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  مقدمة مترجم

 وعـده صحابه الذين صـدقوا  أآله و ىمن النيب بعده و عل ىاحلمدهللا وحده والصالة و السالم عل
  وبعد:

يا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً وال تتبِعـوا خطُـوات   ( خداوند متعال ميفرمايـد: 
لَكُم هإِن طَانيالش بِنيم ودع * يمكح زِيزع وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع اتنيالْب كُماَءتا جم دعب نم ملَلْت١)فَإِنْ ز

.   

آشـتي در   و اي مومنان! همگي اسالم را به تمام و كمال بپذيريد و بـه صـلح  « ترجمه:

رويد بي گمان او دشمن آشـكار  پيروي نكنيد و به دنبال او راه ن شيطانآييد، و از گامهاي 

 شـيطان شما است و اگر بعد از آمدن دالئل واضح منحرف و دچار لغزش شديد و به دام 

  ».افتاديد بدانيد كه بي گمان خداوند توانا و حكيم است

آيات فوق مؤمنان را به پيروي اوامر خداوند و فرمانبرداري احكام و قـوانين شـريعت   

گامهاي شيطان و آنچه را پسنديده و زيبـا جلـوه    از پيرويمحمدي امر مي نمايد چنانكه 

  ميدهد منع نموده است.

اسالم ديني متكامل است كه هيچگونه زيادت و كمي را پـذيرا نيسـت زيـرا خداونـد     

به اتمام رسانيد، همه احكام و قوانين را بـه طـور    ص حضرت محمد ةدينش را به وسيل

و تجديد در دين بـاقي    كسي جاي نو آوري چمكمل و مفصل به مردم بيان كرد، براي هي

كه از آن نباشد و يا اصلي از اصولش نكه در اسالم چيزي را بوجود آورد نمانده است، و آ

بدان گواهي ندهد پس آن مردود بوده بدان توجه نمي شود. شيطان هميشه كوشيده است 

انند خـود تعـدادي را   تا مسلمانان را از راه اصلي شان به كجراهه و گمراهي بكشاند، و م

هالك نمايد، پس افسوس به كسانيكه از راه خـدا دور گشـتند و از جـادة حـق منحـرف      

  شدند و به بيراهه رفتند. 

فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عـذَاب  � خداوند ميفرمايد:
يمنان كه بافرمان او مخالفت ميكنند بايد از اين بترسند كه بالئي گريبانگير آ«ترجمه:  . �٢أَل

  ».ندعذاب در دناكي دچار شوبه شان گردد. يا اينكه 

                                           
 209ـ 208ـ بقرة :  1
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ذلـت و غيـره    ،كشـتار، زلزلـه  ، ويرانـي  ،امروز مصائب گوناگوني كه اعـم از قحطـي   

ولش اسـت،  خداوند و رس اساسي آن، دوري آنها از اوامر گريبانگير مسلمانان است سبب

هيچ روزي نيست كه واقعة تلخي بر مسلمانان رخ ندهد، ولي بخود نمي آينـد و متوجـه   

  نميشوند! 

متأسفانه شيطان توانسته است، سنت را بدعت، و بدعت را سنت به مردم جلوه دهد و 

  تعدادي را بدنبال خود بكشاند.

د ولـي شـيطان بـا    ! روزيكه با روزه گرفتن گناهان يكسال قبل محو مي گرد عاشورا  

ه بر آن، آنها حيله و نيرنگش توانست اينروز را از خط سير اصلي اش منحرف سازد. عالو

  شايسته و بدعت در دين كند.را مرتكب اعمال نا

اين رسالة كوچك بيانگر اين حقيقت است، خواننده گرامي از البالي آن در مـي يابـد   

بعضي ها را به كجا برده  گينيرنا چه و يارانش چه بود و شيطان ب صكه عمل پيامبرمان 

  است؟! 

خوانندة گرانقدر! كتابي كه اكنون به شما تقديم مي داريم حقيقت روز عاشورا را بيـان  

مي كند، مؤلف اين كتاب برادر فاضل ما محمد عوده رحيلي اسـت كـه خداونـد بـه وي     

(صـوم   ارتباط داردآنچه به اينروز توفيق داد تا معلومات مفصلي در مورد روز عاشورا و 
دعا مـي  . از خداوند پاداش بزرگ برايش استجمع آوري كند عاشورا و ما يرتبط ذا اليوم)

  كنيم.

ان كه مسلماناز عده  تا آن ترجمه كردمبنده اين كتاب را بطور مختصر به زبان فارسي 

ي ن راهي از راه هاي شيطان كه بعضـ يند آگاه شوند همچناز حقيقت روز عاشورا بي خبر

ما را به بيراهه برده است مسدود گردد. در اخير از خداوند مسئلت و خواهران از برادران 

دارم كه اين عمل را خالصانه براي رضاي خويش بپذيرد و به ما اخالص در عمل ارزاني 

فرمايد و توفيقمان دهد كه بندگان شايسـتة او باشـيم و مـا را از رفـتن بـدنبال شـيطان و       

           نه مسيع جميبإ . بدور داردظالمان و فاسقان 

   قريب اهللا مطيع

  مدينة منوره

         هـ ق 1424شوال  18 



  در طول سال »مستحب«نفليروزه هاي 

، نزديك مي كنـد ماه مبارك رمضان، گرفتن روزة نفلي كه مسلمان را به خداوند  بر هعالو

ترغيـب و   امـتش را نيـز بـه آن    ثابـت اسـت و   صمحمد حضرت مان واراز پيامبر بزرگ

در راه خـدا   كسيكه يك روز،«: فرموده است صتشويق نموده است چنانكه آنحضرت 

 سـال روزه  بگيرد، خداوند رويش را از آتش دوزخ به اندازة هفتـاد   )بخاطر رضاي خدا(

   ١.»دور نگه مي دارد

  روايت است كه خداوند مي فرمايد:   صو در حديث قدسي از آنحضرت 

اي خود اوست غير از روزه كه آن براي من است و من پاداش هر عمل فرزند آدم بر«

بـه روزه گـرفتن بعضـي از     صبه همين منظور پيـامبر گرامـي اسـالم     ٢ »آن را مي دهم

 ،سبب كاميابي و پيروزي بندة مسلمان در آخرت گـردد  روزهاي سال ترغيب نموده اند تا

  قرار ذيل مي باشد: از اين روزه ها 

ابـن  عبـداهللا  بـه   ص پيـامبر  ،است افضل ترين روزة نفلي السالم)(عليه ـ روزة داود 1

روزة  ايـن گيـر،  ن ،گير و يـك روز بروزه  ،يك روز«عمرو چنين توصيه مي نمايد: 

    .٣ »است كه افضل ترين روزه هاستبوده  (عليه السالم)داود 

روايت است كه رسـول اهللا صـلي عليـه     �شش روز ماه شوال: از ابو ايوب  ـ روزة2

آن شـش روز از   دنبـال كسي كه رمضـان را روزه گرفتـه و بـه    «سلم فرمود: آله وو

»باشد. دار مانند آن است كه هميشه روزه نيز روزه بگيرد.شوال را 
٤   

: فرمـود  ص روايت است كـه پيـامبر   �ـ روزه گرفتن سه روز از هر ماه: از ابوذر 3 

، پـس سـيزدهم،   يبگيـر سـه روز از هـر مـاه روزه    خواسـتي  ي اباذر! هـر گـاه   ا«

»گيربچهاردهم، و پانزدهم را روزه 
٥.  

                                           
  2/316ـ بخاري 1

 2/807ـ مسلم 2

  2/52ري ـ بخا 3

 2/822ـ مسلم 4

  3/125ـ ترمذي 5
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فرمـود:   صروايت است كه رسول خدا  �ـ روزة دوشنبه و پنجشنبه: از ابوهريره 4

دوسـت  مـن  مي شـود و   عرضهروز دوشنبه و پنجشنبه به خداوند  بندگاناعمال «

»به خداوند عرضه شود مهستدارم كه عملم در حاليكه  روزه دار
١.  

ز عرفه: روز عرفه روز نهم ماه ذي الحجه است كه حجاج در عرفـات بـه   ـ روزة رو5

بـزرگ و عظيمـي اسـت، گـرفتن روزه      رايبس  روز كهحضور خداوند مي ايستند، 

چنـين مـي    صسال  را پـاك مـي نمايـد، پيـامبر      دودرين روز خجسته، گناهان 

بل و بعـدش  گناهان سال ق )روز عرفه ،بخاطر روزة(اميدوارم كه خداوند «فرمايد: 

»را ببخشد
٢.  

: فرمـود  صروايت مي كند كـه رسـول اهللا    �ـ روزة ماه محرم: حضرت ابوهريره 6

ماه محرم است، و بهترين نماز بعد از نماز هـاي   ،بهترين روزه بعد از ماه رمضان«

    ٣».پنجگانه نماز شب است

 ،زه آغاز گـردد عمل نيك مانند روبا اگر  بنابراينزيرا ماه محرم نخستين ماه سال است 

  و پر از بركت  خواهد بود.  بهتر سال

من نديدم كه رسـول خـدا   «مي فرمايد:  لروزة ماه شعبان: ام المؤمنين عايشه  -7

در هيچ ماهي بيشتر از ماه شعبان روزه بگيرد زيرا كه تمـام مـاه را روزه مـي     ص

»گرفت
٤.  

ز دهـم مـاه محـرم    عاشورا كه موضوع بحث ما خواهد بود، عاشـورا رو روز  روزة -8

را براي روزه دار در اين روز مي بخشد، از  گذشتهاست كه خداوند گناهان يكسال 

اميدوارم كه خداونـد  «: فرموده است ص روايت است كه آنحضرت طابي قتاده 

»روزة عاشورا را سبب كفارة گناهان سال گذشته قرار دهد
٥.  

                                           
  3/113ـ ترمذي  1

 2/819ـ مسلم  2

  2/821ـ مسلم 3

  2/50ـ بخاري  4

 2/819ـ مسلم 5



  7              حقيقت عاشورا 

  عاشورا در لغت

ايـن  گوينـد و  عشـر مـي    زيرا عدد ده را در عربي  ،روز دهم ماه محرم را عاشورا گويند 

عشوراء  -كلمه به چند لفظ مختلف در كتابهاي لغت عربي ذكر شده است مانند عاشوراء 

در بعضـي از كتـاب هـاي قـاموس عربـي،       ١وزن هـارون  رعاشور ب -عشورا -عاشورا  -

شـورا اخـتالف   و علماي لغت در اصل كلمـة عا   ٢عاشورا روز نهم محرم را نيز گفته اند 

دارند، بعضي مي گويند عاشورا كلمة عربي است و بعضي ديگر عاشورا را كلمـة عبرانـي   

            ٣خوانده اند. 

  عاشورا به اين اسم نامگذاريسبب 

نام عاشورا اقوال و روايات متعددي ذكر شده است بعضي ه اين روز ب نامگذاريدر مورد 

اين نام همانا دهم ماه محرم اسـت و ايـن قـول    مي گويند كه سبب نامگذاري عاشورا به 

واضح تر و نزديكتر به دهم ماه محرم است، و گفته شده است كه عاشورا روزي است كه 

  .استقرار ذيل از است كه  افتخار بخشيدهده كرامت  اخداوند تعالي ده پيامبرش را ب

 بـاز بـرايش   ه را را در دريـا را نصرت بخشـيد،   �خداوند موسي  ،اول: در اين روز

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

  با سالمتي در جودي استقرار يافت. � دوم: در اين روز كشتي نوح

  از شكم نهنگ نجات يافت.  �سوم: در اين روز يونس 

  را پذيرفت.  �چهارم: در اين روز خداوند توبة آدم 

  اه تاريك بيرون آورده شد.از قعر چ �پنجم: در اين روز يوسف 

  به دنيا آمد و در همين روز به آسمان برده شد.  �ششم: در اين روز عيسي

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

  گشود. جهانچشم به  �هشتم: در اين روز ابراهيم 

                                           
 11/445، دايرة المعارف بستاني 156ـ المصباح المنير ص 1

 565،و القاموس المحيط صـ4/569ـ لسان العرب 2

 330البيروني صـ  واآلثار الباقيه از 11/445ـ دائرة المعارف بستاني/3
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  شد. دو باره روشن گرديد و بينا  �نهم: در اين روز چشمان يعقوب

   ١بخشيده شد. صدهم: در اين روز گناهان گذشته و آيندة پيامبر بزرگ اسالم 

دركتاب هاي تاريخ خصائص زيادي در مورد روز عاشورا ذكر شده است كه ارتبـاطي  

 به نامگذاري آن ندارد، و در مورد پيامبران بايد گفت كه خصائص و كرامات آنان باالتر از

ده است ش نامگذاري اسمبه اين  اين، كه عاشورا بخاطر دنين عدد است، و بعضي گفته اا

كرامات مشرف ساخته است كه بطور مختصـر آنـرا   ده را به  صكه خداوند امت محمد 

  بيان مي داريم: 

  دارد.  ماه رجب كه  بر ديگر ماه ها فضيلت -1

  دارد.  ماه شعبان كه  بر ديگر ماه ها فضيلت -2

  است. آشكارهمه ر ب رمضان كه فضيلت آنمبارك ماه  -3

  است.ماه شب قدر كه بهتر از هزار  -4

  است.  دادن خداوند به بندگان روز عيد كه روز پاداش -5

  كه روزهاي ذكر خداوند است. )ذي الحجه(روز هاي ده گانة  -6

  روز عرفه كه روزه گرفتن در اين روز كفارة گناهان دو سال است. -7

  به خداوند است. سبب نزديكي كهروز عيد اضحي يا روز قرباني  -8

  روز هاي جمعه كه بهترين روزهاي هفته است. -9

   ٢روز عاشورا كه روزه گرفتن درين روز كفارة گناهان يك سال قبل است. -10

  امر به روزه گرفتن عاشورا

در ماه ربيع االول سـال اول هجـري بـه     صپيامبر گرامي مان حضرت محمد هنگاميكه 

سـپري نمودنـد،    در مدينـه ، و ماه محرم سـال دوم هجـري را   ندكردمدينة منوره هجرت 

ايـن روز را   �روزه مي گيرند، زيـرا پيامبرشـان موسـي    روز عاشورا دريهود كه  ديدند

يارانش را به روزه گرفتن ايـن روز امـر نمـود. صـبح      صحضرت آن   .روزه مي گرفت

                                           
 11/117ـ عمدة القاري  1

 1/431ـ اللباب في الجمع بين السنه والكتاب  2
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بگيرنـد   هرا روز تا همگي ايـن روز  دستور دادند ص حضرت روز دهم محرم بود كه آن

بودنـد،    كـرده در حاليكه بعضي از مردم مانند روزهاي ديگر شروع به خوردن و نوشـيدن  

مـردم   به اشخاصي فرستاد تانيز  مدينه اطرافبه قريه ها و دهكده هاي  صحضرت  آن

و كسانيكه در اين روز شروع به خـوردن و نوشـيدن نمـوده     درنيگبروزه  اطالع دهند كه

نوشيدن امتناع ورزند و بقيـة روز را روزه بگيرنـد، در ايـن مـورد      خوردن وبودند نيز از 

  يم: كناكتفا مي  يچنداحاديث زيادي روايت شده است كه ما بطور نمونه به ذكر 

مردي از قبيلة اسـلم امـر   به  ص روايت است كه آنحضرت طاز سلمه بن اكوع  -1

ده است روزه بگيرد زيرا امروز نخورتا حاال كه  نمود تا به مردم اعالن نمايد، كسي

  .١روز عاشورا است

به روزه گرفتن عاشورا امر  صاز مجزأة بن زاهر از پدرش روايت است كه پيامبر -2

پس روزه اش را تكميـل نمايـد و كسـيكه     است كسيكه روزه دار«فرمود:  و نمود

   ٢».باقي روز را روزه بگيرد دار نيستروزه 

 صاست كه وي از پدرش شنيده است كه آنحضـرت   از بعجه بن عبداهللا روايت -3

شخصي از بنـي  . »امروز روز عاشورا است پس روزه بگيريد«: روزي به آنها فرمود

عمرو بن عوف گفت: اي رسول خدا، من از نزد قومم آمدم در حاليكـه بعضـي از   

قومـت بگـو:    برو به«فرمود:  ص آنها روزه داشتند و بعضي ديگر نداشتند! پيامبر

»روزه بگيرند و آنرا تكميل نمايند ،يكه روزه ندارندكسان
٣.  

  منسوخ شدن روزة عاشورا

در ماه شعبان سال دوم هجري، خداوند روزة ماه مبارك رمضـان را بـر مسـلمانان فـرض     

كرد و نه دوباره نسلم يارانش را از روزة عاشورا منع  صلي اهللا عليه وآله و گردانيد، پيامبر

امر فرمود  ولي به گرفتن روزة عاشورا تشـويق   ي امر نموده بودچنانكه در سال اول هجر

و ترغيب مي نمود زيرا پاداش و ثواب زيادي در آن نهفتـه اسـت، پـس اگـر كسـي روز      

                                           
  2/59ـ بخاري  1

  المعجم االوسط 1/351ـ طبراني 2

 6/467ـ مسند امام احمد  3
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از  ١نيسـت  ي بر اونگيرد، ايراد روزه رد و كسيكهيگيرد اجر و پاداش مي گبعاشورا روزه 

كه داللت واضح بـه منسـوخ    است نقل  رواياتي صپيامبر بزرگ اسالم حضرت محمد 

  .گرفتن آن اختياري است بنابراينبودن روزة عاشورا مي نمايد 

امر به روزة عاشورا نمود  صحضرت  روايت است كه فرمود: آن لاز عايشه  -1

روز  ،خواهـد مي  كسيهر«فرض گرديد فرمود:  بر اورمضان  ةكه روز هنگامي ولي

  .٢»نگيردخواهد مي كسيكه نهر روزه گيرد و عاشورا 

يت روزه مـي  روايت است كه فرمود: روز عاشورا را در زمان جاهل �از ابن عمر  -2

 «فرمـود:   صما فرض گرديـد پيـامبراكرم    ماه رمضان بر گرفتيم، هنگاميكه روزة

هـر كـس   روزه بگيـرد و   مي خواهد كسهر اين روزي از روزهاي خداوند است 

                                           ٣».آنرا ترك كند نمي خواهد

  ن روز عاشورايتعي

وجود دارد: عده اي گفته اند كه روز عاشورا نهـم   ديدگاهين روز عاشورا سه يدر مورد تع

كه روز دهم ماه محرم روز عاشوراست كه  هستندي أاين ر راكثر علما ب ولي محرم است،

مـي  روز يازدهم ماه محرم را روز عاشورا  ،ي ديگرأراجح و مستدل است و ر ديدگاهاين 

  ٤ند.دا

  جمله:از اليل زيادي وجود دارد كه روز دهم محرم روز عاشورا مي باشد د

به روزه گرفتن روزة عاشـورا در دهـم    ص روايت است كه پيامبر لاز عايشه  -1

    5»محرم امرفرمود

در روز دهم محرم امـر بـه روزه    ص روايت است كه آنحضرت ماز ابن عباس  -2

»گرفتن عاشورا نمودند
1.  

                                           
 1/433ـ فقه السنة  1

  2/58ـ بخاري 2

 2/818ـ ابي داود 3

 11/117ـ عمدة القاري  4

  3/189ـ مجمع الزوايد 5
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ده انـد: روز  مسيب و حسن بصري و عكرمه روايـت اسـت كـه فرمـو    از سعيد بن  -3

.»عاشورا دهم محرم است
2   

ايـن  خالصة اين مطلب: آنچه كه ميان علماي سلف و خلف مشهور و معروف اسـت  

       ٣».عاشورا روز دهم ماه محرم مي باشد است كه

  گرفتن عاشورا حكم روزه

  .علما اتفاق دارند كه روزة روز عاشورا سنت است

كه آيا در ابتداي اسالم قبل از فرضيت رمضان روزة عاشورا واجب بـود   ايندر مورد  

  يا مستحب؟ 

سـت كـه روزة   ايـن ا كه صحيح ترين اين دو قول  وجود دارددو قول مشهور از علما 

 ص سپس حكم آن مستحب گرديـد، زيـرا پيـامبر    و عاشورا در ابتداي اسالم واجب بود

   ٤امر ننمود. ا به گرفتن روزة عاشورار كسيبعد از فرضيت رمضان 

به روزه گرفتن روزة عاشـورا امـر    صروايت است كه آنحضرت  لاز عايشه  -1

روزه در روز عاشـورا  روزة رمضان فرض گرديد، بعضي  لي هنگامي كهفرمودند. و

»گرفتند و بعضي نگرفتند
٥  

اسـلم دسـتور   به مردي از قبيله  صروايت است كه پيامبر  �از سلمة بن اكوع  -2 

دادند تا به مردم قريه اش بگويد: كسيكه غذا تناول نموده است بـاقي روز را روزه  

بگيرد و كسيكه چيزي نخورده است پس روزة خود را تكميل نمايـد زيـرا امـروز    

»روز عاشورا است
٦.  

                                                                                                             
 3/119مذي ـ تر1

   3/59ـ مصنف ابن ابي شيبه 2

 8/12ـ شرح مسلم از نووي 3

  25/311ـ مجموع فتاوي از ابن تيميه 4

  2/28ـ بخاري 5

 2/59ـ بخاري  6
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مالعلي قاري رحمة اهللا عليه مي گويد: اين حديث داللت صريح بر واجب بودن روزة 

از فرضيت رمضان مي نمايد كه بعداً منسوخ گرديد و حكـم سـنت را    عاشورا قبل

  .بخود گرفت

 ص حضـرت  در روايت ابو داود چنين ذكر است كه نمايندگاني از اسلم نزد آن -3 

  از آنها پرسيد: ص آمدند پيامبر

بقيـة روزتـان را   «فرمـود:   ص پيـامبر  ،گفتند: نه »آيا اين روز را روزه گرفتيد؟« 

   ».و قضايش را بجا آريد روزه بگيريد

اهللا عليه مي گويد: اين حديث داللت صريح بر فرضيت روزة عاشورا مـي   رحمة عيني

  . ١جز در واجبات در چيز ديگري نمي باشد نمايد زيرا بجا آوردن قضا

و  ،روز عاشـورا را روزه مـي گرفـت    ص ابن قيم رحمة اهللا عليه مـي گويـد: پيـامبر   

ديد آنرا ترك كرد. پس روزة عاشورا قبل از رمضان فرض زمانيكه روزة رمضان فرض گر

   .٢يم مستحب بودنش منسوخ شديبود سپس واجب بودنش منسوخ شد نه اينكه بگو

  حكمت در روزة عاشورا

 صحكمت روزة  روز عاشورا را چنين بيان مي كند: زمانيكه پيـامبر  معبداهللا بن عباس 

(عليـه  حضرت  روز عاشورا روزه مي گيرندبه مدينه منوره هجرت نمود، يهود را ديد كه 
ايـن روز نيكـي اسـت، روزيكـه      :گفتنـد  »اين چه روزي است؟ «: از آنها پرسيد السالم)

ايـن روز را روزه   �موسـي  ، لذا خداوند بني اسرائيل را از چنگ دشمن نجات بخشيد

  فرمود:  ص گرفت. آنحضرت

را روزه گرفت و امتش را به  همين بود كه اين روز .»من از شما به موسي نزديكترم«

    ٣روزه گرفتن اين روز خجسته امر فرمود.

 و �تـر از ديگـران بـه موسـي      شايسته خويش را نزديكتر و صمان  پيامبر گرامي

در اصول دين متفق انـد   �امتش با موسي  و ص زيرا پيامبر .پيروي از وي مي دانست

                                           
  .11/119ـ عمدة القاري 1

  .71/ 2ـ زاد المعاد 2

  3/58ـ بخاري  3
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ـ   و كتابش دسـت   �ان از پيـروي موسـي  تورات را تصديق مي نمايند، ولي شـما يهودي

در  �ن پيامبرير ايجاد نموديد، همچنيكشيديد و سرباز زديد و در كتابش تحريف و تغي

مشترك است و برادري ديني و نزديكي آشكار ميـان ايشـان وجـود     �رسالت با موسي

نسبت به ديگران پيش قدم  �دارد زيرا در فرمانبرداري و پيروي اوامر خداوند با موسي 

است، به همين منظور خودش اين روز را روزه گرفت و امـتش را نيـز بـه روزة     و پيشتاز

  عاشورا امر فرمود.

دوست داشت تا با اهل كتـاب موافقـت و نزديكـي وجـود      صوقت پيامبر  هماندر 

داشته باشد خصوصاً در مسائلي كه  از طرف خداوند مأمور به مخالفت آنها نشده باشـد،  

ا ميان اهل كتاب و مسلمانان فضاي محبت و الفـت  ميخواست ت ص ن آنحضرتيهمچن

 ،هنگاميكه عداوت، دشمني و ضديت آنها را در مقابل مسلمانان درك كرد اماايجاد گردد، 

   ١آنها دستور داد. با بعد از فتح مكه به مخالفت

نسـبت بـه    �تر و نزديكتر به موسي حقمستامتش  آگاهي داد كه خود و صپيامبر

شكر خداوند را بجا آورد و اين روز را روزه گرفت پـس   �موسي  يهود اند، هنگاميكه

يم: يپيروي كنيم، به ويـژه اگـر بگـو    ايشاناقتدا نمائيم و از  طريق اولي به ايشان ما بايد به

شريعت امت هاي قبلي براي ما شريعت است به شـرط اينكـه بـا شـريعت مـا تعارضـي       

با عظمـت شـمرده اسـت از     �موسيآنچه راكه  ص نداشته باشد. تعظيم نمودن پيامبر

 نبوده بلكه از نگاه موافقت شريعت وي با شريعت محمد  �نگاه پيروي شريعت موسي

از  �روزة عاشورا را بخـاطر نجـات يـافتن موسـي     ص مي باشد، يا اينكه پيامبر ص

ين واقعة بزرگ روزه گرفت چنانكـه آنحضـرت   اچنگ فرعون و شكر گذاري خداوند از 

و شكر خداونـد را بجـا    ادآگاه گرديد به سجده افت �بول توبة داودهنگاميگه از ق ص

   ٣.واجب و فرضدر روز عاشورا اختياري بود نه  ص روزه گرفتن آنحضرت  ٢آورد،

                                           
 2/70ـ زاد المعاد 1

  4/304ـ مرقاة المفاتيح  2

  2/75ـ شرح معاني اآلثار3
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سرّ در مشروعيت روزة عاشـورا اينسـت كـه چـون      : راز و يدفرمادهلوي مي ولي اهللا 

ر شـكر گـذاري   بخـاط  �را از فرعون و قومش نجـات داد موسـي    �خداوند موسي

خداوند اين روز را روزه گرفت، به همين ترتيب اين روز ميان اهل كتاب و عـرب سـنتي   

پس حكمـت از گـرفتن روزة     ١.مورد تأييد قرار داداينروز را  ص بجا ماند، سپس پيامبر

از فرعون اسـت، و هـر كـه     �عاشورا همانا شكر گذاري خداوند بخاطر نجات موسي 

 اشتراك نموده اسـت و  �واقعاً در شكر گذاري خداوند با موسي  اينروز را روزه بگيرد

   ٢پاداش بزرگ را غنيمت شمرده است. اين اجر و

  روزة عاشورا انواع

   ٣قرار ذيل مي باشد:از تقسيم نموده اند كه  نوعروزة روز عاشورا را به چهار  علما

  اول: روزه گرفتن نهم، دهم و يازدهم محرم. نوع

  فتن نهم و دهم محرم.دوم: روزه گرنوع 

  سوم: روزه گرفتن نهم و دهم يا دهم با يازدهم محرم.نوع 

  چهارم: روزه گرفتن دهم محرم.      نوع

  دهم و يازدهم محرم روزه گرفتن نهم و اول نوع

حـديث ابـن    آندليل افضـليت   فوق بشمار مي رود و انواعافضلترين  بهترين و نوعاين  

روزه بگيريـد و بـا يهـود     راروز عاشـورا  «ود: فرمـ   صاست كه آنحضـرت   �عباس 

»يد، يك روز قبل و يك روز بعدش را نيز روزه بگيريديمخالفت نما
٤.  

  كه در روزه گرفتن نهم و دهم و يازدهم محرم موجود است:  فوايدي

در ميزان خداونـد   زيرا يك نيكي دار داده مي شودپاداش روزة يكماهه براي روزه  -1

  است.ده نيكي برابر با 

                                           
 2/532ـ حجة اهللا البالغه  1

 1/212ـ حكمة التشريع و فلسفته از جرجاوي 2

  5هـ صـ1407محرم  8351ـ مجلة البالدـ ابوتراب ظاهري عدد 3

  3/365شعب االمان از بيهقي  -4
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  روزه گرفتن در ماه محرم بهتر از هر ماهي بعد از رمضان است. -2

  با گرفتن روزة نهم و يازدهم همراه با دهم محرم، مخالفت با روزة يهود مي باشد.  -3

گناهان يك سال قبل مورد عفو قرار مي گيرد مشـروط براينكـه از گناهـان كبيـره      -4

   ١اجتناب ورزيده شود.

  تن نهم و دهم محرمروزه گرف  دوم: نوع

ين مورد احاديث زيادي وارد است كه بطور نمونه حديثي را كـه امـام مسـلم از ابـن     ادر 

روز عاشـورا را روزه   ص روايت كرده است ذكر مي نمائيم: هنگاميكـه پيـامبر   م عباس

فرمودنـد: اي   ص امتش را به روزه گرفتن اين روز امر فرمود ياران آنحضـرت  گرفت و

هر گـاه   «فرمود: صعظمتي نزد يهود و نصاري است، آنحضرت  روز بارسول خدا اين 

»نشاء اهللا روز نهم را نيز روزه خواهيم گرفتإ   سال آينده اينروز فرا رسيد
٢.  

اگر زنده بوديم با آنها مخالفت مـي ورزيـم و   «و در روايت ديگري چنين آمده است: 

»روز نهم را روزه مي گيريم
٣.  

  :و دهم محرمفوايد روزه گرفتن نهم 

  مخالفت با يهود، زيرا آنها تنها روز دهم محرم را روزه مي گرفتند. -١

احتياط در روزة دهم محرم، ترس از ناقص بودن مهتاب و يا احتمال خطا نمـودن   -2

  ن روز نهم محرم، كه شايد روز دهم باشد.يدر تعي

ابـن     4گفته اند.دوري از روزه گرفتن منفرد مانند روز جمعه كه بعضي ها مكروه  -3

   5روز نهم و دهم را روزه مي گرفت تا روز عاشورا را از دست ندهد. معباس 

  دهم و يا دهم با يازدهم ماه محرمروزه گرفتن نهم و   سوم: نوع

                                           
 159ـ بهجة الناظرين صـ 1

 2/798ـ مسلم  2

 11/131ـ طبراني در معجم كبير 3

 6/383ـ مجموع از نووي 4

 49بار از ابن رجب صــ لطائف االخ 5
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در مـورد روزة عاشـورا    ص اسـت كـه آنحضـرت    م حديث ابن عباسنوع دليل اين   

  فرموده است: 

و يكروز قـبلش و يـا يـك روز بعـدش را نيـز روزه       را روزه بگيريد  »عاشورا« اينروز

: گـرفتن روزه عاشـورا   نويسـد ابن همام مـي     .١»اختيار نكنيدبگيريد و با يهود مشابهت 

ن روزه گرفتن يك روز قبل و يا يك روز بعدش نيز مستحب است، يمستحب است همچن

روزه گرفتن نهـم     ٢چون مشابهت با يهود مي باشد.است زيرا روزة منفرد عاشورا مكروه 

  محرم از سه نگاه مطلوب است: 

و از روزهـاي   -3از روزهاي دهة اول ماه محرم اسـت   -2احتياط در روز عاشورا  -1

  ماه حرام بشمار مي رود. 

  روزه گرفتن دهم محرم نيز ازسه نگاه مطلوب مي باشد: 

ملـة روز  از ج - 3. از روزهاي دهة اول ماه محرم است -2اينكه روز عاشوراست  -1

  هاي ماه حرام مي باشد.

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

   ٣از روزهاي ماه حرام بشمار مي رود. -2احتياط نمودن در روز عاشورا.   -1

  : روزه گرفتن دهم محرم به تنهائيچهارم نوع

 لث عايشه اين مرتبه از پائين ترين مراتب روزة عاشورا مي باشد و دليل آن حدي 

  ٤روز دهم محـرم را بـه روزه گـرفتن امـر فرمـود.      صاست كه فرموده است: آنحضرت 

بعضي از علماء روزه گرفتن دهم محرم را به تنهائي مكروه گفته اند، مگر حكم نمودن به 

 در طول حيـاتش عاشـورا را بطـور    صكراهيت آن بطور قطعي درست نبوده زيرا پيامبر

                                           
  2/78ـ شرح معاني اآلثار از طحاوي  1

 4/288ومرقاة  2/302ـ شرح فتح القدير 2

 3/418ـ فتح العالم از جرداني 3

 3/189ـ مجمع الزوايد از هيثمي 4
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داشت تا در سال آينده روز نهم را با دهـم محـرم    آرزو آخرر منفرد روزه مي گرفت  و د

     ١روزه بگيرد.

  فضيلت روز عاشورا

روز عاشورا روز مبارك، باعظمت و داراي فضيلت هاي بي شماري است كه روزه گرفتن 

بخـاطر   �. نوح ه استدرين روزخجسته ميان همه پيامبران پيشين معروف و مروج بود

گرفـت.   مـي  ايـن روز را روزه   كـه او را از قـومش نجـات داد   بجا آوردن شكر خداونـد  

اينروز را روزه گرفته است تا شكر خداوند را بخاطر نجـات يـافتنش    �ن موسييهمچن

رد، چنانكه يهود اينروز را روزه مي گيـرد و نصـاري اينـروز را    واز فرعون و قومش بجا آ

اشتند لذا پوشش كعبه در روز به اين روز د هباعظمت مي شمارند، قريش نيز احترامي ويژ

عاشورا صورت مي گرفت و اينروز را روزه نيز مي گرفتند، به همين منظور پيامبر بـزرگ  

در انتظار رسيدن اينروز ميمون مـي بـود. از    روز عاشورا را گرامي ميداشت و صاسالم 

ا ر ه ايرا نديدم كـه روز  صمن پيامبر خدا  «روايت است كه مي فرمايد:  مابن عباس 

بر ديگر روزه ها بهتر بشمارد و در جستجوي آن باشد، مگر روزة عاشورا و اين ماه: يعني 

»ماه رمضان
٢.  

است كه همه داللت بر فضيلت روزه گـرفتن  شده به اين معني احاديث زيادي روايت 

به روزه گـرفتن عاشـورا مـداومت     صعاشورا بعد از ماه رمضان مي كند، لذا آنحضرت 

چهار چيز را هيچگـاه تـرك نمـي     صروايت است كه پيامبر  له مي نمود، از حفص

كرد: روزة عاشورا، روزة ده روز ذي الحجه، روزة سه روز از هرماه و دو ركعت نماز قبل 

»از چاشت
٣.  

روزة روز عاشورا گناهان سال گذشته را محو مي كند چنانكه از ابي قتاده روايت است 

در جواب فرمود:  ص پرسيده شد آنحضرت در مورد روزة عاشورا صكه از رسول خدا

                                           
  1/202، الفتاوي الهنديه 6/112، معارف السنن از كشميري 2/375ـ حاشية ابن عابدين 1

  2/59ـ بخاري 2

  4/220ئي ـ سنن نسا 3
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»گناهان سال گذشته را محو مي كند«
و مراد از محوگناهان همانا گناهان صغيره است،   ١

اگـر گنـاه    ،شـود كاسـته   كبيره اشپس اميد است از گناهان نداشته باشد اگر گناه صغيره 

   ٢.ارتقا مي يابد اين مؤمن پس مرتبه و مقام  نداشتكبيره نيز 

لي قاري در مرقاة از امام حرمين نقل مي كند كه پاك كنندة گناهان صغيره است، مال ع

نظر اهل سنت درين مـورد همانـا صـغائر اسـت امـا       و از قاضي عياض نقل مي كند كه 

   ٣به توبه يا رحمت خداوندي محو مي گردد. هگناهان كبير

دروغ و  مـي باشـد  مردم در مورد فضيلت روز عاشورا  اما آنچه بر سر زبانهاي بعضي 

يـن روز  ا ين روز آفريده شده اسـت و در ا در �گفته اند: آدم مثالً  بهتان محض است 

داخل بهشت گرديد، ودرين روز خداوند عرش، كرسي، آسمانها زمـين، آفتـاب، مهتـاب،    

 �و عيسي �يا اينكه گفته اند درين روز ابراهيم ستارگان و بهشت را آفريده است، و

پادشـاهي زمـين    �باال برده شد و يا به سليمان  �يا اينكه ادريس  آفريده شده اند و

و امثـال  يافـت   از مرض شـفا  �بينا گرديد، و ايوب �سپرده شد، و چشمان يعقوب

  ،ين روز صحبت مي كنندا بعضي ها از پاداش نماز خواندن در  ،اينها همه نادرست است

حنا گذاشـتن و   دن و عطرپاشيدن ويا از فراخي روزي و نفقه بر اهل و عيال و سرمه نمو

هـيچ  بـر  و ين روز صحبت مي نمايند كه همه ساختگي و افتـرا بـوده   ا پختن حبوبات در

  دليلي استوار نيست. 

در مـورد روزة عرفـه    ص از پيامبر اين است كه اينجا مطرح مي شود ولي سوالي كه

اميـدوارم كـه   « د:روايت شده است كه گناهان دو سال را محو مي كند چنانكه مي فرمايـ 

خداوند روزة روز عرفه را سبب محو شدن گناهان يك سال قبلش و يـك سـال بعـدش    

قرار دهد و اميدوارم كه خداوند روزة عاشورا را سبب كفارة گناهـان سـال گذشـته قـرار     

   .٤»دهد

                                           
  2/819ـ مسلم 1

  8/51ـ شرح مسلم از نووي 2

  4/291ـ مرقاه المفاتيح 3

 8/51ـ مسلم 4
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است. بعضي علما ا ظاهر اين حديث اينست كه روز عرفه افضل و بهتر از روز عاشور

ن گفته اند: حكمت در فضيلت روز عرفه بر روز عاشورا آنست كه عرفـه  درين مورد چني

است و عاشورا  صروز محمدي است، يعني روزه گرفتن اين روز مختص به امت محمد

اسـت لـذا يـك     )عليهم السالم(افضل ترين پيامبران  صروز موسوي است و پيامبرمان 

   ١روزش محوكنندة گناهان دو سال مي باشد.

  ن عليهم السالم در عاشوراروزة پيامبرا

هر ديـانتي كـه خداونـد را بـه     به و اقوام شان روزه مي گرفتند، و  )ليهم السالمع( پيامبران

ولـي سـنت و طريقـة هـر       ٢ي داشـتند. ييگانگي پرستش مي كردند با روزة فرضـي آشـنا  

 اكثر روزهاي سـال را روزه  � پيامبري در روزه گرفتن با ديگران فرق داشت، مثالً نوح

 ٣مي بـود.  چند روز بي روزه يك روز روزه مي گرفت و دو روز يا �مي گرفت عيسي

يـك   � و داود   ٤را روزه مي گرفت.) 15-14-13( سه روز از هر ماه �ن آدميهمچن

روز روزه مي گرفت و يـك روز نميگرفـت كـه اينگونـه روزه بهتـر و محبـوبتر در نـزد        

و پيـامبر    ٦آنـرا روزه مـي گرفـت،   در يك سال چهـل روز   �و موسي  ٥خداوند است.

و نهم  از هر ماه 15-14-13روزهاي دوشنبه و پنجشنبه و روز هاي  صاسالم   واربزرگ

  شوال و عاشورا را روزه مي گرفت.از ذي الحجه و شش روز 

                                           
 1/446ـ مغني المحتاج 1

 هـ1401ـ 5523عكاظ عدد 91ـ من نفحات رمضان صـ 2
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  3/158ـ مقارنة االديان 6
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محمدصـلي اهللا  ، و  �، موسي�گرفته اند نوح  هكه روز عاشورا را روز پيامبراني 

نيز اين روز را روزه گرفته است  �و گمان مي رود كه عيسي بوده اند سلمآله و  عليه و

   ١خ نگرديده بود.ونسم �زيرا بعضي از احكام شريعت موسي 

كه روز عاشورا را روزه مـي گرفتنـد   را حاال به طور مختصر روزة پيامبران فوق الذكر 

  ذكر مي نمائيم: 

  روزة نوح عليه السالم در روز عاشورا

ست كه خداوند وي را بسوي قومش فرستاد، زيرا شرك و بـت  اولين پيامبري ا �نوح 

پنجاه سال قوم خود  نهصد و � بود، نوح  پديد آمده � در قوم نوح اولين بارپرستي 

را به يگانه پرستي و توحيد دعوت نمود ولي جز چند فردي از قومش كسي به سـخنانش  

را امر فرمود تـا   � حگوش فرا نداد تا آنكه باعث قهر وغضب خداوند شد، خداوند نو

كشتي بسازد و مؤمنان قومش را باخود سوار نمايد، سپس خداوند باران شديدي را فـرود  

آورد و زمين نيز آب خود را بيرون نمود و همـه جـا را آب فراگرفـت و در نتيجـه همـة      

وپسـرش نيـز غـرق گرديدنـد، خداونـد       � جمله زن نوح ازكافران غرق گرديدند كه 

خداوند اين قصه   ٢پيروي و فرمانبرداري شان از فرستاده اش نجات داد. مؤمنان را بخاطر

فَكَذَّبوه فَأَنجيناه والَّذين معه في الْفُلْك وأَغْرقْنا الَّـذين  «را در قرآن مجيد چنين بيان مي كنـد:  
نيمماً عوا قَوكَان مها إِننوا بِآيات٣ »كَذَّب.  

ا آنان او را تكذيب كردند، پس ما او را و كسـاني را كـه بـاوي در كشـتي     ام«ترجمه: 

بودند نجات داديم و كساني را كه آيات ما را تكذيب نمودند، غرق كرديم، چرا كـه آنـان   

  .»حق را نمي ديدند«مردمان نابينائي بودند 

                                           
 4/248ـ فتح الباري 1

  131ـ دعوت اسالمي صـ2

    64ـ أعراف: 3
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  .١ »حون ـ ثُم أَغْرقْنا بعد الْباقنيفَأَنجيناه ومن معه في الْفُلْك الْمش«خداوند مي فرمايد:  

) از انسانها و حيوانهاي گونـاگون (را كه با او بودند در كشتي پر ما او و كساني«ترجمه:  

  .»نجات داديم، سپس  بقيه را غرق كرديم

    .٢ »الَمنيفَأَنجيناه وأَصحاب السفينة وجعلْناها آيةً للْع« :خداوند مي فرمايد

نجـات داديـم و كشـتي را     )از امـواج طوفـان  (ما نوح و سرنشينان كشتي را «ترجمه: 

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

ــي      ــر بعض ــوده اســت مگ ــر ننم ــواران را ذك ــافتن كشــتي س ــد روز نجــات ي خداون

وكشـتي بـر كـوه    «   ٣»ديواسـتوت علَـى الْجـو   «  مفسران در تفسير فرمودة خداونـد 

ــت  ــو گرف ــد: ».جــودي پهل ــي گوين ــوه جــودي روز    م ــافتن كشــتي برك ــتقرار ي ــه اس ك

اينــروز را بخــاطر بجــا آوردن شــكر خداونــد روزه گرفــت و   �عاشــورا بــود، نــوح 

ــدگان و   همــه كســاني را ــا او موجــود بودنــد اعــم از انســان هــا و پرن كــه در كشــتي ب

اينـروز را روزه بگيرنـد  شـكر و سـپاس خداونـد       درندگان و چهارپايـان امـر نمـود تـا    

  را بجا آورند.  

روزي از نـزد بعضـي يهوديـان مـي      صروايت است كه آنحضـرت   � از ابو هريره

اين چه روزي اسـت كـه   «از آنها پرسيد:  ص گذشت در حاليكه آنها روزه داشتند، پيامبر

و بنـي اسـرائيل را     � گفتند: اين روزي است كه خداوند موسي »شما روزه گرفته ايد؟

از غرق شدن نجات داد و فرعون را غرق نمود، و اين روزيسـت كـه كشـتي بـر جـودي      

اينروز را روزه گرفتند تا شكر خداوند را بجا  � وموسي�  استقرار يافت، سپس نوح

من نزديكتر از شما به موسي هستم و اولي تر از شما بـه روزه  « فرمود: ص آورند، پيامبر

  .   »ز هستم، سپس ياران خود را به روزه گرفتن اينروز امر فرمودگرفتن اينرو

                                           
 120ـ  119ـ شعراء: 1

  15ـ عنكبوت:2

 44ـ هود:3
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  روزة موسي عليه السالم در عاشورا

فرعون در كفر و سركشي اش افراط نمود و نخواست به اوامر فرستادة خدا گردن نهـد، و  

امركرد كه با قـومش   � را به قتل رساند خداوند به موسي � تصميم گرفت تا موسي

مصر را ترك كرده شب هنگام به شكل مخفيانه بسـوي سـرزمين فلسـطين     »بني اسرائيل«

حركت نمايند هنگاميكه فرعون از بيرون رفتن موسي بـا بنـي اسـرائيل آگـاه گرديـد، بـا       

با همراهانش هنگام صبح به ساحل دريـاي   �لشكرش به تعقيب آنان پرداخت، موسي 

 مي آمد به اين ساحل رسيدند سرخ رسيدند، فرعون نيز با لشكرش هنگامي كه آفتاب باال

بني اسرائيل سخت احساس خطر كردند، چـون در مقابلشـان دريـا و در پشـت سرشـان      

دشمن قرار داشت، آنها يقين داشتند كه مرگ و هالكت دامنگيـر آنهاسـت در ايـن وقـت     

ايـن كـار را    �وحي كرد تا با عصاي خود به دريا بزند موسـي   �خداوند به موسي 

از ميان دريـا   �بود كه دريا به قدرت و امر خداوند شكافته شد موسيعملي كرد همين 

باالي زمين خشك، با همراهانش عبور نمودند، فرعون نيز در اين موقع كه دريـا شـكافته   

شده بود، رسيد و با لشكرش داخل اين راه خشك گرديد تا موسي و بني اسرائيل را نابود 

  ه مسدود گرديد و فرعون با لشكرش غرق شدند.نمايد، ولي آب دريا با هم يكجا شده، را

    ١ين هالكت نجات داد.ا همراهانش را از ةهم و �خداوند موسي

با قومش، و غرق شـدن فرعـون و لشـكرش را در     �قرآن كريم نجات يافتن موسي

ب لَهم طَرِيقاً في أَنْ أَسرِ بِعبادي فَاضرِ يولَقَد أَوحينا إِلَى موس«: آياتي چنين تصوير مي نمايـد 
شخال تكاً ورد افخساً ال تبرِ يحيالْب *    مهـيـا غَشم مالْي نم مهيشفَغ هودننُ بِجوعرف مهعبفَأَت* 

دا همو همنُ قَووعرلَّ فأَض٢ »يو.  

چ بده، و آنگاه راهـي خشـك   ما به موسي پيام داديم كه شبانه بندگانم را كو«ترجمه: 

نه از فرعونيـان ميترسـي    )راهي كه چون در آن گام بگذاري(اين دريا بگشا  براي آنان در

لشـكريانش آنـان را دنبـال     هراسي داري، فرعـون بـا   )ازغرق شدن(نه  كه به تو برسند و
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را در ميان امواج خود گرفت، فرعون قوم خـود   انگيزي كردند، دريا آنان را بگونة شگفت

  ».گمراه ساخت و هدايت ننمود

وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتبعهم فرعونُ وجنوده « خداوند در سورة يونس مي فرمايـد: 
ب بِه تني آمإِلَّا الَّذ ال إِلَه هأَن تنقَالَ آم قرالْغ كَهرى إِذَا أَدتواً حدعياً وغب   ـنـا مأَنرائيلَ وو إِسن

نيملس١ »الْم. 

بني اسرائيل را از دريا عبور داديم فرعون و لشكريانش بـراي ظلـم وتعـدي    «ترجمه: 

نجا كـه غرقـاب فرعـون را در خـود     اآنان را دنبال كردند و در پي ايشان راه افتادند، تا بد

ي كه بني اسرائيل بدو ايمـان  پيچيد گفت: ايمان دارم كه خدائي وجود ندارد مگر آن خدائ

  ».آورده اند و من از زمرة فرمانبرداران هستم

فَأَوحينا إِلَى موسى أَن اضرِب بِعصاك الْبحـر  « خداوند در سورة شعرا چنين مي فرمايـد: 
ثُم  *وأَنجينا موسى ومن معه أَجمعني  * وأَزلَفْنا ثَم الْآخرِين *فَانفَلَق فَكَانَ كُلُّ فرقٍ كَالطَّود الْعظيمِ 

رِينا الْآخقْن٢»أَغْر. 

بدنبال آن به موسي پيام داديم كه عصاي خود را به دريـا بـزن، دريـا از هـم     «ترجمه: 

 بـه موسـي و  ( شكافت و هر بخشي همچون كـوه بزرگـي گرديـد و در آنجـا ديگـران را     

ت داديم سپس ديگران را ي و جملگي همراهان او را نجانزديك گردانيديم، موس) قومش

  »غرق كرديم.

عاشـورا بـود، لـذا     و بنـي اسـرائيل را نجـات داد،  روز    �روزيكه خداوند موسـي  

  و بني اسرائيل اينروز را بخاطر شكر گذاري خداوند روزه گرفتند. �موسي

نمـود،   بـه مدينـة منـوره هجـرت     ص روايت است زمانيكـه پيـامبر   ماز ابن عباس 

ه اين چـ « از آنها پرسيد: ص يهوديان را ديد كه روز عاشورا  روزه مي گيرند، آنحضرت

ن روز يـ ن روز با عظمتي است خداوند در ايگفتند: ا» د؟يريگيروزي است كه شما روزه م

ـ ا �وقومش را نجات داد وفرعون ولشكرش را غرق نمود، لذا موسـي   �موسي  ن ي

امبر يم، پيريگين روز را روزه ميز ايد روزه گرفت وما نروز را بخاطر شكر وسپاس خداون

همين بود كه پيامبر  ».هستيم �تر از شما به موسيشايسته پس ما نزديكتر و «فرمود:  �
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ابن حجر رحمة اهللا عليه مـي    ١اينروز را روزه گرفت و امر به روزه گرفتن آن نمود. ص

ترك هستند زيرا طوفان كشتي نـوح  مش ،گويد: نوح و موسي عليهما السالم در معجزة آب

و هـر دو بـا مـردم مـؤمن قومشـان       شكافته شد �براي موسي و دريارا حمايت نمود، 

نجات يافتند، بـه همـين منظـور هـردو بخـاطر  شـكر گـزاري خداونـد اينـروز را روزه          

»گرفتند
٢.  

  در عاشورا ���� مان روزه گرفتن پيامبر گرامي

بعد از هجرت منوره قبل از هجرت و در مدينه ه مكرمروز عاشورا را در مكه  ص پيامبر

قداسـت   مي گرفت، اين روز خجسته از نخستين روزگار شريعت محمدي منزلت و روزه

در مكة معظمه قبل از هجرت اينـروز را بـا روزه    �و عظمت بس بزرگي داشت، پيامبر

، و اين دليـل اصـالت و   گرفتن زنده نگهداشته بود اگرچه ديگران را به آن امر ننموده بود

به روزه گرفتن و شكر گذاري خداونـد   ص نجابت در عبادت اينروز است كه آنحضرت

  آنرا سپري مي نمود.

از در روز عاشورا را به چهار مراحل تقسيم نموده اند كه  ص علما روزه گرفتن پيامبر

  قرار ذيل است: 

بـه  روز عاشـورا را   ص حضرت آن منوره در مكة مكرمه قبل از هجرت به مدينه -1

  ديگر را به آن امر نكرد.  يي روزه مي گرفت وكسيتنها

در مدينة منوره بعد از هجرت نمودن و قبل از اينكـه روزة رمضـان فـرض گـردد      -2

روزه گرفـت و   ص آنحضـرت  روز عاشـورا را يعني در محرم سال دوم هجـرت  

  امر فرمود.آن  مسلمانان را نيز به روزه گرفتن

 ولـي روزه گرفت روز عاشورا را  ص ض شدن روزة رمضان آنحضرتبعد از فر -3

يـن روز  ا را در نگرفتن ياران خود را به آن امر نكرد، بلكه اختيار روزه گرفتن و يا

  اينروز را روزه نمي گرفتند.  ص به آنها گذاشت، لذا بعضي از ياران پيامبر
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را  روز عاشورادنيا در سال دهم هجري، و يك سال قبل از رحلتش از  ص پيامبر -4

گرفت و خواستار اضافه نمودن نهم و يازدهم ماه محرم با روز دهم گرديـد،   هروز

روز نهم و يازدهم را با دهم  ص تا با يهود مخالفت صورت گيرد، ولي آنحضرت

    ١.عليه افضل الصلوات و التسليماتنتوانست روزه بگيرد، چون به رفيق اعلي پيوست 

  تابعين در روز عاشوراروزه گرفتن صحابه و 

روز عاشورا را قبل از فرض شدن رمضـان روزه مـي گرفتنـد چونكـه      نصحابة كرام 

آنها را به روزه گرفتن اينروز ترغيب نموده بود ولي بعد از فرض شدن رمضان  ص پيامبر

روزه گرفتن عاشورا اختياري باقي ماند بعضي از صـحابه اينـروز را روزه مـي گرفتنـد و     

 كـه اينـروز را روزه مـي گرفتنـد     نصـحابه  از عـده   ها روزه نمي گرفتنـد، آن آناز بعضي 

ابوبكر صديق، عمر فاروق، علي بن ابي طالـب، عبـدالرحمن بـن عـوف، ابـو       عبارتند از:

اشعث بن قيس، عبد اهللا بن عباس، معاويه بن ابي سـفيان،   ،موسي اشعري، قيس ابن سعد

سيرين، ابن شهاب زهري، ابو اسحق سـبيعي،   و از تابعين ابنأجمعين.  نشقيق بن سلمه 

   2 اينروز را روزه ميگرفتند.رمحهم اهللا أمجعني  علي بن حصين، سعيد بن جبير و طاوس

و يارانش اهتمام خاصي به روزة عاشورا داشتند و مردم را به روزه گرفتن  ص پيامبر 

بـه   م ر و عمـر ابـوبك و  ،صمي گويد: پيامبر   تشويق و ترغيب مي نمودند، ابن مسيب

شخصي را نـزد حـارث    �عمر فارقحضرت  ٣.مي نمودند  عاشورا امر روزه گرفتن روز

   ٤.بن هشام فرستاد تا اينروز را روزه بگيرد و خانواده اش را نيز به روزه گرفتن امر نمايد

به روز گرفتن روز عاشورا امـر مـي    مو ابو موسي اشعري بن ابي طالب چنانكه علي 

موسي نديديم ابو  و بن ابي طالب بن يزيد مي گويد: هيچكس را مانند علينمودند، اسود 
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شنيدم كه  �عليحضرت ابو معاويه مي گويد: از    ١كه به روزه گرفتن عاشورا امر نمايد

در روز عاشورا اعالن مي نمود: اي مردم اگر كسي چيزي خورده باشد پس باقيماندة روز 

امر مي فرمود تا روز نهم و يـازدهم بـا    �كه علين روايت است يهمچن ٤را روزه بگيرد،

 متوجهكسي  اگر، روزه گرفته شود زيرا گناهان سال قبل را محو مي كند روز دهم احتياطاً

گفتـه   لبـه عايشـه    .٢پس باقيماندة روز را روزه بگيرد و در طول روز يادش آمد نبود

همه بـه   از: علي رمودف لبه روزه گرفتن عاشورا امر مي نمايد! عايشه  �شد كه علي

. روايات فـوق و ديگـر روايـات داللـت بـه حـرص ايـن         ٣است داناتر ص سنت پيامبر

  صحابي جليل القدر به روزه گرفتن عاشورا مي نمايد.

 نمانند عبداهللا بن مسعود و عائذ مزني و عبداهللا ابن عمر  ص بعضي از ياران پيامبر

ند ولي رواياتي وجود دارد كه آنها اينـروز  روزه گرفتن عاشورا را ترك نموده بودأجمعين 

را روزه مي گرفتند، و علت و انگيزة روزه نگرفتن آنها اينست كه نمي خواستند منزلت و 

مرتبة روزة عاشورا بلند تر از رمضان گردد لذا گاهي روزه مي گرفتند و گاهي تـرك مـي   

  .  ٤تكردند تا به مردم بفهمانند كه روزة عاشورا اختياري و نفلي اس

  عاشورا روزه گرفتن قريش و اهل جاهليت در روز

روايات زيادي وجود دارد كه داللت واضح بر روزه گرفتن اهل جاهليت بويژه قـريش در  

روز عاشورا مي كند، ابن قـيم مـي گويـد: روزة عاشـورا از جملـه شـعائر دينـي قـريش         

مي پوشانيدند و روزه   ين روز كعبه راا محسوب مي شد و اينروز را تعظيم مي نمودند، در

  .٥»مي گرفتند
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روايت است كه فرمود: قريش در عهد جاهليت، عاشورا را  لاز ام المؤمنين عايشه 

به روزه گرفتن آن امر فرمـود تـا آنكـه روزة رمضـان      ص روزه مي گرفتند. سپس پيامبر

خواهـد  مـي  گيـرد و هركـه    هخواهد روزمي  سك هر«: فرمود  ص فرض گرديد، پيامبر

  .١»نگيرد روزه

: از مجموعة احاديث چنين فهميده مي شود كـه اهـل جاهليـت،    فرمايدامام نووي مي 

و يا ديگران اينروز را روزه مي گرفتند، تا اينكه اسـالم بـه روزه    يهود چه چه كفار قريش

  . ٢ كيد نمود، سپس سبكتر از تĤكيد اولي آن باقي ماندأگرفتن آن ت

ها واضـح نيسـت كـه چـرا اينـروز را روزه مـي       مگر چگونگي و سبب روزه گرفتن آن

گرفتند؟ و آيا از فجر تا غروب آفتاب از خوردن و نوشيدن امتناع مي ورزيدند؟ يا اينكـه  

  واهللا اعلم از يك غروب تا غروب ديگر ادامه مي يافت؟

  روز عاشورا بود؟ ،زينت روزآيا 

قَالَ أَجِئْتنا لتخرِجنـا   *نا كُلَّها فَكَذَّب وأَبى ولَقَد أَريناه آيات« خداوند در سوره طه مي فرمايد:
فَلَنأْتينك بِِسحرٍ مثْله فَاجعلْ بيننا وبينك موعداً ال نخلفُه نحـن وال   *من أَرضنا بِِسحرِك يا موسى

 ىوكَاناً سم تأَن* موي كُمدعوقَالَ م حىض اسالن رشحأَنْ يو ةين٣.»الز   

تكذيب  )همة آنها را(ماهمة معجزات خود را به فرعون نشان داديم، ولي او «: ترجمه 

گفت: اي موسي! آيا آمده اي كه مـا را بـا ايـن جـادوي     )فرعون(كرد  و سر پيچي نمود. 

ان جادوي تـو را بـراي   هم جادوئي همس خويش از سرزمين خودمان بيرون كني؟ يقيناً ما

ما تو مي آوريم موعد آن را معين كن، موعدي كه ما و تو از آن تخلف نكنيم، و وعده گاه 

گفت: ميعاد مـا   )موسي(مكان صاف و مسطح و فاصلة آن نسبت به همگان يكسان باشد. 

آرايند. بايد مردم در چاشـتگاه گـرد آورده    و شما روز جشني است كه در آن خود را مي

   )».تاماجرائي را ببينند كه ميان ما و شما ميگذرد( شوند
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را به فرعون ثابت نمايد، لذا معجزه  �خداوند متعال خواست تا صدق نبوت موسي 

دستش را زيـر بغلـش مـي بـرد و      (عليه السالم)(وقتي موسي  يد بيضاءي چون عصا، يها

طوفـان، ملـخ،    ، قحطي، كمي در ثمرات،بيرون مي آورد همچون نور مطلق مي درخشيد)

را پيـاپي بـه    ،ناپديد شدن اموال، گره شدن قلـب هـا   ، خون، محو و)قورباغه( بقه شپش،

عطا فرمود تا فرعون به خود آيد و از استكبار و غرور و تكذيب دست كشـد،   �موسي

جادو بـا   را متهم به جادوگري نمود، و خواست تا با �فرعون بخود نيامد و موسيولي 

جـادوگري بـيش نيسـت و از موسـي      �به مردم بفهماند كه موسـي  وي مقابله نمايد و

زينـت   روزگفت: وعدة ما  �ن نمايد، موسييخواست تا روز مقابله با جادوگران را تعي

و از هـر سـو جـادوگران معـروف و      خود را كامال آمـاده كـرد  است، فرعون براي اينروز 

يد و فرعون با جادوگرانش رسفرا زينت  روزبرجسته را خواست تا بر موسي غالب آيند، 

، جـادوگران  جادويشان را به نمايش بگذارنـد وارد ميدان شدند، موسي از آنها خواست تا 

كه  چنين ظاهر شد �موسيدر چشم ندند، كاف به ميدان ريسمان ها و عصاهاي خود را

خداونـد بـه وي    وليدر دل ترسيد  �ها به حركت آمده است، موسيرمارها و اژدگويا 

در  �عصاي موسـي ند، كنمود تا عصاي خود را بيف هستي و امر برترداد كه تو اطمينان 

نده بودند فرو برد، جادو گران كهمة آنچه را كه جادوگران اف ميان بهت و شگفت همگان

   ١همه به سجده افتادند و به خداوند و پيامبرش ايمان آوردند.

 ايـن روز ابوحيـان  و جبير، مفسرين بزرگ اسالم مانند ابن عباس، ابن عمر، سعيد ابن 

از كريب بن سعد روايت است كه عمر بن خطاب چنـين   ٢زينت را روز عاشورا گفته اند.

 روزروزه اي جز روزة رمضـان و  هيچ فرمود: خداوند تبارك و تعالي در روز رستاخيز از 

   ٣مورد باز پرس قرار نمي دهد. زينت يعني روزة عاشورا شما را
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  و عباسي ها عاشورا در عهد اموي ها

به همين ترتيب مسلمانان روز عاشورا را روزه مي گرفتند، تا اينكه عهد يزيد بـن معاويـه   

بـه شـهادت رسـيد،    در كربال  �هجري حضرت حسين 61در سال  متأسفانه فرا رسيد و

اين حادثة دردناك  .هجري بود 61مصادف با روز دهم محرم سال �روز شهادت حسين

  بجا گذاشت. هاي مختلفي از خودپيامد

اينروز را روز فرخنـده   ،(اما در واقع ناصبي) سني مذهب (به ظاهر) اموي هايبعضي 

و عيد شمردند، لذا لباس جديد مي پوشيدند و سرمه مي زدند و با مراسم و مهمـاني هـا   

  .تقديم مي كردند شيريني و غذا هاي خوب به مردمو اينروز را تجليل مي نمودند 

اينروز را ماتم گرفتند، و بخاطر يـاد بـود   فرزندانش و  �بي طالبعلي بن ا پيرواناما 

مي نمودند، از خـوردن   غم و اندوهاشك مي ريختند و اظهار  �شهادت حضرت حسين 

  .و نوشيدن چيزهاي خوب امتناع مي ورزيدند

ين گرديـد مـردم را   يـ هنگاميكه حجاج بن يوسف در عهد عبدالملك، والـي عـراق تع  

ي و حالاس جديد، خوردن و نوشيدن غذا هاي خوب و اظهار خوشـ مجبور به پوشيدن لب

ميان سـني هـا و    يهاي و زد وخورد گاهي درگيريها متأسفانه سرور نمود، به همين خاطر

   ١شيعه ها رخ مي داد.

ثـواب روزه   و حصول اجر و ص روز عاشورا بايد بخاطر اقتدا به پيامبر بزرگ اسالم

ي و يا غـم و مصـيبتي، چـون روزة اينـروز     حالخوش و شادي گرفته شود، نه بخاطر اظهار

  ندارد.كسي ارتباطي به خوشي و غم هيچ 

اصلي  سيرابتداي عهد عباسي ها از  عهد اموي ها وهمان ترتيب روز عاشورا در  بدين

عث ايجاد تفرقه و زد و خـورد هـاي خـونيني ميـان     ابمتأسفانه بود كه  منحرف شدهاش 

   ٢گرديد.مي سنت اهل شيعه و 
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  عاشورا در عهد فاطمي ها

، اين دولت شـيعه  گرفتپا عربي مغرب  هجري در مصر و 358دولت فاطمي ها در سال 

مصـالح سياسـي خـود را از     اهتمام خاصي به روز عاشورا داشت تا بتواند مذهب توجه و

اعالن مي كردند كه روز عاشورا روز اين راه  تأمين نمايد و مردم را بخود جلب كند، لذا 

زيـر سـاية ايـن دولـت      شـيعيان در ، اداري و نوحه سرايي و اظهار غـم و مـاتم اسـت   عز

طوريكـه مـي خواهنـد اجـرا     هر  كشند و مراسم مذهبي خويش راب يتوانستند نفس آرام

هجـري مراسـم    567هجري تا زوال دولت شـان در سـال   362نمايند، فاطمي ها از سال 

بازارها تعطيل مي گرديـد و مـردم لبـاس    عاشورا و غيره را تجليل مي نمودند، درين روز 

مـي  كهنه بتن مي نمودند و به گريه و ناله و فغان مي پرداختند، آنها به بازارها و خيابانهـا  

مشك هاي آب را پاره مـي نمودنـد، مـردم را از صـدقه و     ، را مي شكستند هاظرف ند،آمد

    ١ي دادند.را دشنام م �ند و قاتلين حسينكردمنع مي  عزاداري برايخيرات جز 

  عاشورا در عهد ايوبي ها

هجري جانشين دولـت فـاطمي در مصـر و شـام      567هنگاميكه دولت ايوبي ها در سال  

 شـادي و خوشـحالي  د، روز عاشـورا را روز  شـ گرديد و پايه هاي دولت شان مسـتحكم  

و آنرا جشن مي گرفتند، درين روز مردم انـواع و اقسـام غـذا هـاي لذيـد و       كردنداعالن 

به مردم و و شيريني هاي گوناگون آماده ساخته  با كمال مهارت ذير آماده مي كردند ودلپ

را دسـت و پايشـان   ند، پوشيدمي مهمانان تقديم مي نمودند، درين روز همه لباس جديد 

وسائل خانـه را تجديـد مـي كردنـد، خالصـه       حتيد، زدنحنا و چشمانشان را سرمه مي 

 كـه كارها باعث گرديد  اينگونهمي آورد،  شم و غضب را به خ يانكه شيع ي ميشديكارها

از  شادي و خوشحالي در روز عاشورا از ويژگي شيعه و عزاداريماتم و  خيال كنندمردم 

   ٢است.اهل سنت ويژگي 
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  عاشورا در عهد آل بويه

خالفت عباسي ها زيـر تصـرف خـود در     بغداد را آل بويه  كه شيعه علوي بودند در عهد

ر ييـد و ماننـد سـا   بيامعزالدوله ديلمي كنار  عباسي نتوانست با حاكم بغداد آوردند، خليفة

 بغـداد هجري در  352واليات خالفت اسالمي وي را تابع خود سازد، معز الدوله در سال 

 روز عاشورا، روز مـاتم  كهصادر كرد  دستورجمله از بدعت هاي زيادي را اختراع نمود، 

، خريـد و  بازارهـا بسـته شـود   لباس غم بتن نماينـد و  باشد، و همة مردم بايد  عزاداري و

كارشان را متوقف سازند.  نيز در روز عاشورا بايد هارستورانها و هتل گردد، ممنوعفروش 

گريبانهـاي   روي خـونين و  و و سر تا زن ها با گريه و فغان و موهاي باز،دستور داد وي 

وله تا امروز عاشورا را به همين ترتيـب  عراق از عهد معزالد يان، شيعبيايند به خيابانها پاره

   ١لباس سياه  بتن مي نمايند. تجليل مي نمايند، و

زيـادي   افـراط بويـه غلـو و    آلدولت  شيعيان: نويسدنهايه مي البدايه و الابن كثير در 

در روز عاشورا طبل ها به صدا در مي آمد، در راهها  دور و بر آننمودند، مثالً در بغداد و 

مـردم   ،آويـزان مـي گرديـد   سياه ها چادر مغازه ا خاكستر و كاه مي ريختند، و برو خيابانه

 مـي ورزيدنـد تـا     ين روز امتناعا اكثر آنها از نوشيدن آب درماتم و عزاداري مي كردند. 

گريه و ناله به  . زن ها با، همدردي كرده باشندتشنه به شهادت رسيد كه �حسين با گويا

بـدعت   مي كردند، و  مي زدند و گريبان پاره ر و صورت خودوبه سخيابان ها مي آمدند 

   ٢مي گرديد. ين روز اجرا ا در يهاي زشت و شرم آور

نهر ءالخراسـان، عـراق و مـاورا    :ماننـد ، : در سـر زمـين عجـم   مي نويسـد مالعلي قاري 

مـي   از شيعه بجا مانده اسـت، آنهـا در روز عاشـورا لبـاس سـياه       يمنكرات و اعمال زشت

ر بـدن خـويش را مجـروح مـي     يو سـا صـورت  و  ، سرمي آمدندخيابان ها به  و .ندپوشيد

    ٣ند و مدعي بودند كه دوستان اهل بيت هستند، در حاليكه اهل بيت از آنها بيزارند. كرد
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روز عاشورا محفل مي گيرنـد، بـه طـور مثـال در     يان در ر كشورها شيعيچنانكه در سا

 شيعه نشـين بـا   ديگر مناطق، بحرين، كويت، و سوريه عراق، ايران، هند، افغانستان، لبنان،

بتن نمودن لباسهاي سياه تجليل مي گردد، آنها  روز عاشورا را و مساجد سياه پوش كردن 

    ١اعالم مي دارند. �روز ماتم و عزا بر حضرت حسين

ي كه در عاشورا صورت مي گيرد و بايد از آن دوري يبدعت ها

  جست

مرتكب اعمال زشت و ي را اختراع نموده يارك مردم بدعت هادر اين روز با عظمت و مب

 �حسـين  بعد از شهادت حضـرت : شيطان مي نويسد، شيخ االسالم ناپسند مي گشتندو 

بـه سـر و   زدن  و عـزاداري و  نمايد: يكي بـدعت مـاتم   طي آن ايجاد توانست دو بدعت

بزرگـان  آن  طـي ي كـه  يسرا و مداحي و نوحه تشنگي كشيدنگريه و فغان و و ، صورت

 شـهادت حضـرت  طعن قرار مي گيرند، حتي كسانيكه در جـرم   صدر اسالم مورد لعن و

كاذب و  تهايدست نداشتند مورد لعن و دشنام قرار مي گيرند و قصه ها وحكاي �حسين

 ميـان مسـلمانان اخـتالف و تفرقـه     دررا ساخته اند، اين اعمال باعث گرديد تا  يدروغين

گريه و فغان بر مردگان باتفاق همة مسلمانان عزاداري كردن و و  ايجاد گردد. ماتم گرفتن

گذشته، ناله و فغان صـورت گيـرد از گناهـان     و مصيبتهاي غم هابر و اينكه  .ز نيستيجا

چنانكه بـدعت  هماز آن منع نموده اند،  صبزرگ بشمار مي رود كه خداوند و پيامبرش 

اينكـار   بعد از ايشانو خلفاي  ص رپيامب يست وو سرور در روز عاشورا درست ن شادي

   ٢و سرور است و نه روز غم واندوه. شادياينروز نه روز  پس را سنت نگذاشته اند،

بدعت ها در اين روز پختن حبوبات و توزيع آن بر فقرا و مسـاكين اسـت. و    ديگراز 

اطع  دليـل قـ   ولي تشخيص كارهايي كه ثواب دارداينكار ثواب زيادي دارد،  ادعا دارند كه

مي خواهد، ليكن دليلي وجود ندارد پس اين كار بدعت ثابت شده باشد  ص پيامبر ازكه 

                                           
 78صـ 1381محرم 1/33بيومي  ،ـ ازهر 1

 2/396وكشاف القناع  25/310، مجموع فتاوي2/322ـ منهاج سنت 2



  33              حقيقت عاشورا 

يـن روز، پوشـيدن لبـاس    ا شـده در  ختراعبدعت هاي اديگر و از  . ١و گمراهي مي باشد

حنـا   كشيدن وسرمه  و خريدن ضروريات منزل خيلي خوب و و خوراك ججديد، و خر

 ديگـر ها و آرامگاه ها، و ستانزيارت مساجد و قبر وا ديدهباز و و غسل نمودن، ديد كردن

و نه خلفاي راشدين و نه علماي بزرگ اسـالم ماننـد امامـان     ص كه نه پيامبر ييبدعتها

ليـث و غيـره ايـن      اسحق بن راهويـه و   ثوري وو چهار مذهب اهل سنت و نه اوزاعي 

   ٢.انداعمال را انجام داده و سنت گذاشته 

    ٣مورد ذكر است همه موضوع و ساختگي است.احاديثي كه درين  

ن تأخير زكات تا روز عاشورا بدعت است بطور مثال زكات در ماه صفر يا ربيع يهمچن

، شـايد قبـل از   به تأخير مـي انـدازد  مي گردد ولي آنرا تا روز عاشورا  واجب  بر اواالول 

 ين بدترا از و ماند زكات بر ذمة وي باقي مي در اينصورتعاشورا بميرد يا مفلس گردد، 

: مـي فرمايـد   صظلم محسـوب مـي گـردد. پيـامبر    ديگران تأخير در دادن حقوق  اينكه

ين ادر  نزنابعضي از ي كه ياز بدعت  ها .٤« درنگ نمودن غني در اداي حقوق ظلم است«

اگر كسي اينكار را نكرد حق عاشـورا را   كه گويااست  كردنروز به آن اعتقاد دارند، حنا 

اگـر   كه گوياو دود نمودن آن،   خوش بوعنبر و چوب ن خريدن يوده است، همچنادا ننم

را تـا سـال    عجيب اينكه همين چوباينكار صورت نگيرد گناه بزرگي مرتكب شده اند. 

 و بـوي كـه اگـر دود    ندآينده نگه ميدارند و در طول سال از آن استفاده مي كنند و معتقد

ن اعتقاد دارند كه اين خـوش  يا خواهد شد. همچنرسد از زندان رهببه زنداني  آنخوش 

قاطع و محكـم مـي   است و دليل خطرناك  يچنين اعتقاد .بوئي عالج نظر و مرض است

   ٥شان اختراع نموده اند.خوداعمال را زنها از  گونه دليلي وجود ندارد و اين اما، طلبد

بـه آن را بـه    بدعت در دين خدا، و عمل نمودنهر گونه ارتكاب  صپيامبرگراميمان 

كه خداوند را بايد مطـابق سـنت و عملكـرد     كرده اندو اينرا واضح  ند.شدت منع نموده ا
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ـ ميفرماي چنانكـه ان. ديگـر اختراعات  گفته و بر حسبنه و عبادت كرد،  صپيامبرش  د: ن

     ١».كس عملي انجام دهد كه دين ما آنرا تأييد نكند مردود استهر«

 ايجـاد كنـد  چيزي  دين ما كسي در اينهر « ه است:ودر لفظ ديگري چنين روايت شد

   .٢»كه از آن نيست، مردود است

  قابل قبول نيست. و مردود بوده نباشد   صهر كاري كه مطابق سنت پيامبر : يعني

و يارانش و در عهـد تـابعين وجـود     صي كه ذكر شد در عهد پيامبر يبدعت هاپس 

هجـري ظـاهر گرديـد، و در     61سال در  �حضرت حسين  شهادت، بلكه بعد از هنداشت

اشكال مختلفـي بخـود گرفـت و در اكثـر      نسال هاي بعد خصوصاً در عهد دولت فاطميا

 و پاكستان وكشور هاي شيعه نشين مانند ايران، عراق و بعضي مناطق مصر و لبنان و هند 

  بشكل عجيبي انتشار يافت.  افغانستان

بي خبري مسلمانان از دين، و سكوت  ينهاامثال ا عوامل اساسي انتشار اين بدعت ها و

ش داسـت، اگـر هـر مسـلماني بـه انـدازة وسـع و تـوان خـو          يو عدم انكار چنين اعمال

سالم بـاقي مـي    ،جامعة اسالمي نمي رسيد و  مي كرد هرگز به اين حد اطرافيانش را آگاه

  ماند. 

: نكه ميفرمايـد چنا داشته اندرا از بدعت و نوآوري در دين بر حذر  انامتش ص پيامبر

گمراهـي   يو هـر بـدعت   بپرهيزيد، زيرا هر امـر نوپيـدا بـدعت   (در دين) پيدا  از امور نو«

   .٣»است

مسلمان! بايد در راه از بين بردن بدعت ها كوشا باشـيم، و در روز   و خواهر برادرپس 

بفهمانيم كه اين اعمـال نادرسـت   دوستانه عاشورا به هر مسلماني كه آغشتة بدعت است 

  . يمدنيا و آخرت رستگار گرددر  همه مان  را تشويق به ترك آن كنيم تا اوت و اس
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        ماتم در روزعاشورا

 مـي پوشـند و  لبـاس سـياه    و ، مي كنند در روز عاشورا ماتم و سوگواري اعالن يان شيع

و  ان، زنشودمي  بستهها  مغازهاظهار غم و اندوه مي نمايند، در بعضي مناطق شيعه نشين 

ند و گريـه و نالـه و   كنخيابان مي آيند و خود را با زدن قمه و زنجير زخمي مي  مردان به

قاتلين  سر مي دهند و با نوحه خواني و با نثار كلمات زشت و لعن و نفرين گويا ازفرياد 

ين روز اعمالي صورت مـي گيـرد كـه بـا     ا خالصه در انتقام مي گيرند �حضرت حسين

كه مخالف شرع است و بـا روح و تعـاليم اسـالم     ييو بدعت ها يستعقل سليم موافق ن

   ١.ي نداردسازگار

بر مـرگ پيـامبران پيشـين     نفرموده اند كهبه ما  صبزرگوارمان و پيامبرمتعال خداوند

ماتم و سوگواري نمائيم، پس چطور بر مرگ كسانيكه  مرتبة آنها پائين تـر از انبيـا اسـت    

  !؟مي نماييمسوگواري 

نقل شده و نه از مسلمانان صدر اسالم كه آنها بر مصيبتي  صن نه از پيامبر گرامي ما

  گرفته باشند. و عزا ماتم 

 نـوة  ايشانزيرا  مي كندهر مسلماني را غمگين و ناراحت  �حسينحضرت شهادت 

و از سرداران بزرگ اسالم و از علماي صحابة كرام بود، وي مرد عابـد،   ص پيامبر عزيز

آنچه را كه برادران شيعة ما در روز عاشـورا   يد پذيرفتولي بابود،  اوتمنديسخ و شجاع

اسـت و جنبـة    بخاطر شهادتش انجام ميدهند نادرست است، و اكثر اين كارها سـاختگي 

ماتم نمي  ششهادت ايچرا بر ،و بوداتر از و بهافضل  �علي ايشان پدر و اال نمايشي دارد

روز شـهادتش   در ت ولـي اسـ بهتر  �در نزد اهل سنت از علي �ن عثمانيكنند؟! همچن

  عزاداري نمي كند.كسي 

عـزاداري نمـي   كسـي  ايشان شهادت  ايبود ولي بر �تر از عثمانبه �ن عمريهمچن

عـزاداري  روز وفـاتش كسـي   در تر بود ولـي  به �از عمر �ن ابوبكر صديقي. همچنكند

 در دنيـا و آخـرت  جهانيان كه سردار  صپيامبرگرامي اسالم از همه برتر خود ، نمي كند
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بـراي  قبض كـرد ولـي هـيچكس     )عليهم السالم( است خداوند روحش را مانند سائر انبيا

   ١نكرد.عزاداري  ايشان

 گيـرد و بشـكيبائي كـار    در وقت مصـيبت از صـبر و   كهواجب است  يمسلمان هر بر

 ».إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ« :بگويد

 وبشـرِ الصـابِرِين  « .خشنود و راضي گردنـد ين عمل ا خداوند و پيامبرش ازاينكه تا 

  .»الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ*

رسد ميگويند: ما از آن ببالئي به آنها ر گاه و مژده بده به بردباران.كساني كه ه«: ترجمه

  .٢»خدائيم و بسوي او باز ميگرديم

هيچ بنده اي نيست كه بـه مصـيبتي گرفتـار شـود و     « مي فرمايد: ص گراميپيامبر

خدايا! ». ندگانيمانبسوي او باز گرداز اوييم و همانا ما «: يعني .انا هللا وانا اليه راجعون: بگويد

ـ مرا در مصيبتم مزد داده و برايم از او عـوض بهتـري    ده. مگـر اينكـه خداونـد او را در    ب

: ابـو سـلمه   مـي فرمايـد  ده و عوض  بهتـري بـراي او ميدهـد، ام سـلمه     مصيبتش مزد دا

خداونـد عوضـي    .مرا امركرده بـود گفـتم   صاهللا ه رسول كوفات يافت چنان )شوهرش(

   3را به من داد. صاهللا رسول يعني نيكوتر از او، 

اسـت:   آمـده چنـين   مدر كتاب جالء العيون از مال باقر مجلسي قول حسين بن علي 

اگر باشميشر ظالمان كشته شدم و از اين دنيا رحلت كردم پـس گريبانـت را    !راي خواه«

   .٤»كش و فغان و ناله مكننپاره مكن، و رويت را مخراش، وموهايت را 

و دعاهاي زمان جاهليت، همه حرام و  پاره نمودن زدن و گريبان به سر و صورتپس 

ي نمـوده اسـت چنانكـه مـي     اظهـار بيـزار   ياز چنين اعمال ص پيامبر است ونا مشروع 
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 و دعاهـاي جاهليـت را بخوانـد از مـا     پـاره كنـد  آنكه بر رويش زده و گريبـان  « فرمايد:

   ١.»نيست

  عليهم السالم گلچيني از روايات اهل بيت

  ٢.التاسع و العاشر فإنه يكفر ذنوب سنة) -هكذا -(صوموا العاشوراء-۱

لسالم روايت مي كنـد كـه علـي    از امام صادق و ايشان از پدرش امام باقر عليهما ا

در عاشورا روزه بگيريد، نهم و دهم زيرا كه گناه يك سال را «  فرمود: (عليه السالم)

  ».مي بخشد

  ٣.يوم عاشوراء) ص(صام رسول اهللا -۲

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

احتياطاً فإنه كفارة السنة اليت قبله و إن مل يعلم به  (صوموا يوم عاشوراء التاسع و العاشر -۳
  ٤.أحدكم حىت يأكل فليتم صومه)

نهـم و دهـم عاشـورا احتياطـاٌ روزه     : «روايت است كه فرمود (عليه السالم)از علي 

بگيريد، زيرا كه اين كفارة گناهان سال گذشته است اگر كسي يادش نبود و خـورد  

 ».روزه اش را تكميل كندهر وقت يادش آمد از همان لحظه 

(أي الـراوي):   (إذا رأيت هالل احملرم فاعدد فإذا أصبت من تاسعة فأصبح صائماً قلـت -۴
  ٥كذلك كان يصوم حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: نعم)

هر گاه ماه محرم شروع شد، بشـمار، بـه   «: روايت است كه فرمود ماز ابن عباس 

در  صوي مي گويد: گفتم آيا حضرت محمـد  را -روز نهم كه رسيدي روزه بدار

 ».چنين روز، روزه مي گرفتند؟ فرمودند: بله
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و جلودي فأمر نوح من معه من اإلنس و اجلن بصومه، اى (أوفت السفينة يوم عاشوراء عل -۵
  ١.آدم عليه السالم) هو اليوم الذي تاب اهللا فيه علی

(عليـه  هنگامي كه كشتي نوح « روايت است كه فرمود: (عليه السالم)از امام صادق 
به همة انسانها و  (عليه السالم)در روز عاشورا بر جودي استقرار يافت نوح  السالم)

(عاشورا) روزه بگيرنـد و ايـن    جنهايي كه در كشتي بودند دستور داد كه در آنروز

  ».را پذيرفت (عليه السالم)همان روزي است كه خداوند توبة آدم 

النياحة من أعمال « كه بهتر از آن نمي توان يافت اين است: ص از الفاظ رسول اهللا -۶۶۶۶
   آمده است. »النياحة من اجلاهلية«و در روايت محمد باقر مجلسي با لفظ٢٢٢٢».اجلاهلية

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

و عوال عند مصـيبة  إ: صوتان ملعونان يغضبهما اهللا« مي فرماينـد:  صرسول گرامي  -٧
  ٤».ءاصوت عند نغمة يعين النوح و الغن

دو صدا ملعون است و خداوند آن دو صدا را ناپسند مـي دارد يكـي داد و   « يعني:

  ».فرياد در هنگام مصيبت و ديگري صداي نغمه يعني نوحه كردن و موسيقي

إياك و « مي نويسد: در نامه شان به رفاعه بن شداد (عليه السالم)امير المؤمنين علي  -٨
  ٥».النوح علي امليت ببلد يكون لك به سلطان

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

من شما را از نوحه كردن و از « روايت مي كند كه فرمودند: صاز پيامبر  � جابر -٩

شيطان است  دو صداي احمقانه و فاجرانه نهي كردم، يكي صداي موسيقي كه ساز

و صدايي كه در هنگام مصيبت بلند مي شود كه صورت خراش مي دهند و گريبان 
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(و صوت عند مصيبة مخش وجـوه و شـق    1».پاره مي كنند، و ناله و فغان مي كشـند 
  جيوب و رنة الشيطان).

ى امليت والينبغـي و لكـن   (اليصلح الصياح عل مي فرمايد: (عليه السالم)امام صادق  -10
  ٢يعرفون).الناس ال

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

بوديم كه شخصي آمد  (عليه السالم)خدمت امام صادق   فضل بن ميسر مي گويد: -11

أما إنـك إن تصـرب   ( و از غم و مصيبتي كه به او رسيده بود شكوه كرد، امام فرمود:
   ٣هللا الذي قدر عليك و أنت مأزور).تؤجر و إال تصري ميضي عليك قدر ا

اگر صبر كني پاداش داده مي شوي و اگر صبر نكني بـاز هـم آنچـه تقـدير     «: يعني

  ». خداوند باشد بر تو جاري مي شود، اما در اين صورت گنهكار خواهي شد

  ٤أنا بريٌء ممن حلق و صلق و رفع صوته).( فرمودند: صرسول اهللا  -12

(بخاطر مصيبت) مويش را بتراشد و صدايش را بلنـد   ي كهمن بيزارم از كس: «يعني

  ».كند

از فريـاد كشـيدن در    صروايت است كـه و پيـامبر    (عليه السالم)از امام صادق  -13

  هنگام مصيبت و از نوحه كردن و نوحه شنيدن و به صورت زدن نهي كرده اند.

  ٥».عن تصفيق الوجه و ی عن النياحة و اإلستماع إليها ی عن الرنة عند املصيبة و ی«
از امام صادق يا باقر عليهما السالم پرسيده شد كـه نمـاز بـا كـاله سـياه چگونـه        -14

  ».زيرا كه رنگ سياه لباس اهل دوزخ است  با آن نماز نخوان،«: است؟ فرمودند

  ٦.(التصل فيها فإا لباس أهل النار)
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التلبسوا السواد فإنـه  « كه فرمودند:روايت شده  (عليه السالم)از اميرالمؤمنين علي  -15
  ١».سياه نپوشيد كه لباس فرعون است«: يعني ».لباس فرعون

خـواهرم! اي أم كلثـوم! اي فاطمـه! اي    «: در روايت ديگري آمده است كه فرمود -16

رباب! مواظب باشيد اگر من شهيد شدم براي من گريبـان پـاره نكنيـد و صـورت     

  ٢».نخراشيد

قسمت مي دهـم، قسـمم را     خواهرم!«: ري آمده است كه فرمودو در روايت ديگ -17

نشكن، هر گاه شهيد شدم هرگز براي من گريبان پاره نكـن و صـورت نخـراش و    

  ». واويال نكن

علي جيباً و ال ختمشي علي وجهاً و ال  ييا أخيت إين أقسمت عليك فأبريء قسمي ال تشق«
».تدعي علي بالويل إذا أنا هلكت

٣
در تفسير آيـة كريمـه    (عليه السالم)دق از امام صا  

املعروف أن ال يشققن جيباً و ال يلطمن « واليعصينك في معروف نقل شده كه فرمـود: 
  ».  وجهاً وال يدعون ويال وال يقمن عند قرب

معروف اين است كه زنان گريبان پاره نكنند و بـه سـر و صـورت نزننـد و     «: يعني

  ٤».كنندواويال نكنند و در كنار قبر قيام ن

زن نوحـه گـر و گـوش كننـدة      صروايت است كه رسـول اهللا   � از ابوسعيد -18 

، حبـار  ۱/۱۴۴مسـتدرك الوسـائل   املسـتمعة). و(لعن النائحة  نوحه را لعنت كرده اسـت. 
  ۸۲/۹۳األنوار

  گرفته از كتاببر

  عاشورا در ميزان عقل و دين

  استاد زين العابدين ابراهيمينوشتة 
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  مراجع

  ـ قرآن كرمي١
القـاهرة   -ـ از تقي الدين امحد بن علي املفريزي مة الفاطميني اخللفائـ اتعاظ احلنفا باخبار األ٢

  هـ١٣٨٧
  ـ از ابو رحيان حممد اخلوارزمي البريوين بريوت ـ اآلثار الباقية عن القرون اخلالية٣
ار ـ اآلداب السلطانية والدول والدول االسالمية ـ از حممد بـن علـي طباطبـا الفخـري د     ٤

  هـ ١٤٠٠بريوت
  هـ ١٤٠٣البحر احمليط اليب حيان االندلس دارالفكر بريوت  -٥
هـ                                                                                                           ١٤٠٨البداية و النهاية اليب فدا احلافظ ابن كثري دار الكتب العلمية بريوت  -٦
ـ بلوغ االماين من اسرار فتح الرباين بترتيب مسند امحد الشيباين القاهرة مطبعة الفتح الربـاين    ٧

  ١٣٧٥ ١١صـ 
  هـ ١٤٠٦ـ جة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين دار الطيبة الرياض  ٨
   ١٣٧١تاريخ اخللفاء جلالل الدين السيوطي مطبعة السعادة مبصر  -٩
   ١٣٨٧تاريخ الطربي اليب جعفر بن جرير الطربي دار املعارف القاهره  -١٠
  ـ تاريخ يعقويب چاپ لندن١١
  هـ حتقيق د/ مصطفي عبدالواحد١٣٩٠التبصرة البن اجلوزي القاهرة  -١٢
  هـ ١٣٩٨بريوت  -دار الكتاب العريب –اجلامع الحكام القرآن  -ـ تفسري القرطيب١٣
اعمال اجلاهلني اليب زكريا ابن امحد النحاس دارالكتب العلميـه بـريوت   تنبيه الغافلني عن  -١٤

  هـ ١٤٠٧
  حممود حممد شاكر  -جامعة االمام الرياض -ذيب اآلثار لالمام الطربي -١٥
  بريوت  –جالء العيون ملال باقر السي  -١٦
  هـ ١٣٨٦حاشيه رد املختار علي الدر املختار البن عابدين مكتبه احلليب  -١٧
  حاشيه اجلمل علي شرح املنهج شيخ االسالم زكريا االنصاري املكتبة الكربي بالقاهره -١٨
  حجة اهللا البالغة لشاه ويل اهللا الدهلوي دارالكتب احلديث القاهرة  -١٩
  هـ ١٣٥٠علي امحد اجلرجاوي القاهرة املطبعة اليوسفية  –حكمة التشريع و فلسفته  -٢٠
  طهران  دائرة املعارف للبستاين -٢١
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  هـ ١٤٠٣الدر ملنثور يف التفسري املأ ثور جلالل الدين السيوطي دار الفكر بريوت  -٢٢
  الدعوة  االسالميه للدكتور امحد غلوش دار الكتاب املصري القاهرة  -٢٣
  هـ ١٣٩٤الدين اخلالص حملمود خطاب السبكي القاهره  -٢٤
  هـ ١٤٠٦وت زاد املعاد البن القيم اجلوزي مؤسسة الرسالة بري -٢٥
  هـ١٣٧٦سفر السعادة اليب طاهر الفريوز آبادي  مكتبة علي صبيح القاهرة   -٢٦
  هـ١٣٨٩سنن أيب داود دار احلديث محص  - ٢٧

  هـ حتقيق فؤاد عبدالباقي ١٣٨٨سنن الترمذي مكتبة احلليب با لقاهرة  -٢٨ 
  هـ ١٣٥٢السنن الكربي  للبيهقي  حيدر آباد  الدكن اهلند    -٢٩
  هـ ١٤٠٦سنن النسائي بشرح السيوطي دار البشائر  االسالمية بريوت  -٣٠
   هـ١٤٠٢سري اعالم النبالء للذهيب مؤسسه الرسالة بريوت  -٣١
  هـ١٣٩٧شرح فتح القدير البن اهلمام دار الفكر بريوت  -٣٢
  شرح معاين اآلثار للطحاوي مطبعة االنوار احملمدية القاهره  -٣٣
  ح ا بن حجر العسقالين املكتبة السلفية القاهرة صحيح البخاري بشر - ٣٤
  هـ ١٤٠٩صحيح سنن ايب داود لاللباين  مكتبة التر بية العريب لدول اخلليج الرياض  -٣٥
  هـ١٤٠١صحيح مسلم بشرح النووي دار الفكر بريوت  - ٣٦
  هـ  -١٩٧٦ظهور خالفة الفاطميني و سقوطها مبصر  داراملعارف مبصر  -٣٧
  هـ١٣٩٩ري بشرح صحيح البخاري للعيين دار الفكر بريوت عمدة القا -٣٨
  عون املعبود شرح سنن ايب داود العظيم آبادي املكتبة السلفية املدينة املنورة  -٣٩
  فقه السنة للسيد سابق دار الكتاب العريب بريوت. -٤٠
ون دار املعرفة الفتاوي اهلندية يف مذهب االمام االعظم ايب حنيفة النعمان للشيخ نظام و آخر -٤١

  هـ١٣٩٣بريوت 
  فتح العالم للسيد حممد اجلرداين مكتبة الشباب املسلم حلب  -٤٢
  هـ١٤٠٧القاموس احمليط للفريوز آبادي مؤسسة الرسالة بريوت  - ٤٣
  قصص االنبياء البن كثري دار الكتب احلديث القاهرة -٤٤
  هـ ١٣٨٥الكامل يف التاريخ البن االثري الشيباين دار بريوت  -٤٥
  هـ١٣٩٤كشاف القناع عن منت االقناع للبهويت مطبعة احلكومة مكة مكرمة  -٤٦
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كنز العمال يف سنن االقوال و االفعال للرب هان فوري اهلندي مكتبة التراث االسالمي حلب  -٤٧ 
  هـ ١٣٩١

  هـ  ١٤٠٣اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب آليب حممد املنبجي دار الشروق جده  -٤٨
  لسان العرب البن منظور بريوت  -٤٩
لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف البن رجب احلنبلي دار احياء الكتب  العربيـه   -٥٠

  هـ ١٣٤٢القاهره 
  هـ١٤٠٢جممع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين اهليثمي دار الكتاب العريب بريوت  -٥١
  دار الفكر بريوت اموع شرح املهذب اليب زكريا النووي  -٥٢
  جمموع فتاوي شيخ االسالم ابن تيميه مكتبة املعارف الرباط املغرب -٥٣
  هـ ١٣٩٧املدخل البن احلاج دار الفكر بريوت  -٥٤
  مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح للمالعلي القاري دارالكتاب االسالمي القاهرة  -٥٥
  هـ بشرح امحد شاكر ١٣٧٤اهرة املسندلالمام امحد بن حنبل دار املعارف الق -٥٦
  هـ ١٩٨٧املصباح املنري آلمحد الفيومي مكتبة لبنان بريوت  -٥٧
املصنف يف االحاديث و اآلثار اليب بكر ابن ايب شيبه مطبعة العلوم الشرقية حيدر آباد اهلنـد   -٥٨

  هـ ١٢٨٨
  هـ ١٣٩١املصنف اليب بكر عبد الرزاق  الصنعاين منشورات الس االعلي  -٥٩
معارف السنن شرح سنن الترمذي حملمديوسف احلسيين مطبعة القادر بر نتنك سنتر كراچـي   -٦٠

  هـ١٣٩٠
  املعجم اآلوسط اليب القاسم امحد الطرباين مكتبة املعارف الرياض  -٦١ 

  مغين احملتاج للشربيين دار الكتاب املصري القاهرة  -٦٢
  ١٩٨٣هضة املصرية القاهرة مقارنة االديان للدكتور امحد شليب مكتبة الن -٦٣
  منهاج السنة شيخ االسالم ابن تيمية مكتبة الرياض احلديثة الرياض  -٦٤
  هـ١٣٢٤املواعظ و االعتبار للمقريزي مطبعة النيل مبصر  -٦٥

  هـ  ١٣٧٤املوطأ لالمام مالك ابن انس داراحياء الكتب العربية القاهرة  -٦٦ 
  هـ ١٤٠٩وين دار القلم دمشق النبوة و االنبياء حممد علي الصاب -٦٧
النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة البن تغري االتابكي دارالكتـاب اللبنـاين بـريوت     -٦٨

  هـ  ١٤٠٠
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  .وفيات االعيان و انباء ابناء  الزمان البن خلكان دار صادر بريوت -٦٩
  تفسري نور از دكتور مصطفى خرم دل. -٧٠
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