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تمثل األساليب التعبيرية عن  الحزن، وعن الوالء، وأساليب التعبير تختلف بين زمن وزمن. فالبكااء أسالوب 

 . (1)إنساني في التعبير عن الحزن"

"وعلى هذا األساس فنحن نقول بأنه يمكن لإلنسان أن يلطم بحساب والهاه، وبحساب  وقال فضل هللا أيضا: 

 .(2)…ضراً بالجسد محبته، لكن بشرط أن ال يكون اللطم م

"إن اللطم الهادىء هو الذي تلطم صدرك فيه وأنت تستحضر المأساة فكل ما يكون تعبيراً عن  وقال أيضا: 

 . (3)الحزن من دون أن يضر اإلنسان في بدنه فهو جاهز"

 

 المبحث الرابع: 

 عدم جواز التطبير وضرب السالسل إذا أوجب هتك حرمة التشيع: 

كل ما من شأنه أن يهتك ستار مذهبهم، حتى وإن كان جاهزاً عنادهم، وذلاك لخادا   إن الشيعة يتهربون من 

مخالفيهم، وتلميع صورة التشيع أمامهم، وأكبر مثال علاى ذلاك تياتهم الع ماى أباو القاسام الخاوهي فاي موقفاه مان 

كتااب المسااهل التطبير وضرب السالسل، قال محمد حسين فضل هللا:"فحتى السيد الخوهي كان يفتي بحرمتهاا فاي 

 الشرعية التي نشرتها الجماعة

 
 . األساليب التعبيرية !!!…الحظ عدم إتيانه بنص شرعي 1/289الندوة  (1)
 .1/337الندوة  (2)
 .  1/339الندوة  (3)
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اإلسالمية في أميركا وكندا، فلقد سهل عن التطبير وضرب السالسل هل يجوز؟ فقال: إذا أوجاب هتاك حرماة 

 .(1)المذهب فال يجوز. قالوا: كيف ذاك؟ قال: إذا أوجب سخرية الناس باآلخرين"

 !. فالح  كيف أن تحريمها لمجرد هتكها حرمة المذهب !! 

هذا وقد سبق لنا نقل موافقة الخوهي لفتوى شيخهم وتيتهم الع مى محمد حسين الناهيني والذي أجاز كل ماا  

يقترفونه في مآتمهم من لطم باأليدي على الخادود والصادور حاد االحمارار إلاى ضارب بالسالسال علاى األكتااف 

 وال هور.. إلخ. 

إلى ما ينكرونه، ألن عقيدة التقياة والكتماان تبايه لهام التادليس  وعلى هذا ليس ألحد أن يطمهن إلى ما يقررونه، أو

على خصومهم، والكذب عليهم، فلو سأل أحد من أهل السنة الخوهي عن حكم اللطم والضرب بالسالسل وغيرها من 

 بأنه محرم عنده ألنه يهتك حرمة المذهب، ال أنه حرام كما يراه. (2)بدعهم إلجابة هذا الخوهي)التقوي(

كنت قديما أسأل أهل العلم منهم عن حكم اللطم وغيره فيجيبونني بأنه من فعل العاوام، وأناه حارام. ثام  لقد  

أتعجب عندما أجد هؤالء وهم يحاضرون في المآتم والحسينيات والناس تلطم وتضرب أجسادها بالسالسال وهام ال 

خاالفيهم، وأعجاب مان ذلاك أناه عنادما ينكرون عليهم، فانعقد اليقين عندي أن القوم يتعمدون عادم الوضاوم ماع م

 ينكشف أمرهم ال يخجلون.. 

 
 .1/338الندوة  (1)
 لكثرة استعماله التقية. (2)
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 الفصل الخامس 

 الشعائر الحسينية محرمة في مصادر الشيعة 

 

 المبحث األول: 

 حرمة النياحة 

أخي المسلم أن ما يفعله الشيعة في الحسينيات والمآتم تحت مسمى الشعاهر الحسينية، مثل: اللطام والنياحاة  

صالى  ر وغيرها، والتي أفتى علماؤهم وع ماؤهم بجوازها فإنها محرمة على لساان الرساولولبس السواد والتطبي

وعلى ألسنة أهمة أهل البيت الكرام في المصادر الشيعية القديمة والحديثة، واعتاارف  ،هللا عليه وسلم

بهذا التحريم شيوخ وأعالم المذهب الشيعي اإلثنى عشااري، فهااذا شاايخهم محمااد باان الحسااين باان 

يه القمي الملقب عند الشيعة بالصدوق. قال: "من ألفا  رسول هللا صلى هللا عليه وتله التي لاام بابو

ورواه محمااد باااقر المجلسااي بلفاا : "النياحااة ماال  (1)يسبق إليهااا: " النياحااة ماان عماال الجاهليااة "

 .(2)الجاهلية"

 . ر به النبيفالنوم الذي استمرت عليه الشيعة جيالً بعد جيل من عمل الجاهلية كما أخب 

 كما أن النوم من األصوات الملعونة التي يبغضها هللا ورسوله صلى هللا  

 
، ويوسف البحراني في  2/915كما رواه الحر العاملي في وساهل الشيعة  272  – 271/ 4رواه الصدوق في من ال يحضره الفقيه  (1)

 . 3/488والحاج حسين البروجردي في جامع أحاديث الشيعة  4/167الحداهق الناضرة 
 . 82/103بحار األنوار  (2)
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عليه وسلم، كما يرويه علماؤهم المجلسي والنااوري والبروجااردي عاان رسااول هللا صاالى هللا 

عليه وتله أنه قال: "صوتان ملعونان يبغضهما هللا إعوال عنااد مصاايبة وصااوت عنااد نغمااة يعنااي 

 .(1)"النوم والغناء

فليحذر الشيعي المغرر به من حضور هااذه المااآتم فااإن مااا فيااه ماان نااوم وعوياال هااو ماان  

 األصوات الملعونة التي يبغضها هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.

ومن هذه الروايات التي تنهى عما يقترفه الشيعة في الحسااينيات، مااا جاااء فااي كتاااب أمياار  

بن شداد: "وإياك والنوم على المياات ببلااد يكااون لااك بااه  المؤمنين علي رضي هللا عنه إلى رفاعة

 .(2)سلطان"

 .(3)وإني نهيتكم عن النوم وعن العويل"…ومنها قوله صلى هللا عليه وتله من حديث: " 

ومنهما ما رواه جابر عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: وإنااي نهياات عاان النااوم وعاان صااوتين 

امير شيطان وصوت عنااد مصاايبة خماا  وجااوه وشااق أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لهو ومز

 . (4)جيوب ورنة شيطان"

 وعن علي عليه السالم: ثالث من أعمال الجاهلية ال يزال فيها 

 
وجههامع أحاديههث  144-1/143ومسههتدرك الوسهها ل  82/101أخرجههه المجيسههي حههي بحههار األنههوار (1)

 .3/488الشيعة 
وهههو 1/144والبروجردي حي جامع أحاديث الشههيعة  1/144أخرجه النوري حي مستدرك الوسا ل  (2)

 .82/101حي البحار 
 .3/372جردي حي جامع أحاديث الشيعة أخرجه بهذا اليفظ الحاج حسين البرو (3)
 .3/486وجامع أحاديث الشيعة  1/145كما حي مستدرك الوسا ل  (4)
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 .(1)الناس حتى تقوم الساعة: االستسقاء بالنجوم والطعن في األنساب والنياحة على الموتى"

نه قااال: "ال يصااله الصاايام علااى ومنها ما رواه الكليني وغيره عن الصادق عليه السالم أ 

 .(2)الميت وال ينبغي ولكن الناس ال يعرفون"

وما رواه الكليني أيضا عن الصادق عليه السالم أنه قال: " ال ينبغي الصاايام علااى المياات  

 .(3)وال بشق الثياب

 .(4)وقد سهل اإلمام موسى بن جعفر عن النوم على الميت فكرهه 

علي رضي هللا عنه قال: لما مااات إبااراهيم باان رسااول هللا وروى محمد باقر المجلسي عن  

صلى هللا عليه وتله أمرني فغسلته، كفنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتلااه وحنطااه، وقااال لااي: 

فلما رته منصبا بكى صلى هللا عليه  …احمله يا علي، فحملته حتى جهت به إلى البقيع، فصلى عليه

 ارتفعت أصوات الرجال على أصوات النساء، وتله فبكى المسلمون لبكاهه حتى

 
وجههامع أحاديههث  144-1/143ومسههتدرك الوسهها ل  82/101أخرجه المجيسي حههي بحههار األنههوار  (1)

 .3/488الشيعة 
 13/88حههي الههواحي والمههال محسههن الميقههب بههالفين الكاشههاني  3/226أخرجه الكييني حي الكههاحي  (2)

 .3/483والبروجردي حي جامع أحاديث الشيعة  2/916والحر حي وسا ل الشيعة 
، وأخرجه الفقيه األكبر محمد بههن مكههي العههاميي حههي ذكههر  الشههيعة ص 3/225الكييني حي الكاحي  (3)

، 4/369، والنجفههي حههي الجههواهر 3/914، والحههر حههي الوسهها ل 13/88والفههين حههي الههواحي  72
 .3/483دي حي جامع أحاديث الشيعة والبروجر

وبين أن الكراهية هنهها تعنههي التحههريم كمهها أخرجههه  12/92أخرجه الحر العاميي حي وسا ل الشيعة  (4)
 3/488وذكره البروجههردي حههي جههامع أحاديههث الشههيعة  18/139وحي  4/168البحراني حي الحدا ق 
 .82/105وهو حي بحار األنوار 
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فنهاهم رسول هللا صلى هللا عليه وتله أشد النهي وقال: تدمع العين ويحزن القلب وال نقول ما 

 .(1)"…يسخط الرب وإنا بك لمصابون وإنا عليك لمحزونون

 فالح  أخي المسلم كيف أن المصطفى صلى هللا عليه وتله وساالم أنكاار عاايهم أشااد اإلنكااار 

 ارتفا  أصواتهم بالبكاء.

كما أنه صلى هللا عليه وتله وسلم نهى عن الرنة عند المصيبة ونهى عن النياحة واالستما   

 . (2)إليها"

وروى الكليني عن فضل بن ميسر قال: كنااا عنااد أبااي عبااد هللا عليااه السااالم فجاااءه رجاال  

أمااا إنااك إن تصاابر تااؤجر، وإال  فشكى إليه مصيبة أصب بها. فقال له أبااو عبااد هللا عليااه السااالم:

 .(3)تصبر يمضي عليك قدر هللا الذي قّدر عليك وأنت مأزور"

وعن الصادق جعفر بن محمد قال: إّن الصبر والبالء يستبقان إلااى المااؤمن، ويأتيااه الاابالء  

 .(4)وهو صبور، وإّن البالء والجز  يستبقان إلى الكافر، فيأتيه البالء هو جزو "

ي العاملي الملقب بالشهيد األول: " والشيخ في المبسوط وابن حمزة حرما قال محمد بن مك 

 .(5)النوم وادعى الشيخ اإلجما "

 
 .110-82/100بحار األنوار  (1)
 82/104والمجيسههي حههي بحههار األنههوار  2/915أخرجه بهذا الفظ الحر العاميي حي وسا ل الشههيعة (2)

 .  5/253وهو حي كتاب الفقه ليشيرازي  4/167ويوسف البحراني حي الحدا ق 
 . 2/913، وسا ل الشيعة 71، الذكر  ص 3/225الكاحي  (3)
 .71الذكر  ص  (4)
 .82/107، بحار األنوار 72الذكر  ص  (5)
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فالشيخ وهو أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي الملقب بشيخ الطاهفة قد حرم النااوم،  

وادعى اإلجما ، أي أنه وإلى عصر الطوسي، كان الشيعة مجمعين علااى تحااريم النااوم والعوياال 

الذي نسمعه اآلن في الحسينيات. فقااارن باااي عليااك بااين هااذا وبااين فتاااوى علماااههم التااي مضااى 

 إيرادها.

وقال تية هللا الع مى محمد الحسيني الشيرازي: "لكن عن  الشيخ في المبسااوط اباان حماازة  

 .(1)بالتحريم مطلقاً"

 .(2)وقال الشيرازي: "ففي الجواهر دعوى القطع بحرمة اللطم والعويل"

هااا: 676 وقال نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الملقب بالمحقق الحلااي المتااوفى ساانة

إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة واألهمة  -الجلوس للتعزية-"والشيخ استدل باإلجما  على كراهيته

 .(3)الجلوس لذلك فاتخاذه مخالفة لسنة السلف"

  على كراهية الجلوس للتعزية يومين أو وقال محمد بن مكي العاملي: "والشيخ نقل اإلجما

ثالثة أيام، ورده ابن إدريس أنه اجتما  وتزاور، وانتصر المحقق لم ينقل ماان أحااد ماان الصااحابة 

واألهمة الجلوس لذلك فاتخاااذه مخااالف لساانة الساالف وال يبلاا  التحااريم، قلاات: األخبااار المااذكورة 

 .(4)"…ثبات مقدمةمشعرة به فال معنى الغترام حجة التزاور وشهادة اإل

 
 .15/253الفقه  (1)
 .15/260الفقه  (2)
 .94المعتبر ص  (3)
 .70الذكر  ص  (4)
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وقال يوسف البحراني معلقاً على روايات تحريم النياحة بما نصه: "وأكثر األصااحاب 

اإلعراض عن هذه األخبار وتأويلها بل تأويل كالم الشيخ أيضاً بالحمل على النوم المشااتمل علااى 

لتحريم عن شيء من المناهي كما هو  اهر سياق الحديث األول. قال في الذكرى بعد نقل القول با

الشيخ وابن حمزة: وال اهر أنهمااا أرادا النااوم بالباطاال أو المشااتمل علااى المحاارم كمااا قيااده فااي 

النهاية، ثم نقل جملة من أخبار النهي، وقال: وجوابه الحمل على مااا ذكرناااه جمعاااً بااين األخبااار، 

أقااول: ماان المحتماال وألّن نياحة الجاهلية كانت كذلك غالباً، وألّن أخبارنا خاصة والخاص مقااّدم. 

قريباً حمل األخبار األخيرة على التقية، فإّن القااول بااالتحريم قااد نقلااه فااي المعتباار عاان كثياار ماان 

 .(1)أصحاب الحديث من الجمهور"

وتقييد الشيخ له في النهاية إن صه ما نقله البحراني عنه مردود بإقرار الشيخ نفسه بإجما  

 طاهفته على تحريمه.

 ذا أيها الشيعي المنصف؟!!فماذا تنت ر بعد ه

 

 المبحث الثاني: 

 حرمة اللطم 

مننا دلة ننيت د نن  لننعةا د  ننه يت بدنن  لننيع د وعبننيت د  نناه يت "نند  دزمننلص د وننل"يل والننع د نن   د  ننيد   ل دةنن   د  دةنن    

   طم د دجه  د  عر   ج 

 
 .4/168الحدا ق  (1)
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 .(1)الشعر من النواصي، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر، وأخذ في غير طريقه"

نها قااول الصااادق رحمااه هللا تعااالى: "ماان ضاارب يااده علااى فخااذه عنااد المصاايبة حاابط وم 

 (2)أجره"

أقول: فما بالك بمن يلطم وجهه وصدره، أال يحبط ذلك األجر من باب أولى لمخالفته لنهااي  

 النبي صلى هللا عليه وتله وسلم؟

 .(3)لجيوب"ومنها قوله صلى هللا عليه وتله وسلم: "ليس منا من ضرب الخدود وشق ا 

وقد ذكر الدكتور محمد التيجاني السماوي الشيعي أنه سأل اإلمام محمااد باااقر الصاادر عاان  

 .(4)هذا الحديث فأجابه بقوله: "الحديث صحيه ال شك فيه"

ومنها ما جاء عن يحيى بن خالد أن رجال أتى النبي صلى هللا عليه وتلااه فقااال: مااا  يحاابط  

لرجل يمينه علااى شااماله، والصاابر عنااد الصاادمة األولااى، ماان األجر في المصيبة؟ قال: تصفيق ا

 رضي فله الرضا، ومن سخط فله

 
وذكره الفقيه األكبر محمد بن مكي العههاميي الميقههب بالشهههيد  223-3/222رواه الكييني حي الكفي  (1)

اميي حههي وسهها ل والحههر العهه  13/87والفههين الكاشههاني حههي الههواحي  71األول حي ذكههر  الشههيعة ص 
والبروجردي حي  4/167والبحراني حي الحدا ق  82/89والمجيسي حي بحار األنوار  2/915الشيعة 

 .4/371والنجفي حي جواهر الكالم  484-3/483جامع أحاديث الشيعة 
 .2/914، والوسا ل 71وذكر  الشيعة ص  3/225تجد هذا الحديث حي الكاحي  (2)
 .4/370وهو حي جواهر الكالم  3/489امع أحاديث الشيعة وج 1/144مستدرك الوسا ل  (3)
 .58ثم اهتديت ص  (4)
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السخط، وقال النبي صلى هللا عليه وتله وسلم: أنا برىء مماان حلااق وصاالق أي حلااق الشااعر 

 .(1)ورفع صوته"

ومنها ما رواه جعفر بن محمد عن تباهه عن النبي صلى هللا عليه وتله فااي حااديث المناااهي  

 .(2)نهى عن الرنة عند المصيبة ونهى عن النياحة واالستما  إليها ونهى عن تصفيق الوجه" أنه

وقال محمد بن مكي العاملي: "يحرم اللطم والخد  وجز الشعر إجماعاً قاله فااي المبسااوط  

 .(3)ولما فيه من السخط لقضاء هللا"

 .(4)وقال الشيرازي: "وعن المنتهى يحرم ضرب الخدود ونتف الشعور" 

ويشير الدكتور الشيعي محمد التيجاني السماوي إلى بكاء النبي صلى هللا عليااه وتلااه وساالم  

 …على عمه أبي طالب وحمزة وزوجته خديجة فيقول: "ولكنه في كل الحاالت يبكي بكاء الرحمة

ولكنه نهى أن يخرج الحزن بصاحبه إلى لطم الخدود وشااق الجيااوب فمااا بالااك بضاارب األجسااام 

 . (5)تى تسيل الدماء؟"بالحديد ح

 
 .1/144ومستدرك الوسا ل  3/489جامع أحاديث الشيعة  (1)
والحههر  82/104والمجيسههي حههي بحههار األنههوار  4-4/3رواه الصههدوق حههي مههن ال يحضههره الفقيههه  (2)

 .12/91العاميي حي وسا ل الشيعة 
 .4/367نقيه صاحب الجواهر حي و 72حي الذكر  ص  (3)
 .15/260الفقه  (4)
. وعيى التيجاني أن يبين أن هذا وقههت المصههيبة ولههيء إحيهها ا  لههها، 151حي كتابه كل الحيول ص  (5)

 حالشيعة ال يكتفون بالمخالفة بل بإحيا ها أيضا .
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ثم يذكر التيجاني أّن أمير المؤمنين علياً لم يفعل بعد وفاااة النبااي صاالى هللا عليااه وتلااه  

اليااوم وكااذلك لاام يفعاال الحساان والحسااين والسااجاد الااذي قااال فيااه  (1)وسلم ما يفعله عوام الشاايعة

اة كااربالء التااي قتاال التيجاني: " إنه حضر محضراً لم يحضره أحد من الناس وشاهد بعينيااه مأساا 

فيها أبوه وأعمامه وأخوته كلهم، ورأى من المصاهب ما تزول بااه الجبااال ولاام يسااجل التاااريخ أّن 

 .(2)أحد األهمة عليهم السالم فعل شيهاً من ذلك، أو أمر به أتباعه وشيعته

ة وقال أيضاً: "أغلب أهل السنة والجماعة ينتقدون أفعال الشاايعة التااي يقومااون بهااا بمناسااب 

ورغاام أّن الشاايعة فااي الهنااد  …عاشوراء من ضرب وتطبير بالسالسل والحديد حتى تسيل الدماء

والباكستان يفعلون ذلك وأكثر من غير ذلك، غير أّن وساهل اإلعالم المرهية كااالتلفزيون ال تركااز 

م إال على شيعة إيران لحاجة في نفس يعقوب يعرفها كل متتبع لألحداث، وكل مهتم بشؤون اإلسال

 . (3)والمسلمين"

ويضيف التيجاني السماوي المتعصب قاهال: والحق ُيقال: إّن ما يفعله بعض الشيعة من تلك  

األعمال ليست هي من الدين في شيء، ولو اجتهد المجتهدون، وأفتى بذلك المفتون، ليجعلااوا فيهااا 

أصااحابها، فتخاارج بهااا أجراً كبيراً وثواباً ع يماً، وإنما هي عادات وتقاليد وعواطف تطغى على 

 عن 

 
هههذه الفتههاو  حيههث ال ما يفعيه الشيعة هو بنا ا  عيى حتاو  كبار عيما هم وقد سبق أن نقينا بعههن  (1)

يوجد منكر لذلك من عيما هم عل حد كالم آيتهم مرتضى الفيروز أبادي. راجع مقبل الحسههين لمرتضههى 
 ط دار الزهرا . 170عياد ص 

. أقول الحمد هلل الذي أنطق هههذا المعتههوه 151كل الحيول عند آل الرسول صيى هللا عييه وسيم ص  (2)
 يسجيه التاريخ عن أحد من األ مة الذين ينتسبون إليهم.حاعترف بأن ما يقوم به الشيعة لم 

 .148-147كل الحيول ص  (3)
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المألوف وتصبه بعد ذلك من الفولكلور الشااعبي الااذي يتوارثااه األبناااء عاان اآلباااء فااي تقليااد 

أعمى وبدون شعور، بل يشعر بعض العوام بأّن إسالة الدم بالضرب هي قربااة ي تعااالى، ويعتقااد 

 .(1)البعض منهم بأن الذي ال يفعل ذلك ال يحب الحسين"

، (2)لم أقتنع بتلك المنا ر التي تشمهز منها النفااوس وينفاار منهااا العقاال السااليموقال أيضاً: " 

وذلك عندما يعّرى الرجل جسمه ويأخذ بيده حديااداً ويضاارب نفسااه فااي حركااات جنونيااة صاااهحاً 

بأعلى صوته حسين حسين، والغريب في األمر والذي يبعث علااى الشااك أنااك تاارى هااؤالء الااذين 

ّن الحزن أخذ منهم كل مأخذ فإذا بهم بعد لح ات وجيزة من انتهاء خرجوا عن أطوارهم و ننت أ

العزاء تراهم يضحكون ويأكلون الحلوى ويشااربون ويتفكهااون وينتهااي كاال شاايء بمجاارد انتهاااء 

الموكب، واألغرب أّن مع م هؤالء غير ملتزمين بالدين، ولذلك سمحت لنفسي بانتقااادهم مباشاارة 

 .(3)نه هو فلكلور شعبي وتقليد أعمى"عدة مرات وقلت لهم: إّن ما يفعلو

 هذا ما أقر به هذا المتعصب المحترق الذي تخصص في الطعن في  

 
 .148كل الحيول ص  (1)
قال آية هللا العظمى مرتضى الفيروز أبادي حيما مر نقيه: "إن اليطم عيى الصههدور ونحههوه هههو ممهها  (2)

ألعاظم واألكههابر مههن حقههها  استقرت عييه سيرة الشيعة حي العصور السابقة واألزمنة الماضية وحيها ا
الشيعة المتقدمين والمتأخرين ولم ولن يسمع أن أحدا  منهم أنكر ذلههك ومنههع ولههو حههرن أن هنههاك مههن 

-188منع لشبهة حصيت له أو العوجاج حي السييقة حهو نادر)مقتل الحسين لمرتضى عياد عياد ص 
معوا عيههى إباحههة مهها تشههم ز ط الزهرا ( حمعنى ذلك أن كبار عيما كم قد أج170م ص  1996ط 189

 منه النفوء وتنفر منه العقول السييمة حهل ستعيد أيها التيجاني ترتيب أوراقك.
 .149كل الحيول ص  (3)
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معتقدات أهل الساانة والجماعااة وقريااب منااه قااول الشاايخ حساان مغنيااة: "والواقااع أّن ضاارب 

الرؤوس بالخناجر والسيوف وإسالة الدماء ليست من اإلسالم في شيء، ولم يرد فيها نص صريه 

ها عاطفة نبيلة تجي  في نفوس المااؤمنين لمااا أريااق ماان الاادماء الزكيااة علااى مااذابه فاجعااة ولكن

وال ناادري كيااف نوفااق بااين قااول حساان مغنيااة: )إّن ضاارب الاارؤوس بالخناااجر  . (1)كربالء"

والسيوف.. ليست من اإلسالم في شيء ولم يرد فيها نص صريه( وبين قولااه: )ولكنهااا عواطااف 

 مغنية أّن هذه األمور من المنكرات والبد  الشنيعة؟( أال يدرك حسن  …نبيلة

 

 البحث الثالث: 

 لبس السواد في عاشوراء

ويقوم الشيعة بلبس السواد في عاشوراء مع ما رووه من أنه لباس أهل النار، فقد سهل اإلمااام عاان 

 .(2)الصالة في القلنسوة السوداء؟ فقال: ال تصل فيها فإنها لباس أهل النار"

أمير المؤمنين علي فيما علم أصااحابه أنااه قااال: "ال تلبسااوا السااواد فإنااه لباااس ورووا عن  

 .(3)فرعون"

ورووا عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه كان يكره السااواد إال فااي ثالثااة العمامااة والخااف  

 .(4)والكساء

 
 .182آداب المنابر ص  (1)
 .85، نجاة األمة ص3/281، وسا ل الشيعة 1/162من ال يحضره الفقيه  (2)
 .84، نجاة األمة ص 3/278 ، وسا ل الشيعة1/163حقيه من ال يحضره الفقيه  (3)
 .84، نجاة األمة ص 1/163من ال يحضره الفقيه  (4)
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قال صالى هللا علياه في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، ف وعن جبرهيل عليه السالم أنه هبط على رسول هللا 
وتله: ما هذا الزي؟ فقال: زي ولد عمك العباس يا محمد، ويل لولدك من ولد عمك العباس. فخرج النباي صالى هللا 
عليه وسلم إلى العباس فقال: يا عم ويل لولدي من ولدك. فقال ياا رساول هللا أفأجاب نفساي؟ قاال: جارى القلام بماا 

 .(1)فيه"
لحسايني الحااهري: "المشاهور باين أصاحابنا اإلمامياة شاهرة ع يماة، بال قال شيخهم الحاج محمد رضا ا 

المدعى عليه اإلجما  كما في الخالف، كراهة لبس الثياب السود في الصاالة، بال مطلقاا، إالي فاي الخاف والعماماة 
ه إلاى والكساء، وفي المعتبر االقتصار على استثناء العمامة والخف ونسب ذلك إلاى األصاحاب،وفي المنتهاى نسابت

علماهنا، وعليه اقتصر في الشرايع والقواعاد واإلرشااد وفاي الادروس، وعان اقتصاار المفياد وساالر وابان حمازة 
االقتصار على العمامة فقط، وعن الذكرى عدم االستثناء في كالم كثير من األصحاب، وفي كشف اللثام أن الكسااء 

 .(2)لم يستثنه أحد من األصحاب إال ابن سعيد"
اهري كالمه بقوله: "هذه هي الروايات التي استدل بها األصحاب لكراهة لبس الثياب السود والصالة فيها ويختتم الح

 .(3)مضافا إلى ما عرفت من دعوى الشهرة اإلجما  في المسألة"

 
 .1/208. انظر مستدرك الوسائل 85-84نجاة األمة ص  3/279، وسائل الشيعة 1/163من ال يحضره الفقيه (1)
 .83نجاة األمة في إقامة العزاء على الحسين واألئمة ص  (2)
 .85المصدر نفسه ص  (3)
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قلت: إذا كانت هذه الروايات رواياتهم، واإلجما  إجماعهم، فلماذا يقوم شايعة الياوم بلابس الساواد فاي األياام 
 شر األولى من محرم؟.الع

 لماذا ال يحترم الشيعة رواياتهم وإجما  علماههم؟
 

 المبحث الرابع: 
 

 كيمة إلى خطيب أباح النياحة واليطم
 

قال فقيه الشيعة األكبر محمد بن مكي العاملي والذي يلقبوناه بالشاهيد األول: "والشايخ فاي المبساوط وابان 
 .(1)حمزة حرما النوم وادعى الشيخ اإلجما "

وقال تية هللا الع مى محمد الحسايني الشايرازي: "لكان الشايخ فاي المبساوط وابان حمازة القاول باالتحريم 
 .(2)مطلقا"

 .(3)وقال الشيرازي: "ففي الجواهر دعوى القطع بحرمة اللطم والعويل
قضاء وقال الشهيد األول: "يحرم اللطم والخد  وجز الشعر إجماعاً قاله في المبسوط ولما فيه من السخط ل

 .(4)هللا"
 .(5)وقال الشيرازي: "وعن المنتهى يحرم ضرب الخدود ونتف الشعور"

 
 .72ص الذكرى  (1)
 .15/253الفقه  (2)
 .15/260الفقه  (3)
 .4/367، الجواهر 77الذكرى ص  (4)
 .15/260الفقه  (5)
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وقال هاشم الهاشمي في حواره مع فضل هللا: "نعم ذهب ابن حمزة والشيخ إلى حرمة النياحة وادعى 
 . (1)الشيخ اإلجما  عليها في مبسوطه"

 .(2)" …روقال أيضاً: "نعم ورد النهي عن النياحة في جملة من األخبا
فهذه نصوص علماهكن تحرم النوم والعويل واللطم باإلجما  اعتماداً على نصوص شارعية ساقنا بعضاها 

 فلماذا تقام الحسينيات والمأتم وتضرب بهذا اإلجما  عرض الجدار؟!.
ثم اسمع أيها الخطيب كيف يترباى أهال البيات رضاي هللا عانهم ويرباون أصاحابهم علاى الصابر  

 ى النوم والعويل كما تفعل أنت في المآتم والحسينيات.واالسترجا  ال عل
 عن موسى بن جعفر رحمه هللا قال: نعي إلى الصادق جعفر بن محمد  

 
 .231حوار مع فضل اهلل حول الزهراء ص  (1)
د الكتو  وقد ضعف إحدى هذه الروايات، وفاته أن هذه الرواية في الكافي وقد أوردناها في فصل حرمة اللطم والكافي هوو أحو  232المصدر نفسه ص  (2)

وإليو   األربعة عندهم وبما أنه يستشودد ويوسنس بورأب عبود الحسوين شورن الودين فعبود الحسوين هوذا حكوم بصوحة تميوع موا فوي كتوبدم األربعوة ومندوا الكوافي 
قطوع بصحتدا والكافي قال: "الكافي والتدذي  واالستبصار ومن ال يحضره الفقيه وهي متواترة ومضاميندا م 110كالمه بنصه كما في المراتعات المراتعة  

قود حوحة موا فيدوا أقدمدا وأحسندا وأتقندا". والغري  من عبد الحسين زعمه أن األئمة أمروا اتباعدم بالندب والعويل مع أن الندوي عندوا تواء فوي  مصوادر يعت
 .!!! 

لى اهلل عليه وآله قال: "كان إبليس أول من ( عن تابر عن النبي ح79/247و 63/99و 6/33،219وما هو رده على ما رواه المجلسي في بحار األنوار)
 ؟" !!!  …ناح وأول من تغنى وأول من حدا
 وما هو رده على باقي الروايات؟ 

 وما هو رده على اعتران التيجاني بسن ما يقومون به في هذه المآتم من أعمال مما تشمئز منه النفوس وتنفر منه العقول؟ 
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إسماعيل بن جعفر وهو أكبر أوالده وهو يريد أن يأكل، وقد اجتماع نادماؤه فتبسام ثام دعاا بطعاماه، 
ندماءه، ويضع بين أياديهم، ويعجباون مناه  وقعد مع ندماهه وجعل يأكل أحسن من أكله ساهر األيام، ويحث 

أن ال يرون للحزن أثراً، فلما فرغ قالوا: يا ابن رسول هللا لقد رأينا عجبا، أصبت بمثل هذا االبن وأنت كما 
ترى. قال: وما لي ال أكون كما ترون، وقد جاء في خبر أصدق الصادقين أني ميت وإياكم، إن قوماً عرفوا 

 .(1)هم ولم ينكروا من يخطفه الموت منهم وسلموا ألمر خالقهم عز وجل"الموت فجعلوه نصب أعين
 أرأيت بعد هذا براءة أهل البيت رضي هللا عنهم مما يدور في هذه المأتم.

 
 المبحث الخامء: 
 النسا  والحسينيات: 

إن التحذيرات الواردة في الروايات السابقة تشامل الرجاال والنسااء علاى حاد ساواء، ولمزياد مان 
هدة نذكر الروايات التي تطرقت إلى النساء بشكل خاص لكاي تعيهاا وتتادبرها النسااء الشايعيات الالتاي الفا

 يذهبن إلى المآتم والحسينيات حتى ال يقعن في المح ور. 
قال الحسين رضي هللا عنه ألخته زينب عندما لطمات وجههاا وأهاوت إلاى جيبهاا فشاقته وخارت 

 مغشياً عليها:
  وتعزي بعزاء هللا واعلمي أن أهل األرض يموتون،"يا أَُخيية اتقي هللا

 
 .3/511، تامع أحاديث الشيعة 82/128وار ، بحار األن2/2عيون أخبار الرضا  (1)
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وأن أهل السماء ال يبقون، وأن كل شيء هالك إال وجه هللا تعالى، الاذي خلاق الخلاق بقدرتاه 
فيعودون، وهو فرد وحده، أبي خير مني وأمي خير مناي وأخاي خيار مناي ولاي ولكال مسالم برساول هللا 

 أسوة، فعزاها بهذا ونحوه ثم قال لها:
"يا أختاه إني أقسمت عليك فأبرى قسمي، إذا أنا قتلت فال تشقي عليي جيبا، وال تخمشي عليي وجهاً، وال تدعي عليي  

 .(1)بالويل والثبور"
وفي رواية قال: "يا أختاه يا أم كلثوم يا فاطمة يا رباب ان رن إذا قتلت فال تشققن علاى جيباا وال تخمشان  
 .(2)وجها"

تي إني أقسمت عليك فأبرى قسمي ال تشقي عليي جيبا وال تخمشي عليي وجها وال تدعي وفي رواية: "يا أخ 
 .(3)عليي بالويل إذا أنا هلكت"

وروى الصدوق وغيره عن عمر بن أبي المقدام قال: سمعت أبا الحسن وأبا جعفار عليهماا الساالم يقاوالن  
هللا صالى هللا علياه وسالم قاال لفاطماة عليهاا في قول هللا عز وجل: )وال يعصينك فاي معاروف( قاال: إن رساول 

 السالم:

 
وذكرهوا الشويخ  106وهي في الشعائر الحسينية للشويرازب ص  1/48والشيخ عباس القمي في منتدى اآلمال  50أخرتدا ابن طاووس في الملدون ص  (1)

 .  5/209محمد حسين فضل اهلل في الندوة 
 .190وذكرها رضى القزويني في تظلم الزهراء ص  218ل الحسين ص ذكر هذه الرواية عبد الرزاق الموسوب المقرم في مقت (2)
، 286كموا ذكرهوا محمود تقوي آل بحور العلووم فوي مقتول الحسوين ص   264، وفي مظالم أهل البيو  ص 1/144تجد هذه الرواية في مستدرك الوسائل  (3)

، ومحموود الصوودر فووي أضووواء علووى  ووورة 190ي تظلووم الزهووراء ص ، ورضووى القزوينووي فوو 116والوودكتور أحموود راسووم النفوويس فووي كتابووه علووى خطووى الحسووين ص 
بلفظ "أقسم  بحقي علي  أن  يا زين  وأن  يا  67وأوردها الشيخ عبد الحسين العاملي في كتابه المفيد في ذكر السبط الشديد ص  103الحسين ص 

 ي تيباً وال تخمشن خداً وال تقلن هجرًا". أم كلثوم وأن  يا سكينة وأن  يا رباب فإذا أنا قتل  في هذه األرض فال تشققن عل
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إذا أنا مت فال تخمشي عليي وجهاً وال ترخي عليي شعراً وال تنادي بالويل وال تقيمي عليي ناهحة. قال: ثم قال: 
 .(1)هذا هو المعروف الذي قال هللا عز وجل: )وال يعصينك في معروف"

هللا عز وجل: "وال يعصاينك فاي معاروف" قاال: "المعاروف أن ال  وعن أبي عبد هللا عليه السالم في قول 
 .(2)يشققن جيباً وال يلطمن وجهاً وال يدعون ويالً وال يقمن عند قبر"

 . (3)وعن أبي سعيد أن رسول هللا صلى هللا عليه وتله لعن الناهحة المستمعة"
 ه األحاديث الصريحة؟ الحذر الحذر. قلت: فما الفاهدة إذن من الذهاب إلى الحسينيات بعد الوقوف على هذ 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وتله لعن أربعة: امرأة تخون زوجها  (4)وروى القطب الراوندي في لب اللباب 
 في ماله أو في نفسها، والناهحة والعاصية، لزوجها والعاق". 

 
، والحور فوي 168-4/167والشويخ البحرانوي فوي الحودائن الناضورة  390أخرج هذه الرواب ابن بابويه القمي الملق  بالصودوق فوي معواني األخبوار ص  (1)

، 5/72لشيخ محمد حسين فضل اهلل في الندوة وا 15/254، و الشيرازب في الفقه 1/144والنورب في مستدرك الوسائل  916-2/915وسائل الشيعة 
 .82/76انظر بحار األنوار 

 .82/77، وهو في بحار األنوار 1/144ومستدرك الوسائل  5/308كما في تفسير نور الثقلين   (2)
 .82/93بحار وهو في ال 3/487واآلقا حسين البروتردب في تامع أحاديث الشيعة  1/144أخرته الحاج النورب في مستدرك الوسائل  (3)
 .2/431فيما نقله عنه الحاج النورب في مستدرك الوسائل  (4)
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وخارج إلياه  وعندما سمع أمير المؤمنين علي رضي هللا عنه بكاء النسااء علاى قتلاى صافين 
حرب بن شرحبيل الشامي وكان من وجاوه قوماه فقاال علاي علياه الساالم: أتغلابكن نسااؤكم علاى ماا أسامع؟! أال 

 .(1)تنهونهن عن هذا الرنين"
وعن أبي عبد هللا عليه السالم قال: من أنعم هللا عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقاد كفرهاا، ومان 

 .(2)المصيبة بناهحة فقد كفرها. وفي رواية فقد أحبطها"  أصيب بمصيبة فجاء عند تلك
وعن جعفر بن محمد عن تباهه رضي هللا عنهم في وصية النبي صلى هللا عليه وتله لعلي: يا علي من أطا  
امرأته أكبه هللا عز وجل على وجهه في النار قال علي رضي هللا عنه: وما تلك الطاعة؟ قال: يأذن لها في الاذهاب 

 . (3)الحمامات والعرسات والنياحات ولبس الثياب الرقاق"إلى 
وروى الصدوق وغيره عن جعفر بن محمد عن تباهه عن علي رضي هللا عنه قال: قاال رساول هللا صالى 
هللا عليه وتله: أربعة ال تزال في أمتي إلى يوم القيامة: الفخر باألحساب والطعن في األنسااب واالستساقاء باالنجوم 

 وإن الناهحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربالوالنياحة، 

 
 .82/89انظر البحار  3/387تامع أحاديث الشيعة  (1)
 82/103كموا ذكرهوا المجلسوي فوي بحوار األنووار   18/139ويوسف البحراني في الحدائن  12/90هذه الرواية ذكرها الحر العاملي في وسائل الشيعة  (2)

 تدا الشيعية كيف يضيع علماء الشيعة بفتاواهم أتر المصيبة.فانظرب أي
 .1/376والرواية عند الحر العاملي في وسائل الشيعة  (3)
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 .(1)من قطران ودر  من جرب"
وعن أبي جعفر لثاني عن تباهه رضي هللا عنهم قال: قال رسول ي صلى هللا عليه وتله: لما أسري  

مالهكاة يضاربون رأساها بي إلى السماء رأيت امرأة على صورة كلب والنار تدخل في دبرها وتخرج مان فيهاا وال
 .(2)وبدنها بمقامع من نار فسهل صلى هللا عليه وتله وسلم عنها فقال: إنها كانت قينة نواحة حاسدة "

وعن جعفر بن محمد رضي هللا عنهما أنه أوصى عندما احتضر فقال: ال يلطمن عليي خد، وال يشعن علايي 
 .(3)د  كلما زادت زيدت"جيب، فما من امرأة تشق جيبها إال صد  لها في جهنم ص

وعن علي رضي هللا عنه قاال: أخاذ رساول هللا صالى هللا علياه وتلاه البيعاة علاى النسااء أن ال يانحن وال 
 .(4)يخمشن وال يقعدن مع الرجال في الخالء"

 
، والمجلسوي فوي 12/91كموا ذكرهوا الحور فوي وسوائل الشويعة   18/139وأعادهوا فوي  4/68وذكرهوا البحرانوي فوي الحودائن  226في الخصوال حوفحة  (1)

 مختصرة. 93وحفحة  75-82/74، 73/290، 58/226، 22/451بحار األنوار 
 ، واللفظ للثاني.488-3/487، تامع أحاديث الشيعة 82/76، بحار األنوار 2/11عيون أخبار الرضا  (2)
 .3/490، تامع أحاديث الشيعة 82/101بحار األنوار  (3)
 .3/484، تامع أحاديث الشيعة 82/101بحار األنوار  (4)
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 المبحث السادء:
 من الكاذب محمد باقر الصدر أم التيجاني؟ 

يخهم تية هللا محمد باقر الصدر أنه قال له: "إن ما تاراه نقل الدكتور محمد التيجاني السماوي الشيعي عن ش
من ضرب األجسام وإسالة الدماء هو من فعل عوام الناس وجهالهم، وال يفعل ذلاك أي واحاد مان العلمااء، بال هام 

 .(1)داهبون على منعه وتحريمه"
ى الصادور ونحاوه هاو مماا فيا ي العجب! تية هللا مرتضى الفيروز تبادي يقول فيما مر نقله: "إن اللطم عل

" والصادر …قد أنكر ذلاك ومناع -أي علماءهم–. ولم يسمع ولن يسمع أن أحداً منهم …استقرت عليه سيرة الشيعة 
 يقول: إن علماءهم داهبون على منعه وتحريمه فهل كذب الصدر أم أن التيجاني افترى عليه؟! 

نه سأل محمد باقر الصدر عند زيارته النجف هذا والذي أراه أن مصدر الكذب هنا هو التيجاني ألنه يذكر أ
السؤال: "لماذا يبكي الشيعة ويلطمون ويضربون أنفسهم حتى تسيل الدماء وهذا محرم في اإلسالم فقد قال صلى هللا 
عليه وتله وسلم "ليس منيا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية؟ فأجابه محمد باقر الصدر كما نقلاه 

جاني نفسه: " الحديث صحيه ال شك فيه ولكنه ال ينطباق علاى ماآتم أباي عباد هللا، فالاذي يناادي بثاأر الحساين التي
 ويمشي على درب الحسين دعوته ليست دعوى جاهلية،

 
 .150رسول للتيجاني ص كل الحلول عند آل ال  (1)
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ثم إن الشيعة بشر فيهم العالم وفيهم الجاهل ولديهم عواطف، فإذا كانات عاواطفهم تطغاى علايهم فاي 
وما جرى عليه وعلى أهله وأصحابه من قتل وهتك وسبي فهم ماأجورون ألن نوايااهم  ذكرى استشهاد أبي عبد هللا

 . (2)،(1)في سبيل هللا"
فالرجل يعترف بصحة الحديث الذي ينهى عن لطم الخدود  وشق الجيوب فيرده مكاابراً راداً علاى رساول 

والتيجااني يادعي أناه وعلمااء الشايعة اله صلى هللا عليه وتله، زاعماً أنه ال ينطبق على منكرات أتباعاه وبادعهم، 
 يحرمونها. فمن الكاذب؟ 

 
 المبحث السابع: 

 التيجاني يعود إلى الكذب مرة أخر : 
قال التيجاني: "وال يخفى أن كثيراً من العلماء كمحسن األمين، واليوم سماحة السايد القاهاد علاي الخاامنهي، 

 .(2)" …ا بعدم جوازهاوتية هللا محمد حسين فضل هللا، وكثير من العلماء أفتو

 
 .58 م اهتدي  للتيجاني ص  (1)
ود وشوون لووو كانوو  نوايوواهم فووي سووبيل اهلل لسوومعوا وأطوواعوا المصووطفى حوولى اهلل عليووه وألووه وسوولم فووي نديووه لدووم وألمثووالدم بقولووه: "لوويس منووا موون لطووم الخوود (2)

ه لكنه عاد فالتف على الحديث الذب اعترن بصحته بقولوه: ولكنوه ال الجيوب" وكالم الصدر هنا غري  فقد  اعترن بصحة الحديث وعدم تطرق الش  إلي
 العافيوة فوي ينطبن على مآتم أبي عبود اهلل" وانتدوى إلوى أن الشويعة موستورون علوى هوذه العواطوف التوي طغو  علوى ندوي النبوي حولى اهلل عليوه وسولم. نسوسل اهلل

 الدنيا واآلخرة.
 .153كل الحلول عند آل الرسول ص   (2)
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قلت: إن الكذب الذي طبع عليه التيجاني في ساهر مؤلفاته التي اطلعنا عليها يدخل عنده في باب التقية 
فاي أوسااط أهال  (1)التي يؤجر الشيعي عليها، فهو يريد أن يلمع صورة التشيع أمام المسلمين ألن كتبه توز  بكثرة

مفضوم فاخامنهي )وهو مرشد الثورة( أجاز فيما مر نقله ما نفاه عنه هذا  السنة والجماعة فكالمه الذي أمامك كذب 
 التيجان األفاك.

أما محمد حسين فضل هللا فقد نقلنا لك تجويزه للطم الذي قيده بالهادىء، وفي مناسبة أخرى قال: له  
 اللطم بحسب الوالء. ولك بعد هذا أن تحكم على التيجاني بما تراه. 

من العلماء أفتوا بعدم جوزاها( فكذب مفضوم، ألن تيتهم مرتضى الفيروز تبادي أضاا   وأما قوله )وكثير
يعناى أعاا م وكباار  –الفرصة على التيجاني دون تمرير كذبته وذلك بقوله: )ولم يسمع ولن يسامع أن أحاداً مانهم 

النصوص والفتاوى أم كباار ( فهل نصدق التيجاني الذي تكذبه …قد أنكر ذلك ومنع -علماههم المتقدمين والمتأخرين
 علماههم؟

 
 المبحث الثامن: 

 الشيعة وإنكارهم صوم عاشورا : 
 الشيعة ينكرون صيام هذا اليوم ويتهمون األمويين بوضع الروايات التي

 
"بول  د رد عليه غير واحد من أهل السنة فبينوا باألدلة الدامغة كذبوه وتدليسوه موندم الشويخ عثموان الخمويس فوي "كشوف الجواني" خالود العسوقالني فويوق (1)

 ضلل "  م الدكتور إبراهيم الرحيلي في االنتصار للصح  واآلل.
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تحث علاى صاومه، وقاد ألاف أحادهم وهاو المادعو جماال الادين بان عباد هللا كتاباا بعناوان "صايام 
تتعرض لصوم هذا اليوم أمراً أو نهياً، وحاول االنتصار فيه لمذهباه، وماا أفلاه عاشوراء" جمع فيه الروايات التي 

 الرجل.
لقد حشد الروايات التي تنهى عن صوم هذا اليوم. أيقل لك طاهفة منها وهي وي الخمد متعارضة متناقضاة 

 يكذب بعضها بعضاً.
ا يقول النااس فياه؟ فقاال: عان من هذه الروايات: ما رووه عن الرضا أنه سهل عن صوم يوم عاشوراء وم

صوم ابن مرجانة تسألني! ذلك اليوم صامه األدعياء من تل زياد لقتل الحسين عليه السالم، وهو يوم يتشاايع باه تل 
محمد صلى هللا عليه وتله وسلم ويتشايع به أهل اإلسالم واليوم الذي يتشايع به أهل اإلسالم ال يصام وال يتبرك به، 

نحس قبض هللا فيه نبيه صلى هللا عليه وسلم، وما أصيب تل محمد صلى هللا علياه وتلاه وسالم إال ويوم االثنين يوم 
فمن صامهما أو تبرك بهما لقي هللا تبارك وتعالى ممسوخ القلب، وكان محشاره ماع الاذين سانوا  …في يوم االثنين

 .(1)صومهما والتبرك بهما"
رة يساأل أباا عباد هللا علياه الساالم عان صاوم ياوم وما رووه عن زيد النرسي قال: سامعت عبياد بان زرا

عاشوراء؟ فقال: من صامه كان ح ه من صيام ذلك اليوم ح  ابن مرجانة وتل زياد. قال: قلات: وماا كاان ح هام 
 . (2)من ذلك اليوم؟ قال: النار أعاذنا هللا من النار، ومن عمل يقر من النار"

 اال: ال تصم في يوموعن أبي جعفر وأبي عبد هللا عليهما السالم ق

 
 .118 -117حيام عاشوراء ص  (1)
 .118حيام عاشوراء ص  (2)
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 .(1)عاشوراء وال عرفة بمكة
 وعن نجية قال: سألت أبا جعفر عليه السالم عن صوم يوم عاشوراء؟ 

فقال: صوم متروك بنزول رمضان، والمتروك بدعة. قال نجية: فسألت أبا عبد هللا عليه السالم من بعد أبيه 
أما إنه صوم يوم ما أنزل به كتااب وال جارت باه سانة إال عليه السالم عن ذلك؟ فأجابني بمثل جواب أبيه. ثم قال: 

 .(2)سنة تل زياد بقتل الحسين بن علي عليهما السالم"
فالح  أخي القارىء الكريم أن الرواية األولاى تصارم باأن عاشاوراء ياوم صاامه تل زيااد، وفاي رواياة 

م تقارب النااس بالشاام إلاى يزياد لماا قتال الحساين علياه الساال …أوردها المؤلف المذكور عن جعفر الصادق منها
فوصفوا له األخبار وأخذوا عليه الجواهز من األموال فكان مما وضعوا له أمر هذا اليوم وأنه يوم بركة ليعدل الناس 

 .(3)" …فيه من الجز  والبكاء والمصيبة والحزن إلى الفرم والسرور
تنسف الروايتين السابقتين مؤكدة أن صيام هذا اليوم ومثلهما الروايتان الثانية والثالثة وأما الرواية الرابعة ف

موجود قبل وجوب شهر رمضان أي أن صيام هذا اليوم موجود قبل قتل الحسين بن علي رضي هللا عنهماا فاان ر 
 أخي القارىء كيف ينسف الباطل بعضه بعضاً. 

 
 .114ء ص حيام عاشورا (1)
 .144حيام عاشوراء ص  (2)
إن آل أمية نذروا نوذراً إن قتول الحسوين عليوه السوالم أن يتخوذوا   ……رواية عن الصادق تاء فيدا: 188 م ذكر في الصفحة  122حيام عاشوراء ص  (3)

 الخ. …ذل  يصومونهذل  اليوم عيداً لدم يصومون فيه شكراً ويفرحون أوالدهم فصارت في آل أبي سفيان سنة إلى اليوم فل
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ام هاذا الياوم. قاال كما أنكر المدعو/محمد التيجاني السماوي صوم عاشوراء ونسب إلى األمويين صي
السماوي: "ويتبين لنا أيضا بأن أهل السنة والجماعة يحتفلون بيوم عاشوراء ألنهم اتبعوا سنة يزيد بن معاوية وبني 
أمية في احتفالهم بذلك اليوم، ألنهم انتصروا فيه على الحسين وأخمدوا ثورته التي كانت تهدد كيانهم، وقطعوا بذلك 

ب إليهم علماء السوء من أهل السنة والجماعة فوضعوا لهم أحاديث في فضال  …دابر الشغب على حد زعمهم وتقري
ذلك اليوم، وأن عاشوراء هو اليوم الذي تاب هللا فيه على تدم، وهو اليوم الاذي رسات فياه سافينة ناوم علاى جبال 

ج فياه يوساف مان الساجن الجودي، وهو اليوم الذي كانت فيه النار برداً وسالماً على إبراهيم، وهو اليوم الذي خر
ورد فيه بصر يعقوب، وهو اليوم الذي انتصر فيه موسى على فرعون، وهو اليوم الذي نزلت فيه على عيسى ماهدة 

وقد أمعنوا في الكذب عندما رووا بأن النبي صلى هللا علياه وتلاه وسالم هااجر إلاى المديناة فصاادف  …من السماء
ينة صياماً فسألهم عن السبب قالوا: هذا اليوم الذي انتصر فيه موسى على دخوله إليها يوم عاشوراء فوجد يهود المد 

فرعون فقال النبي صلى هللا عليه وتله وسلم نحن أولى بموسى منكم، ثم أمر المسلمين بصوم عاشوراء وتاساوعاء 
 .(1)لمخالفة اليهود. وهذا كذب مفضوم

أناه ياومس سانيه األموياون لطماس ذكارى قتال ويتهجم على أهل السنة معارضاً صوم يوم عاشوراء، زاعماً 
 الحسين رضي هللا عنه. وذلك في شريط 

 
نشر شمس المشرق بيروت ومؤسسة الفجر بلندن، وردد هذه األكاذي  في كتابه "فسيروا فوي األرض"  302-301الشيعة هم أهل السنة للتيجاني ص  (1)
 .276ص
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مسجل بصوته في كالم طويل منه قوله: "في حين أن روايات أهل البيت عليهم الساالم تحارم صايام 
 هذا اليوم".

ومان خلفاك اسمع أيها التيجاني: إننا ال ندينك وال نلزمك إال بروايات شيعية محضة تأخذك مان باين ياديك 
إن شاء هللا تعالى، فهذا شيخ طاهفتك على اإلطالق أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي  …وعن يمينك وعن شمالك

يروي في كتابيه "تهذيب األحكام" و"االستبصار" وهما من أصولكم األربعة التي قال فيها عبد الحسن شرف الادين 
تبصار ومن ال يحضره الفقيه وهي متواترة ومضامينها مقطو  العاملي وهو أحد أساطينكم: "الكافي والتهذيب واالس

 -هكاذا-. يروي عن أبي عبد هللا علي السالم عن أبيه أن عليا عيهما الساالم قاال: "صاوموا العاشاوراء(1)بصحتها"
 .(2)التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنة"

 .(3)وتله يوم عاشوراء" وروى عن أبي الحسن عليه السالم أنه قال: "صام رسول هللا صلى عليه

 
 .311ص  110المراتعات: المراتعة  (1)
والحوور العوواملي فووي  7/13وأخرتدووا الفوويك الكاشوواني فووي الوووافي  2/134، وفووي االستبصووار 4/299أخوورج الطوسووي هووذه الروايووة فووي تدووذي  األحكووام  (2)

 . 112وذكرها تمال الدين في حيام عاشوراء ص  475-9/474، والبروتردب في تامع أحاديث الشيعة 7/337وسائل الشيعة 
وهوو فوي توامع أحاديوث الشوويعة  7/337 والحور فوي وسوائل الشوويعة 7/13والفويك الكاشواني فووي الووافي  2/134واالستبصوار  4/29تدوذي  األحكوام  (3)
 . 112وذكره تمال الدين في حيام عاشوراء ص  371-13/370وكذل  في الحدائن الناضرة  9/475
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 .(1)وروي عن جعفر عن أبيه علي السالم أنه قال: "صيام يوم عاشوراء كفارة سنة"
 .(2)وعن الصادق رحمه هللا قال: من أمكنه صوم المحرم فإنه يعصم صاحبه من كل سيهة" 

ة في جاوف الليال وعن النبي صلى هللا عليه وتله وسلم قال: "إن أفضل الصالة بعد الصالة الفريضة الصال
 . (3)وإن أفضل الصيام من بعد شهر رمضان صوم شهر هللا الذي يدعونه المحرم"

أرأيت بعد هذا أيها التيجاني أن الذي سن صيام يوم عاشوراء هو المصطفى صلى هللا علياه وتلاه وسالم ال 
 األمويون كما تزعم أنت تثما مفتريا على هللا وعلى رسوله وعلى المؤمنين.

 فتراءك على أهل بيت النبي صلى هللا عليه وتله وسلم عندما زعمت أنهم يحرمون صوم هذا اليوم.أرأيت ا
وعن علي رضي هللا عنه قال: صوموا يوم عاشوراء التاسع والعاشر احتياطاً فإنه كفاارة السانة التاي قبلاه 

 وإن لم يعلم به أحدكم حتى يأكل فليتم 

 
وذكوره تموال الودين فوي حويام  13/371وهو في الحدائن الناضورة  9/475وتامع أحاديث الشيعة  2/134واالستبصار  4/300في تدذي  األحكام  (1)

 .7/337والحر في وسائل الشيعة  7/13والوافي للكاشاني ، 112عاشوراء ص 
والحواج آقوا حسوين بروتوردب فوي توامع أحاديوث الشويعة  13/377والبحرانوي فوي الحودائن الناضورة  7/347أخرج هذه الرواية الحر في وسائل الشيعة  (2)
9/474. 
 المصادر السابقة في المواضع نفسدا. (3)
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 . (1)صومه"
مير المؤمنين علي رضوان هللا عليه على صوم هذا الياوم الاذي أرأيت أيها المفتري حرص أ 

 تحاول أنت وأضرابك حرمان المسلمين من أجره فان ر كيف أنه أمر من أكل في هذا اليوم أن يمسك ويتم صومه.
وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: "إذا رأيت هاالل المحارم فاعادد فاإذا أصابحت مان تاساعه فأصابه 

 .(2)لراوي(: كذلك كان يصوم محمد صلى هللا عليه وتله قال: نعم"صاهماً قلت)أي ا
وأما إنكاره وتحامله على علماء أهل السنة بأنهم وضعوا على لسان النبي صلى هللا عليه وتله وسلم أن هذا 

وقلاة  فدليل على جهله أو تجاهله بال …اليوم هو الذي تاب هللا فيه على تدم وهو اليوم  الذي رست فيه سفينة نوم 
علمه، فهذا شيخ طاهفته أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي يروي عن أبي جعفار رحماه هللا قاال: "لزقات السافينة 
يوم عاشوراء على الجودي فأمر نوم عليه السالم من معه من الجن واإلنس أن يصوموا ذلك اليوم. قال أبو جعفار 

هللا عز وجل فيه على تدم وحواء،وهاذا الياوم الاذي فلاق هللا  عليه السالم: أتدرون ما هذا اليوم؟ هذا اليوم الذي تاب 
 فيه البحر لبني إسراهيل فأغرق فرعون ومن معه، وهذا اليوم الذي غلب فيه موسى عليه السالم فرعون            

 
   

 
            

 

 
والحوواج البروتووردب فووي تووامع أحاديووث الشوويعة  1/594شوويعي الحوواج حسووين النووورب الطبرسووي فووي مسووتدرك الوسووائل أخوورج هووذه الروايووة المحوود  ال (1)
9/475. 
والحوور العواملي فووي  554أخورج هوذه الروايووة الشويخ الشويعي رضووي الودين أبوو القاسووم علوي بون موسووى بون تعفور بوون طواووس فوي كتابووه إقبوال األعموال ص  (2)

  .9/475وهو في تامع أحاديث الشيعة 1/594النورب الطبرسي في مستدرك الوسائل  والحاج  7/347وسائل الشيعة 
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