعار    الفرق   صار   ولهذا   ؛ (3)بعد  شعره   فرق   ثم   لهم،   موافقة  شعره   سدل  ه أن    : الحديث  متن   وف

  شرع  اهلل  أن    كما  وهذا  م،هشعور    يفرقوا  ال  أن  ةالذم    أهل  على  روطالش    من  وكان  المسلمين،

  باستقبال وأمر ذلك، نسخ ثم الكتاب ألهل  موافقة   المقدس بيت استقبال األمر أول ف له

ا}  :سيقولون أهنم  فهاءالس   من  وغيرهم اليهود  عن وأخب الكعبة، م   م  ه  ال  ن   و  ه م   ع 
ت  ب ل 
ت ي ق   ال 

ان وا  ا ك  ي ه  ل   بعات   إن هأن   وأخبه قبلتهم، بع يت   حتى  عنه يرضون  ال همأن   وأخب  ، [142 :]البقرة { ع 

ة   ل  لك أن   وأخبه  نصير،  وال  ولي  من  اهلل  من  له  ما  العلم من جاءه  ما  بعد من أهواءهم جه    و 

و يه  ه  ل    جملة  من  فالشعار  ، اومنهاج   شرعة   لكل   جعل  أنه  آخر  موضع ف  أخبه  وكذلك  ، امو 

 الشرعة. 

  بموسى  أحق   نحن »  :وقال  صامه الذي  عاشوراء  اليوم  هذا أن  :ذلك  يوضح والذي 

  ولهذا  ؛ بذلك  وسلم  عليه   اهلل  صلى   روأم    صومه،   ف  اليهود   مخالفة    موته   بيلق    ع شر    قد   «منكم

  لم  فيما   الكتاب   أهل   موافقة   يعجبه   وكان   : يقول  الذي  وهو -  عنهما  اهلل   رضي   عباس  ابن  كان 

  اهلل  رضي  الصحابة   أشد    -«منكم  بموسى  أحق  نحن»  :قوله   روى  الذي  وهو  بشيء،  فيه  يؤمر 

  شرع  روى الذي هو ه أن   ذكرنا وقد  عاشوراء، يوم  صوم  ف اليهود  بمخالفة ا أمر   عنهم

 المخالفة. 

  وهو  عباس ابن  إلى  انتهيت :قال األعرج  بن  الحكم عن  صحيحه ف  مسلم   ا أيض   وروى 

  هالل رأيت   إذا  :فقال عاشوراء، يوم  صوم  عن أخبين : له فقلت زمزم، ف ه رداء   د  متوس  

  وسلم  عليه  اهلل  صلى  دمحم   كان  هكذا :قلت  ، اصائم   التاسع  يوم  وأصبح  د،فاعد   م المحر  

  يوضح اومم   ... والعاشر  : يعني التاسع، صم :عباس ابن  قول ومعنى .(4) نعم :قال  يصومه؟

 
 (.1126مسلم ) حيحص( 1)
 (.466-465/ 1اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )( 2)
 بنحوه.( 3944خرجه البخاري )( أ3)
 (.1133حيح مسلم )( ص4)



 ذاك  إذ   اليهود   أن    ذلك  نسخ؛  ثم  الهجرة،  صدر  ف   كان  ماإن    هبم  هالتشب    من  جاء  ما  كل    أن    :ذلك

 غيرها. وال  بعالمة ال لباس،  ف  وال شعور   ف ال ، المسلمين عن  زونيتمي    ال كانوا 

  بن عمر  زمن  ف  ظهوره  كمل  الذي  واإلجماع  والسنة الكتاب  ف  ذلك  بعد ثبت  ه إن   ثم 

  والهدي. الشعار  ف  ومفارقتهم  الكافرين  مخالفة  من اهلل  شرعه  ما عنه  اهلل  رضي  الخطاب 

  وإلزامهم  كالجهاد، هوعلو   الدين  ظهور مع إال تكون ال  لهم المخالفة أن   :ذلك  وسبب

  ا فلم   لهم، المخالفة تشرع لم ضعفاء   األمر أول ف المسلمون كان فلما والصغار، بالجزية

 . (1) "ذلك شرع  وعال وظهر الدين   كمل

  المخالفة ب مرناأ   نافإنَّ  لنا رعوش   والنصارى ودهالي عند امشروع   كان ما أنَّ  الوجه الثالث:

  والسنة الكتاب دالئل من ذكرنا قد" :اهلل رحمه يقول ،فعلهم مثل على نوافقهم فلم ،صفة  

  مخالفتهم وأن   عنه،  منهي   الجملة ف هبم  التشبه   أن   على دل   ما  واالعتبار  واآلثار  واإلجماع 

 ثالثة أعمالهم أنَّ  اعلم ثم المواضع. بحسب ااستحباب   اوإم   اإيجاب   إما مشروع، هديهم ف

 :أقسام

  هملكن   لهم ا مشروع   كان أنه  يعلم  ال  أو  لهم،  امشروع   كان كونه   مع ديننا  ف  مشروع  قسم  

 اآلن.  يفعلونه

 القرآن. شرع   نسخه  ثم  امشروع   كان  وقسم  

 أحدثوه.  هم  ماوإن   بحال، امشروع   يكن لم  وقسم  

  العادات  ف تكون أن وإما المحضة، العبادات ف تكون أن إما  الثالثة األقسام  وهذه

 . أقسام  تسعة فهذه  والعادات، العبادات   تجمع أن وإما اآلداب،  وهي المحضة

 وهم لنا مشروعا  كان ما أو الشريعتين، يف مشروعا كان ما وهو- األول القسم فأما

  ذلك  صفة  ف  المخالفة  تقع  فهنا  والصيام،  الةالص    كأصل  أو   ،عاشوراء  كصوم  فهذا  -يفعلونه

 مخالفة   والمغرب الفطور  بتعجيل  أمرنا كما  وعاشوراء،  تاسوعاء صوم  لنا سن   كما العمل، 

  النعلين  ف بالصالة أمرنا  وكما ،الكتاب  ألهل  مخالفة   السحور وبتأخير  الكتاب، ألهل

   .(2)" العبادات ف  كثير وهذا لليهود، مخالفة  

 ثاني ا: فضل صيام عاشوراء:

 
 (.170/  21(، وانظر يف نفس املعىن: جمموع الفتاوى )471-466/  1اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )(  1)
 ا.ص  ( ملخَّ 474-473/ 1اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )( 2)



ر صيام  من المسائل المتعلِّقة بفضل صيام يوم عاشوراء مسألة تكفيره للذنوب، فهل   يكفِّ

 يوم عاشوراء كبائر  الذنوب؟ 

ر ابن تيمية رحمه اهلل أن  الت كفير الوارد ف عاشوراء ال يتناول كبائر  الذنوب، فإن ها   يقر 

 خاص  
  يومِ   صيام  »صح  عنه صلى اهلل عليه وسلم أن ه قال:  " ة، يقول رحمه اهلل:  تحتاج إلى توبة 

ر ال يوجب  لكن إطالق القول بأن ه يكف    ، (1)«ر سنةيوم عاشوراء يكفِّ   ر سنتين، وصيام  عرفة يكفِّ 

الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى »ر الكبائر بال توبة، فإن ه صلى اهلل عليه وسلم قال: أن يكف  

هي أفضل من الصيام،  ومعلوم  أن  الصالة   ، (2)«الكبائر بِت نِ إذا اجت   لما بينهنَّ  ارة  رمضان كفَّ 

ده  الكبائر كما قي   إال باجتناب   ر السيئات  م من صيام يوم عرفة، وال يكف  وصيام رمضان أعظ  

ا يكف  أو يومين تطو   يوم   أن  صوم   ن  ظ  فكيف ي   ،النبي صلى اهلل عليه وسلم ر الزنا والسرقة ع 

الة وصيام  فهذا ال يكون.  !ونحوه؟ والسحرالخمر والميسر  وشرب   وتكفير الط هارة والص 

غائر فقط، وكذا الحج؛ ألن  الصالة ورم  .(3) "ضان أعظم منه رمضان وعرفة وعاشوراء للص 

وقد استدل  رحمه اهلل هنا بدليل األولى، فقد جاء نص  عن النبي صلى اهلل عليه وسلم  

ر الكبائر، فصيام التطوع من باب أولى. وف هذا رد   ال تكف   المفروضة ن فيه أن الصلواتيبي  

ف صيام  العظيم ال يمكن أن يكون   هذا الفضل   ة أن  ة بحج  على منكري هذا النوع من السن  

 ر خاطئ  ع، فينكرون أحاديث الفضائل لهذا السبب! وقد قالوا هذا القول بناء على تصو  تطو  

 ره صيام عاشوراء، وهي الصغائر دون الكبائر.  لنوع الذنب الذي يكف  

 :ومقتل الحسين ثالث ا: عاشوراء

  ف وذلك عنه، اهلل  رضي  الحسين استشهاد   :اليوم  هذا  ف حدث ما أعظم من أن   شك   ال

 عاشوراء  يوم  ف الحادثة  هذه بعد المسلمونو  ،(4)وستين إحدى  سنة معاوية  بن  يزيد عهد

  موقف   اهلل  رحمه  تيمية  البن وكان ،بسببها كثيرة  بدع   ثت حد  است   فقد قبلها؛  كانوا  كما  ليسوا

  هتصوير   البعض يحاول  ما  خالف  على  وهو  عنه،  اهلل رضي الحسين استشهاد  من واضح  

  وسلم  عليه  اهلل   صلى  النبي   بيت  آل  من  موقفه  أن    رغم   ،(5) لهم  كاره    البيت  آلل  مبغض    ه أن    على

 
 بق خترجيه.( س1)
 (.233خرجه مسلم )( أ2)
 (.126/ 3املستدرك على جمموع الفتاوى )( 3)
 (.186/ 8البداية والنهاية )، و (400/ 5اتريخ الطربي ) :نظر( ا4)
 :على الرابط كمال احليدري  اهتامات :نظر( ا5)

https://www.youtube.com/watch?v=VdIxYf4NkPI   
  ما يف نفسه عن مع حماولته طيَّ -نه قال: "ومع تقادم العهد بقي ابن تيمية إحىت  ،وممن اهتمه بذلك أيض ا أمحد اخلليلي 

كتاب   :انظر .هه بفرعون"نه شبَّ إتنفلت منه عبارات، تشي عما يعتمل بني حناايه من احلقد على أيب طالب، حىت  -الناس
 (.60ص: ) االستبداد مظاهره ومواجهته ألمحد اخلليلي

https://www.youtube.com/watch?v=VdIxYf4NkPI


  ،همحق    ن م    صانتق    من    بالسوء  ذكر و  ،هموأنصف    ،البيت  آل  أحب    فقد  ا، تمام    ذلك   عكس    كان 

  ، (1) "عليه ر يؤج    واجب   فرض   عندنا تهممحب  " :فقال ،البيت  أهل تحبون  ال :له  قيل   قد  بل

سن ي   مسلم كل   شأن  هو كما  البيت  ألهل امحب   اهلل رحمه فكان 
  ما باختصار  وسنذكر  ،(2) 

  مقصدنا   ليس  ه ن  إ  إذ   ؛ اءور عاش  ليوم   ذكره   سياق  ف  الحسين  مقتل   عن  اهلل   رحمه  تيمية   ابن   قاله

 : اآلتية النقاط  عب وذلك ،عنه اهلل رضي الحسين استشهاد   من موقفه  ذكر ف  عوس  الت  

   :خروجه مبعث بيان  - 1

  إليه بعث   أن  بعد العراق   إلى منها  خرج ثم المكرمة،  مكة  ف عنه  اهلل رضي  الحسين  كان  

  هذا عن الكرام  الصحابة من  عدد   هناه وقد  ،وهع  ليباي   إليهم القدوم  إلى تدعوه بكتب   هاأهل  

  عنهم  اهلل رضي عمر  وابن  عباس  ابن  هناه ن فمم   المفاسد، من  ذلك  ف  رأوا  ما ل   الخروج

  وابن ،(3) اهلل رحمه  استشهد حيث العراق  إلى  ذهب عنه  اهلل  رضي  الحسين لكن أجمعين،

  من  ولعن   عنه  اهلل  رضي -   والحسين"  :يقولف  عاشوراء  يوم   استشهد  أنه  د يؤك    اهلل  رحمه  تيمية

  إلى  خروجه  سبب   بيان    ف  ويقول  ،(4)"وستين  واحد    عام    عاشوراء  يوم    تل ق    - بقتله  ورضي  قتله

  ولم  باألمر،  قام  إذا  والمعاونة  صربالن   ووعدوه ،الحسين   كاتبوا طوائف وقامت" : العراق

  وأعانوا ه،عهد   ونقضوا  وعده، أخلفوا هعم   ابن إليهم أرسل  ا م  ل   بل ذلك، أهل نم   يكونوا

  كابن- للحسين ةوالمحبَّ  الرأي أهل وكان .معه ويقاتلوه عنه يدفعوه أن وعدوه من عليه 

  أنَّ  ورأوا منهم، يقبل   وال إليهم،  يذهب   ال  بأن عليه أشاروا -وغيرهما عمر وابن عباس

  اهلل أمر  وكان ،قالوا كما األمر وكان ،يسر   ما عليه ب  يترتَّ  وال بمصلحة، ليس  إليهم هخروج  

 ا.مقدور   اقدر  

  عوهيد   أن منهم طلب رتتغي   قد  األمور أن   ورأى  عنه  اهلل رضي الحسين خرج ا فلم  

  ستأسر،ي   حتى وهذا  هذا فمنعوه يزيد، هعم   بابن يلحق أو الثغور، ببعض يلحق أو ع،يرج  

 بأهل  وألحقه  ، هبا اهلل  أكرمه  شهادة   ا شهيد   ا مظلوم   معه  ممن  وطائفة   فقتلوه  فقاتلهم  ، وقاتلوه

 .(5) "الناس  بين  اشر    ذلك  بوأوج    عليه،   واعتدى  ظلمه   من   هبا  وأهان  الطاهرين،   الطيبين  بيته

 :امظلوم   قتل هوأنَّ   عنه الل  رضي الحسين مكانة بيان   - 2

 
 (.487/ 4جمموع الفتاوى )( 1)
خلالد   جهوُد ابنِّ تيميَّة  يف الد ِّفاعِّ عن آلِّ البيتو نظر يف ذلك: أهل البيت عند شيخ اإلسالم ابن تيمية لعمر القرموشي، ( ا2)

ح.  الرابَّ
 (.173-172/ 8البداية والنهاية البن كثري ) :ظر( ان3)
 (.505/ 4جمموع الفتاوى )( 4)
 (.200-199/ 1الفتاوى الكربى )( 5)



  تلق   قد هأن   يذكر الحسين استشهاد  عن اهلل رحمه تيمية ابن فيها ثيتحد   مرة كل   ف

ى  ا، مظلوم     كما  البيت   آل  ألعداء  ا موالي    كان   فلو أنه   قاتله،   عن   بالسوء  ثتحد  ي و  عليه،   ويرتض 

  األمور  ويضع ،الحق   يذكر هلكن   اهلل؛ رحمه ذلك  منه كان لما عي خصوم شيخ اإلسالم يد  

  معه  ممن   وطائفة    فقتلوه   فقاتلهم   ، وقاتلوه"   : اهلل  رحمه  يقول   الشريعة،  وضعته   الذي  هاموضع  

  ظلمه  من  هبا  وأهان  الطاهرين،   الطيبين  بيته  بأهل   وألحقه  ،هبا  اهلل   أكرمه  شهادة  اشهيد    ا مظلوم  

  قتلته  عاشوراء يوم  عنهما اهلل رضي علي بن الحسين قتل افلم  " : ويقول ،(1) "عليه واعتدى 

 بيته، أهل  من أكرم  من هبا  أكرم  كما هادة،بالش   الحسين اهلل  وأكرم  الباغية، المةالظ   الطائفة

 وأعلى منزلته هبا اهلل  رفع امم   شهادته  وكانت وغيرهم، ا علي   وأباه  ا وجعفر   حمزة  هبا  أكرم 

  بالبالء، إال نالت   ال  العالية والمنازل الجنة، أهل  شباب اد  سي   الحسن وأخوه هو هفإن   درجته،

 ثم ،األنبياء» :فقال ؟بالء   أشد   الناس أي   :سئل لما وسلم عليه  اهلل صلى النبي قال كما

 يف  زيد   صالبة  دينه  يف  كان   فإن  دينه،  حسب  على  الرجل  بتلىي    ،فاألمثل  األمثل   ثم  ،الصالحون

  األرض على يمشي حتى  بالمؤمن  البالء يزال  وال  عنه، ف خفِّ  رقة دينه يف  كان وإن  ،بالئه

  المنزلة  من  سبق  ما  تعالى  اهلل  من   لهما  سبق  قد  والحسين  الحسن  فكان  ،(2) «خطيئة  عليه  وليس

  عز   ف  لداو   همافإن   يب،الط   همالسلف   لص  ح   ما  الءالب   من  لهما حصل قد  يكن ولم العالية،

  اهلل صلى النبي   ومات ويكرموهنما، موهنمايعظ   والمسلمون وكرامة، عز   ف ياوترب   اإلسالم،

  لحقهما ي   بما ابتالهما أن عليهما اهلل نعمة كانت ... مييزالت   سن   يستكمال ولم وسلم عليه 

  تلق   وقد منهما أفضل   طالب أبي بن علي   فإن   ،منهما أفضل   كان  من  ابتلى  كما همابيت   بأهل

 . (3) "اشهيد  

  أو  الحسين قتل  من اوأم  "  : فيه يقول تيمية  ابن  فإن   عنه الل  رضي الحسين قاتل  عن اأمَّ 

  منه اهلل لقب  ي   ال أجمعين،  والناس والمالئكة اهلل لعنة فعليه بذلك ي  رض   أو قتله على أعان

 . (4)"عدال   وال  اصرف  

 : الحسين قتلم   قضيةِ  يف  المسلم على  الواجب - 3

  من  األمة ف  ذلك  بعد ث حد   وقد  عاشوراء،  يوم  ف عنه  اهلل رضي  الحسين استشهد

  عند منه مطلوب   والمسلم  قبل، ن يك   لم ما البدع وإظهار الدماء وسفك بوالتحز   فرق الت  

ين  } : اهلل ذكر  كما  ويقول يسرتجع أن  المصائب
ذ  ا ال  م   إ ذ  اب ت ه  يب ة   أ ص 

ص  وا  م  ال  ه   إ ن ا ق  إ ن ا ل ل  ي ه   و   إ ل 

 
 (.200-199/ 1الفتاوى الكربى )( 1)
"، وصححه ابن حبان حديث حسن صحيحوقال الرتمذي: " ،(1481أمحد )و  (،2398الرتمذي )( أخرجه 2)

(2920،2921). 
 (.170-196/ 1الفتاوى الكربى )( 3)
 (.487/ 4جمموع الفتاوى )( 4)



ون   ع  اج    اتللحزبي   مدعاة   الحدث   هذا  يكون   أن  نةالس   عن الخروج ومن ،[156 :البقرة] { ر 

 عام.  كل  البدع  وإظهار فرق والت  

  الحسين  استشهاد   رتذك    عند  هفعل    المسلمين  على  يجب  ما   ن امبي    اهلل   رحمه  تيمية  ابن  يقول

  أن للمؤمن فينبغي العهد  طول  بعد  كرتذ   إذا وغيره  الحسين مصيبة   فإن  " :عنه اهلل رضي 

  وإذا  ، هبا  أصيب  يوم    المصاب  أجر  مثل    األجر  من  عطىلي    ؛هورسول    اهلل   أمر   كما  فيها   يسرتجع  

 طول مع فكيف بالمصيبة، العهد حدثان  عند واالحتساب ببالص   أمر   قد تعالى اهلل  كان

  وما ا،مأتم   عاشوراء يوم  خاذ ات   من   والغي   الل الض   ألهل يطانالش   نهزي   ما  فكان مان؟!الز  

  كذب   فيها التي األخبار  ورواية الحزن، قصائد   وإنشاد  ياحة،والن   الندب  من فيه يصنعون

 وإلقاء   والحرب،  حناءالش    وإثارة   ب،والتعص    الحزن  تجديد    إال  فيه  ليس  فيها  دقوالص    ،كثير

  والفتن الكذب  وكثرة  األولين، ابقينالس   سب   إلى  بذلك وسلوالت   اإلسالم، أهل بين  الفتن

  بحسب هورسول   اهلل يطيعون واالعتدال  االستقامة  وأهل" :اهلل رحمه ويقول ،(1) "الدنيا ف

 يرتكون  وال   ،استطاعوا  ما  منه  تواأ    بأمر    الرسول    أمرهم  وإذا   ، استطاعوا  ما   اهلل   قونفيت    ،اإلمكان

ا } :تعالى قال كما بل ،عنه هنى ما  غيرهم  لفعل به مروا أ   ما ا ي  ين   أ ي ه 
ذ  ن وا ال  م   آم  ي ك  ل  م   ع  ك  س    أ ن ف 

م   ال ك  ر  ن   ي ض  ل   م  ا  ض  ت م   إ ذ  ي  ت د    يزيلون وال  ،معصية   على  ا أحد   نونويعا وال  ،[105 :المائدة] { اه 

  ؛األمور  عامة ف  وسط   فهم ،بالمعروف إال  بالمعروف يأمرون  وال ،منه أنكر   هو بما  نكر مال

  أمته اختالف ذكر  لما الناجية ائفةالط   هم بأن   وسلم عليه اهلل صلى النبي وصفهم ولهذا

 وافرتاقهم. 

  سيدي وأحد ،هنبيِّ  سبط فيه الل أكرم الذي عاشوراء يوم هو الذي  اليوم أنَّ  :ذلك ومن

  عظيمة  مصيبة   ذلك  وكان  ،األشقياء   الفجرة  من   قتله   من  أيدي  على   بالشهادة   الجنة  أهل  شباب

  بنت فاطمة عن وغيره  أحمد اإلمام  روى وقد ،اإلسالم  ف الواقعة  المصائب  م أعظ   من

  ،عنهم اهلل رضي علي بن الحسين  عن أبيها - أبيها مصرع شهدت قد  كانت  وقد- الحسين

 همصيبت    فيذكر   بمصيبة    صاب ي    رجل    من   ما»   : قال  ه أن    وسلم  عليه   اهلل   صلى   اهلل   رسول  ه جد    عن

  فقد،  (2) «بها  أصيب  يوم  أجره   مثل  األجر   من  الل  أعطاه  إال  ،ااسترجاع    لها  فيحدث  ،قدمت  وإن

  محاسن من فكان ،العهد تقادم  مع  ذكرها د سيتجد   العظيمة المصيبة هذه مثل أن   اهلل  علم

  فعله  ذلك  أن   ريب وال ، أوال   به  والمصاب المصيبة صاحب   الحديث   هذا  روى أن  اإلسالم 

 
 (.201/ 1الفتاوى الكربى )( 1)
(، وقال ابن حجر يف 64/ 1وضعَّفه البخاري يف الضعفاء الكبري ) (،1734أمحد )و  (،1600بنحوه ابن ماجه ) خرجه( أ2)

 . "يف إسناده ضعف(: "332/ 1اإلصابة )



  ،الشهداء  منازل    له   اتبليغ  و  ،اهلل  عند  ومنزلته  لدرجته   اورفع    ،عنه  اهلل  رضي   للحسين  كرامة    اهلل

 .(1) " البالء  بأصناف لواابت   الذين بيته  بأهل له اوإلحاق  

 وغيرها: المآتم إقامة من  الحسين استشهاد بعد  حدث  امَّ م  تيمية ابن موقف  -4

  الفرق  بعض   أن إال   واالسرتجاع، واالحتساب ببالص   المصائب عند  المسلمين اهلل  أمر  

  فاستحدثت ،المسألة هذه ف الشرع هدي على رتس   ولم النبوة،  منهاج على تبق   لم كالشيعة

  لها وأن   ضالل، بدع   أهنا اهلل رحمه تيمية ابن نويبي   سلطان، من هبا اهلل أنزل ما  كثيرة   ابدع  

  الخرافة  وحل  إلى  األمة  دخل ت    أن   اإم    البدع    وهذه  ها،كل    اإلسالمية   األمة   على  خطيرة    مآالت  

  به،  أمرت   ولم   ،للشريعة   مراد    غير   ذلك   وكل  والثأر،   الدماء  مستنقعات  إلى   هاتجر    أو   والدجل، 

 كيوم  ؛الشريعة  ف  م معظ   هو  ما  : الثالث وع الن  " : اهلل رحمه  تيمية  ابن  يقول ،عنه  ت هن بل

 األول والعشر  ،رمضان  شهر من  األواخر  والعشر  ،العيدين  ويومي عرفة،  ويوم  عاشوراء، 

  األوقات  من ذلك ونحو المحرم، من األول  والعشر ويومها، الجمعة  وليلة الحجة، ذي من

ا   يصير  ما   ذلك   وتوابع  ، فضيلة    له   أن    يعتقد  ما   فيه  يحدث  قد  رب الض    فهذاالفاضلة،    ينهى  منكر 

  وغير  عجم  والت    نحز  والت    شعط  الت    من   عاشوراء  يوم   ف  األهواء  أهل  بعض  أحدث  ما  مثل  ؛عنه

 وال وسلم، عليه اهلل  صلى رسوله  وال ، تعالى اهلل يشرعها لم التي المحدثة األمور من ذلك

  ام  ل   لكن  ،غيرهم من وال وسلم عليه  اهلل صلى اهلل  رسول بيت  أهل من ال السلف، من أحد  

  الذين   الفجرة  بأيدي  بيته  أهل  من  وطائفة  الجنة  أهل  شباب  سيدي  أحد  هنبي    سبط  فيه  اهلل  أكرم 

  من المصائب به  ىيتلق   بما ىتتلق   أن  يجب المسلمين عند مصيبة   هذه وكانت ،اهلل  أهاهنم

 عند به اهلل أمر ما خالف   اليوم  هذا مثل ف البدع  أهل بعض فأحدث ،المشروع االسرتجاع

 رضي  الحسين  فتنة  من  البآء  حابة الص    ف  والوقيعة  الكذب  من   ذلك  إلى   واوضم    المصائب،

ا وغيرها عنه اهلل   ،الحسين بنت فاطمة عن روي وقد ورسوله، اهلل يكرهها امم   أخرى أمور 

  من» : وسلم عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول قال  : قال عنهم اهلل  رضي علي  بن  الحسين أبيها  عن

ا، فأحدث  مصيبته،  فذكر بمصيبة،  أصيب   األجر  من له  الل كتب عهدها،  تقادم  وإن  استرجاع 

  بنته  وعنه  عنه، اهلل رضي  الحسين الحديث هذا  مثل روى كيف ر فتدب  ، (2)«أصيب يوم مثلها

 بل المسلمين، دين ف ليس فهذا مآتم   المصائب  ام أي   أمثال اتخاذ  اوأم   مصابه! شهدت  التي

 . (3)"أقرب الجاهلية  دين  إلى هو

 : منها مسالك عدة  وحرمتها األفعال هذه بدعية  بيان يف  الل رحمه تيمية ابن سلك دقو

 
 (.44حقوق آل البيت )ص: ( 1)
 .سبق خترجيه( 2)
 (.131-129/ 2اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )( 3)



  وبناء  الوعيد، فيه وذكرت الشريعة، عنه نهت  مما األفعال هذه  أن  بيان :المسلك األول

  طائفة   فصارت"  : اهلل رحمه  يقول  ، يفعلها أن  للمسلم يجوز  وال  الدين، من  ليست فهي  عليه

 خذتت   ،بيته أهل ومواالة مواالته تظهر -غاوية  ةضال   وإما  منافقة، ملحدة اإم  - ظالمة  جاهلة

 وشق   الخدود، لطم من ؛الجاهلية شعار فيه وتظهر ونياحة، وحزن مأتم   يوم  عاشوراء  يوم 

  الصب  هو ماإن   المصيبة  ف ورسوله  به اهلل  أمر والذي الجاهلية.  بعزاء ي والتعز   الجيوب، 

ين  } :تعالى قال كما واالسرتجاع، واالحتساب اب ر  ر  الص  ب ش  م  (155)  و  اب ت ه  ا أ ص  ين  إ ذ 
ذ  ال 

ون    ع  اج   ر 
ي ه  إ ن ا إ ل   و 

وا إ ن ا ل ل ه  ال  يب ة  ق 
ص  ئ ك     (156) م  أ ول َٰ ة  و  م  ح  ر  ب ه م  و  ن ر  ات  م  ل و  ي ه م  ص  ل  ك  ع 

ئ  أ ول َٰ

ون   ت د  ه  م  م  ال    ليس»   : قال  ه أن    وسلم  عليه   اهلل  صلى   النبي   عن   حيح الص    وف   ،[157-155  :]البقرة  {ه 

  الصالقة من  بريء أنا» :وقال ،(1)«الجاهلية بدعوى ودعا الجيوب وشق الخدود لطم  من امنَّ 

  من  سربال    وعليها  القيامة   يوم    قام ت    موتها   قبل  بتت    لم   إذا  النائحة  »  :وقال  . (2)«والشاقة  والحالقة

 . (4)"(3) «ب جر    من  رع ودِ  رانقطِ 

 يفعله ولم المصائب، عند وسلم عليه الل صلى النبي   يفعله لم هذا أن :الثانالمسلك 

 أين فمن الحسين، بيت آل يفعله ولم طالب، أبي بن علي استشهاد عند  والحسين الحسن

  مآتم هاأوقات   واتخاذ  المصائب ف المآتم اتخاذ   اأم  " :اهلل  رحمه يقول األفعال؟! هذه شرعوا

 من  أحد   وال ، موسل   عليه اهلل  صلى اهلل  رسول يفعله  لم  أمر   وهو ،اإلسالم  دين   من  فليس

  وقدغيرهم،  وال ، البيت أهل قادة من وال ، بإحسان لهم ابعينالت   من وال ،األولين ابقينالس  

  ذلك  على  تمر    وقد  ،ه بيت    أهل    من   دهشه    من  الحسين  مقتل    وشهد  ، بيته  أهل    علي    مقتل    شهد

  وال امأتم   يحدثون ال ،وسلم عليه اهلل صلى  اهلل رسول ةبسن   كونمتمس   وهم كثيرة سنون  

  الحزن من به بأس ال ما يفعلون أو  ،ورسوله اهلل أمر كما  ويسرتجعون يصبون بل ،نياحة

 .(5) "المصيبة قرب   عند والبكاء 

  يفعله ولم عنه، نهت قد بل ،رعالشَّ  به  يأت  لم اليوم الشيعة تفعله ما أنَّ  :األمر وخالصة

 أبيه. استشهاد بعد عنه  الل رضي الحسين يفعله لم بل  وسلم، عليه  الل صلى النبي بيت آل

 :عاشوراء يوم يف  ومظاهره  الفرح  إظهار  منموقف ابن تيمية  - 5

  التي البدع  من  الجيوب وشق   الخدود  وضرب   المآتم وإقامة   الحزن  إظهار كان  إن

ا  عاشوراء  يوم   اإلنسان    يجعل    أن  البدع  من   اأيض    هفإن    ،ف يوم عاشوراء  الشيعة  استحدثتها   يوم 

 
 (.103(، ومسلم )1294البخاري )خرجه ( أ1)
 .بنحوه(، 104(، ومسلم )1296خرجه البخاري )( أ2)
 (.934خرجه مسلم )( أ3)
 (.200/ 1الفتاوى الكربى )( 4)
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  ابن  إنصاف ومن ذلك، غير أو خضاب أو  باكتحال   صه يخص   أو رور، والس   الفرح إلظهار

ا تين البدع   يذكر  أنه  الل رحمه تيمية  على يتحامل  بأنه همه يتَّ  من  م مزاع على رد  وفيه ،جميع 

  أو طائفة   أي   فوق اهلل فدين  هم،غيرِ  عن  يتغاضى  أو بحق، ليس  ما  عنهم  يذكر أو ،الشيعة

   كانت. طائفة  أي   من  البدع  كل  وفوق حزب،

  يقول  واحد،   حديث    فيها  يصح    ال   هاأن  بي ن  و  ،البدع  هذه   عن   اهلل  رحمه  الشيخ  ث تحد    وقد

  لها، أصل   ال موضوعة  أحاديث إلى مستندة   أشياء فيه اسالن   بعض   ث  وأحد  "  :اهلل رحمه

  األمور  من ونحوها األشياء وهذه ،المصافحة أو ل،التكح   أو فيه، االغتسال فضل :مثل

 صومه.  المستحب ما وإن    مكروهة،  هاكل   المبتدعة،

  محمد   بن  إبراهيم   حديث  فيها  ما  أعلى  معروفة   آثار  ف  العيال   على   وسيعالت    ف  روي  وقد

 . سنته  سائر   عليه  اهلل   ع وس    عاشوراء  يوم   أهله  على   عوس    من  أنه   بلغنا   : قال  أبيه   عن  ، رالمنتش  بن

  ظهرت لما ضعو   هذا أنَّ  واألشبه قائله، عرفي   ال منقطع  بالغ   وهذا  عيينة. ابن  عنه رواه 

ا عاشوراء يوم   خذوااتَّ  هؤالء فإنَّ  ،افضةوالرَّ  اصبةالنَّ  بين ةالعصبيَّ   فيه أولئك  فوضع ،مأتم 

ا ا، واتخاذه فيه،  عالتوس   تقتضي آثار     .(1) "باطل وكالهما  عيد 

  ابعون الت   وال الصحابة  ايفعله ولم  ،حديث   فيها  يرد  لم األفعال   هذه  أن   اهلل  رحمه ن ويبي  

  عاشوراء  يوم   ف  اسالن    يفعله   ا عم    ئلس    فقد  ،األئمة  من  أحد  ذلك   يستحب   ولم   بإحسان،   لهم

  ،ذلك وغير  السرور وإظهار  الحبوب  وطبخ والمصافحة  والحناء  واالغتسال  الكحل  من

  حديث   يرد  لم وإذا ال؟ أم  صحيح حديث   وسلم عليه اهلل صلى النبي عن ذلك ف ورد  فهل

   ال؟  أم  بدعة  ذلك  فعل يكون   فهل  ذلك  من شيء   ف  صحيح  

  صحيح   حديث   ذلك  من شيء ف يرد  لم العالمين.  رب  هلل  الحمد" : اهلل رحمه فأجاب 

  ؛المسلمين   ةأئم    من  أحد    ذلك  استحب    وال   أصحابه،  عن  وال   وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  عن

 النبي عن ال ا،شيئ   ذلك ف المعتمدة  الكتب أهل روى وال ،غيرهم وال األربعة ةاألئم   ال

  الصحيح،   كتب  ف  ال  ا،ضعيف    وال  اصحيح    ال  التابعين،  وال  حابةالص    وال  وسلم  عليه  اهلل  صلى

 الفاضلة. القرون  عهد على  األحاديث هذه من  شيء   يعرف   وال المسانيد،  وال ننالس    ف وال

  عاشوراء  يوم  اكتحل  من أن    رووا  ما  مثل  أحاديث ذلك  ف  المتأخرين   بعض روى   ولكن

  ذلك. وأمثال  العام،  ذلك يمرض  لم  عاشوراء  يوم  اغتسل  ومن العام،  ذلك من  يرمد  لم

  السفينة واستواء  آدم، توبة عاشوراء يوم  ف  أن   ورووا وراء، عاش   يوم  صالة   ف فضائل ورووا 

 بالكبش الذبيح وفداء ار،الن   من إبراهيم وإنجاء  يعقوب، على  يوسف ورد  الجودي، على

 
 (.132-131/ 2اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )( 1)



  وسع  من  هأن    وسلم  عليه   اهلل  صلى  النبي  على  مكذوب    موضوع    حديث  ف  ورووا   ذلك.  ونحو

  عليه  اهلل   صلى   النبي   عن   كله   هذا   ورواية   ، (1) السنة  سائر   عليه  اهلل  وسع  عاشوراء   يوم   أهله   على

   .(2)"كذب  وسلم 

  قد اليوم  هذا  ف الفرح مظاهر  ف يترو    التي األحاديث هذه بعض   أن   اهلل رحمه يرى بل

  ؛األمور سائر  اوأم  " : اهلل رحمه  يقول عنه، اهلل  رضي  طالب أبي بن علي   يكره  نمم   ضعت و  

  وتوسيع لباس تجديد  أو حبوب،  غير ا وإم   حبوب  إما  العادة، عن خارج طعام  اتخاذ  مثل

  قصد  أو   به،   مختصة  كصالة    مختصة؛  عبادة  فعل   أو   اليوم،  ذلك  العام   حوائج   اشرتاء  أو   نفقة،

  أو  واالختضاب، االكتحال أو  الحبوب، هبا  ليطبخ األضاحي لحوم  خار اد   أو  بح، الذ  

 دعالب    من  فهذا ذلك، ونحو والمشاهد،   المساجد   زيارة  أو  التزاور   أو  التصافح،   أو   االغتسال

  هااستحب   وال اشدون، الر   هخلفاؤ   وال  وسلم عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول   ها يسن   لم التي  المنكرة 

  وال حنيفة،  أبو  وال  سعد،  بن الليث  وال الثوري،  وال ، مالك ال ، المسلمين ة أئم   من أحد  

 من  هؤالء  أمثال وال  راهويه،  بن  إسحاق  وال  حنبل،  بن  أحمد  وال افعي، الش   وال األوزاعي، 

  كانوا قد ةاألئم   أتباع من المتأخرين  بعض  كان وإن ،المسلمين وعلماء المسلمين ةأئم  

  ،صحيح ذلك  بعض   إن   :ويقولون ا، وآثار   أحاديث  ذلك ف  يروون و  ،ذلك  ببعض يأمرون 

 األمور.  بحقائق المعرفة  أهل  عند ريب   بال غالطون مخطئون فهم

  وسع  من»  :الحديث  هذا عن  حنبل  بن  أحمد  سئل :مسائله ف الكرماين  حرب قال  وقد

  بن  محمد  بن  إبراهيم  عن  يروى  أثر  عندهم  ما   وأعلى   ا. شيئ    يره  فلم  «عاشوراء  يوم   أهله  على

 .سنته  سائر   عليه  اهلل  ع وس    عاشوراء  يوم   أهله  على  عوس    من   أنه   بلغنا   : قال  أنه   أبيه   عن   ، المنتشر

  من كان  محمد بن وإبراهيم  ا. صحيح   فوجدناه عاما  ستين  منذ  جربناه  : عيينة بن سفيان قال 

 البدع  أهل  من هذا قال الذي فلعلَّ  بلغه، نعم   وال  هذا سمع نمم   رذك  ي   ولم الكوفة،  أهل

  بالفاسد  الفاسد مقابلة بالكذب الرافضة يقابلوا  أن ويريدون ،هوأصحاب   اعلي   يبغضون الذين

 .(3) "بالبدعة  والبدعة

  ةاألم    بين  تفريقو  ومأتم    حزن    يوم   عاشوراء  يوم   يجعل  الذي  رفالط    مبتدعان،  رفانفالط  

  ويخصه ،وسرور   فرح يوم  فيجعله  هذا يقابل الذي والطرف الكرام، للصحابة وسب  

  اوأم  "  :ذلك  بيان  ف   اهلل  رحمه   يقول  ذلك،  وغير  األهل  على  والتوسيع  واالكتحال  باالغتسال

 رأس مسح أو المصافحة  أو  االغتسال أو الخضاب أو عاشوراء يوم  الكحل ف  ىيرو   ما

 
 (.203/ 2كره ابن اجلوزي يف املوضوعات )( ذ 1)
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  عليه اهلل صلى النبي على كذب ذلك فكل ،ذلك ونحو الذبح أو الحبوب أكل أو يماليت

  من فيه  البدع  أهل يفعله وما ، الدين أئمة عند  شيء منه يستحب ال بدعة ذلك ومثل  ، وسلم

  البدع  أعظم من أيضا هو عنهم  اهلل رضي الصحابة  وسب والمأتم والندب النياحة

 .(1) "ضاللة  بدعة  وكل  ، والمنكرات

ا: عاشوراء واالبتداع يف الدين:   رابع 

  به  يأت لم  وهذا ، خاصة   بصالة له همتخصيص   :عاشوراء يوم  ف  الناس  بعض يفعله  امم  

ا   التخصيص    فيكون  ،رع ش  لا   وصلوات"  :ذلك  بيان   ف  اهلل   رحمه  تيمية  ابن  يقول   للسنة،  مخالف 

  من ذلك  وأمثال عاشوراء، يوم  وصالة  العيدين ليلتي وصالة  الثالثة، األشهر ف  تذكر أخر 

  ذلك  أن   بحديثه  المعرفة  أهل فاق ات   مع  وسلم عليه اهلل صلى  بيالن   عن  ة المروي   الصلوات 

  وهم به،  فعملوا  ا صحيح   فظنوه  ين، والد   العلم  أهل  من  ا أقوام   ذلك بلغ ولكن عليه،  كذب  

  :اهلل رحمه ويقول ،(2) "نةالس   مخالفة على ال واجتهادهم، قصدهم حسن على مأجورون 

  كذب، وهي السنة من وهنا يظن   أحاديث   السنة  إلى ينتسب ن مم   كثير   على  يروج قد  وكذلك "

 واالغتسال،  فيه،  الكحل وفضل ،الصوم  غير عاشوراء فضائل ف المروية  كاألحاديث

 ف   وليس  ذلك،  ونحو  فيه،  العيال  على   النفقة   وتوسعة  والمصافحة،  والخضاب،  والحديث،

  هكل    فهذا  ،فيه  معينة  صلوات    فضل  يف  يروى  ما  وكذلك  الصوم.  غير  صحيح  حديث    عاشوراء

 ف العلم  أهل  ة أئم   من  أحد   األحاديث  هذه ينقل  ولم المعرفة،  أهل فاق بات   موضوع   كذب  

   .(3) "كتبهم

  ف آخر  حديث فيه  يثبت ولم ،فقط الصيام  فيه ثبت  اليوم  هذا  أن  : األمر وخالصة 

 فيه.  العبادات  من شيء مشروعية 

 : وأصلها البدع هذهعلى   الباعث بيان  

م ذكر     فرح    يوم   جعلوه  من   ومنهم  ومأتم،  حزن    يوم   اليوم   هذا   جعلوا   من  اس الن    من  أن    تقد 

 الحسين استشهاد  بعد  ومآتمهم همحزن   ابتدعوا الشيعة أن   البدع  هذه منشأ   وأصل  وسرور،

  اصبةالن   من قوم   ابتدع فيه وأوغلوا ذلك فعلوا افلم   قبل،ذلك  كني ولم ،عنه اهلل رضي

  الفعلين  وكال   ،والسرور   الفرح   إظهار  من  الشيعة   أفعال  مقابلة  ف  أفعاال    بيت لا  آلل  المبغضين 

 بدعة. 

 
 (.479/ 5الفتاوى الكربى )( 1)
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  ]المتسن نة[ بعض من تعظيمه ف الغلو   سبب   يكون وقد" :اهلل رحمه تيمية ابن يقول

 يبالي وال المستقيم، راطالص   عن الخلق يحرف أن  قصده الشيطان فإن   الروافض، لمقابلة

  بين العصبية  ظهرت لما ضعو   هذا  أن   واألشبه" :اأيض   ويقول  ،(1) "اصارو  ينالشق   أي إلى

ا عاشوراء يوم  اتخذوا  هؤالء فإن   ، افضةوالر   اصبة الن   ا  فيه أولئك فوضع ، مأتم   تقتضي آثار 

ا، هواتخاذ    فيه،  عالتوس    .(2) "باطل وكالهما عيد 

  بدعة،   مقابل  بدعة  ،الكوفة  من  خرجتا  قد  البدعتين  أن  ويبين  األمر  هذا  اهلل  رحمه  لويفص  

 : طائفتان فيه  كان   الكوفة  وأهل" :اهلل  رحمه يقول

  جهال،  وإما  زنادقة،   مالحدة  إما   الباطن  ف  وهم  البيت،  أهل  مواالة  يظهرون   رافضة   طائفة  

   هوى. وأصحاب 

  ثبت  وقد  جرى.  ما الفتنة ف  القتال من  جرى لما وأصحابه،  ا علي   تبغض  بة  صنا وطائفة

 .(3)«ومبير   كذاب  ثقيف  يف  سيكون»   :قال  أنه  وسلم  عليه  اهلل  صلى   النبي  عن  مسلم  صحيح  ف

  البيت،  أهل مواالة يظهر وكان  الثقفي، عبيد أبي بن المختار هو الكذاب فكان

  علي  عن  ا منحرف   وكان  الثقفي، يوسف بن  الحجاج  فهو  المبير  وأما  ... لهم واالنتصار 

 ا كذب   أعظم   كان الرافضي وهذا ،الروافض من لواألوَّ  واصب،النَّ  من هذا فكان وأصحابه، 

  سلطانه،  على  خرج  لمن  عقوبة  أعظم  كان  وذاك  ،النبوة    عىاد    فإنه  الدين،  ف  اوإلحاد    وافرتاء  

 وهؤالء  هؤالء بين  الكوفة  ف  وكان مروان،  بن  الملك  عبد  أميره  بمعصية همه ات    لمن اوانتقام  

  المة الظ   الطائفة قتلته  عاشوراء  يوم   عنهما اهلل  رضي علي  بن الحسين تلق   ا فلم   ،وقتال فتن  

 طائفة صارتبيته؛  أهل  من أكرم  من  هبا  أكرم  كما هادة، بالش   الحسين اهلل  وأكرم  الباغية، 

  يوم  خذتتَّ   ،بيته  أهل   ومواالة   مواالته   تظهر  غاوية،  ضالة  وإما   منافقة،  ملحدة   ا إمَّ   :ظالمة   جاهلة

 وشق الخدود، لطم من  الجاهلية شعار فيه ظهروت   ونياحة، وحزن مأتم يوم   عاشوراء 

 على المتعصبين واصبالنَّ  من اإمَّ  قوم   هؤالء فعارض ..الجاهلية. بعزاء والتعزي الجيوب،

 رَّ والشَّ   بالكذب،  والكذب  بالفاسد،  الفاسد  قابلوا  الذين  الالجهَّ   من  اوإمَّ   بيته،  وأهل  الحسين

 كاالكتحال عاشوراء يوم  روروالس   الفرح شعائر ف اآلثار فوضعوا ،بالبدعة والبدعة ر،بالشَّ 

  ونحو العادة،  عن  الخارجة األطعمة وطبخ العيال، على فقاتالن   وتوسيع واالختضاب،

 كمواسم ا موسم   عاشوراء  يوم   خذونيتَّ  هؤالء  فصار والمواسم،  األعياد  ف يفعل امم   ذلك

  الطائفتين وكال ،واألتراح  األحزان فيه يقيمون مأتما خذونهيتَّ  وأولئك واألفراح، األعياد
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  اهلل   لكن  ا،ظلم    وأظهر  ،جهال    وأعظم   ،اقصد    أسوأ  أولئك  كان  وإن  ،السنة  عن  خارجة  مخطئة

  بعدي منكم يعش من  إنه» : وسلم عليه  اهلل  صلى النبي قال  وقد واإلحسان،  بالعدل  أمر

 وعضوا  بها  كواتمسَّ   بعدي،  من  الراشدين  الخلفاء  وسنة  بسنتي  فعليكم  ا،كثير    ااختالف    فسيرى

  اهلل  رسول يسن   ولم .(1)«ضاللة بدعة كلَّ  فإن ؛ األمور ومحدثات وإياكم واجذ،بالنَّ  عليها

  شعائر ال  األمور، هذه من اشيئ   عاشوراء يوم  ف اشدونالر   هخلفاؤ   وال وسلم  عليه اهلل صلى 

   .(2) "والفرح رور الس   شعائر وال  رح،والت   الحزن 

ا  ويقول   يحدث عنه الل  رضي  الحسين  قتل بسبب  يطان الشَّ  وصار  " : اهلل رحمه  أيض 

 والعطش والبكاء راخوالص   اللطم من ،عاشوراء  يوم والنوح  الحزن بدعة :بدعتين للناس

 مع له  ذنب  ال من وإدخال ولعنتهم،  السلف سب   من ذلك إليه  يفضي وما المراثي، وإنشاد 

  ،كذب منها  كثير   التي مصرعه أخبار وتقرأ األولون،  ابقون الس   يسب حتى نوب،الذ   ذوي

 امستحب   وال  اواجب   ليس  هذا فإن   ، ةاألم   بين  والفرقة  الفتنة باب  فتح ذلك  سن   من قصد  وكان 

 اهلل حرمه  ما  أعظم  من القديمة للمصائب والنياحة  الجزع  إحداث بل  المسلمين، باتفاق

 .والفرح  السرور بدعة  وكذلك  ورسوله. 

  أبي بن المختار رأسهم  وكان  للحسين، المنتصرين الشيعة  من قوم  هبا الكوفة وكانت 

  بن  الحجاج   ومنهم  وأوالده،   عنه   اهلل   رضي   لعلي   المبغضين  اصبةالن    من  وقوم   الكذاب،  عبيد

 يف سيكون»  :قال ه أن   وسلم  عليه اهلل  صلى النبي  عن الصحيح  ف  ثبت  وقد  ،الثقفي يوسف 

   .(3)«ومبير  ابكذَّ  ثقيف  

  ،الحزن   أولئك فأحدث المبير، هو اصبي الن   وهذا اب، الكذ   هو  يعيالش   ذلك  فكان 

 رضي الحسين على  بالباطل بينالمتعص   من  أصلها  بدعة وهذه ...السرور   هؤالء وأحدث 

  أحد    يستحب    ولم  ، ضاللة  بدعة    وكل   ه، ل   بالباطل  بينالمتعص    من  أصلها  بدعة   وتلك  ،عنه   اهلل 

  ةحج   ذلك استحباب من شيء   ف وال هذا، وال هذا ال وغيرهم األربعة المسلمين ةأئم   من

  معه يصام  أن  ويستحب العلماء، جمهور  عند يام الص   عاشوراء  يوم  المستحب بل  ة،شرعي  

   .(4)"موضعه  ف بسط قد  كما  بالصيام،  إفراده  يكره  من ومنهم اسع، الت  

 
وصححه  "،هذا حديث حسن صحيحقال الرتمذي: " (،42(، وابن ماجه )2676(، والرتمذي )4607( أخرجه أبو داود )1)

  احلاكم، واحلافظ أبو نعيم األصفهاين، والدغويل، وقال شيخ اإلسالم أبو إمساعيل اهلروي: "هو أجود حديث يف أهل الشام 
 (.135وأحسنه". ينظر: حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب البن كثري )ص: 

 ا.( ملخص  202-195/ 1الفتاوى الكربى )( 2)
 .سبق خترجيه (3)
  .(148/ 8) أيض ا:(، وانظر 556-554/ 4منهاج السنة النبوية )( 4)



 : (1)الوسطية هو الواجب أن بيان

  على  واجب  ال  أن   اهلل   رحمه  تيمية   ابن  ن بي    البدعتين  تلك  عاشوراء   يوم   ف  س  النا   ابتدع   ام  ل  

  قبله، يوم  وصيام  صيامه  من الكريم  رعالش   به جاء ما اتباع ف لوتتمث   الوسطية، هو المسلم 

 الذي   ولكن"  :اهلل  رحمه  يقول  الشريعة،  هبا  تأت  لم  بدعة  د  ع  ي    هذا  عدا  آخر  أمر    أي  وإحداث  

 ريكفِّ   هصوم  »  :وقال   بصيامه  وأمر  ،عاشوراء   يوم   صام   هأن    وسلم  عليه  اهلل  صلى  بيالن    عن  ثبت

  فرعون وأغرق ،وقومه موسى فيه أنجى اهلل أن   وسلم عليه  اهلل صلى النبي ر وقر   ،(2) سنة«

  ،فيه  استشهاده  جعل  اهلل  أن  الحسين  كرامة فمن  . .األمم. حوادث فيه كان نه أ وروى ، وقومه

 التي  المحنة أو ،اشكر   توجب التي  النعمة من  انوع   أو ا شخص   الوقت  ف اهلل يجمع وقد

 وأبلغ  ...علي    مقتل   وفيه  ،بدر  وقعة   كانت  فيه  رمضان  شهر   عشر  سابع  أن    كما  ،ا صب   توجب

  ،هجرته  وفيه ، وسلم عليه  اهلل  صلى  النبي مولد  فيه األول ربيع ف االثنين يوم  أن   :ذلك من

 وفاته.  وفيه

  ؛ الواحد الوقت ف تسوءه التي والسيئات ،هتسر   التي بالحسنات ى بتلي   المؤمن والعبد

 ؟! واحد نوع   من دينمتعد   وقتين ف ذلك  مثل وقع  إذا فكيف ، اشكور   ا ار  صب    ليكون

  من   الكحل   من   يصنعونه   والذين  ،الكحل  يستحب    وال   ،والعاشر   التاسع  صوم   ويستحب  

 منهم قصد ومن ،فعلهم  ف مخطئين  كانوا وإن  البيت أهل  مناصبة به  يقصدون ال  الدين أهل

 والناس والمالئكة اهلل لعنة فعليه  ،بمصائبهم استشفى أو فرح  أو ،غيره  أو بذلك البيت أهل

 حتى ةالجنَّ  يدخلون ال  ، بيده نفسي  والذي » : وسلم عليه  اهلل  صلى  النبي  قال  فقد ،أجمعين 

 .(3) "«أجلي  من وكميحب  

  هبا  يقصد ال  الفرح  مظاهر بعض   أن   ن ويبي   اهلل رحمه  تيمية  ابن  ينصف  كيف  انظر ف

 العداء مناصبة قصد ن م   أما  مخطئون، فهم ذلك  ومع ، البيت آلل العداء  ة  مناصب أصحاهبا 

  أحدثوه  ما  أن   هنا  والمقصود " ، عظيم بذنب   أتى فقد وسلم  عليه  اهلل  ى صل   يالنب بيت  ألهل

  منكر  أيضا  هو  السنة  إلى  وينسب البدعة  بالبدعة  يقابل  من  أحدثه  وما  منكر،  فهو البدع  من

 يوم   يفعل  فما  ،بدعة   كل    من  برية  وهي  ،وسلم  عليه  الل  صلى  الل  رسول  سنه  ما  نةوالس    مبتدع.

  بدعة امأتم   اتخاذه من  يفعل وما  النواصب،  بدع من ها أصل   بدعة اعيد   اتخاذه من  عاشوراء

 . (4) "الروافض  ف المعروفة البدع  من وهي منها، عأشن  

 
 ."يوم عاشوراء ووسطية أهل السنة واجلماعة" مركز سلف مقال بعنوان: ( يف1)
 .سبق خترجيه (2)
 (.48حقوق آل البيت )ص: ( 3)
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م  }  :اهلل قال  فقد ،الشرع به  جاء بما  يلتزم  أن المسلم من فالمطلوب  ي و  ل ت   ال  م  م   أ ك  ك    ل 

م   ين ك 
ت   د  م  أ ت م  م   و  ي ك  ل  ت ي ع  م  ع 

يت   ن  ض  ر  م   و  ك  م   ل  ال  س 
 الناس فعله ي ما  وكل   ،[3 :المائدة] { د ين ا اإل  

 سلطان.  من  هبا اهلل   أنزل ما  التي  البدع من هو اإلسالم  اهلل   أتم   أن  بعد من الدين 

  ليوم  لويؤص   قبله،  من الحالص   السلف منهج على  سائر   اهلل رحمه  تيمية ابن :اوأخير  

أو    هبل ق  يوم   وصيام   فقط،  الصيام   هو   فيه  المشروع  أن    فيبين   الكريم،  رع الش    أراد   كما   عاشوراء

 الجهال أو  والنواصب جانب، من  الشيعة أحدثتها التي البدع  من شيء   فيه  يشرع  وال ، بعده

  أحكامه  ف  امنصف    كان  اهلل  رحمه  تيمية   ابن  أن  ندرك  العرض  هذا  لخال   ومن   آخر،  جانب    من

  عن  يسكت  أو   يقله  لم   ما   له يقو    أو   ا أحد    يظلم   وال   خطأ،  ف   وقع  إن  ا أحد    يحابي   فال   ومواقفه، 

  إرجاع    هو   عمره   ه في   أفنى   الذي  مشروعه   بل  فحسب،  قوله  شناعة   إظهار   أجل   من  مخالفه   قول

 عليهم.  اهلل  رضوان الصالح  السلف هدي  على والسنة الكتاب  ىإل اسالن  

 أجمعين.  وصحبه  آله وعلى ، محمد نانبي   على  وسلم  اهلل وصلى 


