
 (1)شعائر الشيعة يوم عاشوراء 

 إعداد

 الشيخ السيد مراد سالمة  
ومسرحا شعائر تشبه مسرحا للجرمية  هلم يوم عاشوراء فهم يفالشيعة  بها اليت يقومالشعائر  نقف مع اإلسالمإخوة 

ذميمة من الفضائح العظيمة اليت اسوَدت هلا وجوه الرافضة الاجلاحمة يف نفوس هؤالء الروافض فهي  للحيوانية

أن توصف  وحقيق بها احلسينية( )الشعائرعقول مراجعهم السقيمة تلك اجلرمية الشنعاء اليت يسمونها  وحارت هلا

 بالشعائر احليوانية 

 عيد عاشوراء

أهل السنة( حنتفل بيوم عاشوراء على أنه عيد من األعياد اإلسالمية وخترر  فيره اةراة     )يعين)إننا قال التيجاني :

وتطبخ فيه شتى املأةوالت وأنواع األطعمة الشهية ويطوف الصبيان على الكبار ليعطوهم بعض النقرود لشرراء   األموال 

 احللوى واأللعاب(.

قلت: هذا الكالم يدل على أن التيجاني ما عرف دين أهرل السرنة وإ را هرو انتقرل مرن بدعرة التصروف إ  بدعرة          

ل أحد من علماء السنة أن يوم عاشوراء عيد مرن األعيراد اإلسرالمية    التشيع ودين اهلل وسط ال إفراط وال تفريط فلم يق

بل ليس عند أهل السنة أعياد ةثرية هما عيدان عيرد األحرحى والفطرر ويروم عاشروراء يصرومه أهرل السرنة اقترداء          

يس برسوهلم صلى اهلل عليه وسلم وهو اليوم الذي جنى اهلل فيه نبيه وةليمه موسى عليره السرالم فالسرنة صرومه ولر     

 (2)اإلطعام فيه والشيعة الذين يعيشون يف بالد أهل السنة يعلمون ذلك جيدا.

 التطبري,لطم اخلدود و   

 (3)عاشوراء يف الشيعة يفعله الذي الرأس إدماء:  هو  التطبري

 والنياحة والتطبري وغريها مل تكن على عهد األئمة ما يفعله الشيعة يف املآمت واحلسينيات مثل اللطماعلم أن 

الدين أبو القاسم الشيعي املعروف باحملقق احللي بأن اجللوس للتعزية مل  باعرتاف علماء الشيعة، وقد ذةر جنم

احلسينية  من الصحابة واألئمة، وأن اختاذه خمالف لسنة السلف ، وهذا يعين أن املآمت والشعائر ينقل عن أحد
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العادة اجلاهلية اليت ما أنزل اهلل بها من  شيعة على هذهمن البدع اليت جيب ترةها ، وال أدري ملاذا يصر علماء ال

 . سلطان

 حادة بآلة التدمية حتى الرؤوس حرب) التطبري وإظهار سنويًا، عنه اهلل رحي احلسني مقتل بذةرى االحتفال تنظيم

 هالوجو على واللطم االمحرار، حتى( اجلنزير وهو) بالزناجيل الظهور وحروب ،(الطرب تسمى ةبري وسكني

 يوم منه العاشر اليوم إ  حمرم من األول منذ الفعاليات هذه وتبدأ حمرم، شهر بداية منذ األسود ولبس والصدور،

 يف خفيف بشكل استحدث قد ةان األمر وهذا احملرم، شهر الزوا  ومينع احلسني، مقتل يوم وهو ،(عاشوراء)

. للتشّيع ةدعاية النفوس يف تؤثر اليت البكائية األشعار مع الشكل بهذا طوره إمساعيل الشاه ولكن البويهية، الفرتة

 وإذا دينهم، صلب من هذا يعتربون وباةستان ولبنان والعراق إيران يف والشيعة هذا ليومنا( هر730-709) سنة ومنذ

 هذه جدأو من أول هو إمساعيل الشاه أن أواًل يعلمون وهم. التشييع يعادي هذا: قالوا منعه مسؤول أو حاةم أراد ما

 . التشيع لنشر البدع

 ةانوا حيث النصارى من املراسيل هذه اقتبس إمساعيل الشاه أن: - شيعي وهو - الوردي علي الدةتور ويذةر

 (2) التعزية مواةب حلضور النصارى يدعو ةان لذلك واحلواريني، املسيح مصاب عن دينية بطقوس يقومون

 ضرب القامات يف يوم عاشوراء

 (:5) -رمحه اهلل  –موسى املوسوي يقول الدةتور  

الضرورة متلي أن نفرد فصاًل خاصًا يف حرب السالسل على األةتاف وشج الرؤوس بالسيوف والقامات يف يوم العاشر 

من " حمرم " حدادًا على اإلمام " احلسني " ومبا أن هذه العملية البشعة ال االت جزءًا من مراسيم االحتفال 

سني " وجتري يف " إيران " و " باةستان " و " اهلند " ويف " النبطية " بلبنان يف ةل عام باستشهاد اإلمام " احل

وتكون السبب يف حدوث صراع دموي بني الشيعة والسنة يف أجزاء من " الباةستان " تذهب ححيته املئات من 

يف فصل سابق إن الشيعة  األرواح الربيئة من الفريقني ةان ال بد من اإلسهاب حوهلا بصورة مستقلة، ةما قلنا

حتتفل بيوم عاشوراء منذ قرون عديدة وما عدا قراءة الزيارات اليت أسهبنا يف ذةرها ةان الشعراء ينشدون قصائد 

أمام القرب حتى أن الشاعر العربي " الشريف الرحي " عندما ألقى قصيدته العصماء أمام قرب الحسني واليت جاء يف 

 مطلعها:

 وبال ةربالء ال الت ةربًا

 ووصل إ  هذا البيت:

 ةم على تربك ملا صرعوا من دم سال ومن قتل جرى
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بكى وبكى حتى أغمي عليه، والثابت أن أئمة الشيعة ةانوا حيتفلون بيوم العاشر من حمرم فيجلسون يف بيوتهم 

 ذةرى شهادة " يقبلون التعااي من املعزين ويطعمون الطعام يف ذلك اليوم وةانت تلقى أمامهم خطب أو قصائد يف

 احلسني " وأهل بيت رسول?صلى اهلل تعا  عليه وآله وسلم? وفضائلهم.

ويف ةربالء وحول قرب " احلسني " ةان الزوار ميرون على هيئة مواةب وآحاد وهم يقرؤون الزيارات اليت أشرنا  

رية يف اجملالس اليت تقام إليها مع بكاء وحنيب ةجزء مكمل لالحتفال والزيارة، إنها العادة اليت ال االت جا

لإلمام " احلسني " يف العامل الشيعي فال بد من ختمها بالبكاء ألن:? من بكى أو تباةى على احلسني وجبت عليه 

اجلنة ? ةما جاء يف بعض الروايات اليت تنسب إ  األئمة ومعاذ اهلل أن يصدر من اإلمام ةالمًا ةهذا، ةما أن 

شهر حمرم وصفر حدادًا على احلسني وهذه العادة أخذت بالتوسع يف عهد الصراع الشيعة ةانت تلبس السواد يف 

األول بني الشيعة والتشيع وعندما أخذت تظهر الشيعة على مسرح األحداث السياسي واإلسالمي ةقوة تريد 

ية دورًا باراًا يف اإلطاحة باخلالفة احلاةمة وةان للبويهيني الذين حكموا إيران والعراق باسم ُحماة اخلالفة العباس

تنمية االحتفاالت يف أيام عاشوراء ولكن هذه االحتفاالت أخذت طابعًا عامًا وأصبحت جزءًا من الكيان الشيعي 

عندما استلم السلطة الشاه " إمساعيل الصفوي " وأدخل إيران يف التشيع وخلق فيها متاسكًا مذهبيًا للوقوف أمام 

إليران ةما أشرنا إليه وةان البالط الصفوي يعلن احلداد يف العشر األول من حمرم  أطماع اخلالفة العثمانية اجملاورة

من ةل عام ويستقبل الشاه املعزين يف يوم عاشوراء وةانت تقام يف البالط احتفاالت خاصة هلذا الغرض جتتمع فيها 

مخسني عامًا وهو أةرب امللوك اجلماهري وحيضرها الشاه بنفسه، ةما أن الشاه عباس األول الصفوي الذي دام حكمه 

الصفويني دهاًء وقوًة وبطشًا ةان يلبس السواد يف يوم عاشوراء ويلطخ جبينه بالوحل حدادًا على اإلمام " احلسني " 

وةان يتقدم املواةب اليت ةانت تسري يف الشوارع مرددة األناشيد يف مدح اإلمام ثم التنديد بقتلته، وال ندري على 

هر حرب السالسل على األةتاف يف يوم عاشوراء وانتشر يف أجزاء املناطق الشيعية مثل إيران وجه الدقة متى ظ

الرؤوس وشج الرأس حدادًا على " احلسني " يف يوم  والعراق وغريهما ولكن الذي ال شك فيه أن حرب السيوف على

زي لتلك البالد وةان اإلجنليز هم العاشر من حمرم تسرب إ  إيران والعراق من اهلند ويف إبان االحتالل اإلجنلي

الذين استغلوا جهل الشيعة وسذاجتهم وحبهم اجلارف لإلمام " احلسني " فعلموهم حرب القامات على الرؤوس، 

وحتى إ  عهد قريب ةانت السفارات الربيطانية يف طهران وبغداد متول املواةب احلسينية اليت ةانت تظهر بذلك 

ألاقة وةان الغرض وراء السياسة االستعمارية اإلجنليزية يف تنميتها هلذه العملية البشعة املظهر البشع يف الشوارع وا

واستغالهلا أبشع االستغالل هو إعطاء مربر معقول للشعب الربيطاني وللصحف احلرة اليت ةانت تعارض بريطانيا 

وحشني الذين حيتاجون إ  قيِّم يف استعمارها للهند ولبالد إسالمية أخرى وإظهار شعوب تلك البالد مبظهر املت

ينقذهم من مهامه اجلهل والتوحش فكانت صور املواةب اليت تسري يف الشوارع يف يوم عاشوراء وفيها اآلالف من 

الناس يضربون بالسالسل على ظهورهم ويدمونها بالقامات والسيوف على رؤوسهم ويشجونها تنشر يف الصحف 



االستعماريون يتذرعون بالواجب اإلنساني يف استعمار بالٍد تلك هي ثقافة شعوبها اإلجنليزية واألوربية وةان الساسة 

وحلمل تلك الشعوب على جادة املدنية والتقدم، وقد قيل إن " ياسني اهلامشي " رئيس الواراء العراقي يف عهد 

قال له اإلجنليز: حنن يف االحتالل اإلجنليزي للعراق عندما اار لندن للتفاوض مع اإلجنليز إلنهاء عهد االنتداب 

العراق ملساعدة الشعب العراقي ةي ينهض بالسعادة وينعم باخلرو  من اهلمجية، ولقد أثار هذا الكالم " ياسني 

اهلامشي " فخر  من غرفة املفاوحات غاحبًا غري أن اإلجنليز اعتذروا منه بلباقة ثم طلبوا منه بكل احرتام أن 

اق فإذا به فيلم عن املواةب احلسينية يف شوارع النجف وةربالء والكاظمية تصور مشاهد يشاهد فيلمًا وثائقيًا عن العر

مروعة ومقزاة عن حرب القامات والسالسل وةأن اإلجنليز قد أرادوا أن يقولوا له: هل إن شعبًا مثقفًا مل من املدنية 

  حظ قليل يعمل بنفسه هكذا?

 لقد عامًا ثالثني قبل ومشاخيهم الشيعة أعالم أحد من مسعته النيٍّرة فكارواأل باحلكمة مليئًا طريفًا ةالمًا أذةر وهنا

 ظهرًا عشرة اثنيت والساعة حمرم من العاشر هو اليوم وةان جبواري واقفًا السن يف الطاعن الوقور الشيخ ذلك ةان

 رؤوسهم على يوفبالس يضربون الذين املطربين مبوةب وإذا ةربالء يف"  احلسني"  اإلمام روحة هو واملكان

 وجنوبهم جباههم على تسيل والدماء غفرية أعداد يف الروحة دخلوا"  احلسني"  على وحزنًا حدادًا ويشجونها

 بالسالسل يضربون وهم أيضًا غفرية أعداد ويف آخر موةب املوةب أعقب ثم األبدان رؤيته من تقشعر مقزا بشكل

 هذه بأنفسهم انزلوا وقد الناس هؤالء بال ما: احلّر والعامل االعجو الشيخ سألين وهنا أدموها وقد ظهورهم على

 ثم"  احلسني"  على حلزنهم أي(  واحسيناه:) يقولون إنهم يقولون ما تسمع ال ةأنك: قلت واآلالم? املصائب

: أخرى مرًة سألين ثم نعم: قلت مقتدر? مليك عند صدق مقعد يف اآلن احلسني أليس: جديد من الشيخ سألين

 وهنا نعم: قلت للمتقني? أعدت واألرض السموات ةعرض عرحها اليت اجلنة يف اللحظة هذه يف اآلن احلسني أليس

 ألجل األفاعيل هذه بأنفسهم يفعلون ملاذا أغبياء جهلة من ويلهم: وأمل حزن ةلها بلهجة وقال الصعداء الشيخ تنفس

 .نعيم من وةأس وأباريق بأةواب خملدون ولدان عليه ويطوف ونعيم جنة يف اآلن هو إمام

 مثل حتريم العاملي"  األمني حمسن"  السيد سوريا يف الشيعة علماء ةبري أعلن وعندما هجري/  1352/  عام يف

 م قوية معارحة القى عنها يكفوا أن الشيعة من وطلب رأيه عن اإلفصاح يف النظري منقطعة جرأًة وأبدى األعمال هذه

 وةادت"  علي"  اإلمام تعبري حد على"  والرعاع اهلمج"  ووراءهم ناهضوه الذين نالدي ورجال العلماء صفوف داخل

 موقف الشيعية للطائفة األعلى الزعيم وبصفته"  احلسن أبو"  السيد جدنا تبنى أن لوال تفشل اإلصالحية خطواته

 للحرةة ةبريًا بعدًا جدنا موقف أعطى ولقد ولفتواه، له املطلق تأييده معلنًا األعمال تلك يف ورأيه األمني العالمة

 أبو"  للسيد معارحًا موقفًا وقفوا واجملتهدين الفقهاء من ةثريًا أن ومع"  األمني"  السيد بها نادى اليت اإلصالحية

 بسبب املطاف آخر يف اجلميع على تغلب"  احلسن أبو"  السيد أن إال قبل من"  لألمني"  وقفوا ةما"  احلسن

 من وختتفي رويدًا رويدًا تقل العمال تلك وبدأت األةرب الزعيم فتوى تطيع اجلماهري وأخذت ه،وصمود الرفيع مقامه



 اهلل رمحه جدنا تويف أن حتى وهزيلة حعيفة مظاهر هلا بقيت حيث متامًا تندثر مل أنها إال الشيعية الساحة على

 فبدأت جديد من العمال تلك على الناس حتث اجلديدة الشيعية الزعامات بعض وأخذت هجري/  1335/  عام يف

 يف أعلنت أن وبعد هجري،/  1352/  عام قبل عليه ةانت ما إ  تصل مل ولكنها الشيعي العامل يف أخرى مرًة تنمو

 السياسة من ةجزء األعمال تلك بإحياء األوامر صدرت السلطة الفقيه والية وتولت اإلسالمية اجلمهورية إيران

 هذه إلحياء ومعنويًا ماليًا وحتثهم األرض ةل يف الشيعية الفئات تساعد الفتية اإلسالمية اجلمهورية وأخذت املذهبية

 وجه لتظهر وذلك عام مائيت قبل الشيعي اإلسالمي العامل إ  اإلجنليزية االستعمارية السياسة أدخلتها اليت البدعة

 تشاهد السطور هذه أةتب وعندما قبل، من قلنا ماة اإلسالم لبالد استعمارها وتربر الكاحل باملظهر واملسلمني اإلسالم

 واهلندية والباةستانية اإليرانية املدن

وةذلك الرافضة تعطل العمل يوم عاشوراء، ألنه  ومن مشابهتهم لليهود أن اليهود يعطلون العمل يوم السبت،

شّتى، ومشابهتهم ألعداء اليوم الذي قتل فيه احلسني بن علي رحي اهلل عنه، ويرتكبون بدًعا شّتى وخمالفات 

اإلسالم أةثر من أن حتصر. وةل هذا بسبب عداوتهم لسنة رسول اهلل وتنكرهم ألهلها: ?فلّما ااغوا أااغ اهلل قلوبهم 

 (3)واهلل ال يهدي القوم الفاسقني

 القيامة يوم لوج عز اهلل لقى باةيًا عنده يظل حتى عاشوراء يوم السالم عليه احلسني اار من: "  تقول ثالثة ورواية

 حج من ةثواب وغزوة، وعمرة حجة ةل وثواب غزوة، ألف وألفي عمرة، ألف وألفي حجة، ألف ألفي بثواب

 ". ... عليهم اهلل صلوات الراشدين األئمة ومع وآله - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول مع وغزا واعتمر

 اإلحداد على احلسني (

  -رحي اهلل عنه –على احلسني  دا االحتدااعلم أن من بدع الشيعة اليت أحدثوه 

أجنى اهلل تعا  فيه سيدنا موسى عليه السالم : يدعو إ  احلداد على موت احلسني و هو  لسقافيقول عاملهم ا

وأغرق فرعون ، ثم حدثت يف هذه األمة على آل النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم األطهار الربرة مصيبة قتل فيها 

 ( .9د شباب أهل اجلنة رحي اهلل عنه فما أصابنا أو  باالهتمام به مما أصاب غرينا (( )سيدنا احلسني سي

 (8) والقبور األموات عبادة إىل يدعو السقاف
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 سيدنا قرب إ  يذهبوا أن املتمسلفة ننصح وحنن( : ))  135)  ص((  االستغاثة بأدلة اإلغاثة))  يف السقاف قال

 احلق على اهلل ليدهلم به مستغيثني أو متوسلني تعا  اهلل ويدعوا عبيدة أبي قرب إ  أو عنه اهلل رحي الطيار جعفر

 ( .7(( ) حقا والباطل باطال احلق بها يقلبون اليت الدراهم إ  امليل من وليخلصهم الصواب ويلهمهم

اهلل عليه وسلم وقد من املسلم به لدى اجلميع أن أبا عبد اهلل احلسني سيد شباب أهل اجلنة ةما بشره جده صلى 

نال مناال الشهداء ، وهم أحياء عند ربهم يراقون ، فرحني مبا آتاهم اهلل من فضله، وإ ا أذن الشرع الشريف 

باإلحداد للنساء دون الرجال ، على األموات ال على األحياء ، وةما ورد يف السنة أنه ال حيل المرأة تؤمن باهلل 

ق ثالث ، إال على او  فأربعة أشهر وعشرا، وليس منا من لطم اخلدود شق واليوم اآلخر، أن حتد على ميت فو

اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية، وقد شاهدت إبان عملي ةأستاذ بإحدى جامعات اخلليج يف الثمانينات امليالدية 

جلل  برناجما حاشدا يف عاشوراء حتت شعار ) اإلحداد على احلسني ( وعلى رأس اجلميع قائدهم اخلميين وقد

وجهه بالسواد ينوح ويلطم وجهه ويضربون أجسادهم بالسالسل احلديدية ، ويصرخون الرجال قبل النساء واألطفال 

، يف مشهد درامي ملتهب فظيع ، واملصورون األجانب ووةاالت األنباء العاملية تصور للعامل ةله هذه املآسي ، 

األصيل الذي جاء به حممد للدنيا ، باسم اإلسالم ةمنقذ وتبثها عري األثري بالصوت والصورة ، على أنها الوجه 

 للبشرية ورمحة مهداة للعاملني.

وقد اقتنصت هذه الفرصة إحدى أةرب دور البث واإلعالم يف إجنلرتا ) بي بي سي ( لتصوير فيلم ةامل مدته ثالث 

ق من جديد( بعد قيام ما ساعات حيوي فظائع هذه األحداث يواع عامليا حتت اسم ) عاد سهم اإلسالم لالنطال

عرف بثورة اخلميين يف إيران ، لتشويه وجه اإلسالم ولرتويع وتنفري البشر عن رائحته ، فرفع الصوت على امليت 

 مهما ةان شأنه أو لطم اخلدود من الكبائر لدى أهل السنة واجلماعة. وهى عند الشيعة من مكفرات الذنوب .

 (10()امل احلصيف.فإ  أي الرأيني جينح ذو العقل الك

 لبس السواد يف عاشوراء
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ويقوم الشيعة بلبس السواد يف عاشوراء مع ما رووه من أنه لباس أهل النار، فقد سئل اإلمام عن الصالة يف القلنسوة 

 (.11السوداء? فقال: ال تصل فيها فإنها لباس أهل النار")

 (12) فإنه لباس فرعون" تلبسوا السواد ... ورووا عن أمري املؤمنني علي فيما علم أصحابه أنه قال: "ال

 (13)يف ثالثة العمامة واخلف والكساء ... ورووا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه ةان يكره السواد إال

يف قباء أسود ومنطقة فيها خنجر،  -صلى اهلل عليه وسلم  -وعن جربئيل عليه السالم أنه هبط على رسول اهلل 

ما هذا الزي? فقال: اي ولد عمك العباس يا حممد، ويل لولدك من ولد عمك العباس.  فقال صلى اهلل عليه وآله:

نفسي? فخر  النيب صلى اهلل عليه وسلم إ  العباس فقال: يا عم ويل لولدي من ولدك. فقال يا رسول اهلل أفأجب 

 (.12)قال: جرى القلم مبا فيه"

 املدعى بل عظيمة، شهرة اإلمامية أصحابنا بني شهورامل: "احلائري احلسيين رحا حممد احلا  شيخهم قال ...

 والكساء، والعمامة اخلف يف إالَّ مطلقا، بل الصالة، يف السود الثياب لبس ةراهة اخلالف، يف ةما اإلمجاع عليه

 وعليه علمائنا، إ  نسبته املنتهى األصحاب،ويف إ  ذلك ونسب واخلف العمامة استثناء على االقتصار املعترب ويف

 فقط، العمامة على االقتصار محزة وابن وسالر املفيد اقتصار وعن الدروس، ويف واإلرشاد والقواعد الشرايع يف اقتصر

 األصحاب من أحد يستثنه مل الكساء أن اللثام ةشف ويف األصحاب، من ةثري ةالم يف االستثناء عدم الذةرى وعن

 (.15")سعيد ابن إال

 والصالة السود الثياب لبس لكراهة األصحاب بها استدل اليت الروايات هي ذهه: "بقوله ةالمه احلائري وخيتتم

 .(13)"املسألة يف اإلمجاع الشهرة دعوى من عرفت ما إ  مضافا فيها

                                                           
 .85، جناة األمة ص3/281، وسائل الشيعة 1/132من ال حيضره الفقيه  - 11

 .82، جناة األمة ص 3/298، وسائل الشيعة 1/133فقيه من ال حيضره الفقيه  - 12

 .82ص ، جناة األمة 1/133من ال حيضره الفقيه  - 13

 .1/208. انظر مستدرك الوسائل 85-82جناة األمة ص  3/297، وسائل الشيعة 1/133من ال حيضره الفقيه - 12

 .83 ص واألئمة احلسني على العزاء إقامة يف األمة جناة - 15

 .85 ص نفسه املصدر - 13



 العشر األيام يف السواد بلبس اليوم شيعة يقوم فلماذا إمجاعهم، واإلمجاع رواياتهم، الروايات هذه ةانت إذا: قلت

 .حمرم? من األو 

 (19)علمائهم? وإمجاع رواياتهم الشيعة حيرتم ال اذامل

 :عاشوراء صوم وإنكارهم الشيعة: 

 اليت الروايات بوضع األمويني ويتهمون اليوم هذا صيام ينكرون الشيعة

 فيه مجع" عاشوراء صيام" بعنوان ةتابا اهلل عبد بن الدين مجال املدعو وهو أحدهم ألف وقد صومه، على حتث

 .الرجل أفلح وما ملذهبه، فيه االنتصار وحاول نهيًا، أو أمرًا اليوم هذا لصوم تتعرض اليت الروايات

 يكذب متناقضة متعارحة اخلمد وهلل وهي منها طائفة لك أيقل. اليوم هذا صوم عن تنهى اليت الروايات حشد لقد

 .بعضًا بعضها

 ابن صوم عن: فقال فيه? الناس يقول ماو عاشوراء يوم صوم عن سئل أنه الرحا عن رووه ما: الروايات هذه من

 حممد آل به يتشايع يوم وهو السالم، عليه احلسني لقتل اياد آل من األدعياء صامه اليوم ذلك! تسألين مرجانة

 ويوم به، يتربك وال يصام ال اإلسالم أهل به يتشايع الذي واليوم اإلسالم أهل به ويتشايع وسلم وآله عليه اهلل صلى

 يف إال وسلم وآله عليه اهلل صلى حممد آل أصيب وما وسلم، عليه اهلل صلى نبيه فيه اهلل قبض حنس يوم االثنني

 صومهما سنوا الذين مع حمشره وةان القلب، ممسوخ وتعا  تبارك اهلل لقي بهما تربك أو صامهما فمن االثنني يوم

 (.18")بهما والتربك

: فقال عاشوراء? يوم صوم عن السالم عليه اهلل عبد أبا يسأل ارةار بن عبيد مسعت: قال النرسي ايد عن رووه وما

 اليوم? ذلك من حظهم ةان وما: قلت: قال. اياد وآل مرجانة ابن حظ اليوم ذلك صيام من حظه ةان صامه من

 (..17)النار من يقر عمل ومن النار، من اهلل أعاذنا النار: قال

 (.20)مبكة عرفة وال عاشوراء يوم يف تصم ال: االق السالم عليهما اهلل عبد وأبي جعفر أبي وعن
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 عاشوراء? يوم صوم عن السالم عليه جعفر أبا سألت: قال جنية وعن ...

 عليه أبيه بعد من السالم عليه اهلل عبد أبا فسألت: جنية قال. بدعة واملرتوك رمضان، بنزول مرتوك صوم: فقال

 سنة إال سنة به جرت وال ةتاب به أنزل ما يوم صوم إنه أما: قال ثم. أبيه جواب مبثل فأجابين ذلك? عن السالم

 (.21"))السالم عليهما علي بن احلسني بقتل اياد آل
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