
 

   

 

HADIA CSE Khutba Notes (30.09.2016) 

aplÀ-dw hn-in-ã amkw 

 

Page | 1  

 

]pXn-b H-cp hÀ-j- -̄n-te¡pw A-tXm-sSm-̧ w ap-lÀ-dw F-¶ hn-ip-²am-b am-k-̄ n-te-¡p-am-WtÃm 
\mw I-S-¡m-\n-cn-¡p-¶Xv. AÃm-lp JpÀ-B-\nÂ ]-d-bp-¶p: 

ـــُهوِر ِعْنـــَد اللـــِه  َة الش ِعـــد يُن ِإنـــَك الـــد َهـــا َأْربـََعـــٌة ُحـــُرٌم َذِل ـــَماَواِت َواْألَْرَض ِمنـْ ـــِه يـَـــْوَم َخَلـــَق الســـي ِكَتـــاِب الل نَـــا َعَشـــَر َشـــْهًرا ِف اثـْ
 )�و��( اْلَقيُم َفَال َتْظِلُموا ِفيِهن َأنـُْفَسُكمْ 

 

G-sXm-s¡-bmWv Cu \m-ep-am-k-§Ä? 

و الحجــــة للحـــــج ، والمحـــــرم لتحــــريم القتـــــال فيـــــه ، وواحــــد فـــــرد وهـــــو ثالثــــة ســـــرد : ذو القعـــــدة للقعــــود عـــــن القتـــــال ، وذ
  (تفسير النسفي)  رجب لترجيب العرب إياه أي لتعظيمه

 

Ch-sb lp-dpw (hn-ip²w) F-¶p hn-fn-¡m-\p-Å Imc-Ww ]-Þn-X-·mÀ hn-h-cn-¡p-¶p 

ـــى أن أحـــده ـــه أو ابنـــه وإنمـــا ســـميت حرمـــا ألن العـــرب كانـــت تتحرمهـــا وتعظمهـــا وتحـــرم فيهـــا القتـــال حت م لـــو لقـــي قاتـــل أبي
أو أخيــــه فــــي هــــذه األشــــهر لــــم يزعجــــه وكــــان القتــــال فيهــــا محرمــــا فــــي صــــدر اإلســــالم ثــــم نســــخ بقولــــه تعــــالى { واقتلــــوهم 

  حيث وجدتموهم }
 

{]-[m-\-s¸-« a-säm-cp Imc-Ww Iq-Sn 

  زي)(تفسير الرا  ومعنى الحرم : أن المعصية فيها أشد عقابًا ، والطاعة فيها أكثر ثواباً 
 

C-\n C-h-bp-sS Iq-«-¯n-se G-ähpw t{i-jvTam-b am-k-ta-XmWv? {]-tXy-In¨v (d-a-Zm³ I-gn-ªmÂ) 
t\m-¼v hÀ-[n-¸n-¡m³; A-Xv ap-lÀ-d-aÃm-sX thsd-sbm-¶paÃ. A-hnS-¶v ]Tn-̧ n-¡p-¶p 

ــــَرَة َرِضـــَى اللـــُه َعْنــــُه قَـــاَل : َســــَأَل رَُجـــٌل َرُســـوَل اللــــِه  َأى الصـــَالِة َأْفَضــــُل بـَْعـــَد َصــــَالِة  -ى اهللا عليــــه وســـلمصـــل-َعـــْن َأبِـــى ُهَريـْ
ــــَالُة ِفــــى َجــــْوِف اللْيــــِل :« اْلَمْكُتوبَــــِة؟ قَــــاَل  ــــْوِم َأْفَضــــُل بـَْعــــَد َرَمَضــــاَن؟ َقــــاَل      ».الص الص ــــِذى :« قَــــاَل : َفــــَأىــــِه الَشــــْهُر الل
  َرَواُه ُمْسِلمٌ ». َتْدُعوَنُه اْلُمَحرَم 

ـــه علـــى قـــوم ويتـــوب فيـــه علـــى قـــوم  قـــال ـــه يـــوم تـــاب في إن كنـــت صـــائما بعـــد شـــهر رمضـــان فصـــم المحـــرم فإنـــه شـــهر اهللا في
  (ترمذي)  آخرين
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C-¡mcyw H-cp ]Þn-X I-hn hn-i-Zo-I-cn-¡p-I-bm-Wv: 

  شهر الصيام فهو ذو السباق وأفضل الشهور باإلطالق
  فرجب فالحجة المعظم فشهر ربنا هو المحرم  
  وكل ذا جاء به البيان فقعدة فبعده شعبان 

 

d-a-Zm³ I-gn-ªmÂ ]n-s¶ G-ähpw \Ã am-kw ap-lÀ-d-am-sW-¶v C-XnÂ \n-¶v a-\-Ên-em-¡mw. 

km-µÀ-`n-I-am-bn kq-Nn-̧ n-¡s«, Hmtcm am-k-¯n-sâbpw t]-cp-IÄ ]-d-bp-t¼mÄ i-lvÀ F-¶v ]-db-
W-tam, ]-dbmtam F-¶v Nn-eÀ tNm-Zn-¡m-dp-−v. 

( واعلــــم ) أن األفصــــح تــــرك إضــــافة لفــــظ شــــهر إلــــى شــــعبان وكــــذا بقيــــة األشــــهر مــــا عــــدا ثالثــــة رمضــــان وربيــــع أول وربيــــع 
  ثان 

  وقد أشار إلى ذلك بعضهم في قوله 

  إال لما أوله الرا فادر       وال تضف شهرا إلى اسم شهر 

  ألنه فيما رووه ما سمع           واستثن من ذا راجبا فيمتنع 
 

t\c-s¯ ]-d-ª l-Zo-knÂ ]-cm-aÀ-in-¡-s¸-« ilv-dpÃm-lv F-¶ {]-tbm-K-¯nÂ \n-¶p Xs¶ Cu 
am-k-¯n-sâ a-lXzw a-\-Ên-em-¡mw. 

JpÀ-B-\n-se ^-PvÀ kq-d-¯n-sâ H¶v, c-−v B-b-¯p-IÄ ap-lÀ-dw B-Wv F-¶v Nn-eÀ hym-Jym-\n-̈ n-
«p-−v. 

وم مــــن كــــل ســــنة وعنــــد ذلــــك يحــــدث أمــــوراً كثيــــرة ممــــا يتكــــرر الثالــــث : المــــراد فجــــر المحــــرم ، أقســــم بــــه ألنــــه أول يــــ....
إن أعظــــــم الشــــــهور عنــــــد اهللا « بالســــــنين كــــــالحج والصــــــوم والزكــــــاة واســــــتئناف الحســــــاب بشــــــهور األهلــــــة ، وفــــــي الخبــــــر 

ــــه قــــال : فجــــر الســــنة هــــو المحــــرم فجعــــل جملــــة المحــــرم فجــــرا» المحــــرم  ــــن عبــــاس أن وثانيهــــا : أنهــــا عشــــر .... وعــــن اب
ـــه علـــى شـــرف تلـــك األيـــام ، وفيهـــا يـــوم عاشـــوراء ولصـــومه مـــن الفضـــل مـــا ورد بـــه المحـــرم مـــن أولـــ ه إلـــى آخـــره ، وهـــو تنبي

  (تفسير رازي)  األخبار
 

N-cn-{X-̄ n-se {]-[m-\-s -̧« ]-e kw-̀ -h-§fpw \S¶Xv Cu am-k-̄ n-em-bn-cp-¶p. 
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، وأخـــــرج نوحـــــا مـــــن الســـــفينة  فإنـــــه اليـــــوم الـــــذي تـــــاب اهللا فيـــــه علـــــى آدم فأصـــــبح صـــــفيا، ورفـــــع فيـــــه إدريـــــس مكانـــــا عليـــــا
ونجــــى إبــــراهيم مــــن النــــار، وأنــــزل اهللا فيــــه التــــوراة علــــى موســــى، وأخــــرج فيــــه يوســــف مــــن الســــجن، ورد فيــــه علــــى يعقــــوب 
ـــه غفـــر  ـــي إســـرائيل، وفي ـــه فلـــق البحـــر لبن ـــونس مـــن بطـــن الحـــوت، وفي ـــه أخـــرج ي ـــه كشـــف الضـــر عـــن أيـــوب، وفي بصـــره، وفي

يمان، وفــــي هــــذا اليــــوم غفـــر لمحمــــد (ص) مــــا تقــــدم مـــن ذنبــــه ومــــا تــــأخر، وهــــو لـــداود ذنبــــه، وفيــــه أعطــــى اهللا الملـــك لســــل
  ..  (اعانة)أول يوم خلق اهللا فيه الدنيا.

  (اعانة)  وإنما سمي محرما لتحريم الجنة فيه على إبليس
 

c-−p Im-cy-am-Wv ap-lÀ-d-anÂ {]-tXy-Iw A-\p-jvTn-¡m-\p-ÅXv. H¶v, kp¶-̄ v t\m¼v. F-¶m-Wv 
t\m-¼p t\mÂ-t¡-−Xv? C-Xn\v hnhn-[ cq-]-§-fp−v. 

1) am-kw ap-gp-h\pw t\mÂ-¡p-I. C-Xv kp-¶-̄ m-sW-¶v C-_v-\p lPÀ (d) ]-d-bp¶p (^-Xm-hÂ-Ip-
_vd). H-cp l-Zo-kn-s\ hym-Jym-\n-̈ v ]-Þn-X-·mÀ ]-d-bp¶-Xv t\m-¡p-I. 

ــــاب ــــبعض ويمكــــن أن يقــــال  قــــال الطيبــــي أراد بصــــيام شــــهر اهللا صــــيام يــــوم عاشــــوراء اه فيكــــون مــــن ب ذكــــر الكــــل وإرادة ال
أفضــــليته لمــــا فيــــه مــــن يــــوم عاشــــوراء لكــــن الظــــاهر أن المــــراد جميــــع شــــهر المحــــرم وفــــي خبــــر أبــــي داود وغيــــره صــــم مــــن 

  (مرقاة المفاتيح)  المحرم واترك صم من المحرم واترك صم من المحرم واترك
 

ap-_m-d-Iv-]q-cn ]-d-bp-¶p: 

لــــدارمي عــــن النعمــــان بــــن ســــعد عــــن علــــي قــــال ســــأله رجــــل، فقــــال أي شــــهر تــــأمرني أن أصــــوم ويؤيــــده مــــا رواه الترمــــذي وا
ــــه، مــــا ســــمعت أحــــداً يســــأل عــــن هــــذا إال رجــــالً ســــمعته يســــأل رســــول اهللا  ــــه  -بعــــد شــــهر رمضــــان فقــــال ل صــــلى اهللا علي

ــــأمرني أن أصــــوم بعــــد شــــهر رمضــــان قــــال إن   -وســــلم  ــــا قاعــــد عنــــده فقــــال يــــا رســــول اهللا ! أي شــــهر ت كنــــت صــــائماً ، وأن
  الحديث.-بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر اهللا

 

2) B-iq-dm-Av F-¶v hn-fn-¡-s -̧Sp-¶ ap-lÀ-dw ]-¯n\v am-{Xw t\m-s¼-Sp-¡p-I.  

ُهَما َقالَ    َعْن اْبِن َعباٍس َرِضَي اللُه َعنـْ
ـــَرَأى  ـــَة فـَ ـــلَم اْلَمِديَن ـــِه َوَس ـــِدَم النِبـــي َصـــلى اللـــُه َعَلْي ـــْوٌم َصـــاِلٌح َهـــَذا َق ـــَذا قَـــاُلوا َهـــَذا يـَ ـــا َه ـــوَد َتُصـــوُم يـَـــْوَم َعاُشـــورَاَء فَـَقـــاَل َم ُه اْليـَ

  (بخاري) َوَأَمَر ِبِصَياِمهيـَْوٌم َنجى اللُه بَِني ِإْسَرائِيَل ِمْن َعُدوِهْم َفَصاَمُه ُموَسى َقاَل َفأَنَا َأَحق ِبُموَسى ِمْنُكْم َفَصاَمُه 
ُهَماَعْبُد    اللِه ْبُن ُعَمَر َرِضَي اللُه َعنـْ
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ـــــِه َوَســـــلَم  ـــــْوَم َعاُشـــــورَاَء َوَأن َرُســـــوَل اللـــــِه َصـــــلى اللـــــُه َعَلْي ـــــَل َأْن َأن َأْهـــــَل اْلَجاِهِليـــــِة َكـــــانُوا َيُصـــــوُموَن يـَ َصـــــاَمُه َواْلُمْســـــِلُموَن قَـْب
ـــِرَض َرَمَضـــانُ  ـــا افْـُت ـــَرَض رََمَضـــاُن فـََلم ـــْوٌم ِمـــْن َأيـــاِم اللـــِه َفَمـــْن َشـــاَء  يـُْفتَـ ـــِه َوَســـلَم ِإن َعاُشـــورَاَء يـَ َقـــاَل َرُســـوُل اللـــِه َصـــلى اللـــُه َعَلْي

  (مسلم)  َصاَمُه َوَمْن َشاَء تـَرََكهُ 
  َعْن َحْفَصَة َقاَلتْ 

ــــِه َوَســــلَم ِصــــ ــــي َصــــلى اللــــُه َعَلْي ــــْم َيُكــــْن يَــــَدُعُهن النِب ــــَل َأْربَــــٌع َل ــــْيِن قَـْب ــــْن ُكــــل َشــــْهٍر َورَْكَعتـَ َياَم َعاُشــــورَاَء َواْلَعْشــــَر َوَثَالثَــــَة َأيــــاٍم ِم
 (نسائ)  اْلَغَداةِ 

 

C-Xn-\v hen-b {]-Xn-̂ -e-ap-−v 

َلهُ  َنَة الِتي قَـبـْ َر السِه َأْن ُيَكف(مسلم)  َوِصَياُم يـَْوِم َعاُشورَاَء َأْحَتِسُب َعَلى الل  
 

kz-lm_-̄ v kz-bw t\m-s¼-Sp-¡p-I am-{X-aÃ Ip-«n-I-sf-s¡m-−v ]n-Sn-̧ n-¡p-Ibpw sN-¿p-am-bn-cp-¶p. 

  َعْن الربـَيِع بِْنِت ُمَعوِذ ْبِن َعْفَراَء َقاَلتْ 
ـــى قـُـــَرى اْألَْنَصـــاِر الِتـــي َحـــوْ  ـــَداَة َعاُشـــوَراَء ِإَل ـــلَم َغ ـــِه َوَس ـــَل َرُســـوُل اللـــِه َصـــلى اللـــُه َعَلْي ـــْن َكـــاَن َأْصـــَبَح َصـــاِئًما َأْرَس َل اْلَمِديَنـــِة َم
 ـــا بـَْعـــَد َذلِـــَك َنُصـــوُمُه َوُنَصـــوـــَة يـَْوِمـــِه َفُكنبَِقي َصـــْوَمُه َوَمـــْن َكـــاَن َأْصـــَبَح ُمْفِطـــًرا فَـْليُـــِتم ُهْم ِإْن َشـــاَء فَـْليُـــِتم َيانـََنا الصـــَغاَر ِمـــنـْ ُم ِصـــبـْ

فْ اللُه َوَنْذَهُب ِإَلى اْلَمْسِجِد  َناَها ِإياُه ِعْنَد اْإلِ   طَارِ فـََنْجَعُل َلُهْم اللْعَبَة ِمْن اْلِعْهِن َفِإَذا َبَكى َأَحُدُهْم َعَلى الطَعاِم َأْعَطيـْ
ــــَواَن َقــــاَل َســــأَْلُت الربـَيــــ ــــِد ْبــــِن ذَْك ثـََنا َأبُــــو َمْعَشــــٍر اْلَعطــــاُر َعــــْن َخاِل ــــُن َيْحَيــــى َحــــد ــــى ْب ــــَت ُمَعــــوٍذ َعــــْن َصــــْوِم و َحــــدثـََناه َيْحَي َع ِبْن

ـــَرى اْألَْنَصـــاِر فَـــذََكَر ِبِمْثـــلِ  ـــَر َأنـــُه َقـــاَل َعاُشـــوَراَء َقالَـــْت بـََعـــَث َرُســـوُل اللـــِه َصـــلى اللـــُه َعَلْيـــِه َوَســـلَم ُرُســـَلُه ِفـــي قـُ  َحـــِديِث ِبْشـــٍر َغيـْ
ـــــهِ  ـــــَة ِمـــــْن اْلِعْهـــــِن فـََنـــــْذَهُب ِب ـــــوا َصـــــْوَمُهمْ  َوَنْصـــــَنُع َلُهـــــْم اللْعَب ـــــى يُِتمـــــَة تـُْلِهـــــيِهْم َحت َنـــــاُهْم اللْعَب   َمَعَنـــــا فَـــــِإَذا َســـــَأُلونَا الطَعـــــاَم َأْعطَيـْ

  (مسلم)
 

H-cmÄ ]-¯n\p am{Xw t\m-s¼-Sp-̄ mÂ A-Xv I-dm-l-s¯m-¶paÃ (^-Xv-lpÂ-ap-Cu³) 

3) 9 \pw 10 \pw (Xm-kq-BAv, B-iq-dmAv) t\m-¼v t\mÂ-¡p-I. \-_n X§Ä (kz) ]-d-ªp: 

ُهَما َقالَ    َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعباٍس َرِضَي اللُه َعنـْ
  َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم لَِئْن بَِقيُت ِإَلى َقاِبٍل َألَُصوَمن التاِسعَ 

  (مسلم)  َوِفي ِرَوايَِة َأِبي َبْكٍر َقاَل يـَْعِني يـَْوَم َعاُشورَاءَ 
 

{]-hm-N-I-cp-sS {]-kvXp-X {]-tbmK-s¯ hym-Jym-\n-̈  ]-Þn-XÀ ]-d-bp¶-Xv H-¼-Xn\pw t\m-¼v 
t\mÂ-¡-W-sa-¶mWv. 
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4) 9 \pw 10 \p-sam-̧ w ap-lÀ-dw ]Xn-s\m-¶n\pw t\m-s¼-Sp-¡p-I. {]-hm-N-I-cp-sS H-cp l-Zo-km-Wv C-
Xnsâ A-Sn-Øm-\w. 

ُهَمــــ ا , قَــــاَل : قَــــاَل َرُســــوُل اهللا َصــــلى اهللا َعَليــــه وَســــلم : ُصــــوُموا َعاُشــــورَاَء ، َوَخــــاِلُفوا ِفيــــِه َعــــن ابْــــِن َعبــــاٍس ، َرِضــــَي اهللا َعنـْ
َلُه يـَْوًما َوبـَْعَدُه يـَْوًما   (احمد)  اْليَـُهوَد ، ُصوُموا قَـبـْ

 

5) ap-lÀdw 9\p ap-¼p-Å F-«p Zn-h-k-§-fnÂ t\ms¼-Sp-¡p-I. CXpw kp¶-Xp Xs¶. C-_v-\p lPÀ 
(d) ]-d-bp¶-Xv i-àam-b kp-¶-̄ m-sW-¶mWv (^-Xm-hm) 

 ِة ذََكَرُه اْلَغَزاِليِفي اْلِحج َلُه َنِظيُر َما َمر   (نهاية)  نـََعْم ُيَسن َصْوُم الثَمانَِيِة قَـبـْ
 

ap-lÀ-d-¯nÂ sN-t¿-− c-−ma-s¯ Im-cy-am-Wv 10\p Ip-Spw-_-¯n-\v -̀£-W-¯n-sâ Im-cy-¯nÂ hn-
im-e-X sN-bv-Xp sIm-Sp¡Â. C-_v-\p lPÀ (d) ]-d-bp-¶p: 

ـــي الْ  ـــَنَة ُكلَهـــا َكَمـــا ِف ـــُه َعَلْيـــِه الســـَع الل ـــْوِم َعاُشـــورَاَء ِليُـَوس ـــى اْلِعيَـــاِل ِفـــي يـَ ـــُر َوُيَســـن التـْوِســـَعُة َعَل ـــْد ذََكـــَر َغيـْ َحـــِديِث اْلَحَســـِن َوَق
ــــَماِئِل َوَوَرَد َمـــــْن َواِحــــٍد ِمــــْن ُرَواِة اْلَحـــــِديِث َأنــــُه َجربَـــــُه فَـوَ  ِفــــي َشـــــْرِح الش َعلَــــى بَاَفْضـــــٍل ِعَبــــارَُة اْلَمَنـــــاِوي َجــــَدُه َكـــــَذِلَك ُكــــْرِدي

ــــَنَة ُكلَهــــا َوطُُرقُــــُه َوِإْن َكانَــــْت ُكلَهــــا َضــــعِ  ــــُه َعَلْيــــِه الســــَع الل ــــَع َعَلــــى ِعَيالِــــِه يـَــــْوَم َعاُشــــوَراَء َوس يَفًة َلِكــــْن اْكَتَســــَبْت َوس ًة ِبَضــــم ــــو قـُ
يِن َوُخطــــَئ ابْــــُن اْلَجــــْوِزي فِــــي جَ  َكــــاْبِن نَاِصــــِر الــــد ْيُن اْلِعَراِقــــيَح بـَْعَضــــَها الــــز ْعٍض بَــــْل َصــــح (تحفــــة   ْزِمــــِه ِبَوْضــــِعهِ بـَْعِضــــَها لِــــبـَ

  المحتاج)
 

A-¶v `£-Ww Iq-Sp-X-em-hp-¶-Xn-\v Ip-g- -̧anÃ. 

Camw iÀ-_o\n (d):  

ــــرك التبســــط  ــــدع إليــــه حاجــــة كقــــرى الضــــعيف ويســــن ت ــــيس مــــن أخــــالق الســــلف هــــذا إذا لــــم ت ــه ل ــ ــــاح فإن فــــي الطعــــام المب
  .وأوقات التوسعة على العيال كيوم عاشوراء

 
Cu c-−p Im-cy-§-fÃm-sX ap-lÀ-̄ nÂ, A-Xn-sâ B-Zy \m-fp-I-fnÂ B-N-cn-¡-W-sa-¶v ]-d-b-s¸-Sp-
¶ Im-cy-§Ä-s¡m¶pw A-Sn-Øm-\-anÃ. 

ـــال، وأمـــا وحاصـــله أن مـــا ورد  مـــن فعـــل عشـــر خصـــال يـــوم عاشـــوراء لـــم يصـــح فيهـــا إال حـــديث الصـــيام والتوســـعة علـــى العي
  باقي الخصال الثمانية: فمنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو منكر موضوع.

وقــــد عــــدها بعضــــهم اثنتــــي عشــــرة خصــــلة، وهــــي: الصــــالة، والصــــوم، وصــــلة الــــرحم، والصــــدقة واالغتســــال، واالكتحــــال، 
ــــال، وتقلــــيم االظفــــار، وقــــراءة ســــورة االخــــالص وزيــــارة عــــالم، وع ــــيم، والتوســــعة علــــى العي ــــادة مــــريض، ومســــح رأس اليت  -ي

  .-ألف مرة 



 

   

 

HADIA CSE Khutba Notes (30.09.2016) 

aplÀ-dw hn-in-ã amkw 

 

Page | 6  

 

  ونظمها بعضهم فقال:

                 في يوم عاشوراء عشر تتصل 
  بها اثنتان ولها فضل نقل                               

   زر عالما، عد، واكتحل  صلصم، صل،
  رأس اليتيم امسح، تصدق واغتسل                              

  وسع على العيال، قلم ظفرا 
  وسورة االخالص قل ألفا تصل                             

 

ap-lÀ-dw 10 \p ap-¼v hn-hm-lw t]m-ep-Å N-S-§p-IÄ \-S- -̄cp-sX¶pw Nn-eÀ ]-d-bp¶p. CXpw i-cn-
bÃ.  

10\p in-bm-¡Ä \-S-¯m-dp-Å lpssk³ (d)sâ t]-cn-ep-Å Zpx-Jm-N-c-W-¯n-\pw A-Sn-Øm-\-anÃ. C-
_v-\p I-koÀ (d) ]-d-bp-¶p: 

ولقــــد بــــالغ الشــــيعة فــــي يــــوم عاشــــوراء، فوضــــعوا أحاديــــث كثيــــرة كــــذبا فاحشــــا، مــــن كــــون الشــــمس كســــفت يومئــــذ حتــــى 
  ن الشمس كانت تطلعبدت النجوم وما رفع يومئذ حجر إال وجد تحته دم، وأن أرجاء السماء احمرت، وأ

وشــــعاعها كأنــــه الــــدم، وصــــارت الســــماء كأنهــــا علقــــة، وأن الكواكــــب ضــــرب بعضــــها بعضــــا، وأمطــــرت الســــماء دمــــا أحمــــر، 
  وأن الحمرة لم تكن في السماء قبل يومئذ، ونحو ذلك.

ـــافري: أن الشـــــمس كســـــفت يومئـــــذ حتـــــى بـــــدت النجـــــوم وقـــــت الظهـــــر، وأن رأس  ـــــي قبيـــــل المعــ وروى ابـــــن لهيعـــــة: عـــــن أب
لحســــين لمــــا دخلــــوا بــــه قصــــر االمــــارة جعلــــت الحيطــــان تســــيل دمــــا، وأن االرض أظلمــــت ثالثــــة أيــــام، ولــــم يمــــس زعفــــران ا

) كــــان معــــه يومئــــذ إال احتــــرق مــــن مســــه، ولــــم يرفــــع حجــــر مــــن حجــــارة بيــــت المقــــدس إال ظهــــر تحتــــه دم 2وال ورس بمــــا (
  مثل العلقم. عبيط، وأن االبل التي غنموها من إبل الحسين حين طبخوها صار لحمها
  (البداية و النهاية)   إلى غير ذلك من االكاذيب واالحاديث الموضوعة التي ال يصح منها شئ

 

C-Xn-sâ A-Sn-Øm-\w A-t±-lw hn-i-Zo-I-cn-¡p-¶p. 

وقــــد أســــرف الرافضــــة فــــي دولــــة بنــــي بويــــه فــــي حــــدود االربعمائــــة ومــــا حولهــــا فكانــــت الــــدبادب  تضــــرب ببغــــداد ونحوهــــا 
وم عاشــــوراء، ويــــذر الرمــــاد والتـــــبن فــــي الطرقــــات واالســــواق، وتعلــــق المســــوح علــــى الــــدكاكين، ويظهـــــر مــــن الــــبالد فــــي يــــ

  الناس الحزن والبكاء، وكثير منهم ال يشرب الماء ليلتئذ موافقة للحسين النه قتل عطشانا.
ــــ ــــر ذل ــــى غي ك ثــــم تخــــرج النســــاء حاســــرات عــــن وجههــــن يــــنحن ويلطمــــن وجــــوههن وصــــدورهن، حافيــــات فــــي االســــواق إل

  من البدع الشنيعة، واالهواء الفظيعة، والهتائك
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  المخترعة وإنما يريدون بهذا وأشباهه أن يشنعوا على دولة بني أمية، النه قتل في دولتهم.
ــــوب  ــــوم عاشــــوراء يطبخــــون الحب ــــى ي ــــوم عاشــــوراء النواصــــب  مــــن أهــــل الشــــام، فكــــانوا إل وقــــد عــــاكس الرافضــــة والشــــيعة ي

خــــر ثيــــابهم ويتخــــذون ذلــــك اليــــوم عيــــدا يصــــنعون فيــــه أنــــواع االطعمــــة، ويظهــــرون الســــرور ويغتســــلون ويتطيبــــون ويلبســــون أف
  والفرح، يريدون بذلك عناد الروافض ومعاكستهم.

 

Np-cp-¡-̄ nÂ Cu amk-s¯ \mw B-Z-cn-¡p-I. I-gn-ª H-cp hÀ-j-s¯¸-än Nn-́ n-¡pI. \ap-¡p h-
¶ \-ã§-sf ho-s−-Sp-¡pI. 
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