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• ترجمه« :اي مومنان! همگي اسالم را به تمام و كمال بپذيريد و به صلح و
آشتي در آييد ،و از گامهاي شيطان پيروي نكنيد و به دنبال او راه نرويد بي
گمان او دشمن آشكار شما است و اگر بعد از آمدن دالئل واضح منحرف و
دچار لغزش شديد و به دام شيطان افتاديد بدانيد كه بي گمان خداوند توانا و
حكيم است».
• متأسفانه شيطان توانسته است ،سنت را بدعت ،و بدعت را سنت به مردم
جلوه دهد و تعدادي را بدنبال خود بكشاند.

عاشورا در لغت
• روز دهم ماه محرم را عاشورا گويند ،زيرا عدد ده را در عربي
عشر مي گويند
اين كلمه به چند لفظ مختلف در كتابهاي لغت عربي ذكر شده است
مانند :عاشوراء  -عشوراء  -عاشورا  -عشورا -عاشور بر وزن
هارون
ـ دائرة المعارف بستاني 11/445/واآلثار الباقيه از البيروني صـ 330

سبت نامگداری عاشورا په اين اسم
• در مورد نامگذاري اين روز به نام عاشورا اقوال و روايات
متعددي ذكر شده است بعضي مي گويند كه سبب نامگذاري
عاشورا به اين نام همانا دهم ماه محرم است و اين قول واضح تر
و نزديكتر به دهم ماه محرم است.

و گقته سده است كه عاشورا روری است كه خداوپد نغالی ده پيامیرش را نا ده كرامت افتخار
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اول :در اين روز ،خداوند موسي را بر فرعون نصرت بخشيد.
دوم :در اين روز كشتي نوح با سالمتي در جودي استقرار يافت.
سوم :در اين روز يونس از شكم نهنگ نجات يافت.
چهارم :در اين روز خداوند توبة آدم را پذيرفت.
پنجم :در اين روز يوسف از قعر چاه تاريك بيرون آورده شد.
ششم :در اين روز عيسي به دنيا آمد و در همين روز به آسمان برده شد.
هفتم :در اين روز خداوند داود را مورد عفو و بخشش خود قرار داد.
هشتم :در اين روز ابراهيم چشم به جهان گشود.
نهم :در اين روز چشمان يعقوب دو باره روشن گرديد و بينا شد.
دهم :در اين روز گناهان گذشته و آيندة پيامبر بزرگ اسالم ص بخشيده شد.
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• آنحضرت ص فرموده است» :كسيكه يك روز ،در راه خدا (بخاطر رضاي خدا) روزه
بگيرد ،خداوند رويش را از آتش دوزخ به اندازة هفتاد سال دور نگه مي دارد«.
بخاري 2/316
• و در حديث قدسي از آنحضرت ص روايت است كه خداوند مي فرمايد» :هر عمل
فرزند آدم براي خود اوست غير از روزه كه آن براي من است و من پاداش آن را مي
ـ مسلم 2/807
دهم «
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• 1ـ روزة داود (عليهَالسالم) افضل ترين روزة نفلي است ،پيامبر ص به عبدهللا ابن
عمرو چنين توصيه مي نمايد» :يك روز ،روزه بگير و يك روز ،نگير ،اين روزة داود
بخاري 2/52
(عليهَالسالم) بوده است كه افضل ترين روزه هاست «
• 2ـ روزة شش روز ماه شوال :از ابو ايوب روايت است كه رسول هللا صلي عليه وآله
وسلم فرمود« :كسي كه رمضان را روزه گرفته و به دنبال آن شش روز از شوال را نيز
مسلم 2/822
روزه بگيرد .مانند آن است كه هميشه روزه دار باشد«.
•  - 3روزه گرفتن سه روز از هر ماه :از ابوذر روايت است كه پيامبر ص فرمود» :اي
اباذر! هر گاه خواستي سه روز از هر ماه روزه بگيري ،پس سيزدهم ،چهاردهم ،و
ترمذي
پانزدهم را روزه بگير«.
3/125

• 4ـ روزه دوشنبه و پنجشنبه :از ابوهريره روايت است كه رسول خدا ص فرمود» :اعمال
بندگان روز دوشنبه و پنجشنبه به خداوند عرضه مي شود و من دوست دارم كه عملم در
ترمذي 3/113
حاليكه روزه دارهستم به خداوند عرضه شود« .ـ
• 5ـ روزة روز عرفه :روز عرفه روز نهم ماه ذي الحجه است كه حجاج در عرفات به
حضور خداوند مي ايستند ،كه روز بسيار بزرگ و عظيمي است ،گرفتن روزه درين
روز خجسته ،گناهان دو سال را پاك مي نمايد ،پيامبر ص چنين مي فرمايد» :اميدوارم
كه خداوند (بخاطر روزة ،روز عرفه) گناهان سال قبل و بعدش را ببخشد« .ـ مسلم 2/819

6ـ روزه ماه محرم :حضرت ابوهريره روايت مي كند كه رسول هللا ص فرمود» :بهترين
روزه بعد از ماه رمضان ،ماه محرم است ،و بهترين نماز بعد از نماز هاي پنجگانه نماز
مسلم 2/821
شب است».
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ریرا ماه محرم بين ماه سال است پيایراين اكر نا عمل پيك
ماپتد روره اعار كردد ،سال نهیر و یر ار یركت حواهد نود.

•  -7روزة ماه شعبان :ام المؤمنين عايشه ل مي فرمايد:
»من نديدم كه رسول خدا ص در هيچ ماهي بيشتر از ماه شعبان روزه بگيرد زيرا كه
بخاري 2/50
تمام ماه را روزه مي گرفت«.
•  -8روزه روز عاشورا  :عاشورا روز دهم ماه محرم است كه خداوند گناهان يكسال
گذشته را براي روزه دار در اين روز مي بخشد ،از ابي قتاده روايت است كه آنحضرت
ص فرموده است» :اميدوارم كه خداوند روزة عاشورا را سبب كفارة گناهان سال گذشته
مسلم 2/819
قرار دهد«.

امر په روره كرفين عاشورا
هنگاميكه پيامبر گرامي مان حضرت محمد ص درَماهَربيعَاالولَسالَ
اولَهجريَبهَمدينةَمنورهَهجرتَكردند ،و ماه محرم سال دوم هجري
را در مدينه سپري نمودند ،ديدند كه يهود در روز عاشورا روزه مي
گيرند ،زيرا پيامبرشان موسي اين روز را روزه مي گرفت .آن
حضرت ص يارانش را به روزه گرفتن اين روز امر نمود
 از سلمه بن اكوع روايت است كه آنحضرت ص به مردي از قبيلة اسلمامر نمود تا به مردم اعالن نمايد ،كسي كه تا حاال نخورده است روزه
بگيرد زيرا امروز روز عاشورا است .بخاري 2/59
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• وليَهللاَدهلويَميَفرمايدَ :رازَوَسرَدرَمشروعيتَروزةَ
عاشوراَاينست كه چون خداوند موسي را از فرعون و قومش
نجات داد موسي بخاطر شكر گذاري خداوند اين روز را روزه
گرفت ،به همين ترتيب اين روز ميان اهل كتاب و عرب سنتي بجا
ماند ،سپس پيامبر ص اينروز را مورد تأييد قرار داد .پس حكمت
از گرفتن روزة عاشورا همانا شكر گذاري خداوند بخاطر نجات
موسي از فرعون است ،و هر كه اينروز را روزه بگيرد واقعا ً در
شكر گذاري خداوند با موسي اشتراك نموده است و اين اجر و
پاداش بزرگ را غنيمت شمرده است .ـ
حكمة التشريع و فلسفته از جرجاوي 1/212

انواع روره عاشورا
علما روزة روز عاشورا را به چهار نوع تقسيم نموده اند كه از قرار
ذيل مي باشد:
• نوع 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.
ـ مجلة البالدـ ابوتراب ظاهري عدد  8351محرم 1407هـ صـ5

روره كرفين صخاپه و نانغين در رور عاشورا

• ابنَمسيبََميَگويد :پيامبرَصَ،وَابوبكرَوَعمرََبه
روزهَگرفتنَروزَعاشوراَامرََميَنمودند .ـَ
• اسودَبنَيزيدَميَگويد :هيچكسَراَمانندَعليَبنَابي
طالبَوَابوَموسيَنديديمَكهَبهَروزهَگرفتنَعاشوراَامرَ
نمايد
كنزالعمالَ8/658

ـ مصنف عبدالرزاق 4/287
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• ابن قيم مي گويد :روزة عاشورا از جمله شعائر ديني قريش
محسوب مي شد و اينروز را تعظيم مي نمودند ،در اين
روز كعبه را مي پوشانيدند و روزه مي گرفتند
• از ام المؤمنين عايشه ل روايت است كه فرمود :قريش در
عهد جاهليت ،عاشورا را روزه مي گرفتند .سپس پيامبر
ص به روزه گرفتن آن امر فرمود تا آنكه روزه رمضان
فرض گرديد ،پيامبر ص فرمود« :هر كس مي خواهد
روزه گيرد و هركه مي خواهد روزه نگيرد»– .
» -.زاد المعاد .70 /2

بخاري ومسلم باب صوم عاشورا

عاشورا در عهد اموی ها و غياسی اه

• به همين ترتيب مسلمانان روز عاشورا را روزه مي
گرفتند ،تا اينكه عهد يزيد بن معاويه فرا رسيد و متأسفانه
در سال  61هجري حضرت حسين در كربال به شهادت
رسيد ،روز شهادت حسين مصادف با روز دهم محرم
سال 61هجري بود .اين حادثة دردناك پيامدهاي مختلفي از
خود بجا گذاشت.

عاشورا در عهد قاطمی اه

• دولت فاطمي ها در سال  358هجري در مصر و مغرب
عربي پا گرفت ،اين دولت شيعه مذهب توجه و اهتمام
خاصي به روز عاشورا داشت تا بتواند مصالح سياسي خود
را از اين راه تأمين نمايد و مردم را بخود جلب كند ،لذا
اعالنَميَكردندَكهَروزَعاشوراَروزَعزاداريَوَنوحهَ
سراييَوَاظهارَغمَوَماتمَاست.
• فاطمي ها از سال 362هجري تا زوال دولت شان در سال
 567هجري مراسم عاشورا و غيره را تجليل مي نمودند.

عاشورا در عهد انویی اه

• هنگاميكه دولت ايوبي ها در سال  567هجري جانشين
دولت فاطمي در مصر و شام گرديد و پايه هاي دولت شان
مستحكم شد ،روز عاشورا را روز شادي و خوشحالي
اعالن كردند
• خالصهَكارهاييَميشدَكهَشيعيانَراَبهَخشمَوَغضبََميَ
آوردَ،اينگونهَكارهاَباعثَگرديدَكهَمردمَخيالَكنندَماتمَ
وَعزاداريَدرَروزَعاشوراَازَويژگيَشيعهَوَشاديَوَ
خوشحاليَازَويژگيَاهلَسنتَاست.
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• بغدادَراَآلَبويهََكهَشيعهَعلويَبودندَدرَعهدَخالفتَ
عباسيَهاَزيرَتصرفَخودَدرَآوردند.
• خليفة عباسي نتوانست با حاكم بغداد معزالدوله ديلمي كنار
بيايد و مانند ساير واليات خالفت اسالمي وي را تابع خود
سازد ،معز الدوله در سال  352هجري در بغداد بدعت
هاي زيادي را اختراع نمود :از جمله دستور صادر كرد كه
روز عاشورا ،روز ماتم و عزاداري باشد ،و همة مردم بايد
لباس غم بتن نمايند و بازارها بسته شود ،خريد و فروش
ممنوع گردد

پدغت هایی كه در عاشورا صورت می كیرد
و ناپد ار ان دوری خشت

• در اين روز با عظمت و مبارك مردم بدعت هايي را
اختراع نموده و مرتكب اعمال زشت و ناپسند مي گشتند،
شيخ االسالم مي نويسد :شيطانَبعدَازَشهادتَحضرتَ
حسينَتوانستَدوَبدعتَطيَآنَايجادَنمايد:
•

•

يكي بدعت ماتم و عزاداري و زدن به سر و صورت ،و گريه و فغان و تشنگي كشيدن و مداحي و نوحه
سرايي كه طي آن بزرگان صدر اسالم مورد لعن و طعن قرار مي گيرند ،حتي كسانيكه در جرم شهادت
حضرت حسين دست نداشتند مورد لعن و دشنام قرار مي گيرند
دومَبدعتَشاديَوَسرورَدرَروزَعاشوراَدرستَنيستَوَپيامبرَصَوَخلفايَبعدَازَايشانَاينكارَراَ
سنتَنگذاشتهَاندَ،پسَاينروزَنهَروزَشاديَوَسرورَاستَوَنهَروزَغمَواندوه
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از امام صادق و ايشان از پدرش امام باقر عليهما السالم روايت مي كند كه علي (عليهَ
السالم) فرمود« :در عاشورا روزه بگيريد ،نهم و دهم زيرا كه گناه يك سال را مي
بخشد».
امير المؤمنين علي (عليهَالسالم) در نامه شان به رفاعه بن شداد مي نويسد« :إياك وَ
النوحَعليَالميتَببلدَيكونَلكَبهَسلطان» .يعني« :مبادا در جايي كه قدرت داري بر
مرده اي نوحه خواني كني» - .مستدركَالوسائلَ1/144
امام صادق (عليهَالسالم) مي فرمايد( :اليصلحَالصياحَعلىَالميتَوالينبغيَوَلكنَ
الناسَاليعرفون) .يعني« :شيون كشيدن بر مرده درست و شايسته نيست ولي مردم نمي
دانند» - .كافيَ3/266
از اميرالمؤمنين علي (عليهَالسالم) روايت شده كه فرمودند« :التلبسواَالسوادَفإنهَلباسَ
فرعون» .يعني« :سياه نپوشيد كه لباس فرعون است» - .منَاليحضرهَالفقيهَ1/163
و در روايت ديگري آمده است كه فرمود« :خواهرم! قسمت مي دهم ،قسمم را نشكن ،هر
گاه شهيد شدم هرگز براي من گريبان پاره نكن و صورت نخراش و واويال نكن».

