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 العقل السقين

 زعن أى أحبديث صوم عبشوراء تخبلف العقل[هي رد على ]

 

 يٍ اْزذٖ ثٓذاِ.ٔانحًذ هلل ٔانصالح ٔانغالو ػهٗ سعٕل هللا ٔآنّ 

ػهّٛ شؼبس ، يمطغ فٙ انكٕٚذ يٍ ثؼط إخٕاَٙفمذ ٔصهُٙ  :أيب ثؼذ

أَكش فّٛ يششٔػٛخ صٛبو  (هللا َصش يحًذ ػجذ)يغ صحٛفخ انًبل، ٔفّٛ نمبء 

صٛبيّ يكزٔة أكزٔثخ، ٔأٌ انحذٚث فٙ ػبشٕساء  أٌ ركش ٔ ػبشٕساء، ٕٚو

 .-صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى-ػهٗ انُجٙ 

ّ ْزا؟!  وقذ بٌى هذا اإلًكبر ػهٗ ػمهّ انًشٚط، ٔيبرا َصُغ ثّ إٌ كبٌ ػمه

انًزكٕس  ، ٔال ٚؼشف حبلٔنٕ ال يخبفخ االغزشاس ثّ، يًٍ ال ٚؼشف انغٍُ

 انًغزؼبٌ، ٔػهّٛ انزكالٌ، ْٕٔ حغجُب َٔؼى فبهلل فٙ انؼهى، نًب كزجذ ْزا،

 انٕكٛم. 

 ػهٗ ٔجّ اإلٚجبص: ثٛبٌ ثطالٌ لٕنّ انمبسا انكشٚىأٚٓب  ٔإنٛك

أحبدٚث صٛبو ٕٚو ػبشٕساء ثبثزخ يٍ ٔجِٕ كثٛش فٙ انصحٛحٍٛ  أوال:

حذٚث  :ٔغٛشًْب، ثم لذ ثهغذ يجهغ انزٕارش، فمذ خشجّ انجخبس٘ ٔيغهى يٍ

ٔأثٙ يٕعٗ األشؼش٘، ٔاثٍ  ٔيؼبٔٚخ،ٍ ػجبط، ػبئشخ، ٔاثٍ ػًش، ٔاث

غ ثُذ يؼٕر، ٔأخشجّ يغهى يٍ حذٚث ثّٛيغؼٕد، ٔعهًخ ثٍ األكٕع، ٔانشّ 

 .أثٙ لزبدح، ٔجبثش ثٍ عًشح

سٔٔا صٛبيّ، فٙ أصح  -سظٙ هللا ػُٓى-يٍ انصحبثخ  فٓؤالء ػششح

 .انكزت ثؼذ كزبة هللا! فعال ػًب فٙ انغٍُ ٔانًغبَٛذ ٔانًؼبجى ٔانًصُفبد

يٍ فؼهّ، ٔرشغٛجّ  -صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى-ٍ انُجٙ ٔثُبء ػهٗ ثجٕرّ ػ ثبًيب:

، صٛبيّ ػهٗ يششٔػٛخ -سحًٓى هللا-ارفك انؼهًبء فمذ ، فٙ صٛبيّ ثمٕنّ

 ،ػٛبضانمبظٙ ٔ  ،ٔاثٍ ْجٛشح ،ٔاثٍ سشذ ،انجش اثٍ ػجذ :كًب حكبِ

 ٔغٛشْى.
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ػمهّ،  ٔعفّهٗ جٓهّ، ثُٗ ْزا انمبئم كاليّ ػهٗ أسثؼخ أيٕس، دانخ ػ ثبلثب:

ّ فٙ األدنخ انششػٛخ سٔاٚخ ٔفمٓب، ٔإنٛك ْزِ األيٕس ٔظؼف ثصٛشر

 :ٔسدْب

صػى أٌ انمٕل ثٓزِ األحبدٚث ٚؼُٙ جٓهّ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى أٌ ْزا  -1

هللا فّٛ يٕعٗ يٍ  ٗانٕٛو ٕٚو ػٛذ ػُذ انٕٛٓد، ٔأٌ ْزا انٕٛو ْٕ انز٘ َجّ 

ٍ ٛ، كًب فٙ انصحٛحٛبيٓى نٓزا انٕٛوعؤانّ نٓى ػٍ  صكٛذ فشػٌٕ، ثذالنخ 

انًذُٚخَ،  -ٔعهىصهٗ هللا ػهّٛ - لَِذَو سعُٕل هللا) يٍ حذٚث اثٍ ػجبط لبل:

ٗ هللاُ فّٛ  فشأٖ انَٕٛٓد رصُٕو ػبشٕساء، فمبل: يب ْزا؟ لبنٕا: ٕٚو صبنح، ََجَّ

ْى، فصبيّ...(.يٕعٗ ٔثُٙ إِعشائٛم يٍ  ِّٔ  ػذ

فغأنٓى ػٍ  سأٖ انٕٛٓد رصٕيّ -ٔعهىهللا ػهّٛ صهٗ -أٌ انُجٙ  :وجوابه

ٔانذنٛم ػهٗ  ؛ ألَّ كبٌ ٚؼهًّ لجهٓى،ت أٔ انحبل، ٔنى ٚغأنٓى ػٍ انحكىانغج

كبٌ ٚصٕيّ لجم ْجشرّ إنٗ  -صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى-ْزا أٌ سعٕل هللا 

كبٌ ) لبنذ: -سظٙ هللا ػُٓب-، كًب فٙ انصحٛحٍٛ يٍ حذٚث ػبئشخ انًذُٚخ

صهٗ هللا ػهّٛ -ٔكبٌ سعٕل هللا  ،ٙ انجبْهٛخٕٚو ػبشٕساء رصٕيّ لشٚش ف

 .(فهًب لذو انًذُٚخ صبيّ ٔأيش ثصٛبيّ ،ٚصٕيّ -ٔعهى

أصجح  -صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى-يؼُبِ أَّ صػًّ أٌ انمٕل ثٓزِ األحبدٚث  -2

 نهٕٛٓد ٔنٛظ يزجٕػب نٓى؛ إر صبيّ يؼٓى. ربثؼب

صهٗ هللا - فحبشبِ ،أٌ ْزا كالو يٍ ال ٚؼشف يب ٚخشج يٍ سأعّ :وجوابه

كًب ، ٔحُ صيبنغٛشِ، ثم ْٕ انًزجٕع ششػب ال ؼب  أٌ ٚكٌٕ  ربث -ػهّٛ ٔعهى

حكًب. ٔلذ رمذو فٙ حذٚث ػبئشخ يب ٚذل ػهٗ ثطالٌ ْزا انضػى انفبعذ، يُ 

صهٗ هللا - أٌ سعٕل هللا -سظٗ هللا ػًُٓب- ٔٚؤكذ رنك حذٚث اثٍ ػجبط

يب ْزا ) ٕساء فمبل نٓى:لذو انًذُٚخ فٕجذ انٕٛٓد صٛبيب ٕٚو ػبش -ػهّٛ ٔعهى

انٕٛو انزٖ رصٕيَّٕ؟ فمبنٕا: ْزا ٕٚو ػظٛى أَجٗ هللا فّٛ يٕعٗ ٔلٕيّ، 

صهٗ - ٔغشق فشػٌٕ ٔلٕيّ؛ فصبيّ يٕعٗ شكشا، فُحٍ َصٕيّ. فمبل

صهٗ - فُحٍ أحك ٔأٔنٗ ثًٕعٗ يُكى. فصبيّ سعٕل هللا : -هللا ػهّٛ ٔعهى

-يٕعٗ غ جِ فٕٓ رَ  .هفع نًغهىيزفك ػهّٛ ٔان .(ٔأيش ثصٛبيّ -ٔعهىهللا ػهّٛ 

 : -نًب ركش جًهخ يٍ األَجٛبء-فٙ صٛبيّ، ٔلذ لبل رؼبنٗ  -ػهّٛ انغالو
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{ ]األَؼبو: } ِْ ُ فَجَُِٓذاُُْى اْلزَِذ ٍَ ََْذٖ هللاَّ ، ٔلذ ٚكٌٕ رنك يٍ يهخ [00أُٔنَئَِك انَِّزٚ

؛ كًب -ػهّٛ انصالح ٔانغالو-انًؼهٕيخ ػُذِ -ػهّٛ انصالح ٔانغالو-  إثشاْٛى

ٌ انٕٛٓد أ -سظٙ هللا ػًُٓب-فٙ انصحٛحٍٛ يٍ حذٚث اثٍ ػجبط  ثجذ

 كبَذ رؼظًّ. -كًب عجك-ٔانُصبسٖ كبَٕا ٚؼظًَّٕ، ٔلشٚش 

انغؤال صػى أٌ أٔل انحذٚث ٚزُبلط يغ آخشِ؛ إر إٌ فٙ أٔنّ أَّ عأل  -3

ٍّ صَ )نئٍ ثمٛذ إنٗ لبثم ألُ  :أٔل يب لذو انًذُٚخ، ٔلبل -فزٕفٙ  ،انزبعغ( ٕي

ٔصػى أٌ األخز ثزنك ٚفعٙ إنٗ أَّ لجم انؼبو انمبثم،  -هٗ هللا ػهّٛ ٔعهىص

يٍ أَّ ثمٙ فٙ  ثّيكث فٙ انًذُٚخ ػبيب ٔاحذا فمػ، ْٔزا خالف انًمطٕع 

 انًذُٚخ أحذ ػشش ػبيب.

)نئٍ ثمٛذ إنٗ لبثم يشكت؛ رنك أٌ ْزِ انجًهخ أٌ ْزا جٓم  :وجوابه

ٍّ انزبعغ( نٛظ فٙ األحبدٚث أٌ  لبنٓب  -صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى-انُجٙ ألَُصٕي

ٕد نٕٛو ػبشٕساء، فًٍ أٍٚ حٍٛ لذو انًذُٚخ، يمزشَخ ثغؤانّ ػٍ صٛبو انٛٓ

 اثٍ َصش؟! جبء ثٓزا

عًؼذ ػجذ هللا ثٍ  لبل: فبنشٔاٚخ فٙ صحٛح يغهى يٍ حذٚث أثٙ غطفبٌ

صهٗ هللا ػهّٛ -حٍٛ صبو سعٕل هللا )ٚمٕل:  -هللا ػًُٓب سظٙ- ػجبط

شٕساء، ٔأيش ثصٛبيّ، لبنٕا: ٚب سعٕل هللا! إَّ ٕٚو رؼظًّ ٕٚو ػب -ٔعهى

فئرا كبٌ انؼبو :  -صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى-انٕٛٓد ٔانُصبسٖ. فمبل: سعٕل هللا 

صًُب انٕٛو انزبعغ. لبل: فهى ٚأد انؼبو انًمجم حزٗ رٕفٙ  -إٌ شبء هللا-انًمجم 

 (.-ٔعهىصهٗ هللا ػهّٛ - سعٕل هللا

نى ٚمم ْزِ انجًهخ أٔل يب لذو انًذُٚخ:  - ػهّٛ ٔعهىصهٗ هللا-ٔيًب ٚؤكذ أَّ 

أٌ انزٍٚ سٔٔا انحذٚث يٍ انصحبثخ نى ٚزكشْٔب، ٔإًَب جبء رنك فٙ حذٚث 

يشح يجًٕػخ كًب فٙ انشٔاٚخ انزٙ ركشرٓب، ٔيشح يفشدح كًب فٙ  اثٍ ػجبط،

 ػجذ هللا ثٍ ػًٛش فٙ صحٛح يغهى.سٔاٚخ 

، انز٘ ثُّٛ انحبفع - ػهّٛ ٔعهىصهٗ هللا-ٔيب ركشرّ ْٕ انز٘ ٕٚافك ْذّٚ 

صهٗ هللا ػهّٛ -)ٔلذ كبٌ  ( :6/280انفزح فٙ لٕنّ ) -سحًّ هللا-اثٍ حجش 

ٚحت يٕافمخ أْم انكزبة فًٛب نى ٚؤيش فّٛ ثشٙء، ٔال عًٛب إرا كبٌ  -ٔعهى

فًٛب ٚخبنف فّٛ أْم األٔثبٌ، فهًب فزحذ يكخ، ٔاشزٓش أيش اإلعالو، أحت 
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كًب ثجذ فٙ انصحٛح، فٓزا يٍ رنك، فٕافمٓى  -ٚعبأ–يخبنفخ أْم انكزبة 

فأيش ثأٌ ٚعبف إنّٛ  ؛أٔال ٔلبل: َحٍ أحك ثًٕعٗ يُكى، ثى أحت يخبنفزٓى

 .خالفب نٓى( ؛ٕٚو لجهّ ٕٔٚو ثؼذِ

سظٙ -فٙ انصحٛحٍٛ يٍ حذٚث اثٍ ػجبط  ٔانحذٚث انز٘ أشبس إنّٛ ْٕ

خ أْم انكزبة فًٛب ٚحت يٕافم -صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى-: )كبٌ لبل -هللا ػًُٓب

 نى ٚؤيش فّٛ ثشٙء..(

اد يٍ لذٔيّ أٌ انٕٛٓد خشجٕا يٍ انًذُٚخ ثؼذ خًظ عُٕيب ركشِٔ  -4

 انًذُٚخ فكٛف عأنٓى؟

: أٌ انغؤال كبٌ فٙ يمذيّ نهًذُٚخ، ٔأيب انًخبنفخ فكبَذ فٙ آخش وجوابه

 .-صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى- حٛبرّ

جُجٙ ػٍ انؼهى، انًفشغ فٙ فٓزا جٕاة يخزصش ػٍ ْزا انكالو انغبلػ، األ

 ٔػمٍم ال ٚؼمم. جٓم يشكت،ٍ انز٘ ال ٚصذس إال ػ انجٓم،

ٔأركش انمبسا انكشٚى ثأٌ يب اعزُزجّ ْزا انجبْم ٚؼُٙ رغفّٛ ػمٕل األيخ 

فمذ سٔٔا ْزِ األحبدٚث ٔنى  ْزِ انمشٌٔ انًزطبٔنخ، ثؼهًبئٓب ػهٗ يشّ 

طؼٍ فٙ أصح كزبثٍٛ ثؼذ ُٚكشْٔب، ٔػًهٕا ثٓب، ٔدػٕا إنٛٓب، كًب ٚزعًٍ ان

 كزبة هللا، ثئجًبع انؼهًبء: صحٛح انجخبس٘، ٔصحٛح يغهى! 

َغأل هللا أٌ ٚصهح حبنُب ٔحبنّ، ٔٚفمُٓب فٙ انذٍٚ، ٔٚؼصًُب يٍ انفزٍ يب 

 س ػهّٛ، ٔانحًذ هلل سة انؼبنًٍٛ.ظٓش يُٓب ٔيب ثطٍ؛ إَّ ٔنٙ رنك ٔانمبد
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