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  مترجم ي همقدم

صـحابه الـذين أآلـه و  ىمـن النبـي بعـده و علـ ىالحمدهللا وحده والصـالة و السـالم علـ
  وبعد: وعدهصدقوا 

َها﴿ فرمايد: خداوند متعال مي يُّ
َ
أ ِينَ  َيٰٓ ْ  ٱلَّ ْ َءاَمُنوا ۡلمِ ِف  ٱۡدُخلُوا َ  ٱلّسِ  َكآفَّٗة َو

ْ ُخُطَوِٰت  ۡيَطٰنِۚ تَتَّبُِعوا بِٞي  ۥإِنَّهُ  ٱلشَّ َزلَۡلُتم ّمِۢن َبۡعِد َما  فَإِن ٢٠٨لَُكۡم َعُدّوٞ مُّ
ْ فَ  ٱۡلَّيَِنُٰت َجآَءتُۡكُم  نَّ  ٱۡعلَُمٓوا

َ
َ أ َّ   ]٢٠٩ -٢٠٨[البقرة :  .﴾٢٠٩َعزِيٌز َحِكيٌم  ٱ

پذيريد و به صلح اي مومنان! همگي اسالم را به تمام و كمال ب« ترجمه:
و آشتي در آييد، و از گامهاي شيطان پيروي نكنيد و به دنبال او راه نرويـد  
بي گمان او دشمن آشكار شما اسـت و اگـر بعـد از آمـدن دالئـل واضـح       
منحرف و دچار لغزش شديد و به دام شيطان افتاديد بدانيد كـه بـي گمـان    

  ».خداوند توانا و حكيم است
پيروي اوامر خداونـد و فرمـانبرداري احكـام و     آيات فوق مؤمنان را به
نمايد چنانكه از پيـروي گامهـاي شـيطان و     مي قوانين شريعت محمدي امر

  آنچه را پسنديده و زيبا جلوه ميدهد منع نموده است.
اسالم ديني متكامل است كه هيچگونه زيادت و كمـي را پـذيرا نيسـت    

بـه اتمـام رسـانيد،     ص حضرت محمد ي هزيرا خداوند دينش را به وسيل
همه احكام و قوانين را به طور مكمل و مفصل به مـردم بيـان كـرد، بـراي     
هيچ كسي جاي نوآوري و تجديد در دين باقي نمانـده اسـت، و آنكـه در    
اسالم چيزي را بوجود آورد كه از آن نباشد و يـا اصـلي از اصـولش بـدان     



  حقيقت عاشورا       4
ان هميشـه  گواهي ندهد پس آن مردود بوده بدان توجـه نمـي شـود. شـيط    

كوشيده است تا مسـلمانان را از راه اصـلي شـان بـه كجراهـه و گمراهـي       
از  كـه  كسانيبكشاند، و مانند خود تعدادي را هالك نمايد، پس افسوس به 

  حق منحرف شدند و به بيراهه رفتند.  ي هراه خدا دور گشتند و از جاد
ِينَ  َذرِ َيحۡ فَلۡ ﴿ فرمايد: خداوند مي مۡ  نۡ عَ  ُيَالُِفونَ  ٱلَّ

َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
 َنةٌ فِتۡ  تُِصيَبُهمۡ  أ

وۡ 
َ
ِلمٌ  َعَذاٌب  يُِصيَبُهمۡ  أ

َ
آنان كه بافرمان او مخالفت «رجمه: ت ]٦٣ :نورال[. ﴾٦٣ أ

ميكنند بايد از اين بترسند كه بالئي گريبانگير شان گردد. يا اينكه به عذاب 
  ».در دناكي دچار شوند

ذلت  ،كشتار، زلزله، يرانيو ،امروز مصائب گوناگوني كه اعم از قحطي 
و غيره گريبانگير مسلمانان اسـت سـبب اساسـي آن، دوري آنهـا از اوامـر      

تلخي بر مسلمانان  ي هخداوند و رسولش است، هيچ روزي نيست كه واقع
  شوند!   رخ ندهد، ولي بخود نمي آيند و متوجه نمي

متأسفانه شيطان توانسته است، سنت را بـدعت، و بـدعت را سـنت بـه     
  دم جلوه دهد و تعدادي را بدنبال خود بكشاند.مر

گردد ولـي   مي كه با روزه گرفتن گناهان يكسال قبل محو عاشورا! روزي
اش  روز را از خـط سـير اصـلي    شيطان با حيلـه و نيـرنگش توانسـت ايـن    

منحرف سازد. عالوه بر آن، آنها را مرتكب اعمـال ناشايسـته و بـدعت در    
  دين كند.

يانگر اين حقيقت است، خواننده گرامي از البالي كوچك ب ي هاين رسال
و يارانش چه بود و شـيطان بـا چـه     صيابد كه عمل پيامبرمان  مي آن در
  را به كجا برده است؟! ها  بعضي گينيرن
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داريم حقيقت روز  مي گرانقدر! كتابي كه اكنون به شما تقديم ي هخوانند

ضل ما محمد عوده رحيلي كند، مؤلف اين كتاب برادر فا مي عاشورا را بيان
است كه خداوند بـه وي توفيـق داد تـا معلومـات مفصـلي در مـورد روز       

 )مـا يـرتبط هبـذا اليـومصـوم عاشـورا و( روز ارتباط دارد آنچه به اينعاشورا و 
  كنيم. مي . از خداوند پاداش بزرگ برايش استدعاجمع آوري كند

تا آن عـده   كردم ترجمهبنده اين كتاب را بطور مختصر به زبان فارسي 
از مسلمانان كه از حقيقت روز عاشورا بي خبرند آگاه شوند همچنين راهي 

هاي شيطان كه بعضي از برادران و خواهران ما را به بيراهه برده است  از راه
مسدود گردد. در اخير از خداوند مسئلت دارم كـه ايـن عمـل را خالصـانه     

مـل ارزانـي فرمايـد و    براي رضاي خويش بپذيرد و بـه مـا اخـالص در ع   
او باشيم و ما را از رفتن بدنبال شـيطان   ي هتوفيقمان دهد كه بندگان شايست
    .نه سميع مجيبإ .و ظالمان و فاسقان بدور دارد

  قريب اهللا مطيع
  مدينة منوره

  هـ ق 1424شوال  18





  
  
 

  در طول سال »مستحب«نفليهاي  روزه

كـه مسـلمان را بـه خداونـد      نفلي ي هماه مبارك رمضان، گرفتن روز بر هعالو
امتش  ثابت است و صمحمد حضرت مان وار، از پيامبر بزرگكند مي نزديك

فرمـوده   صكـه آنحضـرت    را نيز به آن ترغيب و تشويق نموده است چنان
بگيرد، خداوند  روزه )بخاطر رضاي خدا(در راه خدا  كسيكه يك روز،«: است

   .1»دارد مي دور نگه سالهفتاد  ي هازاند هرويش را از آتش دوزخ ب
 روايـت اسـت كـه خداونـد     صحضـرت   و در حديث قدسـي از آن 

    فرمايد: مي
هر عمل فرزند آدم براي خود اوست غير از روزه كه آن براي من اسـت  «

بـه   صبه همين منظور پيـامبر گرامـي اسـالم     .2»دهم مي و من پاداش آن را
سـبب كاميـابي و    تـا  انـد  هروزه گرفتن بعضي از روزهاي سال ترغيب نمـود 

  باشد:   مي قرار ذيلاز ها  اين روزه ،مسلمان در آخرت گردد ي هپيروزي بند
 ص پيامبر ،است نفلي ي هترين روز افضل (عليه السالم)داود  ي هروز - 1

گيـر و  بروزه  ،يـك روز «نمايـد:   مي ابن عمرو چنين توصيهعبداهللا به 
اســت كــه وده بــ (عليــه الســالم)داود  ي هروز ايــنگيــر، ن ،يــك روز

    .3»هاست ترين روزه افضل

                                           
  .٢/٣١٦ـ بخاري ١
 .٢/٨٠٧ـ مسلم ٢
  .٢/٥٢ـ بخاري  ٣
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روايـت اسـت كـه     شش روز مـاه شـوال: از ابـو ايـوب      ي هروز -2

آن  دنبالكسي كه رمضان را روزه گرفته و به «فرمود:  صاهللا  رسول
ماننـد آن اسـت كـه هميشـه      نيز روزه بگيـرد. شش روز از شوال را 

    .1»باشد دار روزه
 ص روايت است كه پيامبر از ابوذر  روزه گرفتن سه روز از هر ماه: - 3 

، پـس  بگيـري سه روز از هر ماه روزه خواستي ي اباذر! هر گاه ا«فرمود: 
  .2»گيربسيزدهم، چهاردهم، و پانزدهم را روزه 

روايت است كـه رسـول    دوشنبه و پنجشنبه: از ابوهريره  ي هروز -4
نـد  روز دوشنبه و پنجشنبه به خداو بندگاناعمال «فرمود:  صخدا 
 دار روزه دوسـت دارم كـه عملـم در حاليكـه    مـن  شود و  مي عرضه
  .3»به خداوند عرضه شود مهست

روز عرفه: روز عرفـه روز نهـم مـاه ذي الحجـه اسـت كـه        ي هروز -5
بزرگ  رايبس روز كهايستند،  مي حجاج در عرفات به حضور خداوند

را  سـال  دوو عظيمي است، گرفتن روزه درين روز خجسته، گناهان 
اميـدوارم كـه خداونـد    «فرمايد:  مي چنين صنمايد، پيامبر  مي پاك

  .4»گناهان سال قبل و بعدش را ببخشد )روز عرفه ،ي هبخاطر روز(
ــوهريره  ي هروز -6  كنــد كــه  مــي روايــت مــاه محــرم: حضــرت اب

  مـاه محـرم    ،بهترين روزه بعد از ماه رمضـان «فرمود:  صاهللا  رسول

                                           
 .٢/٨٢٢ـ مسلم ١
  .٣/١٢٥ـ ترمذي ٢
  .٣/١١٣ـ ترمذي  ٣
 .٢/٨١٩ـ مسلم  ٤
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    .1»ي پنجگانه نماز شب استها مازاست، و بهترين نماز بعد از ن
عمل نيك مانند با اگر  بنابراينزيرا ماه محرم نخستين ماه سال است 

  خواهد بود.   و پر از بركت بهتر سال ،روزه آغاز گردد
مـن نديـدم   «فرمايد:  مي لماه شعبان: ام المؤمنين عايشه  ي هروز -7

بگيـرد   در هيچ ماهي بيشتر از ماه شـعبان روزه  صكه رسول خدا 
  .2»گرفت مي زيرا كه تمام ماه را روزه

عاشورا كه موضوع بحث ما خواهد بـود، عاشـورا روز   روز  ي هروز -8
را براي روزه  گذشتهدهم ماه محرم است كه خداوند گناهان يكسال 

 روايـت اسـت كـه آن    طبخشـد، از ابـي قتـاده     مي دار در اين روز
عاشورا را  ي هوزاميدوارم كه خداوند ر«فرموده است:  ص حضرت

  .3»گناهان سال گذشته قرار دهد ي هسبب كفار

  عاشورا در لغت

 عشـر  ، زيـرا عـدد ده را در عربـي   روز دهم ماه محـرم را عاشـورا گوينـد    
اين كلمه به چند لفظ مختلف در كتابهاي لغت عربي ذكر شده گويند و  مي

ـ   -عشـورا  -عاشـورا   -عشـوراء   -است ماننـد عاشـوراء    وزن  رعاشـور ب
عاشورا روز نهم محرم را نيز هاي قاموس عربي،  در بعضي از كتاب 4هارون

                                           
  .٢/٨٢١ـ مسلم ١
  .٢/٥٠ـ بخاري  ٢
 .٢/٨١٩ـ مسلم ٣
 .١١/٤٤، دایرة المعارف بستاني ١٥٦ـ المصباح المنیر ص ٤
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 عاشـورا اخـتالف دارنـد، بعضـي     ي هو علماي لغت در اصل كلم 1اند گفته
 ي هعربي اسـت و بعضـي ديگـر عاشـورا را كلمـ      ي هگويند عاشورا كلم مي

    .2اند هعبراني خواند

  عاشورا به اين اسم نامگذاريسبب 
نام عاشورا اقوال و روايـات متعـددي ذكـر    ه اين روز ب ينامگذاردر مورد 

گويند كه سبب نامگذاري عاشورا بـه ايـن نـام همانـا      مي شده است بعضي
دهم ماه محرم است و اين قول واضح تر و نزديكتـر بـه دهـم مـاه محـرم      
است، و گفته شده است كـه عاشـورا روزي اسـت كـه خداونـد تعـالي ده       

  .استقرار ذيل از است كه  تخار بخشيدهافده كرامت  اپيامبرش را ب
 ه رارا در دريـا را نصرت بخشيد،  خداوند موسي  ،اول: در اين روز

از چنگ فرعون نجات يافت و فرعون با لشكرش  تانمود  بازبرايش 
  غرق گرديد.  

  با سالمتي در جودي استقرار يافت.  دوم: در اين روز كشتي نوح
  نهنگ نجات يافت.  از شكم  سوم: در اين روز يونس 

  را پذيرفت.   آدم  ي هچهارم: در اين روز خداوند توب
  از قعر چاه تاريك بيرون آورده شد. پنجم: در اين روز يوسف 
به دنيا آمد و در همين روز به آسمان برده  ششم: در اين روز عيسي

  شد.  
  خود قرار داد. و بخشش را مورد عفو  هفتم: در اين روز خداوند داود

  گشود. جهانچشم به  شتم: در اين روز ابراهيم ه
                                           

 .٥٦٥ و القاموس المحیط ص ،٤/٥٦٩ـ لسان العرب ١
 .٣٣٠از البیروني ص  الباقیةواآلثار  ١١/٤٤٥ـ دائرة المعارف بستاني/٢
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  دو باره روشن گرديد و بينا شد.   نهم: در اين روز چشمان يعقوب

بخشيده  صپيامبر بزرگ اسالم  ي هدهم: در اين روز گناهان گذشته و آيند
    .1شد

ي تاريخ خصائص زيادي در مورد روز عاشـورا ذكـر شـده    ها كتاب در
اري آن ندارد، و در مورد پيامبران بايد گفت كـه  است كه ارتباطي به نامگذ

كـه   انـد  هين عدد اسـت، و بعضـي گفتـ   ا خصائص و كرامات آنان باالتر از
ده اسـت كـه خداونـد امـت     شـ  نامگـذاري  اسمبه اين  اين، عاشورا بخاطر

 كرامات مشرف ساخته است كه بطور مختصر آنرا بيانده را به  صمحمد 
  داريم:   مي

  دارد.   فضيلتها  ديگر ماه بر ماه رجب كه -1
  دارد.   فضيلتها  بر ديگر ماه ماه شعبان كه -2
  است. آشكارهمه ر رمضان كه فضيلت آن بمبارك ماه  -3
  است.ماه شب قدر كه بهتر از هزار  -4
  است.   دادن خداوند به بندگان روز عيد كه روز پاداش -5
  ند است.كه روزهاي ذكر خداو )ذي الحجه( ي هي ده گانها روز -6
  گناهان دو سال است. ي هروز عرفه كه روزه گرفتن در اين روز كفار - 7
  به خداوند است. كه سبب نزديكيروز عيد اضحي يا روز قرباني  -8
  ي جمعه كه بهترين روزهاي هفته است.ها روز -9

گناهان يـك سـال    ي هروز عاشورا كه روزه گرفتن درين روز كفار -10
    .2قبل است

                                           
 .١١/١١٧ـ عمدة القاري  ١
 .١/٤٣١والکتاب  ةلجمع بین السنـ اللباب في ا ٢



  حقيقت عاشورا       12
  

  گرفتن عاشورا امر به روزه

در ماه ربيع االول سال اول  صمان حضرت محمد  پيامبر گراميهنگاميكه 
در ، و ماه محرم سال دوم هجري را كردندمنوره هجرت  ي ههجري به مدين

گيرنـد، زيـرا    مي روزه روز عاشورا دريهود كه  سپري نمودند، ديدند مدينه
يارانش  صت حضرآن  .گرفت مي اين روز را روزه پيامبرشان موسي

 را به روزه گرفتن اين روز امر نمـود. صـبح روز دهـم محـرم بـود كـه آن      
بگيرنـد در حاليكـه    هتا همگي ايـن روز را روز  دستور دادند ص حضرت

 كـرده بعضي از مردم مانند روزهاي ديگـر شـروع بـه خـوردن و نوشـيدن      
نيـز   مدينـه  اطـراف ي هـا  و دهكـده هـا   بـه قريـه   صآن حضـرت   بودند،

ـ يگبروزه  اطالع دهند كهمردم  به رستاد تااشخاصي ف در  كـه  كسـاني و  درن
نوشيدن  اين روز شروع به خوردن و نوشيدن نموده بودند نيز از خوردن و

روز را روزه بگيرند، در اين مـورد احاديـث زيـادي     ي هامتناع ورزند و بقي
  يم:  كن مي ي اكتفاچندروايت شده است كه ما بطور نمونه به ذكر 

مـردي از  بـه   ص روايت است كه آنحضرت طمه بن اكوع از سل -1
تـا حـاال   كـه   اسلم امر نمود تا به مردم اعالن نمايـد، كسـي   ي هقبيل

  .1نخورده است روزه بگيرد زيرا امروز روز عاشورا است
بـه روزه   صاز پـدرش روايـت اسـت كـه پيـامبر      مجزأة بن زاهراز  -2

پـس   اسـت  دار كـه روزه  كسـي «فرمود:  و گرفتن عاشورا امر نمود

                                           
  .٢/٥٩ـ بخاري  ١
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بـاقي روز را   دار نيسـت كـه روزه   اش را تكميل نمايد و كسـي  روزه

    .1»روزه بگيرد
از بعجه بن عبداهللا روايت است كه وي از پدرش شنيده اسـت كـه    -3

امروز روز عاشورا است پس «روزي به آنها فرمود:  صحضرت  آن
شخصي از بني عمرو بن عوف گفت: اي رسول خدا، . »روزه بگيريد

ن از نزد قومم آمدم در حاليكه بعضي از آنها روزه داشتند و بعضي م
روزه  كه كسانيقومت بگو:  برو به«فرمود:  ص ديگر نداشتند! پيامبر

  .2»روزه بگيرند و آنرا تكميل نمايند ،ندارند

  عاشورا ي همنسوخ شدن روز
ماه مبـارك رمضـان را بـر     ي هدر ماه شعبان سال دوم هجري، خداوند روز

عاشورا منع نكرد  ي هيارانش را از روز ص مانان فرض گردانيد، پيامبرمسل
ولـي بـه    امر فرمـود  و نه دوباره چنانكه در سال اول هجري امر نموده بود

نمـود زيـرا پـاداش و ثـواب      مـي  عاشورا تشويق و ترغيـب  ي هگرفتن روز
گيـرد اجـر و   بزيادي در آن نهفته است، پس اگر كسي روز عاشـورا روزه  

از پيامبر بزرگ  3نيست ي بر اونگيرد، ايراد روزه كه رد و كسييگ مي شپادا
است كه داللت واضح به منسـوخ   نقل رواياتي صاسالم حضرت محمد 

  .گرفتن آن اختياري است بنابرايننمايد  مي عاشورا ي هبودن روز
امـر بـه    صحضـرت   روايت است كه فرمـود: آن  لاز عايشه  -1

فـرض   بـر او رمضـان   ي هكه روز نگاميه وليعاشورا نمود  ي هروز

                                           
  .وسطالمعجم األ ١/٣٥١ـ طبراني ١
 .٦/٤٦٧ـ مسند امام احمد  ٢
 .١/٤٣٣ـ فقه السنة  ٣
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هـر  روزه گيـرد و  روز عاشـورا   ،خواهـد  مي كسيهر«گرديد فرمود: 

  .1»خواهد نگيردمي كه ن كسي
روايت اسـت كـه فرمـود: روز عاشـورا را در زمـان       از ابن عمر  -2

ما فرض  ماه رمضان بر ي هكه روز گرفتيم، هنگامي مي جاهليت روزه
اين روزي از روزهاي خداوند اسـت  «: فرمود صگرديد پيامبراكرم 

آنـرا تـرك    هر كس نمـي خواهـد  روزه بگيرد و  خواهد مي كسهر 
     .2»كند

  ن روز عاشورايتعي
كـه روز   اند هاي گفت وجود دارد: عده ديدگاهين روز عاشورا سه يدر مورد تع

كه روز دهم ماه  هستندي أاين ر راكثر علما ب ولي عاشورا نهم محرم است،
 ،ي ديگـر أراجح و مستدل است و ر ديدگاهعاشوراست كه اين  محرم روز

  .3نددا مي روز يازدهم ماه محرم را روز عاشورا
از باشـد   مـي  داليل زيادي وجود دارد كه روز دهم محـرم روز عاشـورا  

  جمله:
 ي هبه روزه گـرفتن روز  ص روايت است كه پيامبر لاز عايشه  -1

    .4»عاشورا در دهم محرم امرفرمود
در روز دهـم   ص حضـرت  روايت اسـت كـه آن   مز ابن عباس ا -2

  .1»محرم امر به روزه گرفتن عاشورا نمودند

                                           
  .٢/٥٨ـ بخاري ١
 .٢/٨١٨ـ ابي داود ٢
 .١١/١١٧ـ عمدة القاري  ٣
  .٣/١٨٩ـ مجمع الزواید ٤
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از سعيد بن مسيب و حسـن بصـري و عكرمـه روايـت اسـت كـه        -3

  .2»: روز عاشورا دهم محرم استاند هدفرمو
آنچه كه ميان علماي سـلف و خلـف مشـهور و     اين مطلب: ي هخالص

    .3»باشد مي ورا روز دهم ماه محرمعاش اين است كهمعروف است 

  حكم روزه گرفتن عاشورا
  .روز عاشورا سنت است ي هعلما اتفاق دارند كه روز

 ي هكه آيا در ابتداي اسالم قبـل از فرضـيت رمضـان روز    ايندر مورد  
  عاشورا واجب بود يا مستحب؟  

ايـن  كه صحيح ترين ايـن دو قـول    وجود دارددو قول مشهور از علما 
سـپس حكـم آن    و عاشورا در ابتداي اسالم واجـب بـود   ي هروز ست كها

را به گرفتن  كسيبعد از فرضيت رمضان  ص مستحب گرديد، زيرا پيامبر
    .4امر ننمود عاشورا ي هروز

بـه روزه گـرفتن    صحضـرت   روايت است كه آن لاز عايشه  -1
رمضان فـرض   ي هروز لي هنگامي كهعاشورا امر فرمودند. و ي هروز

  .5»روزه گرفتند و بعضي نگرفتنددر روز عاشورا ، بعضي گرديد
به مـردي از قبيلـه    صروايت است كه پيامبر   سلمة بن اکوعاز  -2 

كـه غـذا تنـاول     اسلم دستور دادند تا به مردم قريه اش بگويد: كسي

                                                                                           
 .٣/١١٩ـ ترمذي ١
  .٣/٥٩ـ مصنف ابن ابي شیبه ٢
 .٨/١٢سلم از نووي ـ شرح م٣
  .٢٥/٣١١از ابن تیمیه  یـ مجموع فتاو٤
  .٢/٢٨ـ بخاري ٥
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نموده است باقي روز را روزه بگيرد و كسيكه چيزي نخورده اسـت  

  .1»د زيرا امروز روز عاشورا استخود را تكميل نماي ي هپس روز
گويد: اين حديث داللت صـريح بـر    مي رحمة الله علیهمالعلي قاري 

نمايـد كـه    مـي  عاشورا قبل از فرضيت رمضـان  ي هواجب بودن روز
  .بعداً منسوخ گرديد و حكم سنت را بخود گرفت

 در روايت ابو داود چنين ذكر است كه نمايندگاني از اسلم نـزد آن  -3 
  از آنها پرسيد: ص آمدند پيامبر ص حضرت

 ي هبقي«فرمود:  ص پيامبر ،گفتند: نه »آيا اين روز را روزه گرفتيد؟« 
    ».روزتان را روزه بگيريد و قضايش را بجا آريد

گويد: اين حديث داللت صريح بـر فرضـيت    مي رحمة الله علیه عيني
در جـز در واجبـات    نمايد زيرا بجـا آوردن قضـا   مي عاشورا ي هروز

  .  2باشد چيز ديگري نمي
 روز عاشـورا را روزه  ص گويـد: پيـامبر   مي عليه رحمة اللـهابن قيم 

رمضان فرض گرديد آنـرا تـرك كـرد.     ي هو زمانيكه روز ،گرفت مي
عاشورا قبل از رمضان فرض بود سپس واجب بـودنش   ي هپس روز

    .3يم مستحب بودنش منسوخ شديمنسوخ شد نه اينكه بگو

  عاشورا ي هحكمت در روز
كنـد:   مـي  روز عاشورا را چنـين بيـان   ي هحكمت روز معبداهللا بن عباس 

به مدينه منـوره هجـرت نمـود، يهـود را ديـد كـه روز        صزمانيكه پيامبر

                                           
 .٢/٥٩ـ بخاري  ١
  .١١/١١٩ـ عمدة القاري ٢
  .٧١/ ٢ـ زاد المعاد ٣
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ايـن چـه   «از آنهـا پرسـيد:    (عليه السـالم) حضرت  گيرند مي عاشورا روزه
يل را اين روز نيكي است، روزيكه خداوند بني اسرائ :گفتند »روزي است؟

ايـن روز را روزه گرفـت.    موسـي  ، لذا از چنگ دشمن نجات بخشيد
  فرمود:   ص آنحضرت

بود كه اين روز را روزه گرفـت  همين  .»ن از شما به موسي نزديكترمم«
    .1و امتش را به روزه گرفتن اين روز خجسته امر فرمود

تـر از ديگـران بـه     شايسـته  خويش را نزديكتـر و  صمان  پيامبر گرامي
امــتش بــا  و ص زيــرا پيــامبر .دانســت مــي پيــروي از وي و ســي مو

نماينـد،   مـي  تورات را تصديق در اصول دين متفق اند و كتابش موسي
دست كشيديد و سرباز زديـد و در   ولي شما يهوديان از پيروي موسي

در رسـالت بـا    ن پيـامبر ير ايجاد نموديد، همچنـ يكتابش تحريف و تغي
ادري دينـي و نزديكـي آشـكار ميـان ايشـان      مشترك است و بر موسي

 وجود دارد زيرا در فرمانبرداري و پيـروي اوامـر خداونـد بـا موسـي      
نسبت به ديگران پيش قدم و پيشتاز است، به همـين منظـور خـودش ايـن     

  عاشورا امر فرمود. ي هروز را روزه گرفت و امتش را نيز به روز
كتـاب موافقـت و    دوست داشت تا بـا اهـل   صوقت پيامبر  هماندر 

از طرف خداوند مـأمور   نزديكي وجود داشته باشد خصوصاً در مسائلي كه
ميخواسـت تـا ميـان     ص ن آنحضـرت يبه مخالفت آنها نشده باشد، همچن

كـه   هنگـامي  امـا اهل كتاب و مسلمانان فضاي محبت و الفت ايجاد گردد، 

                                           
 . ٣/٥٨ـ بخاري  ١
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از  بعـد  ،عداوت، دشمني و ضديت آنها را در مقابـل مسـلمانان درك كـرد   

    .1آنها دستور داد با فتح مكه به مخالفت
تـر بـه    تـر و نزديـك   حقمسـت امـتش   آگـاهي داد كـه خـود و    صپيامبر
شـكر خداونـد را بجـا     كه موسـي   نسبت به يهودند، هنگامي موسي

اقتـدا   طريـق اولـي بـه ايشـان     آورد و اين روز را روزه گرفت پس ما بايد به
ي قبلـي  هـا  يم: شريعت امـت ييژه اگر بگوپيروي كنيم، به و ايشاننمائيم و از 

براي ما شريعت است به شرط اينكه با شريعت مـا تعارضـي نداشـته باشـد.     
با عظمـت شـمرده اسـت از     كه موسي آنچه را ص تعظيم نمودن پيامبر

نبوده بلكه از نگاه موافقـت شـريعت وي بـا     نگاه پيروي شريعت موسي
عاشـورا را بخـاطر    ي هروز ص باشد، يا اينكه پيامبر مي ص شريعت محمد

يـن  ااز چنـگ فرعـون و شـكر گـذاري خداونـد از       نجات يافتن موسي
 ي ههنگاميگه از قبول توب صبزرگ روزه گرفت چنانكه آنحضرت  ي هواقع
روزه  2و شـكر خداونـد را بجـا آورد،    ادآگاه گرديد به سـجده افتـ   داود

    .3و فرضواجب در روز عاشورا اختياري بود نه  ص گرفتن آنحضرت
عاشـورا   ي هسـرّ در مشـروعيت روز   : راز و يـد فرما مـي  دهلويولي اهللا 

را از فرعـون و قـومش نجـات داد     اينست كه چـون خداونـد موسـي   
بخاطر شكر گذاري خداوند اين روز را روزه گرفت، به همـين   موسي 

 ص ترتيب اين روز ميان اهل كتاب و عرب سنتي بجا ماند، سپس پيـامبر 

                                           
 .٢/٧٠ـ زاد المعاد ١
  .٤/٣٠٤ـ مرقاة المفاتیح  ٢
  .٢/٧٥ـ شرح معاني اآلثار٣
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عاشورا همانا  ي هپس حكمت از گرفتن روز 1.مورد تأييد قرار داد اينروز را

از فرعون است، و هـر كـه    شكر گذاري خداوند بخاطر نجات موسي 
اشـتراك   اينروز را روزه بگيرد واقعاً در شكر گذاري خداوند با موسي 

    .2پاداش بزرگ را غنيمت شمرده است اين اجر و نموده است و

  عاشورا ي هروز انواع
 قـرار ذيـل  از كه  اند هتقسيم نمود نوعروز عاشورا را به چهار  ي هروز علما
  :3باشد مي

  اول: روزه گرفتن نهم، دهم و يازدهم محرم. نوع
  دوم: روزه گرفتن نهم و دهم محرم.نوع 
  سوم: روزه گرفتن نهم و دهم يا دهم با يازدهم محرم.نوع 
    چهارم: روزه گرفتن دهم محرم. نوع

  دهم و يازدهم محرم زه گرفتن نهم واول رو نوع
 آندليـل افضـليت    رود و مـي  فوق بشـمار  انواعترين  افضل بهترين و نوعاين 

روز عاشورا را روزه «فرمود:  صحضرت  است كه آن حديث ابن عباس 
يد، يك روز قبل و يك روز بعدش را نيز روزه يبگيريد و با يهود مخالفت نما

  .4»بگيريد

                                           
 .٢/٥٣٢ ـ حجة الله البالغة ١
 .١/٢١٢شریع و فلسفته از جرجاوي ـ حکمة الت٢
  .٥هـ صـ١٤٠٧محرم  ٨٣٥١ـ مجلة البالدـ ابوتراب ظاهري عدد ٣
  .٣/٣٦٥مان از بیهقي شعب اإلی -٤
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گرفتن نهم و دهـم و يـازدهم محـرم موجـود      كه در روزه فوايدي

  است:  
 زيرا يـك نيكـي   شود مي دار دادهيكماهه براي روزه  ي هپاداش روز -1

  است.ده نيكي در ميزان خداوند برابر با 
  روزه گرفتن در ماه محرم بهتر از هر ماهي بعد از رمضان است. -2
الفـت بـا   نهم و يازدهم همراه بـا دهـم محـرم، مخ    ي هبا گرفتن روز -3

  باشد. مي يهود ي هروز
گيـرد مشـروط براينكـه از     مـي  گناهان يك سال قبل مورد عفو قرار -4

    .1گناهان كبيره اجتناب ورزيده شود

  روزه گرفتن نهم و دهم محرم دوم: نوع
اين مورد احاديث زيادي وارد است كه بطـور نمونـه حـديثي را كـه امـام       در

 ص نمائيم: هنگاميكه پيامبر مي ذكر روايت كرده است ممسلم از ابن عباس 
امتش را به روزه گـرفتن ايـن روز امـر فرمـود      روز عاشورا را روزه گرفت و

عظمتي نزد يهود و  فرمودند: اي رسول خدا اين روز با ص حضرت ياران آن
 نإ روز فرا رسيد هر گاه سال آينده اين« فرمود: صنصاري است، آنحضرت 
  .2»زه خواهيم گرفتشاء اهللا روز نهم را نيز رو

 اگر زنده بوديم با آنها مخالفـت «و در روايت ديگري چنين آمده است: 
  .3»گيريم مي ورزيم و روز نهم را روزه مي

                                           
 .١٥٩ ـ بهجة الناظرین ص١
 .٢/٧٩٨ـ مسلم  ٢
 .١١/١٣١ـ طبراني در معجم کبیر ٣
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  :فوايد روزه گرفتن نهم و دهم محرم

  گرفتند. مي مخالفت با يهود، زيرا آنها تنها روز دهم محرم را روزه -1
نـاقص بـودن مهتـاب و يـا     دهم محرم، ترس از  ي هاحتياط در روز -2

ن روز نهم محـرم، كـه شـايد روز دهـم     ياحتمال خطا نمودن در تعي
  باشد.

مكـروه  هـا   دوري از روزه گرفتن منفرد مانند روز جمعه كه بعضـي  -3
گرفـت تـا روز    مـي  روز نهم و دهم را روزه مابن عباس  .1اند گفته

  .2عاشورا را از دست ندهد

  و يا دهم با يازدهم ماه محرمروزه گرفتن نهم و دهم  سوم: نوع
در مـورد   ص اسـت كـه آنحضـرت    محديث ابن عبـاس  نوع دليل اين 

  عاشورا فرموده است:  ي هروز
روز قبلش و يا يك روز بعـدش   را روزه بگيريد و يك »عاشورا« اينروز

: نويسـد  مي ابن همام .3»اختيار نكنيدبگيريد و با يهود مشابهت  را نيز روزه
ن روزه گرفتن يـك روز قبـل و   يرا مستحب است همچنگرفتن روزه عاشو

منفـرد عاشـورا مكـروه     ي هيا يك روز بعدش نيز مستحب است، زيرا روز
روزه گرفتن نهم محرم از سـه نگـاه    .4باشد مي چون مشابهت با يهوداست 

  مطلوب است:  

                                           
 .٦/٣٨٣ یـ مجموع از نوو١
 .٤٩ـ لطائف االخبار از ابن رجب صـ ٢
  .٢/٧٨معاني اآلثار از طحاوي ـ شرح  ٣
 .٤/٢٨٨ومرقاة  ٢/٣٠٢ـ شرح فتح القدیر ٤
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اول ماه محـرم اسـت    ي هاز روزهاي ده -2احتياط در روز عاشورا  -1

  رود.   مي ماه حرام بشمارو از روزهاي  -3
  باشد:   مي روزه گرفتن دهم محرم نيز ازسه نگاه مطلوب

    اول ماه محـرم اسـت.   ي هاز روزهاي ده -2اينكه روز عاشوراست  -1
  باشد. مي ي ماه حرامها روز ي هاز جمل - 3

  
  باشد: مي و روزه گرفتن يازدهم محرم از دو نگاه مطلوب

 از روزهـاي مـاه حـرام بشـمار     -2 احتياط نمودن در روز عاشـورا.  -1
    .1رود مي

  چهارم: روزه گرفتن دهم محرم به تنهائي نوع
     باشد و دليل آن حـديث  مي عاشورا ي هاين مرتبه از پائين ترين مراتب روز

روز دهم محـرم را بـه    صاست كه فرموده است: آنحضرت  لعايشه 
محـرم را بـه    بعضي از علمـاء روزه گـرفتن دهـم    .2روزه گرفتن امر فرمود

، مگر حكم نمودن به كراهيت آن بطور قطعي درست اند هتنهائي مكروه گفت
 منفــرد روزه در طــول حيــاتش عاشــورا را بطــور صنبــوده زيــرا پيــامبر

داشت تا در سال آينده روز نهم را با دهم محـرم   آرزو آخرو در  گرفت مي
    .3روزه بگيرد

  

                                           
 .٣/٤١٨ یـ فتح العالم از جردان١
 .٣/١٨٩ یـ مجمع الزواید از هیثم٢
  .١/٢٠٢ ی الهندیة، الفتاو٦/١١٢ ی، معارف السنن از کشمیر٢/٣٧٥ـ حاشیة ابن عابدین ٣
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  فضيلت روز عاشورا

ي بي شماري است كـه  ها عظمت و داراي فضيلتروز عاشورا روز مبارك، با
روزه گرفتن درين روزخجسته ميان همه پيـامبران پيشـين معـروف و مـروج     

بخاطر بجـا آوردن شـكر خداونـد كـه او را از قـومش       . نوح ه استبود
اينـروز را روزه   ن موسـي يهمچنـ  گرفت. مي اين روز را روزه نجات داد

نجات يافتنش از فرعون و قومش بجـا  گرفته است تا شكر خداوند را بخاطر 
 گيـرد و نصـاري اينـروز را باعظمـت     مـي  رد، چنانكه يهود اينروز را روزهوآ

به اين روز داشتند لذا پوشـش كعبـه در    هشمارند، قريش نيز احترامي ويژ مي
گرفتنـد، بـه همـين     مـي  گرفت و اينروز را روزه نيـز  مي روز عاشورا صورت

در انتظـار   داشت و روز عاشورا را گرامي مي صمنظور پيامبر بزرگ اسالم 
فرمايـد:   مـي  روايت اسـت كـه   مبود. از ابن عباس  مي رسيدن اينروز ميمون

بهتر بشمارد و ها  را بر ديگر روزه ه ايرا نديدم كه روز صمن پيامبر خدا «
  .1»عاشورا و اين ماه: يعني ماه رمضان ي هدر جستجوي آن باشد، مگر روز

است كه همه داللت بر فضـيلت  شده ديث زيادي روايت به اين معني احا
بـه روزه   صكند، لذا آنحضـرت   مي روزه گرفتن عاشورا بعد از ماه رمضان

روايـت اسـت كـه پيـامبر      لنمود، از حفصـه   مي گرفتن عاشورا مداومت
ده روز  ي هعاشـورا، روز  ي هچهار چيز را هيچگاه ترك نمـي كـرد: روز   ص

  .2»از هرماه و دو ركعت نماز قبل از چاشتسه روز  ي هذي الحجه، روز
بـي  أكند چنانكـه از   مي روز عاشورا گناهان سال گذشته را محو ي هروز

عاشـورا پرسـيده    ي هدر مورد روز صقتاده روايت است كه از رسول خدا

                                           
  .٢/٥٩ـ بخاري ١
  .٤/٢٢٠ـ سنن نسائي  ٢
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 گناهــان ســال گذشــته را محــو«در جــواب فرمــود:  ص شــد آنحضــرت

ن صغيره است، اگر گناه صـغيره  و مراد از محوگناهان همانا گناها .1»كند مي
اگر گناه كبيره  ،شودكاسته  كبيره اشپس اميد است از گناهان نداشته باشد 

  .2يابد مي ارتقا اين مؤمنپس مرتبه و مقام  نداشتنيز 
 ي هكنـد كـه پـاك كننـد     مـي  از امام حرمين نقل مرقـاةمال علي قاري در 

نظـر اهـل سـنت     كنـد كـه   مي گناهان صغيره است، و از قاضي عياض نقل
به توبه يا رحمت خداوندي  هدرين مورد همانا صغائر است اما گناهان كبير

    .3گردد مي محو
 مـردم در مـورد فضـيلت روز عاشـورا     اما آنچه بر سر زبانهـاي بعضـي  

يـن روز  ا در : آدم انـد  هگفتـ  مـثالً دروغ و بهتان محض اسـت   باشد مي
يد، ودرين روز خداونـد  ين روز داخل بهشت گردا آفريده شده است و در

عرش، كرسي، آسمانها زمين، آفتاب، مهتاب، ستارگان و بهشـت را آفريـده   
آفريـده   و عيسـي  دريـن روز ابـراهيم   انـد  هيا اينكـه گفتـ   است، و

پادشـاهي   باال برده شد و يا به سـليمان   يا اينكه ادريس  و اند هشد
از مـرض   بينا گرديد، و ايوب زمين سپرده شد، و چشمان يعقوب

از پـاداش نمـاز   هـا   بعضـي  ،و امثال اينها همـه نادرسـت اسـت   يافت  شفا
يا از فراخي روزي و نفقه بر اهـل و   ،كنند مي ين روز صحبتا خواندن در

ين ا حنا گذاشتن و پختن حبوبات در عيال و سرمه نمودن و عطرپاشيدن و

                                           
  .٢/٨١٩ـ مسلم ١
  .٨/٥١ یـ شرح مسلم از نوو٢
  .٤/٢٩١المفاتیح  ةـ مرقا٣
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يلـي  دلهـيچ  بـر  و نمايند كه همه سـاختگي و افتـرا بـوده     مي روز صحبت

  استوار نيست.  
در مورد  ص از پيامبر اين است كه شود مي اينجا مطرح ولي سوالي كه

 كند چنانكـه  مي عرفه روايت شده است كه گناهان دو سال را محو ي هروز
روز عرفـه را سـبب محـو شـدن      ي هاميدوارم كه خداونـد روز « فرمايد: مي

رم كه خداوند گناهان يك سال قبلش و يك سال بعدش قرار دهد و اميدوا
   .1»گناهان سال گذشته قرار دهد ي هعاشورا را سبب كفار ي هروز

ا ظاهر اين حديث اينست كه روز عرفـه افضـل و بهتـر از روز عاشـور    
: حكمـت در فضـيلت روز   انـد  هاست. بعضي علما درين مورد چنـين گفتـ  

عرفه بر روز عاشورا آنست كه عرفه روز محمدي است، يعني روزه گرفتن 
است و عاشورا روز موسـوي اسـت و    صوز مختص به امت محمداين ر

است لـذا يـك روزش    )عليهم السالم(افضل ترين پيامبران  صپيامبرمان 
    .2باشد مي گناهان دو سال ي همحوكنند

  پيامبران عليهم السالم در عاشورا ي هروز

 هـر ديـانتي كـه   به گرفتند، و  مي و اقوام شان روزه )ليهم السالمع(پيامبران 
 .3ي داشـتند يفرضي آشنا ي هكردند با روز مي خداوند را به يگانگي پرستش

هر پيامبري در روزه گرفتن با ديگـران فـرق داشـت،     ي هولي سنت و طريق
يـك روز   گرفـت عيسـي   مي اكثر روزهاي سال را روزه مثالً نوح 

                                           
 .٨/٥١ـ مسلم ١
 .١/٤٤٦ـ مغني المحتاج ٢
 .هـ١٤٠١ـ ٥٥٢٣عکاظ عدد ٩١ـ من نفحات رمضان ص ٣
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 ن آدميهمچنـ  .1بـود  مي چند روز بي روزه گرفت و دو روز يا مي روزه

يـك روز   و داود  .2گرفت مي را روزه) 15-14-13( از هر ماهسه روز 
گرفت و يك روز نميگرفت كه اينگونه روزه بهتـر و محبـوبتر در    مي روزه

 در يــك ســال چهــل روز آنــرا روزه و موســي .3نــزد خداونــد اســت
روزهـاي دوشـنبه و پنجشـنبه و     ص اسـالم  وارو پيامبر بزرگ ،4گرفت مي
شـوال و  از و نهم ذي الحجـه و شـش روز    ماهاز هر  15-14-13ي ها روز

  گرفت. مي عاشورا را روزه
، و  ، موسـي نـوح   انـد  هگرفت هكه روز عاشورا را روز پيامبراني 

نيـز   رود كه عيسي مي و گمان اند هبود سلمآله و  محمدصلي اهللا عليه و
 اين روز را روزه گرفته است زيرا بعضـي از احكـام شـريعت موسـي     

    .5يده بودخ نگردونسم
كـه روز عاشـورا را   را پيامبران فوق الذكر  ي هحاال به طور مختصر روز

  نمائيم:   مي گرفتند ذكر مي روزه

  نوح عليه السالم در روز عاشورا ي هروز
اولين پيامبري است كه خداوند وي را بسوي قومش فرستاد، زيرا  نوح 

 د، نوح بو پديد آمده در قوم نوح  اولين بارشرك و بت پرستي 
پنجاه سال قوم خود را به يگانه پرستي و توحيد دعوت نمود ولي  نهصد و

                                           
  .٢/٥٤ یاز دهلو ةـ حجة الله البالغ ١
 .٢٥٤/ ١٠ یـ عمدة القاري از عین٢
 .٢/٥٢بخاري  -٣
  .٣/١٥٨دیان ـ مقارنة األ٤
 .٤/٢٤٨ي ـ فتح البار٥
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جز چند فردي از قومش كسي به سخنانش گوش فرا نداد تا آنكه باعث قهر 

را امر فرمود تا كشتي بسازد و  وغضب خداوند شد، خداوند نوح 
رود مؤمنان قومش را باخود سوار نمايد، سپس خداوند باران شديدي را ف

آورد و زمين نيز آب خود را بيرون نمود و همه جا را آب فراگرفت و در 
وپسرش نيز  جمله زن نوح  ازكافران غرق گرديدند كه  ي هنتيجه هم

غرق گرديدند، خداوند مؤمنان را بخاطر پيروي و فرمانبرداري شان از 
 خداوند اين قصه را در قرآن مجيد چنين بيان .1فرستاده اش نجات داد

بُوهُ ﴿كند:  مي نَۡيَنٰهُ  فََكذَّ
َ
ِينَ  فَأ ۡغَرۡقَنا ٱلُۡفلِۡك  ِف  َمَعُهۥ َوٱلَّ

َ
ِينَ  َوأ ْ  ٱلَّ بُوا ٓۚ  َكذَّ  َيٰتَِنا

ْ  إِنَُّهمۡ    ]٦٤[األعراف: .﴾٦٤ َعِميَ  قَۡوًما َكنُوا
اما آنان او را تكذيب كردند، پس ما او را و كساني را كه باوي «ترجمه: 

نجات داديم و كساني را كه آيات مـا را تكـذيب نمودنـد،     در كشتي بودند
  .»حق را نمي ديدند«غرق كرديم، چرا كه آنان مردمان نابينائي بودند 

نَيۡ ﴿فرمايد:  مي خداوند 
َ
َعهُ  َوَمن َنٰهُ َ�أ ۡ  ِك ُفلۡ ٱلۡ  ِف  ۥمَّ  ُثمَّ  ١١٩ ُحونِ َمشۡ ٱل

غۡ 
َ
  ]١٢٠ـ  ١١٩[الشعراء: .﴾١٢٠ اقِيَ ٱۡلَ  دُ َبعۡ  َناَرقۡ أ

از انسانها و (را كه با او بودند در كشتي پر ما او و كساني«ترجمه: 
  .»بقيه را غرق كرديم نجات داديم، سپس) حيوانهاي گوناگون

نَيۡ ﴿ فرمايد: مي خداوند
َ
ۡص  َنٰهُ َفأ

َ
فِيَنةِ ٱ َحَٰب َوأ ٓ وََجَعلۡ  لسَّ  َعٰلَِميَ ّلِلۡ  َءايَةٗ  َنَٰها

   .]١٥[العنکبوت: ﴾١٥
نجات داديم و  )از امواج طوفان(سرنشينان كشتي را ما نوح و «ترجمه: 

  .»پند و عبرتي براي جهانيان گردانيديم )داستان آنرا(كشتي را 
                                           

  .١٣١ص ـ دعوت اسالمی١
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ــوده اســت     ــر ننم ــواران را ذك ــافتن كشــتي س ــد روز نجــات ي خداون

ــي  ــر بعض ــود   مگ ــير فرم ــران در تفس ــد  ي همفس ــ﴿خداون َ  َتوَۡت َوٱۡس َ 
 گوينـد:  مـي  ».دي پهلـو گرفـت  وكشـتي بـر كـوه جـو    « ]٤٤[هـود: ﴾ودِيِّ ٱلُۡ 

 كــه اســتقرار يــافتن كشــتي بركــوه جــودي روز عاشــورا بــود، نــوح  
اينــروز را بخــاطر بجــا آوردن شــكر خداونــد روزه گرفــت و همــه       

ــاني را ــان     كس ــم از انس ــد اع ــود بودن ــا او موج ــتي ب ــه در كش ــا  ك و ه
 پرنــدگان و درنــدگان و چهارپايــان امــر نمــود تــا اينــروز را روزه بگيرنــد

    و سپاس خداوند را بجا آورند. شكر
روزي از نـزد بعضـي    صحضـرت   روايت است كـه آن   از ابو هريره

اين «از آنها پرسيد:  ص گذشت در حاليكه آنها روزه داشتند، پيامبر مي يهوديان
گفتند: اين روزي است كـه خداونـد    »چه روزي است كه شما روزه گرفته ايد؟

ن نجات داد و فرعون را غرق نمود، و و بني اسرائيل را از غرق شد  موسي
  وموسـي   اين روزيست كه كشتي بر جودي استقرار يافت، سپس نوح

مـن  «: فرمـود  ص روز را روزه گرفتند تا شكر خداوند را بجا آورند، پيامبر اين
روز  تر از شما به موسي هستم و اولي تر از شـما بـه روزه گـرفتن ايـن     نزديك

    . »روز امر فرمود روزه گرفتن اين هستم، سپس ياران خود را به

  موسي عليه السالم در عاشورا ي هروز
 ي هفرعون در كفر و سركشي اش افراط نمود و نخواست به اوامـر فرسـتاد  

را به قتـل رسـاند خداونـد      خدا گردن نهد، و تصميم گرفت تا موسي
مصر را ترك كـرده شـب    »بني اسرائيل«امركرد كه با قومش   به موسي

م به شكل مخفيانه بسوي سرزمين فلسطين حركت نماينـد هنگاميكـه   هنگا
فرعون از بيرون رفتن موسي با بني اسرائيل آگاه گرديـد، بـا لشـكرش بـه     
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با همراهـانش هنگـام صـبح بـه سـاحل       تعقيب آنان پرداخت، موسي 

آمـد   مي درياي سرخ رسيدند، فرعون نيز با لشكرش هنگامي كه آفتاب باال
يدند بني اسرائيل سخت احساس خطر كردنـد، چـون در   به اين ساحل رس

مقابلشان دريا و در پشت سرشان دشمن قرار داشت، آنها يقين داشتند كـه  
وحي  مرگ و هالكت دامنگير آنهاست در اين وقت خداوند به موسي 

اين كار را عملي كرد همـين   كرد تا با عصاي خود به دريا بزند موسي 
از ميـان دريـا    مر خداوند شكافته شد موسـي بود كه دريا به قدرت و ا

باالي زمين خشك، با همراهانش عبور نمودند، فرعون نيز در اين موقع كه 
دريا شكافته شده بود، رسيد و با لشكرش داخل اين راه خشك گرديـد تـا   
موسي و بني اسرائيل را نابود نمايد، ولي آب دريا با هـم يكجـا شـده، راه    

  ا لشكرش غرق شدند.مسدود گرديد و فرعون ب
    1ين هالكت نجات داد.ا همراهانش را از ي ههم و خداوند موسي

با قومش، و غرق شدن فرعون و  قرآن كريم نجات يافتن موسي
ۡسِ  َولََقدۡ ﴿ د:نماي مي لشكرش را در آياتي چنين تصوير

َ
ۡن أ
َ
ٰ ُموَسٰٓ أ َ ِ وَۡحۡيَنآ إ

َ
أ

َ َتَۡشٰ  ٱۡلَۡحرِ ِف  لَُهۡم َطرِيٗقا ٱۡضِۡب بِعَِبادِي فَ  َّ تََخُٰف َدَرٗك َو  ٧٧يَبَٗسا 
ۡتَبَعُهمۡ 

َ
ِ  فَأ َضلَّ  ٧٨َما َغِشَيُهۡم  ٱۡلَمِّ َفَغِشَيُهم ّمَِن  ۦفِرَۡعۡوُن ِبُُنودِه

َ
 ۥفِرَۡعۡوُن قَۡوَمهُ  َوأ

 ]٧٩-٧٧: طه[ .﴾٧٩َوَما َهَدٰى 

كوچ بـده، و آنگـاه    ما به موسي پيام داديم كه شبانه بندگانم را«ترجمه: 
راهـي كـه چـون در آن گـام     (ايـن دريـا بگشـا     راهي خشك براي آنان در

 )ازغـرق شـدن  (نـه   نه از فرعونيان ميترسي كه بـه تـو برسـند و    )بگذاري

                                           
  .٢٤٣ ـ نبوت وانبیاء از صابوني ص١
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لشـكريانش آنـان را دنبـال كردنـد، دريـا آنـان را        هراسي داري، فرعون بـا 

خـود را   در ميان امواج خود گرفت، فرعـون قـوم   انگيزي شگفت ي هبگون
  ».گمراه ساخت و هدايت ننمود

ٰٓ إِۡسـ بِبَـِنٓ  نَـاَوَجَٰوزۡ ﴿ فرمايد: مي يونس ي هخداوند در سور  رَ ۡحـٱۡلَ  ءِيَل َر
تۡ 
َ
ٰٓ  ًواۖ وََعدۡ  ايٗ َبغۡ  وَُجُنوُدهُۥ نُ َعوۡ فِرۡ  َبَعُهمۡ فَأ ٓ  َحتَّ دۡ  إَِذا

َ
نَُّهۥ َءاَمنُت  قَاَل  َغَرُق ٱلۡ  َرَكهُ أ

َ
ٓ  أ َ 

َّ  إَِلٰهَ  ِ ِ  إ ْ َبُنوٓ  بِهِۦ َءاَمَنۡت  يٓ ٱلَّ ٰٓ إِسۡ  ا ۠  ءِيَل َر نَا
َ
ۡ  ِمنَ  َوأ  ]٩٠[یونس  .﴾٩٠ لِِميَ ُمسۡ ٱل

بني اسرائيل را از دريا عبور داديم فرعون و لشـكريانش بـراي   «ترجمه: 
نجا كـه  اظلم وتعدي آنان را دنبال كردند و در پي ايشان راه افتادند، تـا بـد  

ايمان دارم كه خدائي وجود نـدارد   غرقاب فرعون را در خود پيچيد گفت:
 ي هو مـن از زمـر   انـد  همگر آن خدائي كـه بنـي اسـرائيل بـدو ايمـان آورد     

  ».فرمانبرداران هستم
ٓ ﴿ فرمايد: مي شعرا چنين ي هخداوند در سور وَۡحۡيَنا

َ
ِن  فَأ

َ
ٰ ُموَسٰٓ أ َ ِ  ٱۡضِبإ

ۖ ّبَِعَصاَك  ۡزلَۡفَنا َثمَّ  ٦٣ ٱۡلَعِظيمِ  ۡودِ ٱلطَّ فََكَن ُكُّ فِۡرٖق كَ  ٱنَفلَقَ فَ  ٱۡلَۡحَر
َ
َخرِينَ َوأ  ٦٤ ٱ

نَۡيَنا
َ
َعهُ  َوأ ۡجَعَِي  ۥٓ ُموَسٰ َوَمن مَّ

َ
ۡغَرۡقَنا  ٦٥أ

َ
َخرِينَ ُثمَّ أ  ]٦٦: ٦٣[الشعراء: .﴾٦٦ ٱ

بدنبال آن به موسي پيام داديم كه عصاي خود را به دريا بـزن،  «ترجمه: 
چون كـوه بزرگـي گرديـد و در آنجـا     دريا از هم شكافت و هر بخشي هم

نزديـك گردانيـديم، موسـي و جملگـي     ) قـومش  بـه موسـي و  ( ديگران را
  ».ت داديم سپس ديگران را غرق كرديمهمراهان او را نجا

عاشورا  روز و بني اسرائيل را نجات داد، كه خداوند موسي  روزي
ونـد  و بني اسرائيل اينروز را بخاطر شـكر گـذاري خدا   بود، لذا موسي
  روزه گرفتند.
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منـوره   ي هبـه مدينـ   ص كـه پيـامبر   روايت است زمـاني  ماز ابن عباس 

 ص گيرند، آنحضرت مي روزه هجرت نمود، يهوديان را ديد كه روز عاشورا
گفتنـد: ايـن روز   » ه روزي است كه شما روزه ميگيريد؟اين چ«از آنها پرسيد: 

نجـات داد  وقـومش را   با عظمتـي اسـت خداونـد در ايـن روز موسـي      
ايـن روز را بخـاطر شـكر     وفرعون ولشكرش را غرق نمود، لذا موسـي  

 وسپاس خداوند روزه گرفت ومـا نيـز ايـن روز را روزه ميگيـريم، پيـامبر      
همين بود  ».هستيم تر از شما به موسي شايستهتر و  پس ما نزديك«فرمود: 

ابـن   .1نمـود  روز را روزه گرفت و امر به روزه گـرفتن آن  اين صكه پيامبر 
 ،آب ي هگويد: نوح و موسي عليهما السـالم در معجـز   مي رحمة الله علیهحجر 

بـراي   و دريـا مشترك هسـتند زيـرا طوفـان كشـتي نـوح را حمايـت نمـود،        
و هر دو با مردم مؤمن قومشان نجات يافتند، به همين  شكافته شد موسي

  .2»تندشكر گزاري خداوند اينروز را روزه گرف منظور هردو بخاطر

  در عاشورا صمان  روزه گرفتن پيامبر گرامي
منـوره  قبل از هجرت و در مدينه مكرمه روز عاشورا را در مكه  صپيامبر

گرفـت، ايـن روز خجسـته از نخسـتين روزگـار       مـي  بعد از هجـرت روزه 
 قداست و عظمت بس بزرگي داشت، پيامبر شريعت محمدي منزلت و

ز را با روزه گـرفتن زنـده نگهداشـته    معظمه قبل از هجرت اينرو ي هدر مك
بود اگرچه ديگران را به آن امر ننموده بود، و اين دليل اصالت و نجابت در 

گذاري به روزه گـرفتن و شـكر   ص حضرت روز است كه آن عبادت اين
  نمود. مي را سپري خداوند آن

                                           
 .٢/٧٩٦مسلم  -١
 .ـ فتح الباري٢
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در روز عاشورا را به چهار مراحل تقسـيم   ص علما روزه گرفتن پيامبر

  قرار ذيل است:  از كه  اند هنمود
 ص حضـرت  آن منـوره  مكرمه قبل از هجرت به مدينـه  ي هدر مك -1

ديگر را بـه آن امـر    يگرفت وكس مي ي روزهيبه تنهاروز عاشورا را 
  نكرد.  

رمضان  ي همنوره بعد از هجرت نمودن و قبل از اينكه روز ي هدر مدين - 2
 آن روز عاشــورا رافـرض گـردد يعنـي در محــرم سـال دوم هجـرت      

امـر  آن  روزه گرفت و مسلمانان را نيز بـه روزه گـرفتن   ص حضرت
  فرمود.

روز عاشـورا را   ص رمضان آنحضـرت  ي هبعد از فرض شدن روز -3
ياران خود را به آن امـر نكـرد، بلكـه اختيـار روزه      وليروزه گرفت 
ين روز به آنهـا گذاشـت، لـذا بعضـي از     ا را در نگرفتن گرفتن و يا

  گرفتند.   روز را روزه نمي اين ص ان پيامبريار
در سال دهم هجري، و يك سال قبل از رحلـتش از دنيـا    ص پيامبر - 4

گرفت و خواستار اضافه نمـودن نهـم و يـازدهم     هرا روز روز عاشورا
ماه محرم با روز دهم گرديد، تا با يهود مخالفت صورت گيـرد، ولـي   

نتوانست روزه بگيـرد،  روز نهم و يازدهم را با دهم  ص حضرت آن
    .1التسلیماتعلیه أفضل الصلوات و .چون به رفيق اعلي پيوست

  
  
  

                                           
 .٢٩صـ١٣٩٢محرم٤٤سال  ١ج، ازهر، ـ شرقاوي١
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  روزه گرفتن صحابه و تابعين در روز عاشورا

 روز عاشــورا را قبــل از فــرض شــدن رمضــان روزه  نكــرام  ي هصــحاب
آنها را به روزه گرفتن اينروز ترغيـب نمـوده    ص گرفتند چونكه پيامبر مي

شدن رمضان روزه گرفتن عاشورا اختياري باقي ماند بود ولي بعد از فرض 
آنهـا روزه نمـي   از گرفتنـد و بعضـي    مي روز را روزه بعضي از صحابه اين

 عبارتنـد از:  گرفتنـد  مـي  روز را روزه كه اينن صحابه از عده  گرفتند، آن
ابوبكر صديق، عمر فاروق، علي بن ابي طالب، عبدالرحمن بن عـوف، ابـو   

اشعث بن قيس، عبد اهللا بن عباس، معاويـه   ،ابن سعدموسي اشعري، قيس 
و از تابعين ابـن سـيرين، ابـن    أجمعين.  نبن ابي سفيان، شقيق بن سلمه 

 شهاب زهري، ابو اسحق سبيعي، علي بن حصين، سعيد بن جبير و طاوس
    .1گرفتند روز را روزه مي اينرحمهم اهللا أجمعين 

عاشورا داشتند و مـردم را   ي هو يارانش اهتمام خاصي به روز ص پيامبر 
 ،صگويد: پيامبر  مي نمودند، ابن مسيب مي به روزه گرفتن تشويق و ترغيب

عمر حضرت  .2نمودند مي عاشورا امر به روزه گرفتن روز م ابوبكر و عمرو 
شخصي را نزد حارث بن هشام فرستاد تـا اينـروز را روزه بگيـرد و     فارق

   .3امر نمايد خانواده اش را نيز به روزه گرفتن

                                           
 .٢/٨ ة از ابن جوزیـ التبصر١
  .٨/٦٥٨ـ کنزالعمال ٢
  .١/٢٩٩ أـ موط٣
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بـه روز گـرفتن روز    مو ابو موسي اشعري بن ابي طالب چنانكه علي 

بـن   گويد: هيچكس را مانند علـي  مي نمودند، اسود بن يزيد مي عاشورا امر
ابـو   1موسي نديديم كه به روزه گرفتن عاشـورا امـر نمايـد   ابو  و ابي طالب

 اعـالن  شـنيدم كـه در روز عاشـورا    علـي حضـرت  گويد: از  مي معاويه
روز را  ي هنمود: اي مردم اگر كسي چيزي خـورده باشـد پـس باقيمانـد     مي

فرمود تا روز نهـم و   مي امر ن روايت است كه علييهمچن 5روزه بگيرد،
 روزه گرفته شود زيرا گناهان سال قبل را محـو  يازدهم با روز دهم احتياطاً

 ي هاقيمانـد پـس ب  و در طول روز يادش آمـد  نبود متوجهكسي  اگر، كند مي
بـه روزه گـرفتن    گفته شد كه علي ل. به عايشه 6روز را روزه بگيرد

 ص همه به سنت پيـامبر  از: علي فرمود لنمايد! عايشه  مي عاشورا امر
. روايات فوق و ديگر روايات داللت به حـرص ايـن صـحابي    2است داناتر

  نمايد. مي جليل القدر به روزه گرفتن عاشورا
مانند عبـداهللا بـن مسـعود و عائـذ مزنـي و       ص بربعضي از ياران پيام

روزه گرفتن عاشورا را ترك نموده بودند ولي أجمعين  نعبداهللا ابن عمر 
 ي هگرفتند، و علـت و انگيـز   مي رواياتي وجود دارد كه آنها اينروز را روزه

 ي هروز ي هروزه نگرفتن آنهـا اينسـت كـه نمـي خواسـتند منزلـت و مرتبـ       
 گرفتنـد و گـاهي تـرك    مـي  رمضان گردد لذا گاهي روزهتر از عاشورا بلند

    .3عاشورا اختياري و نفلي است ي هكردند تا به مردم بفهمانند كه روز مي

                                           
  .٤/٢٨٧ـ مصنف عبدالرزاق ١
 .٣٨٩  ـ تهذیب اآلثار ص ٥
   .٣٩٠ثار ص آلتهذیب ا -٢
  .١٠/٥٦مصدر سابق و عمده القاري  -  ٣
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  عاشورا روزه گرفتن قريش و اهل جاهليت در روز

روايات زيادي وجود دارد كه داللت واضح بر روزه گرفتن اهـل جاهليـت   
عاشـورا از   ي هگويـد: روز  مي قيمكند، ابن  مي بويژه قريش در روز عاشورا

 نمودند، در مي شد و اينروز را تعظيم مي جمله شعائر ديني قريش محسوب
  .1»گرفتند مي پوشانيدند و روزه مي ين روز كعبه راا

روايت اسـت كـه فرمـود: قـريش در عهـد       لاز ام المؤمنين عايشه 
فتن آن به روزه گـر  ص گرفتند. سپس پيامبر مي جاهليت، عاشورا را روزه

 هـر : «فرمـود  ص رمضان فرض گرديـد، پيـامبر   ي هامر فرمود تا آنكه روز
  .2»خواهد روزه نگيرد مي گيرد و هركه هخواهد روز مي سك

شـود كـه    مـي  احاديث چنين فهميـده  ي ه: از مجموعفرمايد مي امام نووي
 و يـا ديگـران اينـروز را روزه    يهـود  چـه  اهل جاهليـت، چـه كفـار قـريش    

كيـد نمـود، سـپس سـبكتر از     أاينكه اسالم به روزه گرفتن آن ت گرفتند، تا مي
  .  3تĤكيد اولي آن باقي ماند

روز  مگر چگونگي و سبب روزه گرفتن آنها واضح نيست كه چرا ايـن 
گرفتند؟ و آيا از فجر تا غـروب آفتـاب از خـوردن و نوشـيدن      مي را روزه
 يافـت؟  مـي  ادامهورزيدند؟ يا اينكه از يك غروب تا غروب ديگر  مي امتناع

  واهللا اعلم
                                           

  .٧٠/ ٢زاد المعاد  -  ١
  .بخاري ومسلم باب صوم عاشورا -  ٢
 .٨/٩شرح مسلم  -  ٣
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  روز عاشورا بود؟ ،زينت روزآيا 

َبٰ  َولََقدۡ ﴿ فرمايد: مي خداوند در سوره طه
َ
َب َوأ َرۡيَنُٰه َءاَيٰتَِنا ُكََّها فََكذَّ

َ
 ٥٦أ

ۡرِضَنا بِِسۡحرَِك َيُٰموَسٰ  قَاَل 
َ
ِجۡئتََنا ِلُۡخرَِجَنا ِمۡن أ

َ
تِيَنََّك  ٥٧أ

ۡ
 ۦهِ بِِسۡحٖر ّمِۡثلِ  فَلََنأ

َّ ُنۡلُِفهُ  ٱۡجَعۡل فَ  نَت َمَكٗنا ُسٗوى  ۥبَۡيَنَنا َوَبۡيَنَك َموِۡعٗدا 
َ
ٓ أ َ  قَاَل  ٥٨َنُۡن َو

ن ُيَۡشَ  ٱلّزِيَنةِ َموِۡعُدُكۡم يَۡوُم 
َ
  ]٥٩ -٥٦ :[طه .﴾٥٩ُضٗح  ٱلَّاُس َوأ

معجزات خود را به فرعـون نشـان داديـم، ولـي او      ي ههم ما«ترجمه:  
گفـت: اي موسـي!   )فرعون(و سر پيچي نمود.  تكذيب كرد )را آنها ي ههم(

آيا آمده اي كه ما را با اين جـادوي خـويش از سـرزمين خودمـان بيـرون      
آوريم موعد آن  مي هم جادوئي همسان جادوي تو را براي تو كني؟ يقيناً ما

مكـان  مـا  را معين كن، موعدي كه ما و تو از آن تخلف نكنيم، و وعده گاه 
 )موسـي (آن نسبت بـه همگـان يكسـان باشـد.      ي هطح و فاصلصاف و مس

آراينـد. بايـد    مـي  گفت: ميعاد ما و شما روز جشني است كه در آن خود را
ماجرائي را ببينند كه ميان ما و شـما   تا(مردم در چاشتگاه گرد آورده شوند 

    )».گذرد مي
را به فرعـون ثابـت    خداوند متعال خواست تا صدق نبوت موسي 

 (عليـه السـالم)  (وقتي موسـي   يد بيضاءي چون عصا، يها لذا معجزه نمايد،
 آورد همچــون نــور مطلــق مــي بــرد و بيــرون مــي دســتش را زيــر بغلــش

)، قورباغـه ، قحطي، كمي در ثمرات، طوفان، ملخ، شپش، بقه (درخشيد) مي
 را پياپي به موسـي  ،ها ناپديد شدن اموال، گره شدن قلب خون، محو و

عون به خود آيد و از اسـتكبار و غـرور و تكـذيب دسـت     عطا فرمود تا فر
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را متهم به جـادوگري نمـود، و    فرعون بخود نيامد و موسيولي كشد، 

 جادو با وي مقابله نمايد و به مردم بفهمانـد كـه موسـي    خواست تا با
جادوگري بيش نيست و از موسي خواست تا روز مقابله بـا جـادوگران را   

زينت اسـت، فرعـون بـراي     روزما  ي هوعد گفت: ن نمايد، موسييتعي
و از هر سو جادوگران معروف و برجسته را  خود را كامال آماده كرداينروز 

رسـيد و فرعـون بـا    فـرا  زينـت   روزخواست تا بـر موسـي غالـب آينـد،     
جادويشـان را بـه   جادوگرانش وارد ميدان شدند، موسي از آنها خواست تا 

 بـه ميـدان   و عصـاهاي خـود را  هـا   ، جـادوگران ريسـمان  نمايش بگذارنـد 
هـا بـه   رمارهـا و اژد گويا كه  چنين ظاهر شد موسيدر چشم ندند، كاف

خداوند بـه وي اطمينـان    وليدر دل ترسيد  حركت آمده است، موسي
عصـاي  نـد،  كنمـود تـا عصـاي خـود را بيف     هسـتي و امـر   برتـر داد كه تو 

دوگران آنچـه را كـه جـا    ي ههم در ميان بهت و شگفت همگان موسي
نده بودند فرو برد، جادو گران همه به سـجده افتادنـد و بـه خداونـد و     كاف

    .1پيامبرش ايمان آوردند
و مفسرين بزرگ اسالم مانند ابن عباس، ابـن عمـر، سـعيد ابـن جبيـر،      

از كريب بن سعد روايـت   .2اند هزينت را روز عاشورا گفت اين روزابوحيان 
داونـد تبـارك و تعـالي در روز    است كه عمر بن خطاب چنـين فرمـود: خ  

 ي هزينـت يعنـي روز   روزرمضـان و   ي هاي جـز روز  روزههيچ رستاخيز از 
    .3مورد باز پرس قرار نمي دهد عاشورا شما را

                                           
 .٢/٤٢ـ قصص انبیاء از ابن کثیر  ١
 .٦/٢٥٠ـ بحر محیط ٢
 .٨/٦٥٥ـ کنزالعمال ٣
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  ها و عباسيها  عاشورا در عهد اموي

گرفتنـد، تـا اينكـه عهـد      مي به همين ترتيب مسلمانان روز عاشورا را روزه
 هجري حضرت حسين 61در سال  متأسفانه يزيد بن معاويه فرا رسيد و

مصـادف بـا روز دهـم     به شهادت رسيد، روز شهادت حسـين در كربال 
هاي مختلفي از خـود  پيامددردناك  ي هاين حادث .هجري بود 61محرم سال

  بجا گذاشت.
اينروز را  ،(اما در واقع ناصبي) سني مذهب (به ظاهر) يها بعضي اموي

زدنـد   مي پوشيدند و سرمه مي لذا لباس جديدروز فرخنده و عيد شمردند، 
ي هـا  شـيريني و غـذا  و نمودند  مي اينروز را تجليلها  و با مراسم و مهماني

  .كردند مي تقديم خوب به مردم
اينروز را مـاتم گرفتنـد، و   فرزندانش و  علي بن ابي طالب پيرواناما 

و  غـم ريختند و اظهار  مي اشك بخاطر ياد بود شهادت حضرت حسين 
  .ورزيدند مي نمودند، از خوردن و نوشيدن چيزهاي خوب امتناع مي اندوه

ين يـ هنگاميكه حجاج بن يوسـف در عهـد عبـدالملك، والـي عـراق تع     
ي هـا  گرديد مردم را مجبور به پوشيدن لباس جديد، خوردن و نوشيدن غذا

گـاهي   متأسـفانه  ي و سرور نمود، به همين خـاطر حالخوب و اظهار خوش
    .1داد مي رخها  و شيعهها  ميان سني ييها و زد وخورد درگيريها

                                           
  . هـ١٣٦٨سال  ٥حسن السندوبي عدد -سالملواء اإل -١
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و حصول اجر  ص روز عاشورا بايد بخاطر اقتدا به پيامبر بزرگ اسالم

ي و يـا غـم و   حالخوش شادي و ثواب روزه گرفته شود، نه بخاطر اظهار و
  ندارد.كسي ارتباطي به خوشي و غم هيچ اينروز  ي همصيبتي، چون روز

ها  ابتداي عهد عباسي وها  عهد امويهمان ورا در ترتيب روز عاش بدين
عث ايجاد تفرقـه و زد و  ابمتأسفانه بود كه  منحرف شدهاصلي اش  سيراز 

    .1گرديد مي سنتاهل ي خونيني ميان شيعه و ها خورد

  ها عاشورا در عهد فاطمي

، گرفـت پـا  عربـي  مغـرب   هجري در مصر و 358ها در سال  دولت فاطمي
اهتمام خاصي به روز عاشـورا داشـت تـا     هب توجه واين دولت شيعه مذ

تأمين نمايد و مردم را بخود جلب  مصالح سياسي خود را از اين راه بتواند
كردند كه روز عاشورا روز عـزاداري و نوحـه سـرايي و     مي اعالنكند، لذا 

اين دولـت توانسـتند نفـس     ي هزير ساي شيعيان در، اظهار غم و ماتم است
خواهنـد اجـرا    مـي  طوريكـه هـر   راسم مذهبي خويش راكشند و مب يآرام

 567هجـري تـا زوال دولـت شـان در سـال      362از سال ها  نمايند، فاطمي
نمودنـد، دريـن روز بازارهـا     مـي  هجري مراسم عاشورا و غيـره را تجليـل  

 نمودند و به گريه و ناله و فغان مي گرديد و مردم لباس كهنه بتن مي تعطيل
، شكسـتند  مـي  را هـا ظرف نـد، آمد مـي  بازارها و خيابانها پرداختند، آنها به مي

 بـراي نمودند، مردم را از صـدقه و خيـرات جـز     مي ي آب را پارهها مشك
    .2دادند مي را دشنام ند و قاتلين حسينكرد مي منع عزاداري

                                           
 .هـ ١٣٨١سال ١د رجب بیومي عددـ األزهرـ محم ١
  .٣٢٠ـ ظهور خالفةالفاطمیین وسقوطها ص٢
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  ها عاشورا در عهد ايوبي

هجري جانشين دولـت فـاطمي در    567 ها در سال كه دولت ايوبي هنگامي
د، روز عاشـورا را  شـ هاي دولت شـان مسـتحكم    ر و شام گرديد و پايهمص

گرفتنـد، دريـن روز    مـي  و آنرا جشن كردنداعالن  شادي و خوشحاليروز 
بـا كمـال    كردنـد و  مـي  مردم انواع و اقسام غذاهاي لذيـد و دلپـذير آمـاده   

 بـه مـردم و مهمانـان تقـديم    و هاي گوناگون آماده سـاخته   شيريني مهارت
حنا را دست و پايشان ند، پوشيد مي ند، درين روز همه لباس جديدنمود مي

كردنـد،   مـي  وسـائل خانـه را تجديـد    حتيد، زدن مي و چشمانشان را سرمه
 اينگونـه آورد،  مـي  را به خشم و غضـب  يانكه شيع ي ميشديخالصه كارها

در روز عاشـورا از   عزاداريماتم و  خيال كنندمردم  كهكارها باعث گرديد 
    .1استاهل سنت از ويژگي  شادي و خوشحالي شيعه وويژگي 

  عاشورا در عهد آل بويه

زيـر  هـا   خالفـت عباسـي   كه شيعه علوي بودنـد در عهـد   بغداد را آل بويه
معزالدوله  عباسي نتوانست با حاكم بغداد ي هتصرف خود در آوردند، خليف

خـود   ر واليات خالفت اسـالمي وي را تـابع  ييد و مانند سابياديلمي كنار 
ي زيـادي را  هـا  بـدعت  بغـداد هجـري در   352سازد، معز الدوله در سـال  

 و روز عاشـورا، روز مـاتم   كـه صـادر كـرد    دسـتور جمله از اختراع نمود، 

                                           
  .٢/٣٨٥ـ المواعظ واالعتبار ١
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بازارهـا بسـته   مردم بايد لباس غـم بـتن نماينـد و     ي هباشد، و هم عزاداري

ا نيـز در روز عاشـور   هارستورانها و هتل گردد، ممنوع، خريد و فروش شود
بـا گريـه و فغـان و    هـا   تا زندستور داد كارشان را متوقف سازند. وي  بايد

، بياينـد  بـه خيابانهـا   پـاره گريبانهـاي   روي خـونين و  و و سـر  موهاي باز،
 عراق از عهد معزالدوله تا امروز عاشورا را به همين ترتيب تجليـل  يانشيع
  .1نمايند مي بتن لباس سياه نمايند، و مي

 افراطبويه غلو و  آلدولت  شيعيان: نويسد مي ةالنهایة ودایالبابن كثير در 
به صدا ها  در روز عاشورا طبل دور و بر آنزيادي نمودند، مثالً در بغداد و 

هـا   مغـازه  ريختنـد، و بـر   مـي  آمد، در راهها و خيابانها خاكستر و كاه مي در
آنهـا از   اكثـر كردنـد.   مي ماتم و عزاداريمردم  ،گرديد مي آويزانسياه چادر

تشنه به  كه حسين با گويا ورزيدند تا مي ين روز امتناعا نوشيدن آب در
هـا   گريـه و نالـه بـه خيابـان     بـا ها  . زن، همدردي كرده باشندشهادت رسيد

 كردنـد، و  مـي  زدنـد و گريبـان پـاره    مـي  وبه سر و صورت خـود آمدند  مي
    .2گرديد مي ين روز اجراا در يهاي زشت و شرم آور بدعت
خراسـان، عـراق و    :ماننـد ، : در سر زمين عجـم نويسد مي علي قاريمال
از شيعه بجا مانـده اسـت، آنهـا در روز     ينهر منكرات و اعمال زشتءالماورا

و صـورت  و  ، سـر آمدند ميها  خيابانبه  و ند.پوشيد مي عاشورا لباس سياه
ند و مدعي بودند كه دوستان اهل بيت كرد مي ر بدن خويش را مجروحيسا
  .3تند، در حاليكه اهل بيت از آنها بيزارندهس

                                           
  .٧٥ ص ١٣٨١محرم ١/٣٣،األزهر ٣/٣٣٤ـ النجوم الظاهرة  ١
  .٨/٢٠٤ البدایة والنهایة ـ ٢
  .٤٧٥اسرار مرفوعه ص  ـ٣
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گيرنـد، بـه    مـي  روز عاشورا محفليان در ر كشورها شيعيچنانكه در سا

، بحرين، كويـت، و  سوريهطور مثال در عراق، ايران، هند، افغانستان، لبنان، 
بتن نمودن لباسـهاي  و مساجد سياه پوش كردن  شيعه نشين با ديگر مناطق
روز عاشـورا را روز مـاتم و عـزا بـر حضـرت       آنهـا گردد،  مي سياه تجليل

    .1دارند مي اعالم حسين

گيرد و بايد از آن  مي ي كه در عاشورا صورتيها بدعت
  دوري جست

و ي را اختـراع نمـوده   يهـا  در اين روز با عظمـت و مبـارك مـردم بـدعت    
: شـيطان  نويسـد  مي ، شيخ االسالمگشتند مي ناپسندمرتكب اعمال زشت و 

نمايـد:   طي آن ايجاد توانست دو بدعت حسين ادت حضرتبعد از شه
گريـه و فغـان و   و ، به سـر و صـورت  زدن  و عزاداري و يكي بدعت ماتم
بزرگـان صـدر اسـالم    طي آن ي كه يسرا و مداحي و نوحه تشنگي كشيدن

 شهادت حضـرت در جرم  كه كسانيگيرند، حتي  مي طعن قرار مورد لعن و
هـا   گيرنـد و قصـه   مـي  و دشـنام قـرار  دست نداشتند مورد لعـن   حسين
 در، اين اعمال باعث گرديـد تـا   اند هرا ساخت يكاذب و دروغين تهايوحكاي

عزاداري كـردن  ايجاد گردد. ماتم گرفتن و  ميان مسلمانان اختالف و تفرقه
بـر  و اينكـه   .ز نيستيمسلمانان جا ي هگريه و فغان بر مردگان باتفاق همو 
نالـه و فغـان صـورت گيـرد از گناهـان بـزرگ       گذشته،  و مصيبتهايها  غم

چنانكـه  هم، انـد  هاز آن منع نمود صرود كه خداوند و پيامبرش  مي بشمار

                                           
 .٧٨ص ١٣٨١محرم ١/٣٣ـ ازهر، بیومي  ١
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و  ص پيـامبر  يسـت و و سـرور در روز عاشـورا درسـت ن    شـادي بدعت 
 شـادي اينروز نه روز  پس ،اند هاينكار را سنت نگذاشت بعد از ايشانخلفاي 

    .1و سرور است و نه روز غم واندوه
در اين روز پخـتن حبوبـات و توزيـع آن بـر فقـرا و      ها  بدعت ديگراز 

ولـي تشـخيص   اينكار ثـواب زيـادي دارد،    ادعا دارند كهمساكين است. و 
 ثابـت شـده باشـد    ص پيـامبر  ازكـه   دليـل قـاطع   كارهايي كه ثواب دارد

 خواهد، ليكن دليلـي وجـود نـدارد پـس ايـن كـار بـدعت و گمراهـي         مي
يـن روز، پوشـيدن لبـاس    ا شده در ختراعي اها بدعتيگر دو از  .2باشد مي

سـرمه   و خريدن ضروريات منزل خيلي خوب و و خوراك ججديد، و خر
زيـارت مسـاجد و    وديـدها  باز و و غسل نمودن، ديد كردنحنا  كشيدن و

و نـه خلفـاي    ص كه نـه پيـامبر   ييبدعتها ديگر، و ها ها و آرامگاهستانقبر
سالم مانند امامان چهار مذهب اهل سنت و نه راشدين و نه علماي بزرگ ا

ليث و غيره اين اعمال را انجام داده  اسحق بن راهويه و ثوري وو اوزاعي 
   .3اند هو سنت گذاشت

   .4احاديثي كه درين مورد ذكر است همه موضوع و ساختگي است 
ن تأخير زكات تا روز عاشورا بدعت است بطور مثال زكـات در  يهمچن

بـه  گردد ولي آنـرا تـا روز عاشـورا     مي واجب بر اوبيع االول ماه صفر يا ر
 در اينصـورت ، شايد قبل از عاشورا بميرد يا مفلس گـردد،  اندازد مي تأخير

                                           
 .٢/٣٩٦وکشاف القناع  ٢٥/٣١٠یع فتاو، مجمو٢/٣٢٢ـ منهاج سنت ١
 .٨/٤١٧ـ دین خالص از سبکي ٢
 .٢٥/٣١٢ـ فتاوي شیخ االسالم ٣
 .١٦٧ـ سفر سعادت ص ٤
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تأخير در دادن حقوق  اينكه ين بدترا از و ماند مي وي باقي ي هزكات بر ذم

درنگ نمـودن غنـي   «فرمايد:  مي صگردد. پيامبر مي ظلم محسوبديگران 
يـن روز  ادر  نزنـا بعضي از ي كه يها از بدعت .1»داي حقوق ظلم استدر ا

اگر كسي اينكار را نكـرد حـق    كه گويااست  كردنبه آن اعتقاد دارند، حنا 
و دود  خوش بوعنبر و چوب ن خريدن يعاشورا را ادا ننموده است، همچن

. انـد  هاگر اينكار صورت نگيرد گناه بزرگي مرتكب شـد  كه گويانمودن آن، 
را تا سال آينده نگه ميدارند و در طـول سـال از    عجيب اينكه همين چوب

بـه زنـداني    آنخـوش   و بـوي كه اگـر دود   ندكنند و معتقد مي آن استفاده
ن اعتقاد دارند كه اين خـوش بـوئي   يرسد از زندان رها خواهد شد. همچنب

قـاطع و  اسـت و دليـل   خطرنـاك   يچنين اعتقاد .عالج نظر و مرض است
اعمـال را زنهـا از    گونـه  دليلـي وجـود نـدارد و ايـن     امـا ، طلبد مي محكم
    .2اند هشان اختراع نمودخود

بـدعت در ديـن خـدا، و عمـل     هر گونـه  ارتكاب  صمان  پيامبرگرامي
كه خداوند را  اند هكردو اينرا واضح  .اند هنمودن به آن را به شدت منع نمود

 بـر حسـب  نـه  و عبـادت كـرد،    صبايد مطابق سنت و عملكرد پيامبرش 
كس عملي انجام دهد كـه  هر«د: نميفرماي چنانكهان. ديگراختراعات  گفته و

    . 3»دين ما آنرا تأييد نكند مردود است

                                           
  .ـ متفق علیه١
  .١/٣٩١ـ مدخل از ابن حاج ٢
 .ـ متفق علیه٣



  45          حقيقت عاشورا 
 ديـن مـا   كسـي در ايـن  هر «ودر لفظ ديگري چنين روايت شده است: 

    .1»كه از آن نيست، مردود است ايجاد كندچيزي 
قابـل  و مـردود بـوده    دنباش صهر كاري كه مطابق سنت پيامبر يعني: 

  قبول نيست.  
و يـارانش و در عهـد    صي كه ذكر شد در عهد پيـامبر  يها بدعتپس 

 61در سـال   حضرت حسين  شهادت، بلكه بعد از هتابعين وجود نداشت
 ني بعد خصوصاً در عهد دولـت فاطميـا  ها هجري ظاهر گرديد، و در سال

نشين ماننـد ايـران،    ي شيعهها اشكال مختلفي بخود گرفت و در اكثر كشور
بشـكل   افغانسـتان  و پاكسـتان  وعراق و بعضي مناطق مصر و لبنان و هنـد  

  عجيبي انتشار يافت.  
بي خبـري مسـلمانان از    امثال اينها وها  عوامل اساسي انتشار اين بدعت

اسـت، اگـر هـر مسـلماني      يدين، و سـكوت و عـدم انكـار چنـين اعمـال     
 كرد هرگز به اين حـد  مي يانش را آگاهاطرافش دوسع و توان خو ي هازاند هب

  ماند.   مي سالم باقي ،اسالمي ي هجامع نمي رسيد و
 انـد  هداشـت را از بدعت و نوآوري در ديـن بـر حـذر     انامتش صپيامبر

بپرهيزيد، زيرا هـر امـر نوپيـدا    (در دين) پيدا  از امور نو«چنانكه ميفرمايد: 
    .2»گمراهي است يو هر بدعت بدعت

كوشـا  هـا   مسلمان! بايد در راه از بين بـردن بـدعت   واهرو خ برادرپس 
دوسـتانه  بدعت است  ي هباشيم، و در روز عاشورا به هر مسلماني كه آغشت

                                           
  .ـ متفق علیه ١
  .صحیح سنن ابي داود، ٣/٨٧١لباني ألـ صححه ا٤/٢٠١ـ سنن ابي داود  ٢
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 را تشويق به تـرك آن كنـيم تـا    اوبفهمانيم كه اين اعمال نادرست است و 

  .  يمدنيا و آخرت رستگار گرددر  همه مان

  عاشورا ماتم در روز

 لبـاس سـياه  و ، كننـد  مـي  ا ماتم و سوگواري اعـالن در روز عاشوريان شيع
نماينـد، در بعضـي منـاطق شـيعه نشـين       مي اظهار غم و اندوه پوشند و مي

آيند و خود را با زدن قمه  مي و مردان به خيابان ان، زنشود مي بستهها  مغازه
دهنـد و بـا نوحـه     مـي  سـر ند و گريه و ناله و فريـاد  كن مي و زنجير زخمي

قـاتلين حضـرت    ثار كلمات زشـت و لعـن و نفـرين گويـا از    خواني و با ن
گيرد كه با  مي ين روز اعمالي صورتا خالصه در گيرند مي انتقام حسين

ي كه مخالف شرع اسـت و بـا روح و   يها و بدعت يستعقل سليم موافق ن
    .1ي نداردتعاليم اسالم سازگار

بـر مـرگ    كـه  انـد  هنفرمـود به ما  صبزرگوارمان و پيامبرمتعال خداوند
كـه   كسـاني پيامبران پيشين ماتم و سوگواري نمائيم، پس چطـور بـر مـرگ    

  !؟نماييم مي آنها پائين تر از انبيا است سوگواري ي همرتب
نقل شده و نه از مسلمانان صدر اسالم كـه   صنه از پيامبر گرامي مان 

  گرفته باشند. و عزا آنها بر مصيبتي ماتم 
 كنـد  مـي  را غمگين و ناراحتهر مسلماني  حسينحضرت شهادت 

و از سرداران بزرگ اسـالم و از علمـاي    ص پيامبر عزيز ي هنو ايشانزيرا 
ولـي بايـد   بـود،   اوتمنديسـخ  و كرام بود، وي مرد عابد، شجاع ي هصحاب

                                           
 .هـ ق ١٣٨٤محرم ٢٢/ سال ١علي واحدي وافي عدد دکتر  مسالـ منبر اإل١
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مـا در روز عاشـورا بخـاطر شـهادتش      ي هآنچه را كه برادران شيع پذيرفت

 ي هاسـت و جنبـ   ا سـاختگي انجام ميدهند نادرست است، و اكثر اين كاره
 ايچـرا بـر   ،و بـود اتـر از  و بهافضل  علي ايشان پدر و اال نمايشي دارد

 در نزد اهل سـنت از علـي   ن عثمانيماتم نمي كنند؟! همچن ششهادت
  عزاداري نمي كند.روز شهادتش كسي  در است وليبهتر 

كسـي  ايشـان  شـهادت   ايبود ولي بـر  تر از عثمانبه ن عمريهمچن
روز در تر بود ولـي  به از عمر ن ابوبكر صديقي. همچنكند ري نميعزادا

 صپيـامبرگرامي اسـالم   از همه برتر خود ، عزاداري نمي كندوفاتش كسي 
در دنيا و آخرت است خداوند روحش را مانند سائر انبيـا  جهانيان كه سردار 

    .1نكردعزاداري  براي ايشانقبض كرد ولي هيچكس  )(عليهم السالم
شـكيبائي   در وقت مصـيبت از صـبر و   كهواجب است  يمسلمان هر بر
ا﴿ :بگويد گيرد وبكار  ِ  إِنَـّ َّ ِ  ٓ ٰ  هِ إَِلۡـ نَّـا خداونـد و  اينكـه  تـا  . ﴾ِجُعـونَ َر

ِ ﴿ .ين عمل خشنود و راضي گردندا پيامبرش از ٰـِبِينَ َوبَّشِ ِيـنَ  ١٥٥ ٱلصَّ  ٱلَّ
 ِ ِصيَبةٞ قَالُٓواْ إ َصَٰبۡتُهم مُّ

َ
نَّآ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن إَِذآ أ  ِ َّ ِ  ]١٥٦ـ ١٥٥بقرة: ال[ .﴾١٥٦نَّا 

رسـد  ببالئي بـه آنهـا   ر گاه و مژده بده به بردباران.كساني كه ه«ترجمه: 
  ».گرديم گويند: ما از آن خدائيم و بسوي او باز مي مي

اي نيست كه به مصيبتي گرفتـار   هيچ بنده« فرمايد: مي ص گراميپيامبر
ِ  إِنَّا﴿: گويدشود و ب َّ ِ  ٓ ا ٰ  هِ إَِلۡ  نَّ بسـوي  از اويـيم و  همانا ما : «يعني .﴾ِجُعونَ َر

خدايا! مـرا در مصـيبتم مـزد داده و بـرايم از او عـوض      ». ندگانيماناو باز گرد
بهتـري   ده. مگر اينكه خداوند او را در مصـيبتش مـزد داده و عـوض   ببهتري 

                                           
  .٨/٢٠٥ البدایة والنهایة -١
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ه كوفات يافت چنان )شوهرش(ابو سلمه : فرمايد مي دهد، ام سلمه براي او مي

يعنـي  خداونـد عوضـي نيكـوتر از او،     .مرا امركرده بود گفتم صاهللا رسول 
  .1را به من داد صاهللا رسول 

چنين  مدر كتاب جالء العيون از مال باقر مجلسي قول حسين بن علي 
اگر باشميشـر ظالمـان كشـته شـدم و از ايـن دنيـا        !اي خواهر«است:  آمده

ردم پس گريبانت را پاره مكن، و رويت را مخراش، وموهايـت را  رحلت ك
    .2»كش و فغان و ناله مكنن

و دعاهـاي زمـان    پـاره نمـودن   زدن و گريبـان  به سـر و صـورت  پس 
اظهار  ياز چنين اعمال ص پيامبر است وجاهليت، همه حرام و نا مشروع 

پـاره  ريبـان  آنكه بر رويش زده و گ«فرمايد:  مي بيزاري نموده است چنانكه
    .3»نيست و دعاهاي جاهليت را بخواند از ما كند

                                           
 .ـ مسلم کتاب جنائز١
  .١/٣٨٢ ـ جالء العیون از مجلسي٢
  .١/٣٩٨بخاري  -  ٣
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  ي از كتب شيعهروايات

 إِ فَ  ارِشَ عَ الْ وَ  عَ اسِ احكَّ  -اذَ كَ هَ  - اءَ ورَ اشُ عَ وا الْ ومُ ُص «-١
  .1»ةٍ نَ سَ  وَب نُ ذُ  رُ فِّ كَ يُ  هُ نَّ

 از امام صادق و ايشان از پدرش امام باقر عليهما السالم روايت
در عاشورا روزه بگيريد، نهم «  فرمود: الم)(عليه السكند كه علي  مي

  ».بخشد مي و دهم زيرا كه گناه يك سال را

  .2»اءَ ورَ شُ َخ  ومَ يَ  ص اهللاِ  ولُ سُ رَ  امَ َص « -۲

روز عاشورا  صرسول اهللا «از ابوالحسن روايت است كه فرمود: 
  ».روزه گرفتند

ا ،َياًطااِسَع َوالَْعارِشَ اْحتِ ُصوُموا يَْوَم َخُشوَراَء احكَّ « -۳ َنِة الَّيِت َفإِنَُّه َكفَّ َرةُ السَّ
ُكَل  ، َفإِْن لَمْ َقْبلَهُ 

ْ
َّ يَأ َحُدُكْم َح

َ
  .3»َفلُْيتِمَّ َصْوَمهُ  ،َفْعلَْم بِِه أ

نهم و دهم عاشورا «رمود: روايت است كه ف (عليه السالم)از علي 
ت گناهان سال گذشته اس ي هروزه بگيريد، زيرا كه اين كفار احتياطًا

اگر كسي يادش نبود و خورد هر وقت يادش آمد از همان لحظه 
 ».روزه اش را تكميل كند

يَْت هَِالَل الُْمَحرَّمِ إِذَ « - ۴
َ
ِ فَ  ، فَاْعُددْ ا رَأ  ذَ إ

َ
ْصبِْح َصائًِمافَ  ةٍ عَ اسِ تَ  نْ مِ  َت بْ َص ا أ

َ
 :ُت لْ قُ  .أ

ِ ذَ (أي الراوي): كَ  ِ وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللاُ ىَل َص  دٌ مَّ حُمَ  ومُ ُص يَ  نَ اَك  َك ل ِ   .4»مْ عَ : غَ اَل قَ  ؟مَ لَّ سَ وَ  آ

                                           
  .٢/١٣٤ستبصار ، اال ٤/٢٩٩تهذیب األحکام  -  ١
  .٤/٢٩تهذیب األحکام -٢
  .٥٩٤-١مستدرك الوسائل  -٣
  .٧/٣٤٧وسائل الشیعة  ٥٥٤إقبال األعمال ص -٤
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هر گاه ماه محرم شروع شد، «: روايت است كه فرمود ماز ابن عباس 

آيا  :گويد: گفتم مي راوي - بشمار، به روز نهم كه رسيدي روزه بدار
 ».گرفتند؟ فرمودند: بله مي در چنين روز، روزه صحضرت محمد 

ِفيَنةُ  ْت وَ تَ اِسْ « -٥ ُوِديِّ يَْوَم َخشُ  السَّ َمَر نُوٌح فَ  وَراَء بَلَ اجلْ
َ
ِ أ

ْ
ْ َمْن َمَعُه ِمَن اإل ِس ن

المُ  ِْي تَاَب اُهللا فِْيِه بَلَ آدَم َعلَْيِه السَّ َّ َوُم ا ْ ِنِّ بَِصْوِمِه، َوُهَو ا
ْ
  .1»َواجل

هنگامي كه « روايت است كه فرمود: (عليه السالم)از امام صادق 
اشورا بر جودي استقرار يافت در روز ع (عليه السالم)كشتي نوح 

انسانها و جنهايي كه در كشتي بودند  ي هبه هم (عليه السالم)نوح 
(عاشورا) روزه بگيرند و اين همان روزي  روز دستور داد كه در آن
  ».را پذيرفت (عليه السالم)آدم  ي هاست كه خداوند توب

 :ستكه بهتر از آن نمي توان يافت اين ا صاز الفاظ رسول اهللا  -6
قْ «

َ
َاِهلِيَّةِ  الِ مَ اجَِّياَحُة ِمْن أ

ْ
و در روايت محمد باقر مجلسي با . 2»اجل

َاِهلِيَّةِ اجَِّياَحُة ِمْن «: لفظ
ْ
   آمده است. »اجل

نوحه كردن از اعمال جاهليت است يا نوحه كردن از « يعني:
  .3»جاهليت است

ِ ا اهللاُ مَ هُ ضُ غِ بْ فُ  َصْوتَاِن َملُْعونَانِ « فرمايند: مي صرسول گرامي  - 7  اٌل وَ عْ : إ
  .4»اءَ نَ غِ الْ و  اجوحَ يِن عْ فَ  ،ةٍ مَ غْ غَ  دَ نْ عِ  ٌت وْ َص وَ  ةٍ بَ يْ ِص مُ  دَ نْ عِ 

                                           
  .١/٥٩٤مستدرك الوسائل  -١
  . ٢٧٢-٤/٢٧١من الیحضره الفقیه  -٢
  . ٨٢/١٠٣بحاراألنوار  -٣
 .٨٢/١٠بحاراألنوار  -٤
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 دو صدا ملعون است و خداوند آن دو صدا را ناپسند« يعني:
 ؛يكي داد و فرياد در هنگام مصيبت و ديگري صداي نغمه :دارد مي

  ».نوحه كردن و موسيقي :يعني

 در نامه شان به رفاعه بن شداد (عليه السالم)ن علي امير المؤمني - 8
ِ « نويسد: مي ْ  بَلَ  وحَ اجَّ وَ  اكَ يَّ إ َ  ونُ كُ يَ  َتٍ بَ نَ  ِت يِّ مَ ال ِ  َك ل   .1»انٌ َط لْ سُ  هِ ب

مبادا در جايي كه قدرت داري بر مرده اي نوحه خواني «يعني: 
  ».كني

از  من شما را« كند كه فرمودند: مي روايت صاز پيامبر  جابر  - 9
نوحه كردن و از دو صداي احمقانه و فاجرانه نهي كردم، يكي 
صداي موسيقي كه ساز شيطان است و صدايي كه در هنگام مصيبت 

كنند، و  مي دهند و گريبان پاره مي شود كه صورت خراش مي بلند
َوَشقِّ ُجُيوٍب  ،مَخِْش وُُجوهٍ  ،َوَصْوٍت ِعْنَد ُمِصيَبةٍ « .2»كشند مي ناله و فغان

  .»َرنَِّة َشْيَطانٍ وَ 

ْ بَلَ  احُ يَ الصِّ  حُ لُ ْص يَ  الَ « فرمايد: مي (عليه السالم)امام صادق  -10  ِت يِّ مَ  ال
  .3»ونَ فُ رِ عْ فَ  الَ  اَس اجَّ  نَّ كِ لَ وَ  يِغْ بَ نْ يَ الَ وَ 

شيون كشيدن بر مرده درست و شايسته نيست ولي مردم «يعني: 
  ».دانند نمي

                                           
  .١/١٤٤مستدرك الوسائل  -١
  .١/١٤٥مستدرك الوسائل  -  ٢
  .٣/٢٦٦کافي ال -٣
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بوديم كه  (عليه السالم)م صادق خدمت اما  گويد: مي فضل بن ميسر - 11

شخصي آمد و از غم و مصيبتي كه به او رسيده بود شكوه كرد، امام 
َما إِنََّك « فرمود:

َ
ِ وَ  ،رَ جَ  تُؤْ رِبَ تَْص  إِنْ  أ ْ  رِبُ ْص ّال تَ إ ِ ِ  َقَدرُ  َعلَيَك  َفْم ِيْ  ابَّ َّ  ا

نَْت وَ  َعلَيَك َر قَدَّ 
َ
 مَ  أ

ْ
   .1»رٌ وْ زُ أ

شوي و اگر صبر نكني باز هم  مي اش دادهاگر صبر كني پاد«: يعني
شود، اما در اين صورت  مي آنچه تقدير خداوند باشد بر تو جاري

  ». گنهكار خواهي شد

نَا بَرِيْ « فرمودند: صرسول اهللا  - 12
َ
ْن َحلَ  ءٌ أ   .2»هُ َع َصْوتَ َوَرفَ  َق لَ َص َق وَ ِممَّ

و (بخاطر مصيبت) مويش را بتراشد  من بيزارم از كسي كه: «يعني
  ».صدايش را بلند كند

از فرياد  صروايت است كه و پيامبر  (عليه السالم)از امام صادق  - 13
كشيدن در هنگام مصيبت و از نوحه كردن و نوحه شنيدن و به 

  .اند هصورت زدن نهي كرد
نَِّة ِعْنَد الُْمِصيْ ىَه غَ « ِ وَ  ةِ احَ يَ  َقْن اجَّ ىَه غَ َبِة وَ  َقْن الرَّ

ْ
ْ  اعِ مَ تِ سْ اال َ ِ  َقْن ىَه غَ َها وإ

  .3»ِق الْوَْجهِ تَْصِفيْ 

از امام صادق يا باقر عليهما السالم پرسيده شد كه نماز با كاله سياه  - 14
زيرا كه رنگ سياه لباس   با آن نماز نخوان،«: چگونه است؟ فرمودند

ْهلِ  َها فَإِغََّها ِكَاُس فِيْ  لِّ َص َال تُ « ».اهل دوزخ است
َ
  .4»اجَّارِ  أ

                                           
 .٣/٢٢٥کافيال -١
  .٣/٤٨٩جامع األحادیث الشیعة  -٢
  .٤/٤٠٣ه الفقیه من الیحضر -٣
 .١/١٦٣من الیحضره الفقیه -٤



  53          حقيقت عاشورا 
َال « روايت شده كه فرمودند: (عليه السالم)رالمؤمنين علي از امي -15

وَ ُس بِ تَلْ  سياه نپوشيد كه لباس «: يعني ».فِْرَعْونَ  اَد َفإِغََّها ِكَاُس وا السَّ
  .1»فرعون است

خواهرم! اي أم كلثوم! اي «: در روايت ديگري آمده است كه فرمود -16
براي من گريبان فاطمه! اي رباب! مواظب باشيد اگر من شهيد شدم 

  .2»پاره نكنيد و صورت نخراشيد

 قسمت  خواهرم!«: و در روايت ديگري آمده است كه فرمود -17
دهم، قسمم را نشكن، هر گاه شهيد شدم هرگز براي من گريبان  مي

  ». پاره نكن و صورت نخراش و واويال نكن
ختاه«

ُ
ِ  !يا أ ْ إ ِّ  

َ
 ِك ، فَ يْ لَ ُت عَ مْ َس قْ أ

َ
َّ تَُشيقِّ  الَ   .َقَسيِم  يْ بِرِّ أ  الَ ، وَ ابً َجيْ   يلَعَ

 ْ
َ

ْ مِ خت ِ  َّ َّ  يِعْ تَدْ  الَ ، وَ اهً جْ وَ  يلَعَ ِ  يلَعَ ْ ب ِ  ورِ بُ اخكُّ وَ  لِ يْ وَ ال  ذَ إ
َ
   .3»ُت كْ لَ ا هَ نَ ا أ

َ ﴿ كريمه ي هدر تفسير آي (عليه السالم)از امام صادق   ِصيَنَك َيعۡ  َو
ْن َال اَ « نقل شده كه فرمود: ]١٢[الممتحنة:  ﴾ُروٖف َمعۡ  ِف 

َ
لَْمْعُروُف أ

ْمَن وََجهً بً يْ ْقَن جَ يَْشقُ     ».ِعْنَد َقرْبٍ  نَ مْ َوَال َفقُ  ا َوَال يَْدُعوَن َوْيالً ا َوَال يُلَطِّ
معروف اين است كه زنان گريبان پاره نكنند و به سر و «: يعني

  .4»صورت نزنند و واويال نكنند و در كنار قبر قيام نكنند

                                           
 .١/١۶٣ضره الفقیه من الیح -١
  از عبدالرزاق الموسوي. ٢١٨لحسین صمقتل ا -٢
تظلم الزهراء  ،١١٦الحسین  یخط ، علی٢٦٤أهل البیتمظالم  ،١/١٤٤مستدرك الوسائل  -٣

١٩٠.  
  .٥/٣٠٨تفسیر نور الثقلین  -٤
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زن نوحه گر و  صيت است كه رسول اهللا روا  از ابوسعيد -18 

لََعَن َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اُهللا « نوحه را لعنت كرده است. ي هگوش كنند
ِ َعلَْيِه وَ  ِ    .١»اجَّاحِئََة َوالُْمْسَتِمَعةَ  آ

  گرفته از كتاببر
  عاشورا در ميزان عقل و دين

  استاد زين العابدين ابراهيمي ي هنوشت

                                           
  .٨٢/٩٣نوار، بحار األ١/١٤٤مستدرك الوسائل  -١



  
  
 

  

  مراجع

  ـ قرآن کریم١
أحمد بن علـي بـن عبـد  تقي الدین از ؛اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطمیین الخلفاءـ ٢

  .هـ١٣٨٧القاهرة ؛ المقریزيالقادر، أبو العباس الحسیني العبیدي، 
  .بیروت ؛از ابو ریحان محمد الخوارزمي البیروني ؛ـ اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة٣
معـروف  ،حمد بن علي بن طباطبـااز  ؛والدول اإلسالمیةالفخري في اآلداب السلطانیة ـ ٤

  .هـ ١٤٠٠دار بیروت ؛ابن الطقطقيه ب
  .هـ ١٤٠٣دارالفکر بیروت  ي،ندلسحیان األ؛ از أبوالبحر المحیط -٥
  . هـ١٤٠٨دار الکتب العلمیة بیروت  ،الحافظ ابن کثیر ءفداابوال ؛ ازالبدایة والنهایة -٦
أحمـد عبـد ، از حمـد الشـیبانيأفتح الربـاني بترتیـب مسـند لاسرار أماني من ـ بلوغ األ ٧

  .١٣٧٥ ،مطبعة الفتح الرباني ،القاهرة ،الرحمن البنا الساعاتي
دار ، شیخ عبدالله بن جار الله آل جار الله، از ـ بهجة الناظرین فیما یصلح الدنیا والدین ٨

  .هـ ١٤٠٦ ،الریاض ،الطیبة
  .١٣٧١مطبعة السعادة بمصر  ی،طیوجالل الدین ساز  ،تاریخ الخلفاء -٩
  .١٣٨٧ ةالقاهر ،دار المعارف ،جعفر بن جریر الطبرياز ابو ،تاریخ الطبري -١٠
  .چاپ لندن ،ـ تاریخ یعقوبي١١
  .تحقیق د/ مصطفي عبدالواحد ،هـ١٣٩٠ ،القاهرة ،بن الجوزيا ، ازالتبصرة -١٢
  .هـ ١٣٩٨بیروت  -عربيدار الکتاب ال ،حکام القرآنالجامع أل -ـ تفسیر القرطبي١٣
 ة،دارالکتب العلمی ،حمد النحاسأزکریا ابن ، از ابوعمال الجاهلینأتنبیه الغافلین عن  -١٤

  .هـ١٤٠٧بیروت 
محمود محمد  ، تحقیق:الریاض ،مامجامعة اإل، از امام ابوجعفر طبري، تهذیب اآلثار -١٥

   .شاکر
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  .بیروت – یمجلسمال باقر از  ،جالء العیون -١٦
ابن عابدین، محمد أمین بـن عمـر بـن عبـد ، از رد المختار علي الدر المختار ةاشیح -١٧

  .هـ ١٣٨٦الحلبي  ةمکتب ،العزیز عابدین الدمشقي الحنفي
 ی،المکتبة الکبـر ،نصاريسالم زکریا األشیخ اإل ، ازشرح المنهج یالجمل عل ةحاشی -١٨

  ة.القاهر
  .القاهرة ،دارالکتب الحدیث ،ويشاه ولي الله الدهل ، ازحجة الله البالغة -١٩
 ،المطبعــة الیوســفیة ،القــاهرة ،حمــد الجرجــاويأعلــي  ،فلســفتهحکمــة التشــریع و -٢٠

  .هـ ١٣٥٠
   .هرانت ،لبستانياز ا ،دائرة المعارف -٢١
 ،بیـروت ،دار الفکـر ،جـالل الـدین السـیوطياز  ،ثورالمـأبلمنثور في التفسیر االدر  -٢٢

  .هـ ١٤٠٣
   .القاهرة ،دار الکتاب المصري ،حمد غلوشأ دکتر ة،میسالاإل الدعوة -٢٣
  .هـ ١٣٩٤ ة،القاهر ،محمود خطاب السبکي ، ازالدین الخالص -٢٤
  .هـ ١٤٠٦ ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ة،قیم الجوزیابن ، از زاد المعاد -٢٥
  .هـ١٣٧٦ ،القاهرة ،مکتبة علي صبیح ،آباديفیروزالطاهر ، از ابوسفر السعادة -٢٦
  . هـ١٣٨٩ ،حمص ،دار الحدیث ،نن أبي داودس - ٢٧

  .هـ تحقیق فؤاد عبدالباقي١٣٨٨ ،لقاهرةا ،مکتبة الحلبي ،سنن الترمذي -٢٨ 
  .هـ ١٣٥٢ ،الدکن الهند حیدر آباد ،لبیهقياز ا ی،السنن الکبر -٢٩
  .هـ ١٤٠٦ ،بیروت ،سالمیةاإل دار البشائر ،سنن النسائي بشرح السیوطي -٣٠
  . هـ١٤٠٢ ،بیروت ،الرسالة ةمؤسس ،ذهبياز ال ،نبالءعالم الأسیر  -٣١
  . هـ١٣٩٧دار الفکر بیروت  ،بن الهماماز اشرح فتح القدیر  -٣٢
   ة.القاهر ،نوار المحمدیةمطبعة األ ،لطحاوياز اشرح معاني اآلثار  -٣٣
 ،المکتبـة السـلفیة (فـتح البـاري)، بـن حجـر العسـقالنيصحیح البخاري بشـرح ا - ٣٤

  .القاهرة
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 ،بیة العربي لـدول الخلـیجمکتبة التر األلباني، ن، از ناصر الدیبي داودأصحیح سنن  -٣٥

  .هـ١٤٠٩الریاض 
  .هـ١٤٠١بیروت  ،دار الفکر ،صحیح مسلم بشرح النووي - ٣٦
  .هـ  -١٩٧٦دارالمعارف بمصر  ،ظهور خالفة الفاطمیین وسقوطها بمصر -٣٧
  هـ١٣٩٩دار الفکر بیروت  ،لعینيا الدین، از بدرعمدة القاري بشرح صحیح البخاري -٣٨
   .المدینة المنورة ،المکتبة السلفیة ي،العظیم آباد ، ازبي داودأعون المعبود شرح سنن  -٣٩
  بیروت. ،دار الکتاب العربي ،سید سابق از فقه السنة -٤٠
ظام لجنة علماء برئاسة ن ،بي حنیفة النعمانأعظم مام األالهندیة في مذهب اإل یالفتاو -٤١

  .هـ١٣٩٣بیروت  ،دارالمعرفة ،الدین البلخي
 ،مکتبة الشباب المسلم ،محمد عبد الله الجرداني از ،فتح العالم بشرح مرشد األنام - ٤٢

   .حلب
  .هـ١٤٠٧مؤسسة الرسالة بیروت  ،لفیروز آبادي، از االقاموس المحیط - ٤٣
  .القاهرة ،دار الکتب الحدیث ،ابن کثیر ، ازنبیاءقصص األ -٤٤
  .هـ ١٣٨٥دار بیروت  ،ثیر الشیبانيبن األاز االکامل في التاریخ  -٤٥
  . هـ١٣٩٤مکة مکرمة  ،مطبعة الحکومة ،بهوتي، از القناعکشاف القناع عن متن اإل -٤٦

مکتبـة التـراث  ،هـان فـوري الهنـديلبراز افعـال قـوال واألکنز العمال فـي سـنن األ -٤٧ 
  .هـ ١٣٩١حلب  ،سالمياإل

 ة،جـد ،دار الشـروق ،محمـد المنبجـي، از أبوالجمع بین السنة والکتـاب اللباب في -٤٨
  . هـ١٤٠٣

  .بیروت ،ابن منظور ، ازلسان العرب -٤٩
حیـاء إدار  ،ابن رجـب الحنبلـي ، ازلطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف -٥٠

  .هـ ١٣٤٢ ة،القاهر ة،العربی الکتب
دار الکتـاب العربـي بیـروت  ،ور الـدین الهیثمـينـ ، ازمجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد -٥١

  .هـ١٤٠٢
   .بیروت ،دار الفکر، زکریا النوويابو از المجموع شرح المهذب -٥٢



  حقيقت عاشورا       58
  .الرباط المغرب ،مکتبة المعارف ة،سالم ابن تیمیشیخ اإل یمجموع فتاو -٥٣
  . هـ ١٣٩٧دار الفکر بیروت  ،المدخل البن الحاج -٥٤
 ،سـالميدارالکتـاب اإل ،علي القـاري مال، از اة المصابیحمرقاة المفاتیح شرح مشک -٥٥

   .القاهرة
  .حمد شاکرأ تحقیقهـ ١٣٧٤ ،دار المعارف القاهرة ،احمد بن حنبل ، از امامالمسند -٥٦
  .هـ ١٩٨٧بیروت  ،مکتبة لبنان ،حمد الفیومي، از أالمصباح المنیر -٥٧
حیـدر  ،مطبعة العلوم الشرقیة ة،یببي شأبکر ابن از ابوحادیث واآلثار المصنف في األ -٥٨

  .هـ ١٢٨٨آباد الهند 
  .هـ ١٣٩١ علی،منشورات المجلس األ ،الصنعاني عبد الرزاق ، ازالمصنف -٥٩
نتنـك مطبعة القـادر بر ،یوسف الحسیني محمداز معارف السنن شرح سنن الترمذي  -٦٠

  . هـ١٣٩٠کراچي  ،سنتر
   .مکتبة المعارف الریاض ،برانيحمد الطأالقاسم از ابو ،وسطالمعجم األ -٦١ 

   .القاهرة ،دار الکتاب المصري ،شربینيال از مغني المحتاج -٦٢
  .١٩٨٣مکتبة النهضة المصریة القاهرة  ،حمد شلبيألدکتور از  ،دیانمقارنة األ -٦٣
  .مکتبة الریاض الحدیثة الریاض ،شیخ االسالم ابن تیمیة ، ازمنهاج السنة -٦٤
  . هـ١٣٢٤مطبعة النیل بمصر  ،لمقریزياز اار االعتبالمواعظ و -٦٥

  .هـ  ١٣٧٤القاهرة  ،حیاء الکتب العربیةإدار ،نسأمالك ابن  از امامالموطأ  -٦٦ 
  . هـ ١٤٠٩دار القلم دمشق  ،محمد علي الصابوني ، ازاالنبیاءالنبوة و -٦٧
اللـه وسـف بـن تغـري بـردي بـن عبـد ی ، ازلنجوم الزاهرة في ملوك مصـر والقـاهرةا -٦٨

  .هـ  ١٤٠٠دارالکتاب اللبناني بیروت  الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدین
  .دار صادر بیروت ،ابن خلکان ، ازالزمان بناءأنباء أعیان ووفیات األ -٦٩
  از دکتور مصطفی خرم دل. ،تفسیر نور -٧٠
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  جرايد و مجالت

  .١٣٥٨محرم  -١٣٨٧محرم  -١٣٩٢محرم و  ١٣٨١زهر: محرم األ -١
  .هـ  ١٤٠٧/ ١/ ٣ – ٨٣٥١البالد: عدد  -٢
  .هـ ١٤٠١/ ٩/ ١٣ -٥٥٢٣عکاظ: عدد  -٣
  . ٨هـ عدد ١٣٧٠سالم: ربیع اآلخر لواء اإل -٤
  . ١عدد  ١٣٨٤محرم  :سالممنبر اإل -٥


