فضل شهر هللا المحرم وصيام عاشوراء
كتبها الشيخ  /محمود امين
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على نبينا محمد خاتم األنبياء وسيد
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإن شهر هللا المحرّ م شهر عظيم مبارك ،وهو أول شهور السنة الهجرية وأحد
ب
هللا ْاث َنا َع َش َر َشهْرً ا فِي ِك َتا ِ
ُور عِ ْن َد َّ ِ
األشهر الحُرُ م التي قال هللا فيها{:إنَّ عِ َّد َة ال ُّشه ِ
ِيهنَّ
هللا َي ْو َم َخلَ َق ال َّس َم َوا ِ
َّ ِ
ت َواألَرْ َ
ض ِم ْن َها أَرْ َب َع ٌة حُرُ ٌم َذل َِك ال ِّدينُ ْال َق ِّي ُم َفال َت ْظلِمُوا ف ِ
أَ ْنفُ َس ُك ْم} [التوبة.]63:
وعن النبي صلى هللا عليه وسلم ..« :ال َّس َن ُة ْاث َنا َع َش َر َشهْرً ا ِم ْن َها أَرْ َب َع ٌة حُ ُر ٌمَ :ثال َث ٌة
ُم َت َوالِ َي ٌ
ان»
ُض َر الَّذِي َبي َْن جُ َمادَ ى َو َشعْ َب َ
ات ُذو ْال َقعْ دَ ِة َو ُذو ْالحِجَّ ِة َو ْالم َُحرَّ ُمَ ،و َر َجبُ م َ
[رواه البخاري  ]8592والمحرم سمي بذلك لكونه شهراً محرما ً وتأكيداً لتحريمه.
ِيهنَّ أَ ْنفُ َس ُك ْم} أي :في هذه األشهر المحرمة ألنها آكد وأبلغ
قوله تعالىَ { :فال َت ْظلِمُوا ف ِ
في اإلثم من غيرها.
ِيهنَّ أَ ْنفُ َس ُك ْم} في كلهن ثم اختص من
وعن ابن عباس في قوله تعالىَ { :فال َت ْظلِمُوا ف ِ
ّ
ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما ً
وعظم حرماتهن ،وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل
ِيهنَّ أَ ْنفُ َس ُك ْم}" :إن ّ
الظلم في
الصالح واألجر أعظم .وقال قتادة في قولهَ { :فال َت ْظلِمُوا ف ِ
األشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم فيما سواها .وإن كان الظلم على كل
حال عظيماً ،ولكن هللا ّ
يعظم من أمره ما يشاء ،وقال :إن هللا اصطفى صفايا من
خلقه :اصطفى من المالئكة رسالً ومن الناس رسالً ،واصطفى من الكالم ذكره،
واصطفى من األرض المساجد ،واصطفى من الشهور رمضان واألشهر الحرم،
واصطفى من األيام يوم الجمعة ،واصطفى من الليالي ليلة القدر ،فعظموا ما ّ
عظم
هللا ،فإنما ُت َع ّ
ظم األمور بما عظمها هللا به عند أهل الفهم وأهل العقل"( .انتهى
ّ
ملخصا من تفسير ابن كثير رحمه هللا :تفسير سورة التوبة آية .)63
فضل اإلكثار من صيام النافلة في شهر محرّ م:

ض ُل
عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :أَ ْف َ
ال ِّ
هللا ْالم َُحرَّ ُم» [رواه مسلم 2528
ان َشهْرُ َّ ِ
ض َ
ص َي ِام َبعْ َد َر َم َ
ولكن قد ثبت أنّ النبي لم يصم شهراً كامالً ّ
قط غير رمضان فيُحمل هذا الحديث
على الترغيب في اإلكثار من الصّيام في شهر محرم ال صومه كله.
عاشوراء في التاريخ:
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قدم النبي صلى هللا عليه وسلم المدينة فرأى
صالِحٌَ ،ه َذا َي ْو ٌم َنجَّ ى َّ
اليهود تصوم يوم عاشوراء فقالَ « :ما َه َذا َقالُوا َه َذا َي ْو ٌم َ
هللاُ
صا َم ُه َوأَ َم َر
ُوسى ِم ْن ُك ْم َف َ
ُوسى ،قالَ :فأ َ َنا أَ َح ُّق ِبم َ
صا َم ُه م َ
َبنِي إِسْ َرائِي َل ِمنْ َع ُدوِّ ِه ْم َف َ
ِبصِ َيا ِم ِه» [رواه البخاري .]2239
صالِ ٌح» في رواية مسلم« :هذا يوم عظيم أنجى هللا فيه موسى
قولهَ « :ه َذا َي ْو ٌم َ
وقومه وغرّ ق فرعون وقومه».قوله« :فصامه موسى»زاد مسلم في روايته« :شكراً
هلل تعالى فنحن نصومه»وفي رواية للبخاري« :ونحن نصومه تعظيما ً له» .ورواه
اإلمام أحمد بزيادة:
قوله« :وأمر بصيامه» وفي رواية للبخاري أيضا« :فقال ألصحابه :أنتم أحق
بموسى منهم فصوموا».
وصيام عاشوراء كان معروفا ً حتى على أيّام الجاهلية قبل البعثة النبويّة ،فقد ثبت
عن عائشة رضي هللا عنها قالت« :إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه» ..قال
القرطبي" :لعل قريشا ً كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم عليه
السّالم .وقد ثبت أيضا أنّ النبي صلى هللا عليه وسلم كان يصومه بمكة قبل أن
يهاجر إلى المدينة ،فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يحتفلون به فسألهم عن السبب
فأجابوه كما تق ّدم في الحديث ،وأمر بمخالفتهم في ا ّتخاذه عيدا كما جاء في حديث أبي
ان َي ْو ُم َعا ُ
ورا َء َت ُع ُّدهُ ْال َيهُو ُد عِ ًيدا» وفي رواية مسلم« :كان يوم
ش َ
موسى قالَ « :ك َ
عاشوراء تعظمه اليهود تتخذه عيدا» وفي رواية له أيضا« :كان أهل خيبر (اليهود)
يتخذونه عيدا ،ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم» .ققال النبي صلى هللا عليه

وسلمَ « :فصُومُوهُ أَ ْن ُت ْم» [رواه البخاري].
وظاهر هذا أن الباعث على األمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتى يصام ما
يفطرون فيه ،ألن يوم العيد ال يصام"( .انتهى ّ
ملخصا من كالم الحافظ ابن حجر
رحمه هللا في فتح الباري شرح صحيح البخاري).
فضل صيام عاشوراء:
صلَّى َّ
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قالَ « :ما َرأَي ُ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َي َت َحرَّ ى
ْت ال َّن ِبيَّ َ
ضلَ ُه َعلَى َغي ِْر ِه إِ ّال َه َذا ْال َي ْو َم َي ْو َم َعا ُ
ورا َءَ ،و َه َذا ال َّشه َْر َيعْ نِي َشه َْر
صِ َيا َم َي ْو ٍم َف َّ
ش َ
ان» [رواه البخاري  ]2231ومعنى "يتحرى" أي يقصد صومه لتحصيل
ض َ
َر َم َ
ثوابه والرغبة فيه.
وقال النبي صلى هللا عليه وسلم« :صيام يوم عاشوراء ،إني أحتسب على هللا أن
يكفر السنة التي قبله» [رواه مسلم  ]2513وهذا من فضل هللا علينا أن أعطانا
بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة ،وهللا ذو الفضل العظيم.
أي يوم هو عاشوراء:
وقال ابن قدامة رحمه هللا :عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم .وهذا قول سعيد
بن المسيب والحسن ،لما روى ابنُ عبّاس ،قال« :أمر رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم» [رواه الترمذي .وقال :حديث حسن
صحيح].
استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء:
صلَّى َّ
هللاُ َعلَ ْي ِه
صا َم َرسُو ُل َّ ِ
هللا َ
ِين َ
روى عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما قال« :ح َ
هللا ،إِ َّن ُه َي ْو ٌم ُت َع ِّ
َو َسلَّ َم َي ْو َم َعا ُ
ظ ُم ُه ْال َيهُو ُد
ورا َء َوأَ َم َر ِبصِ َيا ِم ِه َقالُوا َيا َرسُو َل َّ ِ
ش َ
ان ْال َعا ُم ْال ُم ْق ِب ُل إِنْ َشا َء َّ
صلَّى َّ
ارىَ ،ف َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ " :فإِ َذا َك َ
هللا َ
ص َ
َوال َّن َ
هللا ُ
صلَّى َّ
هللاُ َعلَ ْي ِه
ُ
ص ْم َنا ْال َي ْو َم ال َّتاسِ َع"َ .قا َل َفلَ ْم َيأْ ِ
ت ْال َعا ُم ْال ُم ْق ِب ُل َح َّتى ُتوُ ِّف َي َرسُو ُل َّ ِ
هللا َ
َو َسلَّ َم» [رواه مسلم .]2523

قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون" :يستحب صوم التاسع والعاشر
جميعا ً; ألن النبي صلى هللا عليه وسلم صام العاشر ،ونوى صيام التاسع".
وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب :أدناها أن يصام وحده ،وفوقه أن يصام
التاسع معه ،وكلّما كثر الصيام في محرّ م كان أفضل وأطيب.
الحكمة من استحباب صيام تاسوعاء:
قال النووي رحمه هللا" :ذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمة استحباب صوم
تاسوعاء أوجها ً:
ار ِه ْم َعلَى ْال َعاشِ ِر.
أَ َح ُد َها :أَنَّ ْالم َُرادَ ِم ْن ُه م َُخالَ َف ُة ْال َيهُو ِد فِي ا ْقت َ
ِص ِ
َّ
الثانِي :أَنَّ ْالم َُرادَ ِب ِه َوصْ ُل َي ْو ِم َعا ُ
ُصا َم َي ْو ُم ْال ُج ُم َع ِة
ص ْو ٍمَ ،ك َما َن َهى أَنْ ي َ
ورا َء ِب َ
ش َ
َوحْ َدهَُ ،ذ َك َر ُه َما ْال َخ َّط ِابيُّ َو َ
ون.
آخرُ َ
ِث :االحْ ِت َي ُ
َّ
الثال َ
وع َغلَطٍ َ ،ف َي ُكونُ ال َّتاسِ ُع
اط فِي َ
ص ْو ِم ْال َعاشِ ِر َخ ْش َي َة َن ْق ِ
ص ْال ِه ِ
اللَ ،ووُ قُ ِ
فِي ْال َعدَ ِد ه َُو ْال َعاشِ رُ فِي َن ْف ِ َ
مْر" .انتهى.
س األ ِ
وأقوى هذه األوجه هو مخالفة أهل الكتاب ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا:
ب فِي أَ َحاد َ
ِير ٍة م ِْث ُل َق ْولِ ِه في
" َن َهى صلى هللا عليه وسلم َعنْ ال َّت َش ُّب ِه ِبأَهْ ِل ْال ِك َتا ِ
ِيث َكث َ
َعا ُ
ورا َء« :لَ ِئنْ عِ ْش ُ
ت إلَى َق ِاب ٍل الَصُو َمنَّ ال َّتاسِ َع»"( .الفتاوى الكبرى ج 3سد
ش َ
الذرائع المفضية إلى المحارم).
".
حكم إفراد عاشوراء بالصيام:
قال شيخ اإلسالم" :صِ َيا ُم َي ْو ِم َعا ُ
ارةُ َس َن ٍة َوال ي ُْك َرهُ إ ْف َرا ُدهُ ِبالص َّْو ِم.".
ورا َء َك َّف َ
ش َ
(الفتاوى الكبرى ج .)9وفي تحفة المحتاج البن حجر الهيتمي" :وعاشوراء ال بأس

بإفراده( "..ج 6باب صوم التطوع).
يُصام عاشوراء ولو كان يوم سبت أو جمعة:
ورد النهي عن إفراد الجمعة بالصوم ،والنهي عن صوم يوم السبت إال في فريضة
ولكن تزول الكراهة إذا صامهما بض ّمّّ يوم أو إذا وافق عادة مشروعة كصوم يوم
وإفطار يوم أو نذراً أو قضا ًء أو صوما ً طلبه الشارع كعرفة وعاشوراء..
ْن ِب ْش ٍر َعنْ أ ُ ْخ ِت ِه« :ال
" َوي ُْك َرهُ َت َع ُّم ُد إ ْف َرا ِد َي ْو ِم ال َّس ْب ِ
ص ْو ٍم ل َِحدِي ِ
ث َع ْبد َّ ِ
ت ِب َ
ِهللا ب ِ
ض َعلَ ْي ُك ْم» [ َر َواهُ أَحْ َم ُد ِبإِسْ َنا ٍد َج ِّي ٍد َو ْال َحا ِك ُم َو َقا َل:
َتصُومُوا َي ْو َم ال َّس ْب ِ
ت ّإال فِي َما ا ُ ْف ُت ِر َ
اريِّ ] َوألَ َّن ُه َي ْو ٌم ُت َع ِّظ ُم ُه ْال َيهُو ُد َففِي إ ْف َرا ِد ِه َت َش ُّب ٌه ِب ِه ْم( ..إال أَنْ ي َُواف َِق)
َعلَى َشرْ طِ ْالب َُخ ِ
ت ( َعادَ ًة) َكأَنْ َوا َف َق َي ْو َم َع َر َف َة أَ ْو َي ْو َم َعا ُ
ان َعا َد َت ُه
َي ْو ُم ْالجُ م َُع ِة أَ ْو ال َّس ْب ِ
ورا َء َو َك َ
ش َ
ص ْو ُم ُه َما َفال َك َرا َه َة;
َ
صيام عاشوراء ماذا يك ّفر؟
قال اإلمام النووي رحمه هللاُ " :ي َك ِّفرُ ُك َّل ُّ
ب الص ََّغائ ِِرَ ،و َت ْقدِي ُرهُ َي ْغفِرُ ُذ ُنو َب ُه ُكلَّ َها
الذ ُنو ِ
ْنَ ،و َي ْو ُم َعا ُ
ارةُ
ورا َء َك َّف َ
ش َ
ص ْو ُم َي ْو ِم َع َر َف َة َك َّف َ
إال ْال َك َبائ َِر .ثم قال رحمه هللاَ :
ارةُ َس َن َتي ِ
ِين ْال َمال ِئ َك ِة ُغف َِر لَ ُه َما َت َق َّد َم ِمنْ َذ ْن ِب ِهُ ...ك َّل َوا ِح ٍد ِمنْ َه ِذ ِه
َس َنةٍَ ،وإِ َذا َوا َف َق َتأْمِي ُن ُه َتأْم َ
صا ِدفْ
ورا ِ
ِيرَ ،فإِنْ َو َجدَ َما ُي َك ِّفرُ هُ ِمنْ الص ََّغائ ِِر َك َّف َرهَُ ،وإِنْ لَ ْم ُي َ
ت َ
ْال َم ْذ ُك َ
صالِ ٌح لِل َّت ْكف ِ
دَر َج ٌ
ت ِب ِه َح َس َن ٌ
اتَ ،ورُ ِف َع ْ
ير ًة ُك ِت َب ْ
ير ًة أَ ْو
ادَف َك ِب َ
ص َ
ات َوإِنْ َ
ت لَ ُه ِب ِه َ
ِير ًة َوال َك ِب َ
صغ َ
َ
ُصاد ْ
ف ِمنْ ْال َك َبائ ِِر"( .المجموع شرح المهذب
ص َغائ َِرَ ،ر َج ْو َنا أَنْ ُت َخ ِّف َ
ِف َ
َك َبائ َِر َولَ ْم ي َ
ج 3صوم يوم عرفة).
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللاَ " :و َت ْكفِيرُ َّ
ارةَِ ،والص ََّالةَِ ،وصِ َيا ِم
الط َه َ
انَ ،و َع َر َف َةَ ،و َعا ُ
ورا َء لِلص ََّغائ ِِر َف َق ْط"( .الفتاوى الكبرى ج.)9
ش َ
ض َ
َر َم َ

بدع عاشوراء:

ُس ِئ َل َش ْي ُخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا َعمَّا َي ْف َعلُ ُه ال َّناسُ فِي َي ْو ِم َعا ُ
ورا َء ِمنْ ْال ُكحْ ِل،
ش َ
ُصا َف َحةَِ ،و َطبْخ ْالحُ بُو ِ ْ
َو ْ
كَ ..ه ْل
ورَ ،و َغي ِْر َذلِ َ
الَ ،و ْال ِح َّنا ِء َو ْالم َ
االغت َِس ِ
ار السُّرُ ِ
ب َوإِظ َه ِ
ِ
ك أَصْ لٌ؟ أَ ْم ال؟
لِ َذلِ َ
ِينَ ،ل ْم َي ِر ْد فِي َشيْ ٍء ِمنْ َذل َِك َحد ٌ
صحِي ٌح َعنْ ال َّن ِبيِّ
ْال َج َوابُ ْ :ال َحمْ ُد ِ َّ ِ
ِيث َ
هلل َربِّ ْال َعا َلم َ
ِين ال
صلى هللا عليه وسلم َوال َعنْ أَصْ َحا ِبهَِ ،وال اسْ َت َحبَّ َذل َِك أَ َح ٌد ِمنْ أَ ِئ َّم ِة ْالمُسْ لِم َ
ك َش ْي ًئا ،ال َعنْ ال َّن ِبيِّ
األَ ِئ َّم ِة األَرْ َب َع ِة َوال َغي ِْر ِه ْمَ ،وال َر َوى أَهْ ُل ْال ُك ُت ِ
ب ْالمُعْ َت َمدَ ِة فِي َذلِ َ
ضعِي ًفاَ ،ولَ ِكنْ َر َوى
ص ِحيحً ا َوال َ
ِين ،ال َ
صلى هللا عليه وسلم َوال الص ََّحا َبةَِ ،وال ال َّت ِابع َ
ِيث م ِْث َل َما َر َو ْوا أَنَّ َمنْ ا ْك َت َح َل َي ْو َم َعا ُ
ين فِي َذل َِك أَ َحاد َ
ورا َء لَ ْم َيرْ َم ْد
ش َ
َبعْ ضُ ْال ُم َتأ َ ِّخ ِر َ
اغ َت َس َل َي ْو َم َعا ُ
ِمنْ َذل َِك ْال َع ِامَ ،و َمنْ ْ
كَ ..و َر َو ْوا
مْرضْ َذل َِك ْال َع ِامَ ،وأَمْ َثا ِل َذلِ َ
ورا َء لَ ْم َي َ
ش َ
ُوع َم ْك ُذو ٍ
فِي َحدِي ٍ
ب َعلَى ال َّن ِبيِّ صلى هللا عليه وسلم« :أَ َّن ُه َمنْ َوس ََّع َعلَى
ث َم ْوض ٍ
ورا َء َوس ََّع َّ
أَهْ لِ ِه َي ْو َم َعا ُ
هللا ُ َعلَ ْي ِه َسائ َِر ال َّس َن ِة»َ .و ِر َوا َي ُة َه َذا ُكلِّ ِه َعنْ ال َّن ِبيِّ صلى هللا
ش َ
عليه وسلم َك ِذبٌ .
ثم ذكر رحمه هللا ملخصا لما مرّ بأول هذه األمة من الفتن واألحداث ومقتل الحسين
رضي هللا عنه وماذا فعلت الطوائف بسبب ذلك فقال:
ار ْ
او َي ٌةُ ،ت ْظ ِهرُ م َُواال َت ُه
ت َطا ِئ َف ٌة َجا ِه َل ٌة َظالِ َم ٌة :إمَّا م ُْلحِدَ ةٌ ُم َنا ِف َق ٌةَ ،وإِمَّا َ
ص َ
" َف َ
ضالَّ ٌة َغ ِ
ورا َء َي ْو َم َمأْ َت ٍم َو ْ
َوم َُواال َة أَهْ ِل َب ْي ِتهَِ ،ت َّتخ ُِذ َي ْو َم َعا ُ
ار
احةٍَ ،و ُت ْظ ِهرُ فِي ِه شِ َع َ
حُز ٍن َو ِن َي َ
ش َ
صا ِئ ِد
ْال َجا ِهلِ َّي ِة ِمنْ لَ ْط ِم ْال ُخ ُدودَِ ،و َش ِّق ْالجُ يُوبَِ ،وال َّت َع ِّزي ِب َع َزا ِء ْال َجا ِهلِ َّي ِةَ ..وإِ ْن َشا ِد َق َ
َ
ْس فِي ِه َّإال َتجْ دِي ُد
ار الَّتِي فِي َها َك ِذبٌ َكثِيرٌ َوالص ِّْد ُق فِي َها لَي َ
ْالح ُْز ِنَ ،و ِر َوا َي ِة األ ْخ َب ِ
ارةُ ال َّشحْ َنا ِء َو ْال َحرْ بَِ ،وإِ ْل َقا ُء ْال ِف َت ِن َبي َْن أَهْ ِل اإلسالم،
ْالح ُْز ِنَ ،وال َّت َعصُّبُ َ ،وإِ َث َ
ض َررُ ُه ْم َعلَى أَهْ ِل اإلسالم
ِينَ ..و َشرُّ َهؤُ ال ِء َو َ
ين األَوَّ ل َ
َّاب ِق َ
َوال َّت َو ُّس ُل ِب َذل َِك إلَى َسبِّ الس ِ
ْ
ْ
ب
ض َهؤُ ال ِء َق ْو ٌم إمَّا ِمنْ ال َّن َواصِ ِ
ار َ
المَ .ف َع َ
ال يُحْ صِ ي ِه الرَّ جُ ُل ال َفصِ ي ُح فِي ال َك ِ
ين َقا َبلُوا ْال َفاسِ دَ ِب ْال َفاسِ دِ،
َّال الَّ ِذ َ
ْال ُم َت َعص ِِّب َ
ْن َوأَهْ ِل َب ْي ِتهَِ ،وإِمَّا ِمنْ ْالجُ ه ِ
ين َعلَى ْالحُ َسي ِ
ار فِي َش َعائ ِِر ْال َف َر ِح
ضعُوا األ َث َ
ِب ِب ْال َك ِذبَِ ،وال َّشرَّ ِبال َّشرِّ َ ،و ْال ِب ْد َع َة ِب ْال ِب ْد َعةَِ ،ف َو َ
َو ْال َكذ َ
َ
ال َو ْ
ورا َء َك ْ
ور َي ْو َم َعا ُ
ْخ
يع ال َّن َف َقا ِ
االخت َ
ش َ
ت َعلَى ْال ِع َي ِ
االكت َِح ِ
َوالسُّرُ ِ
الَ ،وطب ِ
ِضابَِ ،و َت ْوسِ ِ
َ ْ
ار
ص َ
ار َج ِة َعنْ ْال َعادَ ةَِ ،و َنحْ ِو َذل َِك ِممَّا ُي ْف َع ُل فِي األَعْ َيا ِد َو ْال َم َواسِ ِمَ ،ف َ
األط ِع َم ِة ْال َخ ِ
َ
َ
ون َي ْو َم َعا ُ
ِك َي َّتخ ُِذو َن ُه
احَ ،وأُولَئ َ
ش َ
َهؤُ ال ِء َي َّتخ ُِذ َ
ورا َء َم ْوسِ مًا َك َم َواسِ ِم األعْ َيا ِد َواأل ْف َر ِ
احَ ،وكِال َّ
ار َج ٌة َعنْ ال ُّس َّن ِة"..
ان َواألَ ْت َر َ
ُون فِي ِه األَحْ َز َ
َمأْ َتمًا ُيقِيم َ
الطا ِئ َف َتي ِ
ْن م ُْخطِ َئ ٌة َخ ِ
(الفتاوى الكبرى البن تيمية).
وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

