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 مترجم ي همقدم

صـحابه الــذين أآلـه و  ىمــن النـيب بعـده و علــ ىاحلمـدهلل وحـده والصــالة و السـالم علـ
 وبعد: وعدهصدقوا 

َها﴿ فرماید: خداوند متعال می ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا لۡمِ ِ�  ٱۡدُخلُوا َكآفَّٗة َوَ�  ٱلّسِ

ْ ُخُطَ�ِٰت  ۡيَ�ِٰن� تَتَّبُِعوا بِٞ� لَُ�ۡم َعدُ  ۥإِنَّهُ  ٱلشَّ َزلَلُۡتم ّمِۢن َ�ۡعِد َما  فَإِن ٢٠٨ّوٞ مُّ
ْ فَ  ٱۡ�َّيَِ�ُٰت َجآَءتُۡ�ُم  نَّ  ٱۡعلَُمٓوا

َ
َ أ  ]٢٠٩ -٢٠٨[البقرة :  .﴾٢٠٩َعزِ�ٌز َحِكيٌم  ٱ�َّ

اي مومنان! همگی اسالم را به تمام و کمال بپذیرید و به صلح « ترجمه:
نکنید و به دنبال او راه نرویـد  و آشتی در آیید، و از گامهاي شیطان پیروي 

بی گمان او دشمن آشکار شما اسـت و اگـر بعـد از آمـدن دالئـل واضـح       
منحرف و دچار لغزش شدید و به دام شیطان افتادید بدانید که بـی گمـان   

 ».خداوند توانا و حکیم است
آیات فوق مؤمنان را به پیروي اوامر خداونـد و فرمـانبرداري احکـام و    

نماید چنانکه از پیروي گامهـاي شـیطان و    می حمدي امرقوانین شریعت م
 آنچه را پسندیده و زیبا جلوه میدهد منع نموده است.

اسالم دینی متکامل است که هیچگونه زیادت و کمی را پـذیرا نیسـت   
بـه اتمـام رسـانید،     ص حضرت محمد ي هزیرا خداوند دینش را به وسیل

همه احکام و قوانین را به طور مکمل و مفصل به مـردم بیـان کـرد، بـراي     
هیچ کسی جاي نوآوري و تجدید در دین باقی نمانـده اسـت، و آنکـه در    
اسالم چیزي را بوجود آورد که از آن نباشد و یا اصـلی از اصـولش بـدان    
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طان همیشـه  گواهی ندهد پس آن مردود بوده بدان توجـه نمـی شـود. شـی    
کوشیده است تا مسـلمانان را از راه اصـلی شـان بـه کجراهـه و گمراهـی       

از  که کسانیبکشاند، و مانند خود تعدادي را هالك نماید، پس افسوس به 
 حق منحرف شدند و به بیراهه رفتند.  ي هراه خدا دور گشتند و از جاد

ِينَ  َذرِ َيحۡ فَلۡ ﴿ فرماید: خداوند می مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  ٱ�َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
 َنةٌ فِتۡ  تُِصيَبُهمۡ  أ

وۡ 
َ
ِ�مٌ  َعَذاٌب  يُِصيَبُهمۡ  أ

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

میکنند باید از این بترسند که بالئی گریبانگیر شان گردد. یا اینکه به عذاب 
 ».در دناکی دچار شوند

ذلت  ،کشتار، زلزله، ویرانی ،امروز مصائب گوناگونی که اعم از قحطی 
و غیره گریبانگیر مسلمانان است سـبب اساسـی آن، دوري آنهـا از اوامـر     

تلخی بر مسلمانان  ي هخداوند و رسولش است، هیچ روزي نیست که واقع
 شوند!  رخ ندهد، ولی بخود نمی آیند و متوجه نمی

متأسفانه شیطان توانسته است، سنت را بدعت، و بـدعت را سـنت بـه    
 مردم جلوه دهد و تعدادي را بدنبال خود بکشاند.

گردد ولـی   می که با روزه گرفتن گناهان یکسال قبل محو عاشورا! روزي
اش  روز را از خـط سـیر اصـلی    شیطان با حیلـه و نیـرنگش توانسـت ایـن    

منحرف سازد. عالوه بر آن، آنها را مرتکب اعمـال ناشایسـته و بـدعت در    
 دین کند.

بیانگر این حقیقت است، خواننده گرامی از البالي  کوچک ي هاین رسال
و یارانش چه بود و شـیطان بـا چـه     صیابد که عمل پیامبرمان  می آن در

 را به کجا برده است؟! ها  بعضی گینیرن
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داریم حقیقت روز  می گرانقدر! کتابی که اکنون به شما تقدیم ي هخوانند
کند، مؤلف این کتاب برادر فاضل ما محمد عوده رحیلی  می عاشورا را بیان

است که خداوند بـه وي توفیـق داد تـا معلومـات مفصـلی در مـورد روز       
 )مـا يـرتبط هبـذا اليـومصـوم عاشـورا و( روز ارتباط دارد آنچه به اینعاشورا و 

 کنیم. می . از خداوند پاداش بزرگ برایش استدعاجمع آوري کند
تا آن عـده   ترجمه کردمر مختصر به زبان فارسی بنده این کتاب را بطو

از مسلمانان که از حقیقت روز عاشورا بی خبرند آگاه شوند همچنین راهی 
هاي شیطان که بعضی از برادران و خواهران ما را به بیراهه برده است  از راه

مسدود گردد. در اخیر از خداوند مسئلت دارم که ایـن عمـل را خالصـانه    
ش بپذیرد و به مـا اخـالص در عمـل ارزانـی فرمایـد و      براي رضاي خوی

او باشیم و ما را از رفتن بدنبال شیطان  ي هتوفیقمان دهد که بندگان شایست
   .نه سمیع مجیبإ .و ظالمان و فاسقان بدور دارد

 قریب اهللا مطیع
 مدینۀ منوره

 هـ ق 1424شوال  18





 
 
 

 در طول سال »مستحب«نفلیهاي  روزه

نفلی کـه مسـلمان را بـه خداونـد      ي هماه مبارك رمضان، گرفتن روز بر هعالو
امـتش   ثابت است و صمحمد حضرت مان وار، از پیامبر بزرگکند می نزدیک

فرمـوده   صکـه آنحضـرت    را نیز به آن ترغیب و تشویق نموده است چنـان 
بگیرد، خداوند  روزه )خدا بخاطر رضاي(در راه خدا  کسیکه یک روز،«: است

   .1»دارد می دور نگه سالهفتاد  ي هازاند هرویش را از آتش دوزخ ب
 روایـت اسـت کـه خداونـد     صحضـرت   و در حدیث قدسـی از آن 

  فرماید: می
هر عمل فرزند آدم براي خود اوست غیر از روزه که آن براي من اسـت  «

بـه   صبه همین منظور پیامبر گرامـی اسـالم    .2»دهم می و من پاداش آن را
سـبب کامیـابی و    تـا  انـد  هروزه گرفتن بعضی از روزهاي سال ترغیب نمـود 

 باشد:  می قرار ذیلاز ها  این روزه ،مسلمان در آخرت گردد ي هپیروزي بند
 ص پیامبر ،است نفلی ي هترین روز افضل (علیه السالم)داود  ي هروز -1

گیـر و  بروزه  ،یـک روز «نمایـد:   می چنین توصیهابن عمرو عبداهللا به 
اســت کــه بــوده  (علیــه الســالم)داود  ي هروز ایــنگیــر، ن ،یــک روز

   .3»هاست ترین روزه افضل

                                           
 .٢/٣١٦ـ بخاري ١

 .٢/٨٠٧ـ مسلم ٢
 .٢/٥٢ـ بخاري  ٣
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روایـت اسـت کـه     شش روز ماه شـوال: از ابـو ایـوب     ي هروز -2
آن  دنبالکسی که رمضان را روزه گرفته و به «فرمود:  صاهللا  رسول

ماننـد آن اسـت کـه همیشـه      نیز روزه بگیـرد. شش روز از شوال را 
  .1»باشد دار روزه

 ص روایت است که پیـامبر  روزه گرفتن سه روز از هر ماه: از ابوذر  -3 
، پـس  بگیـري سه روز از هر مـاه روزه  خواستی ي اباذر! هر گاه ا«فرمود: 

 .2»گیربسیزدهم، چهاردهم، و پانزدهم را روزه 
روایت است که رسـول   دوشنبه و پنجشنبه: از ابوهریره  ي هروز -4

روز دوشنبه و پنجشنبه به خداونـد   بندگاناعمال «فرمود:  صخدا 
 دار روزه دوسـت دارم کـه عملـم در حالیکـه    مـن  شود و  می عرضه

 .3»به خداوند عرضه شود مهست
روز عرفه: روز عرفـه روز نهـم مـاه ذي الحجـه اسـت کـه        ي هروز -5

بزرگ  رایبس روز کهایستند،  می رفات به حضور خداوندحجاج در ع
را  سال دوو عظیمی است، گرفتن روزه درین روز خجسته، گناهان 

امیـدوارم کـه خداونـد    «فرماید:  می چنین صنماید، پیامبر  می پاك
 .4»گناهان سال قبل و بعدش را ببخشد )روز عرفه ،ي هبخاطر روز(

ــوهریره  ي هروز -6  کنــد کــه  مــی روایــت مــاه محــرم: حضــرت اب
 مـاه محـرم    ،بهترین 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 است، و بهترین نماز بعد از نماز
عمل نیک مانند با اگر  بنابراینزیرا ماه محرم نخستین ماه سال است 

 خواهد بود.  از برکت و پر بهتر سال ،روزه آغاز گردد
مـن ندیـدم   «فرماید:  می لماه شعبان: ام المؤمنین عایشه  ي هروز -7

در هیچ ماهی بیشتر از ماه شـعبان روزه بگیـرد    صکه رسول خدا 
 .2»گرفت می زیرا که تمام ماه را روزه

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

 روایـت اسـت کـه آن    طبخشد، از ابـی قتـاده    می دار در این روز
عاشورا را  ي هامیدوارم که خداوند روز«فرموده است:  ص حضرت

 .3»گناهان سال گذشته قرار دهد ي هسبب کفار

 عاشورا در لغت

 عشـر  ، زیـرا عـدد ده را در عربـی   روز دهم ماه محرم را عاشـورا گوینـد   
این کلمه به چند لفظ مختلف در کتابهاي لغت عربی ذکر شده گویند و  می

ـ   -عشـورا  -عاشـورا   -عشـوراء   -است ماننـد عاشـوراء    وزن  رعاشـور ب
عاشـورا روز نهـم محـرم را    هاي قاموس عربی،  در بعضی از کتاب 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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 عاشورا اختالف دارند، بعضـی  ي هو علماي لغت در اصل کلم 1اند نیز گفته
 ي هعربی است و بعضـی دیگـر عاشـورا را کلمـ     ي هگویند عاشورا کلم می

  .2اند هعبرانی خواند

 عاشورا به این اسم نامگذاريسبب 
متعـددي ذکـر   نام عاشورا اقوال و روایـات  ه این روز ب نامگذاريدر مورد 

گویند که سبب نامگذاري عاشورا به ایـن نـام همانـا     می شده است بعضی
دهم ماه محرم است و این قول واضح تر و نزدیکتـر بـه دهـم مـاه محـرم      
است، و گفته شده است که عاشـورا روزي اسـت کـه خداونـد تعـالی ده      

 .استقرار ذیل از است که  افتخار بخشیدهده کرامت  اپیامبرش را ب
 ه رارا در دریارا نصرت بخشید،  خداوند موسی  ،: در این روزاول

از چنگ فرعون نجات یافت و فرعون با لشکرش  تانمود  بازبرایش 
 غرق گردید. 

 با سالمتی در جودي استقرار یافت.  دوم: در این روز کشتی نوح
 از شکم نهنگ نجات یافت.  سوم: در این روز یونس 

 را پذیرفت.  آدم  ي هخداوند توبچهارم: در این روز 
 از قعر چاه تاریک بیرون آورده شد. پنجم: در این روز یوسف 
به دنیا آمد و در همین روز به آسمان برده  ششم: در این روز عیسی

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

 گشود. انجهچشم به  هشتم: در این روز ابراهیم 
                                           

 .٥٦٥ و القاموس المحیط ص ،٤/٥٦٩العرب  ـ لسان١
 .٣٣٠از البیروني ص  الباقیةواآلثار  ١١/٤٤٥ـ دائرة المعارف بستاني/٢
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 دو باره روشن گردید و بینا شد.  نهم: در این روز چشمان یعقوب
بخشـیده   صپیامبر بزرگ اسالم  ي هدهم: در این روز گناهان گذشته و آیند

   .1شد
ي تاریخ خصائص زیادي در مورد روز عاشـورا ذکـر شـده    ها کتاب در

باید گفت کـه  است که ارتباطی به نامگذاري آن ندارد، و در مورد پیامبران 
ـ   ا خصائص و کرامات آنان باالتر از کـه   انـد  هین عدد اسـت، و بعضـی گفت

ده اسـت کـه خداونـد امـت     شـ  نامگذاري اسمبه این  این، عاشورا بخاطر
 کرامات مشرف ساخته است که بطور مختصر آنرا بیانده را به  صمحمد 

 داریم:  می
 دارد.  فضیلتها  بر دیگر ماه ماه رجب که -1
 دارد.  فضیلتها  بر دیگر ماه شعبان کهماه  -2
 است. آشکارهمه ر رمضان که فضیلت آن بمبارك ماه  -3
 است.ماه شب قدر که بهتر از هزار  -4
 است.  دادن خداوند به بندگان روز عید که روز پاداش -5
 که روزهاي ذکر خداوند است. )ذي الحجه( ي هي ده گانها روز -6
 گناهان دو سال است. ي هدر این روز کفار روز عرفه که روزه گرفتن -7
 به خداوند است. که سبب نزدیکیروز عید اضحی یا روز قربانی  -8
 ي جمعه که بهترین روزهاي هفته است.ها روز -9

گناهان یـک سـال    ي هروز عاشورا که روزه گرفتن درین روز کفار -10
   .2قبل است

                                           
 .١١/١١٧ـ عمدة القاري  ١
 .١/٤٣١والکتاب  ةـ اللباب في الجمع بین السن ٢



 حقیقت عاشورا     12

 

 امر به روزه گرفتن عاشورا

در ماه ربیع االول سال اول  صمان حضرت محمد  گرامیپیامبر هنگامیکه 
در ، و ماه محرم سال دوم هجري را کردندمنوره هجرت  ي ههجري به مدین

گیرنـد، زیـرا    می روزه روز عاشورا دریهود که  سپري نمودند، دیدند مدینه
یارانش  صحضرت آن  .گرفت می این روز را روزه پیامبرشان موسی

 را به روزه گرفتن این روز امر نمـود. صـبح روز دهـم محـرم بـود کـه آن      
بگیرنـد در حالیکـه    هتا همگی این روز را روز دستور دادند ص حضرت

 کـرده بعضی از مردم مانند روزهاي دیگر شـروع بـه خـوردن و نوشـیدن     
نیـز   مدینـه  اطـراف ي هـا  و دهکـده هـا   بـه قریـه   صآن حضـرت   بودند،

ـ یگبروزه  اطالع دهند کهمردم  به اد تااشخاصی فرست در  کـه  کسـانی و  درن
نوشیدن  این روز شروع به خوردن و نوشیدن نموده بودند نیز از خوردن و

روز را روزه بگیرند، در این مـورد احادیـث زیـادي     ي هامتناع ورزند و بقی
 یم: کن می ي اکتفاچندروایت شده است که ما بطور نمونه به ذکر 

مـردي از  بـه   ص روایت است که آنحضرت طبن اکوع از سلمه  -1
تـا حـاال   کـه   اسلم امر نمود تا به مردم اعالن نمایـد، کسـی   ي هقبیل

 .1نخورده است روزه بگیرد زیرا امروز روز عاشورا است
بـه روزه   صاز پـدرش روایـت اسـت کـه پیـامبر      مجزأة بن زاهراز  -2

پـس   اسـت  دارکـه روزه   کسـی «فرمود:  و گرفتن عاشورا امر نمود

                                           
 .٢/٥٩ـ بخاري  ١
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بـاقی روز را   دار نیسـت کـه روزه   اش را تکمیل نماید و کسـی  روزه
  .1»روزه بگیرد

از بعجه بن عبداهللا روایت است که وي از پدرش شنیده اسـت کـه    -3
امروز روز عاشورا است پس «روزي به آنها فرمود:  صحضرت  آن

شخصی از بنی عمرو بن عوف گفت: اي رسول خدا، . »روزه بگیرید
از نزد قومم آمدم در حالیکه بعضی از آنها روزه داشتند و بعضی  من

روزه  که کسانیقومت بگو:  برو به«فرمود:  ص دیگر نداشتند! پیامبر
 .2»روزه بگیرند و آنرا تکمیل نمایند ،ندارند

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

عاشورا منع نکرد  ي هیارانش را از روز ص مسلمانان فرض گردانید، پیامبر
ولـی بـه    امر فرمـود  و نه دوباره چنانکه در سال اول هجري امر نموده بود

نمـود زیـرا پـاداش و ثـواب      مـی  عاشورا تشویق و ترغیـب  ي هگرفتن روز
گیـرد اجـر و   بشـورا روزه  زیادي در آن نهفته است، پس اگر کسی روز عا

از پیـامبر   3نیسـت  ي بـر او نگیـرد، ایـراد   روزه کـه  رد و کسییگ می پاداش
است که داللت واضـح بـه    نقل روایاتی صبزرگ اسالم حضرت محمد 

 .گرفتن آن اختیاري است بنابرایننماید  می عاشورا ي همنسوخ بودن روز
ـ   صحضـرت   روایت است که فرمـود: آن  لاز عایشه  -1 ه امـر ب

فـرض   بـر او رمضـان   ي هکه روز هنگامی ولیعاشورا نمود  ي هروز

                                           
 .وسطالمعجم األ ١/٣٥١ـ طبراني ١

 .٦/٤٦٧ـ مسند امام احمد  ٢
 .١/٤٣٣سنة ـ فقه ال ٣
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هـر  روزه گیـرد و  روز عاشـورا   ،خواهد می کسیهر«گردید فرمود: 
 .1»خواهد نگیردمی که ن کسی

روایت اسـت کـه فرمـود: روز عاشـورا را در زمـان       از ابن عمر  -2
ما فرض  ماه رمضان بر ي هکه روز گرفتیم، هنگامی می جاهلیت روزه

این روزي از روزهاي خداوند است «فرمود:  صگردید پیامبراکرم 
آنـرا تـرك    هر کس نمـی خواهـد  روزه بگیرد و  خواهد می کسهر 
   .2»کند

 ن روز عاشورایتعی
که روز  اند هاي گفت وجود دارد: عده دیدگاهین روز عاشورا سه یدر مورد تع

که روز دهم ماه  هستندي أاین ر راکثر علما ب ولی عاشورا نهم محرم است،
 ،ي دیگـر أراجح و مستدل است و ر دیدگاهمحرم روز عاشوراست که این 

 .3نددا می روز یازدهم ماه محرم را روز عاشورا
از باشـد   مـی  دالیل زیادي وجود دارد که روز دهم محرم روز عاشـورا 

 جمله:
 ي هبه روزه گـرفتن روز  ص روایت است که پیامبر لاز عایشه  -1

  .4»ا در دهم محرم امرفرمودعاشور
در روز دهـم   ص حضـرت  روایت اسـت کـه آن   ماز ابن عباس  -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 سعید بن مسیب و حسـن بصـري و عکرمـه روایـت اسـت کـه        -3
 .2»: روز عاشورا دهم محرم استاند هدفرمو

آنچه که میان علماي سلف و خلـف مشـهور و    این مطلب: ي هخالص
  .3»باشد می عاشورا روز دهم ماه محرم این است کهمعروف است 

 حکم روزه گرفتن عاشورا
 .روز عاشورا سنت است ي هعلما اتفاق دارند که روز

 ي هکه آیا در ابتداي اسالم قبـل از فرضـیت رمضـان روز    ایندر مورد  
 عاشورا واجب بود یا مستحب؟ 

ایـن  که صحیح ترین ایـن دو قـول    وجود دارددو قول مشهور از علما 
سـپس حکـم آن    و عاشورا در ابتداي اسالم واجـب بـود   ي هست که روزا

را به گرفتن  کسیبعد از فرضیت رمضان  ص مستحب گردید، زیرا پیامبر
  .4امر ننمود عاشورا ي هروز

ن بـه روزه گـرفت   صحضرت  روایت است که آن لاز عایشه  -1
رمضان فـرض   ي هروز لی هنگامی کهعاشورا امر فرمودند. و ي هروز

 .5»روزه گرفتند و بعضی نگرفتنددر روز عاشورا گردید، بعضی 
به مـردي از قبیلـه    صروایت است که پیامبر   سلمة بن اکوعاز  -2 

که غـذا تنـاول    اسلم دستور دادند تا به مردم قریه اش بگوید: کسی

                                                                                           
 .٣/١١٩ـ ترمذي ١
 .٣/٥٩ـ مصنف ابن ابي شیبه ٢

 .٨/١٢ـ شرح مسلم از نووي ٣
 .٢٥/٣١١از ابن تیمیه  یـ مجموع فتاو٤

 .٢/٢٨ـ بخاري ٥
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را روزه بگیرد و کسیکه چیزي نخورده اسـت  نموده است باقی روز 
 .1»خود را تکمیل نماید زیرا امروز روز عاشورا است ي هپس روز

گوید: این حدیث داللت صـریح بـر    می رحمة الله علیهمالعلی قاري 
نمایـد کـه    مـی  عاشورا قبل از فرضیت رمضـان  ي هواجب بودن روز

 .بعداً منسوخ گردید و حکم سنت را بخود گرفت
 در روایت ابو داود چنین ذکر است که نمایندگانی از اسلم نـزد آن  -3 

 از آنها پرسید: ص آمدند پیامبر ص حضرت
 ي هبقی«فرمود:  ص پیامبر ،گفتند: نه »آیا این روز را روزه گرفتید؟« 

  ».روزتان را روزه بگیرید و قضایش را بجا آرید
صریح بر فرضـیت  گوید: این حدیث داللت  می رحمة الله علیـه عینی
جـز در واجبـات در    نماید زیرا بجا آوردن قضـا  می عاشورا ي هروز

 . 2باشد چیز دیگري نمی
 روز عاشـورا را روزه  ص گویـد: پیـامبر   می علیه رحمة اللهابن قیم 

رمضان فرض گردید آنـرا تـرك کـرد.     ي هو زمانیکه روز ،گرفت می
عاشورا قبل از رمضان فرض بود سپس واجب بـودنش   ي هپس روز

  .3یم مستحب بودنش منسوخ شدیمنسوخ شد نه اینکه بگو

 عاشورا ي هحکمت در روز
کنـد:   مـی  روز عاشورا را چنـین بیـان   ي هحکمت روز معبداهللا بن عباس 

به مدینه منـوره هجـرت نمـود، یهـود را دیـد کـه روز        صزمانیکه پیامبر

                                           
 .٢/٥٩ـ بخاري  ١
 .١١/١١٩ـ عمدة القاري ٢

 .٧١/ ٢زاد المعاد ـ ٣
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ایـن چـه   «از آنهـا پرسـید:    (علیه السـالم) حضرت  ندگیر می عاشورا روزه
این روز نیکی است، روزیکه خداوند بنی اسرائیل را  :گفتند »روزي است؟

ایـن روز را روزه گرفـت.    موسـی  ، لذا از چنگ دشمن نجات بخشید
 فرمود:  ص آنحضرت

بود که این روز را روزه گرفـت  همین  .»ن از شما به موسی نزدیکترمم«
  .1به روزه گرفتن این روز خجسته امر فرمود و امتش را

تـر از دیگـران بـه     شایسـته  خویش را نزدیکتـر و  صمان  پیامبر گرامی
امــتش بــا  و ص زیـرا پیــامبر  .دانســت مــی پیــروي از وي و موسـی  

نماینـد،   مـی  تورات را تصدیق در اصول دین متفق اند و کتابش موسی
دید و سرباز زدیـد و در  دست کشی ولی شما یهودیان از پیروي موسی

ـ یکتابش تحریف و تغی در رسـالت بـا    ن پیـامبر یر ایجاد نمودید، همچن
مشترك است و برادري دینـی و نزدیکـی آشـکار میـان ایشـان       موسی

 وجود دارد زیرا در فرمانبرداري و پیـروي اوامـر خداونـد بـا موسـی      
نسبت به دیگران پیش قدم و پیشتاز است، به همین منظـور خـودش ایـن    

 عاشورا امر فرمود. ي هروز را روزه گرفت و امتش را نیز به روز
دوست داشت تا بـا اهـل کتـاب موافقـت و      صوقت پیامبر  هماندر 

از طرف خداوند مأمور  نزدیکی وجود داشته باشد خصوصاً در مسائلی که
میخواسـت تـا میـان     ص ن آنحضرتینشده باشد، همچنبه مخالفت آنها 

کـه   هنگـامی  امـا اهل کتاب و مسلمانان فضاي محبت و الفت ایجاد گردد، 

                                           
 . ٣/٥٨ـ بخاري  ١
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بعـد از   ،عداوت، دشمنی و ضدیت آنها را در مقابل مسـلمانان درك کـرد  
  .1آنها دستور داد با فتح مکه به مخالفت

تـر بـه    تـر و نزدیـک   حقمسـت امـتش   آگـاهی داد کـه خـود و    صپیامبر
شـکر خداونـد را بجـا     که موسـی   نسبت به یهودند، هنگامی موسی

اقتـدا   طریق اولـی بـه ایشـان    آورد و این روز را روزه گرفت پس ما باید به
ي قبلـی  هـا  یم: شریعت امتیپیروي کنیم، به ویژه اگر بگو ایشاننمائیم و از 

باشـد.  براي ما شریعت است به شرط اینکه با شریعت ما تعارضـی نداشـته   
با عظمت شـمرده اسـت از    که موسی آنچه را ص تعظیم نمودن پیامبر

نبوده بلکه از نگاه موافقـت شـریعت وي بـا     نگاه پیروي شریعت موسی
عاشورا را بخـاطر   ي هروز ص باشد، یا اینکه پیامبر می ص شریعت محمد

یـن  ااز چنگ فرعـون و شـکر گـذاري خداونـد از      نجات یافتن موسی
 ي ههنگامیگه از قبول توب صگ روزه گرفت چنانکه آنحضرت بزر ي هواقع
ـ   داود روزه  2و شـکر خداونـد را بجـا آورد،    ادآگاه گردید به سـجده افت

   .3واجب و فرضدر روز عاشورا اختیاري بود نه  ص گرفتن آنحضرت
عاشـورا   ي هسـرّ در مشـروعیت روز   : راز و یـد فرما می دهلويولی اهللا 

را از فرعـون و قـومش نجـات داد     اینست که چـون خداونـد موسـی   
بخاطر شکر گذاري خداوند این روز را روزه گرفت، به همین  موسی 

 ص ترتیب این روز میان اهل کتاب و عرب سنتی بجا ماند، سپس پیـامبر 

                                           
 .٢/٧٠ـ زاد المعاد ١
 .٤/٣٠٤ـ مرقاة المفاتیح  ٢

 .٢/٧٥ـ شرح معاني اآلثار٣
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عاشورا همانا  ي هپس حکمت از گرفتن روز 1.مورد تأیید قرار داداینروز را 
از فرعون است، و هـر کـه    گذاري خداوند بخاطر نجات موسی  شکر

اشـتراك   اینروز را روزه بگیرد واقعاً در شکر گذاري خداوند با موسی 
  .2پاداش بزرگ را غنیمت شمرده است این اجر و نموده است و

 عاشورا ي هروز انواع
 قـرار ذیـل  از که  اند هتقسیم نمود نوعروز عاشورا را به چهار  ي هروز علما
 :3باشد می

 اول: روزه گرفتن نهم، دهم و یازدهم محرم. نوع
 دوم: روزه گرفتن نهم و دهم محرم.نوع 
 سوم: روزه گرفتن نهم و دهم یا دهم با یازدهم محرم.نوع 
  چهارم: روزه گرفتن دهم محرم. نوع

 دهم و یازدهم محرم اول روزه گرفتن نهم و نوع
 آندلیـل افضـلیت    رود و مـی  فوق بشـمار  انواعترین  افضل بهترین و نوعاین 

روز عاشورا را روزه «فرمود:  صحضرت  است که آن حدیث ابن عباس 
ید، یک روز قبل و یک روز بعدش را نیـز روزه  یبگیرید و با یهود مخالفت نما

 .4»بگیرید

                                           
 .٢/٥٣٢ ـ حجة الله البالغة ١
 .١/٢١٢ـ حکمة التشریع و فلسفته از جرجاوي ٢
 .٥هـ صـ١٤٠٧محرم  ٨٣٥١ـ مجلة البالدـ ابوتراب ظاهري عدد ٣

 .٣/٣٦٥مان از بیهقي شعب اإلی -٤
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که در روزه گرفتن نهم و دهـم و یـازدهم محـرم موجـود      فوایدي
 است: 

 زیرا یـک نیکـی   شود می دار دادهکماهه براي روزه ی ي هپاداش روز -1
 است.ده نیکی در میزان خداوند برابر با 

 روزه گرفتن در ماه محرم بهتر از هر ماهی بعد از رمضان است. -2
نهم و یازدهم همراه با دهـم محـرم، مخالفـت بـا      ي هبا گرفتن روز -3

 باشد. می یهود ي هروز
گیـرد مشـروط براینکـه از     مـی  قرارگناهان یک سال قبل مورد عفو  -4

  .1گناهان کبیره اجتناب ورزیده شود

 روزه گرفتن نهم و دهم محرم دوم: نوع
این مورد احادیث زیادي وارد است که بطـور نمونـه حـدیثی را کـه امـام       در

 ص نمائیم: هنگامیکه پیـامبر  می روایت کرده است ذکر ممسلم از ابن عباس 
امتش را بـه روزه گـرفتن ایـن روز امـر فرمـود       روز عاشورا را روزه گرفت و

عظمتی نزد یهـود و   فرمودند: اي رسول خدا این روز با ص حضرت یاران آن
 نإ روز فرا رسید هر گاه سال آینده این« فرمود: صنصاري است، آنحضرت 

 .2»شاء اهللا روز نهم را نیز روزه خواهیم گرفت
 بودیم با آنها مخالفـت  اگر زنده«و در روایت دیگري چنین آمده است: 

 .3»گیریم می ورزیم و روز نهم را روزه می

                                           
 .١٥٩ ـ بهجة الناظرین ص١
 .٢/٧٩٨ـ مسلم  ٢
 .١١/١٣١ـ طبراني در معجم کبیر ٣
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 :فواید روزه گرفتن نهم و دهم محرم
 گرفتند. می مخالفت با یهود، زیرا آنها تنها روز دهم محرم را روزه -1
دهم محرم، ترس از نـاقص بـودن مهتـاب و یـا      ي هاحتیاط در روز -2

محـرم، کـه شـاید روز دهـم     ن روز نهم یاحتمال خطا نمودن در تعی
 باشد.

مکـروه  هـا   دوري از روزه گرفتن منفرد مانند روز جمعه که بعضـی  -3
گرفـت تـا روز    مـی  روز نهم و دهم را روزه مابن عباس  .1اند گفته

 .2عاشورا را از دست ندهد

 روزه گرفتن نهم و دهم و یا دهم با یازدهم ماه محرم سوم: نوع
در مـورد   ص اسـت کـه آنحضـرت    محدیث ابن عبـاس  نوع دلیل این 

 عاشورا فرموده است:  ي هروز
روز قبلش و یا یک روز بعدش  را روزه بگیرید و یک »عاشورا« اینروز

: نویسـد  می ابن همام .3»اختیار نکنیدبگیرید و با یهود مشابهت  را نیز روزه
ن روزه گرفتن یـک روز قبـل و   یگرفتن روزه عاشورا مستحب است همچن

منفـرد عاشـورا مکـروه     ي هعدش نیز مستحب است، زیرا روزیا یک روز ب
روزه گرفتن نهم محرم از سـه نگـاه    .4باشد می چون مشابهت با یهوداست 

 مطلوب است: 

                                           
 .٦/٣٨٣ یـ مجموع از نوو١
 .٤٩ـ لطائف االخبار از ابن رجب صـ ٢
 .٢/٧٨ـ شرح معاني اآلثار از طحاوي  ٣

 .٤/٢٨٨ومرقاة  ٢/٣٠٢ـ شرح فتح القدیر ٤
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اول ماه محـرم اسـت    ي هاز روزهاي ده -2احتیاط در روز عاشورا  -1
 رود.  می و از روزهاي ماه حرام بشمار -3

 باشد:  می اه مطلوبروزه گرفتن دهم محرم نیز ازسه نگ
    اول ماه محـرم اسـت.   ي هاز روزهاي ده -2اینکه روز عاشوراست  -1

 باشد. می ي ماه حرامها روز ي هاز جمل - 3
 

 باشد: می و روزه گرفتن یازدهم محرم از دو نگاه مطلوب
 از روزهـاي مـاه حـرام بشـمار     -2 احتیاط نمودن در روز عاشـورا.  -1

  .1رود می

 چهارم: روزه گرفتن دهم محرم به تنهائی نوع
     باشد و دلیل آن حـدیث  می عاشورا ي هاین مرتبه از پائین ترین مراتب روز

روز دهم محرم را بـه   صاست که فرموده است: آنحضرت  لعایشه 
بعضی از علمـاء روزه گـرفتن دهـم محـرم را بـه       .2روزه گرفتن امر فرمود

حکم نمودن به کراهیت آن بطور قطعی درست ، مگر اند هتنهائی مکروه گفت
 منفــرد روزه در طــول حیــاتش عاشــورا را بطــور صنبــوده زیــرا پیــامبر

داشت تا در سال آینده روز نهم را با دهم محـرم   آرزو آخرو در  گرفت می
   .3روزه بگیرد

 

                                           
 .٣/٤١٨ یـ فتح العالم از جردان١
 .٣/١٨٩ یالزواید از هیثمـ مجمع ٢
 .١/٢٠٢ ی الهندیة، الفتاو٦/١١٢ ی، معارف السنن از کشمیر٢/٣٧٥ـ حاشیة ابن عابدین ٣
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 فضیلت روز عاشورا
 ي بی شماري است کهها روز عاشورا روز مبارك، باعظمت و داراي فضیلت

روزه گرفتن درین روزخجسته میان همه پیامبران پیشـین معـروف و مـروج    
بخاطر بجا آوردن شـکر خداونـد کـه او را از قـومش      . نوح ه استبود

اینـروز را روزه   ن موسـی یهمچنـ  گرفت. می این روز را روزه نجات داد
گرفته است تا شکر خداوند را بخاطر نجات یافتنش از فرعون و قومش بجا 

 گیـرد و نصـاري اینـروز را باعظمـت     مـی  چنانکه یهود اینروز را روزهرد، وآ
به این روز داشتند لذا پوشـش کعبـه در    هشمارند، قریش نیز احترامی ویژ می

گرفتنـد، بـه همـین     مـی  گرفت و اینروز را روزه نیز می روز عاشورا صورت
انتظـار  در  داشت و روز عاشورا را گرامی می صمنظور پیامبر بزرگ اسالم 

فرمایـد:   مـی  روایت است کـه  مبود. از ابن عباس  می رسیدن اینروز میمون
بهتر بشمارد و ها  را بر دیگر روزه ه ايرا ندیدم که روز صمن پیامبر خدا «

 .1»عاشورا و این ماه: یعنی ماه رمضان ي هدر جستجوي آن باشد، مگر روز
لت بر فضیلت است که همه دالشده به این معنی احادیث زیادي روایت 
بـه روزه   صکند، لذا آنحضـرت   می روزه گرفتن عاشورا بعد از ماه رمضان

روایـت اسـت کـه پیـامبر      لنمود، از حفصه  می گرفتن عاشورا مداومت
ده روز  ي هعاشـورا، روز  ي هچهار چیز را هیچگاه ترك نمی کـرد: روز  ص

 .2»سه روز از هرماه و دو رکعت نماز قبل از چاشت ي هذي الحجه، روز
بـی  أکند چنانکه از  می روز عاشورا گناهان سال گذشته را محو ي هروز

عاشورا پرسـیده   ي هدر مورد روز صقتاده روایت است که 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
نا گناهان صغیره است، اگر گناه صغیره و مراد از محوگناهان هما .1»کند می

اگر گناه کبیره  ،شودکاسته  کبیره اشپس امید است از گناهان نداشته باشد 
 .2یابد می ارتقا این مؤمنپس مرتبه و مقام  نداشتنیز 

 ي هکنـد کـه پـاك کننـد     مـی  از امام حرمین نقل مرقاةمال علی قاري در 
نظـر اهـل سـنت     کنـد کـه   می گناهان صغیره است، و از قاضی عیاض نقل

به توبه یا رحمت خداوندي  هدرین مورد همانا صغائر است اما گناهان کبیر
  .3گردد می محو

 مـردم در مـورد فضـیلت روز عاشـورا     اما آنچه بر سر زبانهاي بعضـی 
ـ  مـثالً دروغ و بهتان محض است  باشد می یـن روز  ا در : آدم انـد  هگفت

ل بهشت گردید، ودرین روز خداونـد  ین روز داخا آفریده شده است و در
عرش، کرسی، آسمانها زمین، آفتاب، مهتاب، ستارگان و بهشت را آفریـده  

ـ   است، و آفریـده   و عیسـی  دریـن روز ابـراهیم   انـد  هیا اینکـه گفت
پادشـاهی   باال برده شد و یا به سلیمان  یا اینکه ادریس  و اند هشد

از مـرض   بینا گردید، و ایوب زمین سپرده شد، و چشمان یعقوب
از پـاداش نمـاز   هـا   بعضـی  ،و امثال اینها همـه نادرسـت اسـت   یافت  شفا

یا از فراخی روزي و نفقه بر اهـل و   ،کنند می ین روز صحبتا خواندن در
ین ا حنا گذاشتن و پختن حبوبات در عیال و سرمه نمودن و عطرپاشیدن و

                                           
 .٢/٨١٩ـ مسلم ١

 .٨/٥١ یـ شرح مسلم از نوو٢

 .٤/٢٩١المفاتیح  ةـ مرقا٣
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ـ   می روز صحبت دلیلـی  هـیچ  بـر  و را بـوده  نمایند که همه سـاختگی و افت
 استوار نیست. 

در مورد  ص از پیامبر این است که شود می اینجا مطرح ولی سوالی که
 کند چنانکـه  می عرفه روایت شده است که گناهان دو سال را محو ي هروز
روز عرفـه را سـبب محـو شـدن      ي هامیدوارم که خداونـد روز « فرماید: می

ش قرار دهد و امیدوارم که خداوند گناهان یک سال قبلش و یک سال بعد
  .1»گناهان سال گذشته قرار دهد ي هعاشورا را سبب کفار ي هروز

ا ظاهر این حدیث اینست که روز عرفـه افضـل و بهتـر از روز عاشـور    
ـ   : حکمـت در فضـیلت روز   انـد  هاست. بعضی علما درین مورد چنـین گفت

یعنی روزه گرفتن عرفه بر روز عاشورا آنست که عرفه روز محمدي است، 
است و عاشورا روز موسوي اسـت و   صاین روز مختص به امت محمد

است لـذا یـک روزش    )علیهم السالم(افضل ترین پیامبران  صپیامبرمان 
  .2باشد می گناهان دو سال ي همحوکنند

 پیامبران علیهم السالم در عاشورا ي هروز

هـر دیـانتی کـه    به ند، و گرفت می و اقوام شان روزه )لیهم السالمع(پیامبران 
 .3ی داشـتند یفرضی آشنا ي هکردند با روز می خداوند را به یگانگی پرستش

هر پیامبري در روزه گرفتن با دیگران فـرق داشـت،    ي هولی سنت و طریق
یـک روز   گرفـت عیسـی   می اکثر روزهاي سال را روزه مثالً نوح 

                                           
 .٨/٥١ـ مسلم ١
 .١/٤٤٦ـ مغني المحتاج ٢
 .هـ١٤٠١ـ ٥٥٢٣عکاظ عدد ٩١رمضان صـ من نفحات  ٣
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ـ  .1بـود  می چند روز بی روزه گرفت و دو روز یا می روزه  ن آدمیهمچن
یـک روز   و داود  .2گرفت می را روزه) 15-14-13( سه روز از هر ماه

گرفت و یک روز نمیگرفت که اینگونه روزه بهتـر و محبـوبتر در    می روزه
 در یــک ســال چهــل روز آنــرا روزه و موســی .3نــزد خداونــد اســت

روزهـاي دوشـنبه و پنجشـنبه و     ص اسـالم  وارو پیامبر بزرگ ،4گرفت می
شـوال و  از و نهم ذي الحجه و شـش روز   از هر ماه 15-14-13ي ها زرو

 گرفت. می عاشورا را روزه
، و  ، موسـی نـوح   اند هگرفت هکه روز عاشورا را روز پیامبرانی 

نیز  رود که عیسی می و گمان اند هبود سلمآله و  محمدصلی اهللا علیه و
 این روز را روزه گرفته است زیرا بعضـی از احکـام شـریعت موسـی     

  .5خ نگردیده بودونسم
کـه روز عاشـورا را   را پیامبران فوق الذکر  ي هحاال به طور مختصر روز

 نمائیم:  می گرفتند ذکر می روزه

 نوح علیه السالم در روز عاشورا ي هروز
اولین پیامبري است که خداوند وي را بسوي قومش فرستاد، زیرا  نوح 

 بود، نوح  پدید آمده در قوم نوح  اولین بارشرك و بت پرستی 
پنجاه سال قوم خود را به یگانه پرستی و توحید دعوت نمود ولی  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

 .٤/٢٤٨ـ فتح الباري ٥
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جز چند فردي از قومش کسی به سخنانش گوش فرا نداد تا آنکه باعث قهر 
را امر فرمود تا کشتی بسازد و  د شد، خداوند نوح وغضب خداون

مؤمنان قومش را باخود سوار نماید، سپس خداوند باران شدیدي را فرود 
آورد و زمین نیز آب خود را بیرون نمود و همه جا را آب فراگرفت و در 

وپسرش نیز  جمله زن نوح  ازکافران غرق گردیدند که  ي هنتیجه هم
د مؤمنان را بخاطر پیروي و فرمانبرداري شان از غرق گردیدند، خداون

 خداوند این قصه را در قرآن مجید چنین بیان .1فرستاده اش نجات داد

بُوهُ ﴿کند:  می �َۡيَ�ٰهُ  فََكذَّ
َ
ِينَ  فَأ ۡغَرۡ�َنا ٱلُۡفلِۡك  ِ�  َمَعُهۥ َوٱ�َّ

َ
ِينَ  َوأ ْ  ٱ�َّ بُوا ٓۚ � َكذَّ  َ�ٰتَِنا

ْ  إِ�َُّهمۡ   ]٦٤[األعراف: .﴾٦٤ َعِم�َ  قَوًۡما َ�نُوا
اما آنان او را تکذیب کردند، پس ما او را و کسانی را که باوي «ترجمه: 

در کشتی بودند نجات دادیم و کسانی را که آیات ما را تکـذیب نمودنـد،   
 .»حق را نمی دیدند«غرق کردیم، چرا که آنان مردمان نابینائی بودند 

�َيۡ ﴿فرماید:  می خداوند 
َ
َعهُ  َوَمن َ�ٰهُ �َأ ۡ  ِك ُفلۡ ٱلۡ  ِ�  ۥمَّ  ُ�مَّ  ١١٩ ُحونِ َمشۡ ٱل

غۡ 
َ
 ]١٢٠ـ  ١١٩[الشعراء: .﴾١٢٠ ا�ِ�َ ٱۡ�َ  دُ َ�عۡ  َناَر�ۡ أ

از انسانها و (را که با او بودند در کشتی پر ما او و کسانی«ترجمه: 
 .»بقیه را غرق کردیم نجات دادیم، سپس) حیوانهاي گوناگون

�َيۡ ﴿ فرماید: می خداوند
َ
ۡص  َ�ٰهُ فَأ

َ
فِيَنةِ ٱ َ�َٰب َوأ ٓ وََجَعلۡ  لسَّ  َ�ٰلَِم�َ لِّلۡ  َءايَةٗ  َ�َٰها

  .]١٥[العنکبوت: ﴾١٥

نجات دادیم و  )از امواج طوفان(ما نوح و سرنشینان کشتی را «ترجمه: 
 .»پند و عبرتی براي جهانیان گردانیدیم )داستان آنرا(کشتی را 

                                           
 .١٣١ص ـ دعوت اسالمی١
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ــواران  ــافتن کشــتی س ــد روز نجــات ی ــوده اســت   خداون ــر ننم را ذک
ــی  ــر بعض ــود   مگ ــیر فرم ــران در تفس ــد  ي همفس ــ﴿خداون  َ�َ  َتوَۡت َوٱۡس

 گوینـد:  مـی  ».وکشـتی بـر کـوه جـودي پهلـو گرفـت      « ]٤٤[هـود: ﴾ودِيِّ ٱ�ُۡ 
 کــه اســتقرار یــافتن کشــتی برکــوه جــودي روز عاشــورا بــود، نــوح 

اینــروز را بخــاطر بجــا آوردن شــکر خداونــد روزه گرفــت و همــه       
ــانی را ــان     کس ــم از انس ــد اع ــود بودن ــا او موج ــتی ب ــه در کش ــا  ک و ه

 پرندگان و درنـدگان و چهارپایـان امـر نمـود تـا اینـروز را روزه بگیرنـد       
  شکر و سپاس خداوند را بجا آورند.

بعضـی   روزي از نـزد  صحضـرت   روایت اسـت کـه آن    از ابو هریره
ایـن  «از آنها پرسید:  ص گذشت در حالیکه آنها روزه داشتند، پیامبر می یهودیان

گفتند: این روزي اسـت کـه خداونـد     »چه روزي است که شما روزه گرفته اید؟
و بنی اسرائیل را از غرق شدن نجات داد و فرعون را غرق نمـود، و    موسی

  وموسـی   نوح این روزیست که کشتی بر جودي استقرار یافت، سپس
مـن  «: فرمـود  ص روز را روزه گرفتند تا شکر خداوند را بجا آورند، پیامبر این

روز  تر از شما به موسی هستم و اولی تـر از شـما بـه روزه گـرفتن ایـن      نزدیک
   . »روز امر فرمود هستم، سپس یاران خود را به روزه گرفتن این

 موسی علیه السالم در عاشورا ي هروز
 ي هکفر و سرکشی اش افراط نمود و نخواست به اوامـر فرسـتاد  فرعون در 

را به قتل رسـاند خداونـد     خدا گردن نهد، و تصمیم گرفت تا موسی
مصر را ترك کرده شـب   »بنی اسرائیل«امرکرد که با قومش   به موسی

هنگام به شکل مخفیانه بسوي سرزمین فلسطین حرکت نماینـد هنگامیکـه   
فرعون از بیرون رفتن موسی با بنی اسرائیل آگاه گردیـد، بـا لشـکرش بـه     



 29        حقیقت عاشورا 

با همراهـانش هنگـام صـبح بـه سـاحل       تعقیب آنان پرداخت، موسی 
آمـد   می الدریاي سرخ رسیدند، فرعون نیز با لشکرش هنگامی که آفتاب با

به این ساحل رسیدند بنی اسرائیل سخت احساس خطر کردنـد، چـون در   
مقابلشان دریا و در پشت سرشان دشمن قرار داشت، آنها یقین داشتند کـه  

وحی  مرگ و هالکت دامنگیر آنهاست در این وقت خداوند به موسی 
 این کار را عملی کرد همین کرد تا با عصاي خود به دریا بزند موسی 

از میـان دریـا    بود که دریا به قدرت و امر خداوند شکافته شد موسـی 
باالي زمین خشک، با همراهانش عبور نمودند، فرعون نیز در این موقع که 
دریا شکافته شده بود، رسید و با لشکرش داخل این راه خشک گردیـد تـا   

اه موسی و بنی اسرائیل را نابود نماید، ولی آب دریا با هـم یکجـا شـده، ر   
 مسدود گردید و فرعون با لشکرش غرق شدند.

  1ین هالکت نجات داد.ا همراهانش را از ي ههم و خداوند موسی
با قومش، و غرق شدن فرعون و  قرآن کریم نجات یافتن موسی

ۡ�ِ  َولََقدۡ ﴿ د:نمای می لشکرش را در آیاتی چنین تصویر
َ
ۡن أ

َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�ٰ ُموَ�ٰٓ أ

َ
أ

 ٧٧يَبَٗسا �َّ تََ�ُٰف َدَرٗ� َوَ� َ�َۡ�ٰ  ٱۡ�َۡحرِ لَُهۡم َطرِ�ٗقا ِ�  ٱۡ�ِۡب بِعَِبادِي فَ 
ۡ�َبَعُهمۡ 

َ
ِ  فَ� َضلَّ  ٧٨َما َغِشَيُهۡم  ٱۡ�َمِّ َ�َغِشَيُهم ّمَِن  ۦفِرَۡعۡوُن ِ�ُُنودِه

َ
 ۥفِرَۡعۡوُن قَۡوَمهُ  َوأ

 ]٧٩-٧٧: طه[ .﴾٧٩َما َهَدٰى وَ 

ما به موسی پیام دادیم که شبانه بندگانم را کوچ بـده، و آنگـاه   «ترجمه: 
راهـی کـه چـون در آن گـام     (این دریـا بگشـا    راهی خشک براي آنان در

 )ازغـرق شـدن  (نـه   نه از فرعونیان میترسی که بـه تـو برسـند و    )بگذاري

                                           
 .٢٤٣ ـ نبوت وانبیاء از صابوني ص١
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دنبـال کردنـد، دریـا آنـان را     لشـکریانش آنـان را    هراسی داري، فرعون با
در میان امواج خود گرفت، فرعـون قـوم خـود را     انگیزي شگفت ي هبگون

 ».گمراه ساخت و هدایت ننمود
ٰٓ إِۡسـ بِبَـِ�ٓ  نَـاَوَ�َٰوزۡ ﴿ فرماید: می یونس ي هخداوند در سور  رَ ۡحـٱۡ�َ  ءِيَل َ�

 ۡ�
َ
ٰٓ  ًو�ۖ وََعدۡ  ايٗ َ�غۡ  وَُجُنوُدهُۥ نُ َعوۡ فِرۡ  َبَعُهمۡ فَ� ٓ  َح�َّ دۡ  إَِذا

َ
نَُّهۥ َءاَمنُت  قَاَل  َغَرُق ٱلۡ  َرَ�هُ أ

َ
�  ٓ�َ 

ِيٓ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  ْ َ�ُنوٓ  بِهِۦ َءاَمَنۡت  ٱ�َّ ٰٓ إِسۡ  ا ۠  ءِيَل َ� نَا
َ
ۡ  ِمنَ  َو�  ]٩٠[یونس  .﴾٩٠ لِِم�َ ُمسۡ ٱل

بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم فرعون و لشـکریانش بـراي   «ترجمه: 
نجا کـه  ادنبال کردند و در پی ایشان راه افتادند، تـا بـد  ظلم وتعدي آنان را 

غرقاب فرعون را در خود پیچید گفت: ایمان دارم که خدائی وجود نـدارد  
 ي هو مـن از زمـر   انـد  همگر آن خدائی کـه بنـی اسـرائیل بـدو ایمـان آورد     

 ».فرمانبرداران هستم
ٓ ﴿ فرماید: می شعرا چنین ي هخداوند در سور وَۡحۡيَنا

َ
ِن إَِ�ٰ  فَأ

َ
 ٱۡ�ِب ُموَ�ٰٓ أ

ۖ ّ�َِعَصاَك  ۡودِ فََ�َن ُ�ُّ فِۡرٖق كَ  ٱنَفلَقَ فَ  ٱۡ�َۡحَر ۡزلَۡفَنا َ�مَّ  ٦٣ ٱلَۡعِظيمِ  ٱلطَّ
َ
 ٦٤ ٱ�َخرِ�نَ َوأ

�َۡيَنا
َ
َعهُ  َوأ ۡ�َعَِ�  ۥٓ ُموَ�ٰ َوَمن مَّ

َ
ۡغَرۡ�َنا  ٦٥أ

َ
 ]٦٦: ٦٣[الشعراء: .﴾٦٦ ٱ�َخرِ�نَ ُ�مَّ أ

بدنبال آن به موسی پیام دادیم که عصاي خود را به دریا بـزن،  «ترجمه: 
دریا از هم شکافت و هر بخشی همچون کـوه بزرگـی گردیـد و در آنجـا     

نزدیـک گردانیـدیم، موسـی و جملگـی     ) قـومش  به موسـی و ( دیگران را
 ».ت دادیم سپس دیگران را غرق کردیمهمراهان او را نجا

عاشورا  روز و بنی اسرائیل را نجات داد، که خداوند موسی  روزي
و بنی اسرائیل اینروز را بخاطر شـکر گـذاري خداونـد     بود، لذا موسی
 روزه گرفتند.
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ـ   ص کـه پیـامبر   روایت اسـت زمـانی   ماز ابن عباس  منـوره   ي هبـه مدین
 ص گیرند، آنحضـرت  می روزه هجرت نمود، یهودیان را دید که روز عاشورا

گفتنـد: ایـن روز   » ه روزي است که شما روزه میگیرید؟چ این«از آنها پرسید: 
وقـومش را نجـات داد    با عظمتـی اسـت خداونـد در ایـن روز موسـی      

ایـن روز را بخـاطر شـکر     وفرعون ولشکرش را غرق نمود، لـذا موسـی   
 وسپاس خداوند روزه گرفت ومـا نیـز ایـن روز را روزه میگیـریم، پیـامبر      

همین بـود   ».هستیم تر از شما به موسی شایستهتر و  پس ما نزدیک«فرمود: 
ابـن   .1روز را روزه گرفت و امر بـه روزه گـرفتن آن نمـود    این صکه پیامبر 

 ،آب ي هگوید: نوح و موسی علیهمـا السـالم در معجـز    می رحمة الله علیهحجر 
بـراي   و دریـا مشترك هسـتند زیـرا طوفـان کشـتی نـوح را حمایـت نمـود،        

و هر دو با مردم مؤمن قومشان نجات یافتند، به همـین   شکافته شد موسی
 .2»شکر گزاري خداوند اینروز را روزه گرفتند منظور هردو بخاطر

 در عاشورا صمان  روزه گرفتن پیامبر گرامی
منـوره  قبل از هجرت و در مدینه مکرمه روز عاشورا را در مکه  صپیامبر

نخسـتین روزگـار   گرفـت، ایـن روز خجسـته از     مـی  بعد از هجرت روزه
 قداست و عظمت بس بزرگی داشت، پیامبر شریعت محمدي منزلت و

معظمه قبل از هجرت اینروز را با روزه گرفتن زنـده نگهداشـته    ي هدر مک
بود اگرچه دیگران را به آن امر ننموده بود، و این دلیل اصالت و نجابت در 

به روزه گـرفتن و شـکرگذاري    ص حضرت روز است که آن عبادت این
 نمود. می را سپري خداوند آن

                                           
 .٢/٧٩٦مسلم  -١
 .ـ فتح الباري٢
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در روز عاشورا را به چهار مراحل تقسیم  ص علما روزه گرفتن پیامبر
 قرار ذیل است: از که  اند هنمود
 ص حضـرت  آن منـوره  مکرمه قبل از هجرت به مدینـه  ي هدر مک -1

امـر   دیگر را بـه آن  یگرفت وکس می ی روزهیبه تنهاروز عاشورا را 
 نکرد. 

رمضـان   ي همنوره بعد از هجرت نمودن و قبل از اینکه روز ي هدر مدین -2
 آن روز عاشــورا رافــرض گــردد یعنــی در محــرم ســال دوم هجــرت 

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

روز عاشـورا را   ص رمضان آنحضـرت  ي هبعد از فرض شدن روز -3
یاران خود را به آن امر نکـرد، بلکـه اختیـار روزه     ولیروزه گرفت 

ین روز به آنهـا گذاشـت، لـذا بعضـی از     ا را در نگرفتن گرفتن و یا
 گرفتند.  روز را روزه نمی این ص یاران پیامبر

در سال دهم هجري، و یک سال قبل از رحلـتش از دنیـا    ص پیامبر -4
اضافه نمـودن نهـم و یـازدهم    گرفت و خواستار  هرا روز روز عاشورا

ماه محرم با روز دهم گردید، تا با یهود مخالفت صورت گیـرد، ولـی   
روز نهم و یازدهم را با دهم نتوانست روزه بگیـرد،   ص حضرت آن

   .1التسلیماتعلیه أفضل الصلوات و .چون به رفیق اعلی پیوست
 
 
 

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

 روز عاشــورا را قبــل از فــرض شــدن رمضــان روزه نکــرام  ي هصــحاب
آنها را به روزه گرفتن اینروز ترغیـب نمـوده    ص گرفتند چونکه پیامبر می

بود ولی بعد از فرض شدن رمضان روزه گرفتن عاشورا اختیاري باقی ماند 
آنهـا روزه نمـی   از گرفتند و بعضـی   می روز را روزه بعضی از صحابه این

 عبارتنـد از:  گرفتنـد  مـی  روز را روزه که اینن صحابه از عده  گرفتند، آن
ابوبکر صدیق، عمر فاروق، علی بن ابی طالب، عبدالرحمن بن عـوف، ابـو   

اشعث بن قیس، عبد اهللا بن عباس، معاویـه   ،موسی اشعري، قیس ابن سعد
و از تابعین ابـن سـیرین، ابـن    أجمعین.  نبن ابی سفیان، شقیق بن سلمه 

 حق سبیعی، علی بن حصین، سعید بن جبیر و طاوسشهاب زهري، ابو اس
  .1گرفتند روز را روزه می اینرحمهم اهللا أجمعین 

عاشورا داشـتند و مـردم را    ي هو یارانش اهتمام خاصی به روز ص پیامبر 
 ،صگوید: پیـامبر   می نمودند، ابن مسیب می به روزه گرفتن تشویق و ترغیب

عمـر  حضرت  .2نمودند می عاشورا امر به روزه گرفتن روز م ابوبکر و عمرو 
شخصی را نزد حارث بن هشام فرسـتاد تـا اینـروز را روزه بگیـرد و      فارق

   .3خانواده اش را نیز به روزه گرفتن امر نماید

                                           
 .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 موسی اشعري بن ابی طالب چنانکه علی 
بـن   نند علیگوید: هیچکس را ما می نمودند، اسود بن یزید می عاشورا امر
ابـو   1موسی ندیدیم که به روزه گرفتن عاشورا امـر نمایـد  ابو  و ابی طالب

 شـنیدم کـه در روز عاشـورا اعـالن     علـی حضـرت  گوید: از  می معاویه
روز را  ي هنمود: اي مردم اگر کسی چیزي خورده باشـد پـس باقیمانـد    می

نهـم و  فرمود تا روز  می امر ن روایت است که علییهمچن 5روزه بگیرد،
 روزه گرفته شود زیرا گناهان سال قبل را محـو  یازدهم با روز دهم احتیاطاً

 ي هپـس باقیمانـد   و در طول روز یادش آمد نبود متوجهکسی  اگر، کند می
بـه روزه گـرفتن    گفته شد که علی ل. به عایشه 6روز را روزه بگیرد

 ص امبرهمه به سنت پی از: علی فرمود لنماید! عایشه  می عاشورا امر
. روایات فوق و دیگر روایات داللت به حرص ایـن صـحابی   2است داناتر

 نماید. می جلیل القدر به روزه گرفتن عاشورا
مانند عبـداهللا بـن مسـعود و عائـذ مزنـی و       ص بعضی از یاران پیامبر

روزه گرفتن عاشورا را ترك نموده بودند ولی أجمعین  نعبداهللا ابن عمر 
 ي هگرفتند، و علـت و انگیـز   می آنها اینروز را روزه روایاتی وجود دارد که

ـ        ي هروز ي هروزه نگرفتن آنها اینسـت کـه نمـی خواسـتند منزلـت و مرتب
 گرفتنـد و گـاهی تـرك    مـی  عاشورا بلندتر از رمضان گردد لذا گاهی روزه

  .3عاشورا اختیاري و نفلی است ي هکردند تا به مردم بفهمانند که روز می

                                           
 .٤/٢٨٧ـ مصنف عبدالرزاق ١

 .٣٨٩  ـ تهذیب اآلثار ص ٥
  .٣٩٠ثار ص تهذیب اآل -٢

 .١٠/٥٦مصدر سابق و عمده القاري  - ٣
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 عاشورا ش و اهل جاهلیت در روزروزه گرفتن قری

روایات زیادي وجود دارد که داللت واضح بر روزه گرفتن اهـل جاهلیـت   
عاشـورا از   ي هگویـد: روز  می کند، ابن قیم می بویژه قریش در روز عاشورا

 نمودند، در می شد و اینروز را تعظیم می جمله شعائر دینی قریش محسوب
 .1»گرفتند می زهپوشانیدند و رو می ین روز کعبه راا

روایت اسـت کـه فرمـود: قـریش در عهـد       لاز ام المؤمنین عایشه 
به روزه گـرفتن آن   ص گرفتند. سپس پیامبر می جاهلیت، عاشورا را روزه

 هـر : «فرمـود  ص رمضان فرض گردیـد، پیـامبر   ي هامر فرمود تا آنکه روز
 .2»خواهد روزه نگیرد می گیرد و هرکه هخواهد روز می سک

شـود کـه    مـی  احادیث چنین فهمیده ي ه: از مجموعفرماید می نوويامام 
 و یـا دیگـران اینـروز را روزه    یهـود  چـه  اهل جاهلیـت، چـه کفـار قـریش    

کیـد نمـود، سـپس سـبکتر از     أگرفتند، تا اینکه اسالم به روزه گرفتن آن ت می
 . 3تآکید اولی آن باقی ماند

روز  ه چرا ایـن مگر چگونگی و سبب روزه گرفتن آنها واضح نیست ک
گرفتند؟ و آیا از فجر تا غـروب آفتـاب از خـوردن و نوشـیدن      می را روزه

 یافـت؟  می ورزیدند؟ یا اینکه از یک غروب تا غروب دیگر ادامه می امتناع
 واهللا اعلم

                                           
 .٧٠/ ٢زاد المعاد  - ١

 .بخاري ومسلم باب صوم عاشورا - ٢

 .٨/٩شرح مسلم  - ٣
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 روز عاشورا بود؟ ،زینت روزآیا 

َ�ٰ  َولََقدۡ ﴿ فرماید: می خداوند در سوره طه
َ
َب َو� َر�َۡ�ُٰه َءاَ�ٰتَِنا ُ�ََّها فََكذَّ

َ
 ٥٦أ

�ِضَنا �ِِسۡحرَِك َ�ُٰموَ�ٰ  قَاَل 
َ
ِجۡئتََنا ِ�ُۡخرَِجَنا ِمۡن أ

َ
تَِينََّك  ٥٧أ

ۡ
 ۦ�ِِسۡحرٖ ّمِۡثلِهِ  فَلََنأ

نَت َمَ�ٗ�ا ُسوٗ  ۥبَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنَك َموِۡعٗدا �َّ ُ�ۡلُِفهُ  ٱۡجَعۡل فَ 
َ
 قَاَل  ٥٨ى َ�ُۡن َوَ�ٓ أ

ن ُ�َۡ�َ  ٱلّزِ�َنةَِموِۡعُدُ�ۡم يَۡوُم 
َ
 ]٥٩ -٥٦ :[طه .﴾٥٩ُضٗ�  ٱ�َّاُس َوأ

معجزات خود را به فرعـون نشـان دادیـم، ولـی او      ي ههم ما«ترجمه:  
گفت: اي موسـی!  )فرعون(و سر پیچی نمود.  تکذیب کرد )آنها را ي ههم(

سـرزمین خودمـان بیـرون    آیا آمده اي که ما را با این جـادوي خـویش از   
آوریم موعد آن  می هم جادوئی همسان جادوي تو را براي تو کنی؟ یقیناً ما

مکـان  ما را معین کن، موعدي که ما و تو از آن تخلف نکنیم، و وعده گاه 
 )موسـی (آن نسبت به همگـان یکسـان باشـد.     ي هصاف و مسطح و فاصل

آراینـد. بایـد    مـی  را گفت: میعاد ما و شما روز جشنی است که در آن خود
ماجرائی را ببینند که میان ما و شـما   تا(مردم در چاشتگاه گرد آورده شوند 

  )».گذرد می
را به فرعـون ثابـت    خداوند متعال خواست تا صدق نبوت موسی 

 (علیـه السـالم)  (وقتی موسـی   ید بیضاءی چون عصا، یها نماید، لذا معجزه
 آورد همچــون نــور مطلــق مــی بــرد و بیــرون مــی دســتش را زیــر بغلــش

)، قورباغـه ، قحطی، کمی در ثمرات، طوفان، ملخ، شپش، بقه (درخشید) می
 را پیاپی به موسـی  ،ها ناپدید شدن اموال، گره شدن قلب خون، محو و

عطا فرمود تا فرعون به خود آید و از استکبار و غـرور و تکـذیب دسـت    
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ه جادوگري نمـود، و  را متهم ب فرعون بخود نیامد و موسیولی کشد، 
 جادو با وي مقابله نماید و به مردم بفهمانـد کـه موسـی    خواست تا با

جادوگري بیش نیست و از موسی خواست تا روز مقابله بـا جـادوگران را   
زینت اسـت، فرعـون بـراي     روزما  ي هگفت: وعد ن نماید، موسییتعی

ف و برجسته را و از هر سو جادوگران معرو خود را کامال آماده کرداینروز 
رسـید و فرعـون بـا    فـرا  زینـت   روزخواست تا بـر موسـی غالـب آینـد،     

جادویشـان را بـه   جادوگرانش وارد میدان شدند، موسی از آنها خواست تا 
 بـه میـدان   و عصـاهاي خـود را  هـا   ، جـادوگران ریسـمان  نمایش بگذارند

هـا بـه   رمارها و اژدگویا که  چنین ظاهر شد موسیدر چشم ندند، کاف
خداوند بـه وي اطمینـان    ولیدر دل ترسید  رکت آمده است، موسیح

عصـاي  نـد،  کنمـود تـا عصـاي خـود را بیف     هسـتی و امـر   برترداد که تو 
آنچـه را کـه جـادوگران     ي ههم در میان بهت و شگفت همگان موسی

نده بودند فرو برد، جادو گران همه به سجده افتادنـد و بـه خداونـد و    کاف
  .1دندپیامبرش ایمان آور

و مفسرین بزرگ اسالم مانند ابن عباس، ابن عمـر، سـعید ابـن جبیـر،     
از کریب بن سعد روایـت   .2اند هزینت را روز عاشورا گفت این روزابوحیان 

است که عمر بن خطاب چنـین فرمـود: خداونـد تبـارك و تعـالی در روز      
 ي هزینـت یعنـی روز   روزرمضـان و   ي هاي جـز روز  روزههیچ رستاخیز از 

  .3مورد باز پرس قرار نمی 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 عباسیها  عاشورا در عهد اموي

گرفتنـد، تـا اینکـه عهـد      می به همین ترتیب مسلمانان روز عاشورا را روزه
 هجري حضرت حسین 61در سال  متأسفانه یزید بن معاویه فرا رسید و

ز دهـم  مصـادف بـا رو   به شهادت رسید، روز شهادت حسـین در کربال 
هاي مختلفی از خـود  پیامددردناك  ي هاین حادث .هجري بود 61محرم سال

 بجا گذاشت.
اینروز را  ،(اما در واقع ناصبی) سنی مذهب (به ظاهر) يها بعضی اموي

زدنـد   می پوشیدند و سرمه می روز فرخنده و عید شمردند، لذا لباس جدید
ي هـا  شـیرینی و غـذا  و نمودند  می اینروز را تجلیلها  و با مراسم و مهمانی

 .کردند می تقدیم خوب به مردم
اینروز را مـاتم گرفتنـد، و   فرزندانش و  علی بن ابی طالب پیرواناما 

غـم و  ریختند و اظهار  می اشک بخاطر یاد بود شهادت حضرت حسین 
 .ورزیدند می نمودند، از خوردن و نوشیدن چیزهاي خوب امتناع می اندوه

ـ بن یوسف در عهـد عبـدالملک، والـی عـراق تع    هنگامیکه حجاج  ین ی
ي ها گردید مردم را مجبور به پوشیدن لباس جدید، خوردن و نوشیدن غذا

گـاهی   متأسـفانه  ی و سرور نمود، به همین خـاطر حالخوب و اظهار خوش
  .1داد می رخها  و شیعهها  میان سنی ییها و زد وخورد درگیریها

                                           
 . هـ١٣٦٨سال  ٥حسن السندوبي عدد -سالملواء اإل -١
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و حصول اجر  ص پیامبر بزرگ اسالمروز عاشورا باید بخاطر اقتدا به 
ی و یـا غـم و   حالخوش شادي و ثواب روزه گرفته شود، نه بخاطر اظهار و

 ندارد.کسی ارتباطی به خوشی و غم هیچ اینروز  ي همصیبتی، چون روز
ها  ابتداي عهد عباسی وها  عهد امويهمان ترتیب روز عاشورا در  بدین

عث ایجاد تفرقـه و زد و  ابمتأسفانه بود که  منحرف شدهاصلی اش  سیراز 
  .1گردید می سنتاهل ي خونینی میان شیعه و ها خورد

 ها عاشورا در عهد فاطمی

، گرفـت پـا  عربـی  مغرب  هجري در مصر و 358ها در سال  دولت فاطمی
اهتمام خاصی به روز عاشـورا داشـت تـا     این دولت شیعه مذهب توجه و

تأمین نماید و مردم را بخود جلب  اهمصالح سیاسی خود را از این ر بتواند
کردند که روز عاشورا روز عـزاداري و نوحـه سـرایی و     می اعالنکند، لذا 

این دولـت توانسـتند نفـس     ي هزیر سای شیعیان در، اظهار غم و ماتم است
خواهنـد اجـرا    مـی  طوریکـه هـر   کشند و مراسم مذهبی خویش راب یآرام

 567زوال دولـت شـان در سـال     هجـري تـا  362از سال ها  نمایند، فاطمی
نمودنـد، دریـن روز بازارهـا     مـی  هجري مراسم عاشورا و غیره را تجلیـل 

 نمودند و به گریه و ناله و فغان می گردید و مردم لباس کهنه بتن می تعطیل
، شکسـتند  مـی  را هـا ظرف نـد، آمد می پرداختند، آنها به بازارها و خیابانها می

 بـراي ، مردم را از صـدقه و خیـرات جـز    نمودند می ي آب را پارهها مشک
  .2دادند می را دشنام ند و قاتلین حسینکرد می منع عزاداري

                                           
 .هـ ١٣٨١سال ١ـ األزهرـ محمد رجب بیومي عدد ١
 .٣٢٠ـ ظهور خالفةالفاطمیین وسقوطها ص٢
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 ها عاشورا در عهد ایوبی

هجري جانشین دولـت فـاطمی در    567 ها در سال که دولت ایوبی هنگامی
د، روز عاشـورا را  شـ هاي دولت شان مسـتحکم   مصر و شام گردید و پایه

گرفتنـد، دریـن روز    می و آنرا جشن کردنداعالن  شادي و خوشحالیروز 
بـا کمـال    کردنـد و  مـی  مردم انواع و اقسام غذاهاي لذید و دلپـذیر آمـاده  

 بـه مـردم و مهمانـان تقـدیم    و هاي گوناگون آماده سـاخته   شیرینی مهارت
حنا را دست و پایشان ند، پوشید می نمودند، درین روز همه لباس جدید می

کردنـد،   مـی  وسائل خانـه را تجدیـد   حتید، زدن می و چشمانشان را سرمه
 اینگونـه آورد،  مـی  را به خشم و غضـب  یانکه شیع ی میشدیخالصه کارها

در روز عاشـورا از   عزاداريماتم و  خیال کنندمردم  کهکارها باعث گردید 
  .1استاهل سنت از ویژگی  شادي و خوشحالی ویژگی شیعه و

 عاشورا در عهد آل بویه

زیـر  هـا   خالفـت عباسـی   که شیعه علوي بودند در عهـد  آل بویهبغداد را 
معزالدوله  عباسی نتوانست با حاکم بغداد ي هتصرف خود در آوردند، خلیف

ر والیات خالفت اسـالمی وي را تـابع خـود    یید و مانند سابیادیلمی کنار 
ي زیـادي را  هـا  بـدعت  بغـداد هجـري در   352سازد، معز الدوله در سـال  

 و روز عاشـورا، روز مـاتم   کـه صـادر کـرد    دسـتور جمله از  اختراع نمود،

                                           
 .٢/٣٨٥ـ المواعظ واالعتبار ١
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بازارهـا بسـته   مردم باید لباس غم بـتن نماینـد و    ي هباشد، و هم عزاداري
نیـز در روز عاشـورا    هارستورانها و هتل گردد، ممنوع، خرید و فروش شود
بـا گریـه و فغـان و    ها  تا زندستور داد کارشان را متوقف سازند. وي  باید

، بیاینـد  بـه خیابانهـا   پـاره گریبانهـاي   روي خـونین و  و و سر باز،موهاي 
 عراق از عهد معزالدوله تا امروز عاشورا را به همین ترتیب تجلیـل  یانشیع
 .1نمایند می بتن لباس سیاه نمایند، و می

 افراطبویه غلو و  آلدولت  شیعیان: نویسد می ةالنهایة والبدایابن کثیر در 
به صدا ها  در روز عاشورا طبل دور و بر آندر بغداد و  زیادي نمودند، مثالً

هـا   مغـازه  ریختنـد، و بـر   می آمد، در راهها و خیابانها خاکستر و کاه می در
اکثـر آنهـا از   کردنـد.   می ماتم و عزاداريمردم  ،گردید می آویزانسیاه چادر

تشنه به  که حسین با گویا ورزیدند تا می ین روز امتناعا نوشیدن آب در
هـا   گریـه و نالـه بـه خیابـان     باها  . زن، همدردي کرده باشندشهادت رسید

 کردنـد، و  مـی  زدنـد و گریبـان پـاره    مـی  وبه سر و صورت خودآمدند  می
  .2گردید می ین روز اجراا در يهاي زشت و شرم آور بدعت

خراسـان، عـراق و    :ماننـد ، : در سر زمین عجمنویسد می مالعلی قاري
از شیعه بجا مانده اسـت، آنهـا در روز    ینهر منکرات و اعمال زشتءالماورا

و صـورت  و  ، سـر آمدند میها  خیابانبه  و ند.پوشید می عاشورا لباس سیاه
ند و مدعی بودند که دوستان اهل بیت کرد می ر بدن خویش را مجروحیسا

 .3هستند، در حالیکه اهل بیت از آنها بیزارند

                                           
 .٧٥ ص ١٣٨١محرم ١/٣٣،األزهر ٣/٣٣٤الظاهرة  ـ النجوم ١

 .٨/٢٠٤ البدایة والنهایة ـ ٢

 .٤٧٥اسرار مرفوعه ص  ـ٣
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گیرنـد، بـه    مـی  روز عاشورا محفلیان در ر کشورها شیعیچنانکه در سا
، بحرین، کویت، و سوریهطور مثال در عراق، ایران، هند، افغانستان، لبنان، 

بتن نمودن لباسـهاي  و مساجد سیاه پوش کردن  شیعه نشین با دیگر مناطق
روز عاشـورا را روز مـاتم و عـزا بـر حضـرت       گردد، آنهـا  می سیاه تجلیل

  .1دارند می اعالم حسین

گیرد و باید از آن  می ی که در عاشورا صورتیها بدعت
 دوري جست

و ی را اختـراع نمـوده   یهـا  در این روز با عظمـت و مبـارك مـردم بـدعت    
: شـیطان  نویسـد  می ، شیخ االسالمگشتند می ناپسندمرتکب اعمال زشت و 
نمایـد:   طی آن ایجاد توانست دو بدعت حسین بعد از شهادت حضرت

گریـه و فغـان و   و ، به سـر و صـورت  زدن  زاداري وو ع یکی بدعت ماتم
بزرگـان صـدر اسـالم    طی آن ی که یسرا و مداحی و نوحه تشنگی کشیدن

 شهادت حضـرت در جرم  که کسانیگیرند، حتی  می طعن قرار مورد لعن و
هـا   گیرنـد و قصـه   مـی  دست نداشتند مورد لعـن و دشـنام قـرار    حسین
 در، این اعمال باعث گردید تـا  ندا هرا ساخت یکاذب و دروغین تهايوحکای

عزاداري کـردن  ایجاد گردد. ماتم گرفتن و  میان مسلمانان اختالف و تفرقه
بـر  و اینکه  .ز نیستیمسلمانان جا ي هگریه و فغان بر مردگان باتفاق همو 
گذشته، نالـه و فغـان صـورت گیـرد از گناهـان بـزرگ        و مصیبتهايها  غم

چنانکـه  هم، اند هاز آن منع نمود صرود که خداوند و پیامبرش  می بشمار

                                           
 .٧٨ص ١٣٨١محرم ١/٣٣ـ ازهر، بیومي  ١
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و  ص پیـامبر  یسـت و و سـرور در روز عاشـورا درسـت ن    شـادي بدعت 
 شـادي اینروز نه روز  پس ،اند هاینکار را سنت نگذاشت بعد از ایشانخلفاي 

  .1و سرور است و نه روز غم واندوه
ـ   ها  بدعت دیگراز  ع آن بـر فقـرا و   در این روز پخـتن حبوبـات و توزی

ولـی تشـخیص   اینکار ثـواب زیـادي دارد،    ادعا دارند کهمساکین است. و 
 ثابـت شـده باشـد    ص پیـامبر  ازکـه   دلیـل قـاطع   کارهایی که ثواب دارد

 خواهد، لیکن دلیلـی وجـود نـدارد پـس ایـن کـار بـدعت و گمراهـی         می
س یـن روز، پوشـیدن لبـا   ا شده در ختراعي اها بدعتدیگر و از  .2باشد می

سـرمه   و خریدن ضروریات منزل خیلی خوب و و خوراك ججدید، و خر
زیـارت مسـاجد و    ودیـدها  باز و و غسل نمودن، دید کردنحنا  کشیدن و

و نـه خلفـاي    ص که نـه پیـامبر   ییبدعتها دیگر، و ها ها و آرامگاهستانقبر
راشدین و نه علماي بزرگ اسالم مانند امامان چهار مذهب اهل سنت و نه 

لیث و غیره این اعمال را انجام داده  اسحق بن راهویه و ثوري وو اوزاعی 
  .3اند هو سنت گذاشت

  .4احادیثی که درین مورد ذکر است همه موضوع و ساختگی است 
ت است بطور مثال زکـات در  ن تأخیر زکات تا روز عاشورا بدعیهمچن

بـه  گردد ولی آنـرا تـا روز عاشـورا     می واجب بر اوماه صفر یا ربیع االول 
 در اینصـورت ، شاید قبل از عاشورا بمیرد یا مفلس گـردد،  اندازد می تأخیر

                                           
 .٢/٣٩٦وکشاف القناع  ٢٥/٣١٠ی، مجموع فتاو٢/٣٢٢ـ منهاج سنت ١
 .٨/٤١٧ـ دین خالص از سبکي ٢
 .٢٥/٣١٢ـ فتاوي شیخ االسالم ٣
 .١٦٧صـ سفر سعادت  ٤



 حقیقت عاشورا     44

تأخیر در دادن حقوق  اینکه ین بدترا از و ماند می وي باقی ي هزکات بر ذم
درنگ نمـودن غنـی   «فرماید:  می صمبرگردد. پیا می ظلم محسوبدیگران 

یـن روز  ادر  نزنابعضی از ی که یها از بدعت .1»در اداي حقوق ظلم است
اگر کسی اینکار را نکـرد حـق    که گویااست  کردنبه آن اعتقاد دارند، حنا 

و دود  خوش بوعنبر و چوب ن خریدن یعاشورا را ادا ننموده است، همچن
. انـد  هاگر اینکار صورت نگیرد گناه بزرگی مرتکب شد که گویانمودن آن، 

را تا سال آینده نگه میدارند و در طـول سـال از    عجیب اینکه همین چوب
بـه زنـدانی    آنخـوش   و بـوي که اگـر دود   ندکنند و معتقد می آن استفاده

ن اعتقاد دارند که این خـوش بـوئی   یرسد از زندان رها خواهد شد. همچنب
قـاطع و  اسـت و دلیـل   خطرناك  يچنین اعتقاد .ستعالج نظر و مرض ا

اعمـال را زنهـا از    گونـه  دلیلـی وجـود نـدارد و ایـن     امـا ، طلبد می محکم
  .2اند هشان اختراع نمودخود

بـدعت در دیـن خـدا، و عمـل     هر گونه ارتکاب  صمان  پیامبرگرامی
که خداوند را  اند هکردو اینرا واضح  .اند هنمودن به آن را به شدت منع نمود

 بـر حسـب  نـه  و عبادت کـرد،   صباید مطابق سنت و عملکرد پیامبرش 
کس عملی انجام دهد کـه  هر«د: نمیفرمای چنانکهان. دیگراختراعات  گفته و

  . 3»دین ما آنرا تأیید نکند مردود است

                                           
 .ـ متفق علیه١

 .١/٣٩١ـ مدخل از ابن حاج ٢

 .ـ متفق علیه٣
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 دیـن مـا   کسـی در ایـن  هر «ودر لفظ دیگري چنین روایت شده است: 
  .1»یست، مردود استکه از آن ن ایجاد کندچیزي 

قابـل  و مردود بـوده   نباشد صهر کاري که مطابق سنت پیامبر یعنی: 
 قبول نیست. 

و یـارانش و در عهـد    صی که ذکر شد در عهد پیامبر یها بدعتپس 
 61در سـال   حضرت حسین  شهادت، بلکه بعد از هتابعین وجود نداشت

 ندولـت فاطمیـا  ي بعد خصوصاً در عهد ها هجري ظاهر گردید، و در سال
ي شیعه نشین مانند ایـران،  ها اشکال مختلفی بخود گرفت و در اکثر کشور

بشـکل   افغانسـتان  و پاکسـتان  وعراق و بعضی مناطق مصر و لبنان و هند 
 عجیبی انتشار یافت. 

بی خبري مسـلمانان از   امثال اینها وها  عوامل اساسی انتشار این بدعت
اسـت، اگـر هـر مسـلمانی      یدین، و سکوت و عـدم انکـار چنـین اعمـال    

 کرد هرگز به این حد می اطرافیانش را آگاهش دوسع و توان خو ي هازاند هب
 ماند.  می سالم باقی ،اسالمی ي هجامع نمی رسید و

 انـد  هداشـت را از بدعت و نوآوري در دیـن بـر حـذر     انامتش صپیامبر
بپرهیزید، زیرا هـر امـر نوپیـدا    (در دین) پیدا  از امور نو«ه میفرماید: چنانک
  .2»گمراهی است یو هر بدعت بدعت

کوشـا  هـا   مسلمان! باید در راه از بین بردن بـدعت  و خواهر برادرپس 
دوستانه بدعت است  ي هباشیم، و در روز عاشورا به هر مسلمانی که آغشت

                                           
 .ـ متفق علیه ١

 .صحیح سنن ابي داود، ٣/٨٧١لباني ألـ صححه ا٤/٢٠١ـ سنن ابي داود  ٢
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 را تشویق به تـرك آن کنـیم تـا    اوت و بفهمانیم که این اعمال نادرست اس
 . یمدنیا و آخرت رستگار گرددر  همه مان

 عاشورا ماتم در روز

 لبـاس سـیاه  و ، کننـد  مـی  در روز عاشورا ماتم و سوگواري اعـالن یان شیع
نماینـد، در بعضـی منـاطق شـیعه نشـین       می اظهار غم و اندوه پوشند و می

آیند و خود را با زدن قمه  می و مردان به خیابان ان، زنشود می بستهها  مغازه
دهنـد و بـا نوحـه     مـی  سـر ند و گریه و ناله و فریاد کن می و زنجیر زخمی

قـاتلین حضـرت    خوانی و با نثار کلمات زشت و لعـن و نفـرین گویـا از   
گیرد که با  می ین روز اعمالی صورتا خالصه در گیرند می انتقام حسین

ی که مخالف شرع اسـت و بـا روح و   یها و بدعت یستعقل سلیم موافق ن
  .1ي نداردتعالیم اسالم سازگار

بـر مـرگ    کـه  انـد  هنفرمودبه ما  صبزرگوارمان و پیامبرمتعال خداوند
کـه   کسـانی پیامبران پیشین ماتم و سوگواري نمائیم، پس چطور بـر مـرگ   

 !؟نماییم می آنها پائین تر از انبیا است سوگواري ي همرتب
نقل شده و نه از مسلمانان صدر اسالم کـه   صنه از پیامبر گرامی مان 

 گرفته باشند. و عزا آنها بر مصیبتی ماتم 
 کنـد  مـی  هر مسلمانی را غمگین و ناراحت حسینحضرت شهادت 

و از سرداران بزرگ اسالم و از علمـاي   ص پیامبر عزیز ي هنو ایشانزیرا 
ولـی بایـد   بـود،   اوتمنديسـخ  و عکرام بود، وي مرد عابد، شجا ي هصحاب

                                           
 .هـ ق ١٣٨٤محرم ٢٢/ سال ١علي واحدي وافي عدد دکتر  سالمـ منبر اإل١
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مـا در روز عاشـورا بخـاطر شـهادتش      ي هآنچه را که برادران شیع پذیرفت
ـ   انجام میدهند نادرست است، و اکثر این کارها سـاختگی   ي هاسـت و جنب

 ايچـرا بـر   ،و بـود اتـر از  و بهافضل  علی ایشان پدر و اال نمایشی دارد
 در نزد اهل سنت از علـی  ن عثمانیماتم نمی کنند؟! همچن ششهادت
 عزاداري نمی کند.روز شهادتش کسی  در است ولیبهتر 

کسـی  ایشـان  شـهادت   ايبود ولی بـر  تر از عثمانبه ن عمریهمچن
روز در تر بود ولی به از عمر ن ابوبکر صدیقی. همچنکند عزاداري نمی
 صپیـامبرگرامی اسـالم   از همه برتر خود ، عزاداري نمی کندوفاتش کسی 

در دنیا و آخرت است خداوند روحش را مانند سائر انبیـا  جهانیان که سردار 
   .1نکردعزاداري  براي ایشانقبض کرد ولی هیچکس  )(علیهم السالم

شـکیبائی   در وقت مصـیبت از صـبر و   کهواجب است  یمسلمان هر بر

ا﴿ :بگوید گیرد وبکار  ِ  إِنَـّ َّ�ِ  ٓ خداونـد و  اینکـه  تـا  . ﴾ِجُعـونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡـ ��َّـا

ِ ﴿ .ین عمل خشنود و راضی گردندا پیامبرش از ٰـِ�ِ�نَ َو�َّ�ِ ِيـنَ  ١٥٥ ٱل�َّ  ٱ�َّ
آ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعوَن  َّ�� ِ ِصيَبةٞ قَالُٓواْ إِنَّا ِ�َّ َ�َٰبۡتُهم مُّ

َ
 ]١٥٦ـ ١٥٥بقرة: ال[ .﴾١٥٦إَِذآ أ

رسـد  ببه آنهـا   بالئیر گاه و مژده بده به بردباران.کسانی که ه«ترجمه: 
 ».گردیم گویند: ما از آن خدائیم و بسوي او باز می می

اي نیست که به مصیبتی گرفتـار   هیچ بنده« فرماید: می ص گرامیپیامبر

ِ  إِنَّا﴿: شود و بگوید َّ�ِ  ٓ بسـوي  از اویـیم و  همانا ما : «یعنی .﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّا
خـدایا! مـرا در مصـیبتم مـزد داده و بـرایم از او عـوض       ». ندگانیماناو باز گرد

بهتـري   ده. مگر اینکه خداونـد او را در مصـیبتش مـزد داده و عـوض    ببهتري 

                                           
 .٨/٢٠٥ البدایة والنهایة -١
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ه کـ وفات یافت چنان )شوهرش(: ابو سلمه فرماید می دهد، ام سلمه براي او می
یعنـی  خداونـد عوضـی نیکـوتر از او،     .مرا امرکرده بود گفـتم  صاهللا رسول 
 .1را به من داد ص اهللارسول 

چنین  مدر کتاب جالء العیون از مال باقر مجلسی قول حسین بن علی 
اگر باشمیشر ظالمـان کشـته شـدم و از ایـن دنیـا       !اي خواهر«است:  آمده

رحلت کردم پس گریبانت را پاره مکن، و رویت را مخراش، وموهایـت را  
  .2»کش و فغان و ناله مکنن

و دعاهـاي زمـان    پـاره نمـودن   زدن و گریبـان  به سـر و صـورت  پس 
اظهار  یاز چنین اعمال ص پیامبر است وجاهلیت، همه حرام و نا مشروع 

پـاره  آنکه بر رویش زده و گریبـان  «فرماید:  می بیزاري نموده است چنانکه
  .3»نیست و دعاهاي جاهلیت را بخواند از ما کند

  

                                           
 .ـ مسلم کتاب جنائز١
 .١/٣٨٢ جالء العیون از مجلسيـ ٢

 .١/٣٩٨بخاري  - ٣
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 ی از کتب شیعهروایات
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 از امام صادق و ایشان از پدرش امام باقر علیهما السالم روایت

در عاشورا روزه بگیرید، نهم «  فرمود: (علیه السالم)کند که علی  می
 ».بخشد می و دهم زیرا که گناه یک سال را
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نهم و دهم عاشورا «رمود: روایت است که ف (علیه السالم)از علی 
گناهان سال گذشته است  ي هروزه بگیرید، زیرا که این کفار احتیاطًا

اگر کسی یادش نبود و خورد هر وقت یادش آمد از همان لحظه 
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ِ ذَ (أي الراوي): ك  عَ   اهللاُ َ� َص  دٌ مَّ ُ�َ  ومُ ُص يَ  نَ اكَ  َك ل

َ
 سَ وَ  آهِلِ وَ  هِ يْ ل

َّ
  ؟مَ ل

َ
 .4»مْ عَ : �َ الَ ق

                                           
 .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، «روایت است که فرمود:  ماز ابن عباس 
آیا  :گوید: گفتم می راوي -بشمار، به روز نهم که رسیدي روزه بدار

 ».گرفتند؟ فرمودند: بله می در چنین روز، روزه صحضرت محمد 

ِفيَنةُ  ْت وَ تَ اِسْ « -٥ ُوِديِّ  السَّ   يَْوَم اَعُشوَراَء ىلَعَ اجلْ
َ
َمَر نُوٌح َمْن َمَعهُ ف

َ
ِ  أ

ْ
 ِمَن اإل

ْ
ِس �

المُ  ْيِه السَّ
َ
ِْي تَاَب اُهللا �ِْيِه ىلَعَ آدَم َعل

َّ
َوُم اذل ِنِّ بَِصْوِمِه، َوُهَو ايلْ

ْ
 .1»وَاجل

هنگامی که «از امام صادق (علیه السالم) روایت است که فرمود: 
در روز عاشورا بر جودي استقرار یافت  (علیه السالم)کشتی نوح 

انسانها و جنهایی که در کشتی بودند  ي هبه هم (علیه السالم)نوح 
روز (عاشورا) روزه بگیرند و این همان روزي  دستور داد که در آن
 ».را پذیرفت (علیه السالم)آدم  ي هاست که خداوند توب

: که بهتر از آن نمی توان یافت این است صاز الفاظ رسول اهللا  -6
» ْ�

َ
َاِهلِيَّةِ  الِ مَ انلَِّياَحُة ِمْن أ

ْ
و در روایت محمد باقر مجلسی با . 2»اجل

َاِهلِيَّةِ «: لفظ
ْ

  آمده است. »انلَِّياَحُة ِمْن اجل
نوحه کردن از اعمال جاهلیت است یا نوحه کردن از « یعنی:

3»جاهلیت است
. 

ُعونَاِن « فرمایند: می صرسول گرامی  -7
ْ
 اٌل وَ عْ : إِ ا اهللاُ مَ هُ ضُ غِ بْ �ُ َصْوتَاِن َمل

 و  انلوحَ ِ� عْ �َ  ،ةٍ مَ غْ �َ  دَ نْ عِ  ٌت وْ َص وَ  ةٍ بَ يْ ِص مُ  دَ نْ عِ 
ْ
 .4»اءَ نَ غِ ال

                                           
 .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« یعنی:
 ؛یکی داد و فریاد در هنگام مصیبت و دیگري صداي نغمه :دارد می

 ».نوحه کردن و موسیقی :یعنی

 در نامه شان به رفاعه بن شداد (علیه السالم)امیر المؤمنین علی  -8
ِ « نویسد: می  إ

  ىلَعَ  وحَ انلَّ وَ  اكَ يَّ
ْ
ٍ بَ �َ  ِت يِّ مَ ال

َ
  ونُ �ُ يَ  �

َ
ِ  َك ل  سُ  هِ ب

ْ
 .1»انٌ َط ل

مبادا در جایی که قدرت داري بر مرده اي نوحه خوانی «یعنی: 
 ».کنی

من شما را از «کند که فرمودند:  می روایت صاز پیامبر  جابر  -9
کردم، یکی نوحه کردن و از دو صداي احمقانه و فاجرانه نهی 

صداي موسیقی که ساز شیطان است و صدایی که در هنگام مصیبت 
کنند، و  می دهند و گریبان پاره می شود که صورت خراش می بلند

ِْش وُُجوهٍ  ،َوَصْوٍت ِعْنَد ُمِصيَبةٍ « .2»کشند می ناله و فغان َوَشقِّ ُجُيوٍب  ،مخَ
 .»َوَرنَِّة َشْيَطانٍ 

 ْص يَ  الَ « فرماید: می (علیه السالم)امام صادق  -10
ُ
 ىلَعَ  احُ يَ الصِّ  حُ ل

ْ
 ِت يِّ مَ  ال

 وَ  يِغْ بَ نْ يَ الَ وَ 
َ
 رِ عْ �َ  الَ  اَس انلَّ  نَّ �ِ ل

ُ
 .3»ونَ ف

شیون کشیدن بر مرده درست و شایسته نیست ولی مردم «یعنی: 
 ».دانند نمی

                                           
 .١/١٤٤مستدرك الوسائل  -١

 .١/١٤٥مستدرك الوسائل  - ٢

 .٣/٢٦٦کافي ال -٣
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بودیم که  (علیه السالم)خدمت امام صادق   گوید: می فضل بن میسر -11
شخصی آمد و از غم و مصیبتی که به او رسیده بود شکوه کرد، امام 

َما إِنََّك « فرمود:
َ
ِ وَ  ،رَ جَ  تُؤْ رِبَ تَْص  إِنْ  أ  تَ �

ّ
يَك  َ�ْميِضْ  رِبُ ْص ال

َ
َدرُ  َعل

َ
ِ  ق ِيْ  ا�َّ

َّ
 اذل

دَّ 
َ
يَك َر ق

َ
نَْت وَ  َعل

َ
 مَ  أ

ْ
  .1»رٌ وْ زُ أ

صبر نکنی باز هم  شوي و اگر می اگر صبر کنی پاداش داده«یعنی: 
شود، اما در این صورت  می آنچه تقدیر خداوند باشد بر تو جاري

 ». گنهکار خواهی شد

نَا بَرِيْ « فرمودند: صرسول اهللا  -12
َ
  ءٌ أ

َ
ْن َحل  َص َق وَ ِممَّ

َ
 .2»هُ َع َصْوتَ َوَر�َ  َق ل

(بخاطر مصیبت) مویش را بتراشد و  من بیزارم از کسی که«یعنی: 
 ».کندصدایش را بلند 

از فریاد  صروایت است که و پیامبر  (علیه السالم)از امام صادق  -13
کشیدن در هنگام مصیبت و از نوحه کردن و نوحه شنیدن و به 

 .اند هصورت زدن نهی کرد
ُمِصيْ َ� �َ «

ْ
نَِّة ِعْنَد ال ِ وَ  ةِ احَ يَ  َ�ْن انلَّ َ� �َ َبِة وَ  َ�ْن الرَّ

ْ
ْ  اِع مَ تِ سْ اال

َ
 َ�ْن َ� َها و�َ إيِل

وَْجهِ تَْصِفيْ 
ْ
 .3»ِق ال

از امام صادق یا باقر علیهما السالم پرسیده شد که نماز با کاله سیاه  -14
زیرا که رنگ سیاه لباس   با آن نماز نخوان،«چگونه است؟ فرمودند: 

 تُ « ».اهل دوزخ است
َ

إِ�ََّها بِلَاُس �ِيْ  لِّ َص ال
َ
ْهلِ  َها ف

َ
 .4»انلَّارِ  أ

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

 .١/١٦٣من الیحضره الفقیه -٤
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 « روایت شده که فرمودند: (علیه السالم)از امیرالمؤمنین علی  -15
َ

ال
 
ْ
وَ بِ تَل إِ�ََّها بِلَاُس ُسوا السَّ

َ
سیاه نپوشید که لباس «یعنی:  ».فِْرَعْونَ  اَد ف

 .1»فرعون است

خواهرم! اي أم کلثوم! اي «در روایت دیگري آمده است که فرمود:  -16
 فاطمه! اي رباب! مواظب باشید اگر من شهید شدم براي من گریبان

 .2»پاره نکنید و صورت نخراشید

 قسمت  خواهرم!«و در روایت دیگري آمده است که فرمود:  -17
دهم، قسمم را نشکن، هر گاه شهید شدم هرگز براي من گریبان  می

 ». پاره نکن و صورت نخراش و واویال نکن
ختاه«

ُ
ِ  !يا أ ْ إ

ِّ
�  

َ
 أ

ْ
 ُت عَ مْ سَ ق

َ
 يْ ل

َ
 ِك ، ف

َ
َسِ�  يْ بِرِّ أ

َ
َّ �َُشيقِّ  الَ   .ق  الَ ا، وَ بً َجيْ   يلَعَ

 ْ
َ

َّ  يِشْ مِ خت َّ  يِعْ تَدْ  الَ ا، وَ هً جْ وَ  يلَعَ ِ  يلَعَ  ب
ْ
 ذَ إِ  ورِ بُ اثلُّ وَ  لِ �ْ وَ ال

َ
 ا هَ نَ ا أ

َ
 ل

ْ
  .3»ُت ك

 ِصيَنَك َ�عۡ  َوَ� ﴿ کریمه ي هدر تفسیر آی (علیه السالم)از امام صادق 
 اَ « نقل شده که فرمود: ]١٢[الممتحنة:  ﴾ُروٖف َمعۡ  ِ� 

ُ
َمْعُروف

ْ
 ل

َ
ْن ال

َ
أ

ْمَن وََجهً بً يْ ْقَن جَ �َْشقُ  طِّ
َ
 يُل

َ
 يَْدُعوَن َوْ�الً ا َوال

َ
 َ�قُ  ا َوال

َ
رْبٍ  نَ مْ َوال

َ
  ».ِعْنَد �

معروف این است که زنان گریبان پاره نکنند و به سر و «یعنی: 
 .4»صورت نزنند و واویال نکنند و در کنار قبر قیام نکنند

                                           
 .۱/۱۶۳ضره 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  صروایت است که رسول اهللا   از ابوسعید -18 
َعَن َرُسوُل اهللاِ َص�َّ اُهللا « نوحه را لعنت کرده است. ي هگوش کنند

َ
ل

ْيِه وَ 
َ
ُمْسَتِمَعةَ  آهِلِ َعل

ْ
  .١»انلَّاحِئََة وَال

 گرفته از کتاببر
 عاشورا در میزان عقل و دین

 استاد زین العابدین ابراهیمی ي هنوشت

                                           
 .٨٢/٩٣، بحار األنوار١/١٤٤مستدرك الوسائل  -١



 
 
 

 

 مراجع

 ـ قرآن کریم١

أحمد بـن علـي بـن عبـد  تقي الدین از ؛اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطمیین الخلفاءـ ٢

 .هـ١٣٨٧القاهرة ؛ القادر، أبو العباس الحسیني العبیدي، المقریزي

 .بیروت ؛از ابو ریحان محمد الخوارزمي البیروني ؛ـ اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة٣

معـروف  ،حمد بن علي بن طباطبـااز  ؛ـ الفخري في اآلداب السلطانیة والدول اإلسالمیة٤

 .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 السرار أماني من ـ بلوغ األ ٧

 .١٣٧٥ ،مطبعة الفتح الرباني ،القاهرة ،الرحمن البنا الساعاتي

دار ، الله آل جار اللهشیخ عبدالله بن جار ، از ـ بهجة الناظرین فیما یصلح الدنیا والدین ٨

 .هـ ١٤٠٦ ،الریاض ،الطیبة

 .١٣٧١مطبعة السعادة بمصر  ی،طجالل الدین سیواز  ،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  -دار الکتاب العربي ،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 ةحاشی -١٧

 .هـ ١٣٨٦الحلبي  ةمکتب ،العزیز عابدین الدمشقي الحنفي

 ی،المکتبة الکبـر ،نصاريزکریا األسالم شیخ اإل ، ازشرح المنهج یالجمل عل ةحاشی -١٨

 ة.القاهر

 .القاهرة ،دارالکتب الحدیث ،شاه ولي الله الدهلوي ، 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  ،ثورالمـأبلتفسیر لمنثور في ااالدر  -٢٢

 .هـ ١٤٠٣

   .القاهرة ،دار الکتاب المصري ،حمد غلوشأ دکتر ة،سالمیاإل 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 ،سنن أبي داود - 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 ،عالم النبالءأسیر  -٣١

 . هـ١٣٩٧دار الفکر بیروت  ،بن الهماماز اشرح فتح القدیر  -٣٢

   ة.القاهر ،المحمدیةنوار مطبعة األ ،لطحاوياز اشرح معاني اآلثار  -٣٣

 ،المکتبـة السـلفیة (فـتح البـاري)، بـن حجـر العسـقالنيصحیح البخاري بشـرح ا - ٣٤

 .القاهرة
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 ،بیة العربـي 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 ، از بدرالدینعمدة القاري بشرح صحیح البخاري -٣٨

  .المدینة المنورة ،المکتبة السلفیة ي،العظیم آباد ، ازبي داودأعون المعبود شرح سنن  -٣٩

 بیروت. ،الکتاب العربي دار ،سید سابق از فقه السنة -٤٠

لجنة علماء برئاسة نظـام  ،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 آبادياز ا، القاموس 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 واألالعمال فـي سـنن األکنز  -٤٧ 

 .هـ ١٣٩١حلب  ،سالمياإل

 ة،جـد ،دار الشـروق ،محمـد المنبجـي، از أبواللباب في الجمع بین السنة والکتـاب -٤٨

 . هـ١٤٠٣

 .بیروت ،ابن منظور ، ازلسان العرب -٤٩

حیـاء إدار  ،ابن رجـب الحنبلـي ، ازالوظائفلطائف المعارف فیما لمواسم العام من  -٥٠

 .هـ ١٣٤٢ ة،القاهر ة،العربی الکتب

دار الکتـاب العربـي بیـروت  ،نـور الـدین الهیثمـي ، ازمجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد -٥١

 .هـ١٤٠٢

   .بیروت ،دار الفکر، زکریا النوويابو از المجموع شرح المهذب -٥٢
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 .الرباط المغرب ،مکتبة المعارف ة،سالم ابن تیمیشیخ اإل یمجموع فتاو -٥٣

 . هـ ١٣٩٧دار الفکر بیروت  ،المدخل البن الحاج -٥٤

 ،سـالميدارالکتـاب اإل ،علـي القـاري مال، از مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح -٥٥

   .القاهرة

 .حمد شاکرأ تحقیقهـ ١٣٧٤ ،دار المعارف القاهرة ،احمد بن حنبل ، از امامالمسند -٥٦

 .هـ ١٩٨٧بیروت  ،مکتبة لبنان ،حمد الفیومي، از أصباح المنیرالم -٥٧

حیـدر  ،مطبعة العلوم الشرقیة ة،بي شیبأبکر 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 ،حمد الطبرانيأالقاسم از ابو ،وسطالمعجم األ -٦١ 

   .القاهرة ،دار الکتاب المصري ،شربینيال از مغني المحتاج -٦٢

 .١٩٨٣مکتبة النهضة المصریة القاهرة  ،مد شلبيحألدکتور از  ،دیانمقارنة األ -٦٣

 .مکتبة الریاض الحدیثة الریاض ،شیخ االسالم ابن تیمیة ، ازمنهاج السنة -٦٤

 . هـ١٣٢٤مطبعة النیل بمصر  ،لمقریزياز ااالعتبار المواعظ و -٦٥

 .هـ  ١٣٧٤القاهرة  ،حیاء الکتب العربیةإدار ،نسأمالك ابن  از امامالموطأ  -٦٦ 

 . هـ ١٤٠٩دار القلم دمشق  ،محمد علي الصابوني ، ازاالنبیاءالنبوة و -٦٧

وسـف بـن تغـري بـردي بـن عبـد اللـه 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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