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هِ كَئِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أُولَـ هُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )بقره  يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَـّ ( ۲۱۸وَاللَـّ

گار دارند اند، آنها اميد به رحمت پروردکساني که ايمان آورده و کساني که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده

 و خداوند آمرزنده و مهربان است.

  اَلسَّالمُ عَلَي الْحُسَيْنِ وَعَلي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَعَلي اَواْلدِ الْحُسَيْنِ وَعَلي اَصْحابِ الْحُسَيْنِ

سال از شهادت امام حسين )ع( مي گذرد. عاشقان امام حسين چنان عزاداری مي کنند گويي همين ديروز  ۱۳۷۹

 ين شهيد شده است. خون سيدالشهدا همچنان تازه است و شور و حرکت مي آفريند. حس

عاشورا دهمين روز محرم اولين ماه قمری است. در اين روز يکي از تلخترين اتفاقات تاريخ اسالمي رخ داده است: 

مراه با هفتاد و دو نفر ديگر نيم قرن بعد از وفات پيامبر خدا )ع( گروهي از پيروان او تنها نوه پسری پيامبرشان را ه

اين واقعه شاخص ترين نماد تشيع در ( ۱)از اهل بيت و پيروان او به فجيع ترين وجه ممکن در کربال شهيد کردند. 

چهارده قرن گذشته بوده است. شيعيان در اين روز در عزای سرور آزادگان جهان سوگواری مي کنند. خون حسين 

خواهي تشيع ستم مي جوشد و عزاداری عاشورا قرار است نشان جاويد عدالت تا ابد عليه ظلم و)ع( بن علي 

 باشد. 

هجری تنها واقعه اين روز در  ۶۱و ياران باوفايش در کربالی سال )ع( اما قتل عام فجيع سيد شباب اهل جنت 

ز قبل از شهادت قبل از آن نيست. اگرچه بزرگي فاجعه کربال به قدری است که ديگر وقايع اين رو تاريخ خصوصاً

امام حسين )ع( را حداقل برای شيعيان تحت الشعاع قرار داده است و مي پندارند کليه وقايعي که در طول تاريخ 
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قرار مي گيرد، ولو قبل از آن اتفاق افتاده باشد.  ۶۱در چنين روزی رخ داده مرتبط و در ذيل عاشورای سال 

 ر نگاه تاريخي شيعه شده است. باعث اشتباهاتي د ۶۱سنگيني بار عاشورای سال 

در اين مجال برآنم که به اين سه سوال پاسخ استداللي بدهم:  پرسش اول: آيا بين عيد بخشايش يهوديان يوم 

کيپور و عاشورای مسلمانان ارتباطي برقرار است؟ آيا در زمان هجرت پيامبر )ص( به مدينه بين اين دو روز 

انيم که اهل سنت قائل به فضيلت روزه عاشورا هستند. آيا فضيلت روزه اين ارتباطي بوده است؟ پرسش دوم: مي د

روز از بدعتهای بني اميه به عنوان عيد و شادماني به مناسبت کشتار کربالست؟ آيا روزه در روز عاشورا در فقه 

روز نسبت  متعددی به اينديني اهل بيت حرام يا مکروه است؟ پرسش سوم: در برخي متون دوره اسالمي فضايل 

همگي در اين روز اتفاق افتاده است؟  بلکه آخرالزمان داده شده است از جمله ده فضيلت از پيامبران از آدم تا خاتم

 در متون اهل سنت نقل شده، يا در روايات شيعي هم به چشم مي خورد؟ آيا اين داستانها صحت دارد و صرفاً

متفاوت است و مطالعه که از منابر و حسينه ها تبليغ مي شود تشيع احتماال پاسخ به اين پرسشها با تفکر رسمي 

ست. واضح است نويسنده از نقد و بررسي اهل نظر و تعميق معارف مذهبي و ديني ا مدارا ،آنها نيازمند سعه صدر

گفته شامل سه بخش است: يوم کيپور يهودی و عاشورای استقبال مي کند. اين مقاله متناسب با سه پرسش پيش

انان در سال اول هجرت، روزه عاشورا سنت نبوی به روايت معتبر سني و شيعه، فضائل مجعول عاشورا در مسلم

 کتب فريقين. پرداختن به ادبيات پرحجم غاليان در مورد واقعه کربال از موضوع اين تحقيق بيرون است. 

ي خبر داد که دوست مسلماني از چرا به اين موضوع پرداخته ام؟ چند روز قبل يکي از دوستان متدين پزشك تلفن

گفته بود اما برای ما شيعيان عاشورا  دوست اهل سنتاهل سنت آمده و عاشورا را به او تبريك گفته و او متعجب به 
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روز بزرگترين عزاهاست. از من مي پرسيد قضيه چيست و بايد به اين دوست اهل سنت چه بگويم؟ برايش واقعه 

 تفاق افتاده بود را تعريف کردم. ال دوم ورودم به آمريکا ای مشابه که برای خودم در سا

امام جماعت مسلمانان دانشگاه  در جمعي از نمايندگان اديان و مذاهب مختلف نماينده مسلمانان اهل سنت که اتفاقاً

ر را تبريك گفت! نماينده يهوديان دانشگاه هم به همين مناسبت عيد يوم کيپورا هم بود خطاب به من روز عاشورا 

تبريك گفت و هر دو از اتفاقات مهم ديني که در اين روز افتاده و منجر به عيد بودن آن شده داد سخن دادند. 

اطالعات من در آن روز از يوم کيپور کافي نبود اما مي پنداشتم که ريشه عيد گرفتن عاشورا در اهل سنت جعليات 

ای به قتل عام خاندان پيامبر و در صدرشان سيدالشهدا به جرم  بني اميه است )هذا يوم تبرکت به بنواميه( لذا اشاره

زير بار ظلم نرفتن در صحرای کربال به فجيع ترين شکل ممکن کردم و گفتم اين روز ماتم و عزای شيعيان در 

ساس صحيحي ندارد. امام جماعت اسراسر جهان است و فضايلي که در اسالم به آن نسبت داده مي شود پايه و 

ت فرد مطلعي نبود و البته عنادی هم با اهل بيت نداشت و برای جمع تعريف کرد که خود شاهد عزاداری اهل سن

 بوده است.  شعلني شيعيان در وطن

ی برای طايفه ای از مسلمانان عيد و برای طايفه ای ديگر روز عزا باشد البته برای جمع مذکور واحد اينکه روز

ر برخي کشورها از جمله مراکش دمطلع شدم  در آن جمع چيزی نگفتند. بعداً  شيعهعجيب آمد، اما به احترام نماينده 

م قول دادم در اين باره تحقيق ي که از اين مسئله پرسيده بوديشه دار است. به آن دوسترو ترکيه عاشورا از اعياد 

، از وان را برگزيدممنتشر خواهم کرد. به دعوت دوستان ديگری قرار شد درباره عاشورا سخن بگويم. اين عنرا 

    ( ۲تغيير دادم. )« عاشورا از سه منظر»جا خوردند، عنوان را در ويرايش کتبي به « عاشورا عزا يا عيد؟»عنوان 
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 بخش اول. یوم کیپور یهودی و عاشورای مسلمانان در سال اول هجرت

م کيپور و عاشورا در سال اين بخش شامل دو بحث است: روز دهم ماه هفتم يهودی: عيد بخشايش، و تقارن يو

 اول هجرت در مدينه.  

 

 بحث اول. روز دهم ماه هفتم یهودی: عید بخشایش

ور چيست؟ دهم روز است از بّکِ» نوشته است:  الوايل صناعة التنجيمدر التفهيم ( ۴۴۰-۳۶۲)ابوريحان بيرونى 

گناهان است و اين يك  تارن عبرى از کفّور اندر زبابّتشرين، وزين جهت گاه گاه او را عاشور خوانند فاما نام کِ

و اندازه اين  و هر که روزه ندارد کشتن بر وی واجب شود.روز است که بر جهودان روزه داشتن فريضه کرده آمد 

ساعت است و ابتدا کنند روز نهم پيش از آفتاب فرو شدن به نيم ساعت و تمام شود چون آفتاب  روز بيست و پنج

به تحقيق جالل الدين همايي در حاشيه التفهيم: ( ۳« )بگذرد آنگه روزه بگشايند.يم ساعتفرو شود روز دهم و ن

توضيحات لقرون الخالية بيروني در آثار الباقية ( ۴ور و با لفظ کفاره عربى يك ريشه دارد. )پّور تلفظ اصليش کِبّکِ

 ( ۵داده است. ) بيشتری درباره سال يهودی و ماههای آن

کوه  از موسي )ع( کيپور، يشنا )يکي از اجزای متن مقدس يهودی( به باور يهوديان در روز يوممتفسير  بر اساس

. در تفسير ميدراش )از ديگر متون معتبر يهودی( روز يوم کيپور روزی است که موسي )ع( برای بار بازگشت سينا

 گوساله پرستش ديدن از بعد اول ارب در را فرمان ده سنگهای( ع) موسي. کرد دريافت خداوند از را ده فرمان دوم
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رد کرده بود. در اين زمان چهل روز دستور خدا به موسي تکميل گرديد. در اين زمان خدا خُ اسرائيل قوم توسط

 گناه قوم اسرائيل در پرستش گوساله سامری را مورد بخشش قرار داد و از اين رو اين روز روز آمرزش نام گرفت.

 هفتم ماه. شودمي درخواست آمرزش خدا از آن در که است عبری تقويم هفتم ماه ریتيش روز اولين رُوش هشانا

گيری . در ده روز بين رُوش هشانا تا يوم کيپور دادگاه الهي در حال تصميماست اسرائيل بني بر خدا قضاوت ماه

کنند که هوديان تالش ميشود. در اين ده روز ياست و در روز يوم کيپور حکم دادگاه الهي برای سال بعد صادر مي

رفتار خود را اصالح کنند و از گناهان خود استغفار کنند. عصر روز يوم کيپور مومنان يهودی به گناهان خود 

 در روزه گرفتن کنند و در پايان اين روز اميدوارند که خدا گناهان آنها را مورد بخشش قرار دهد.اعتراف مي

 حدود و يابدمي پايان کيپور يوم روز شب پايان در و شود مي شروع نهم روز غروب از که است، واجب کيپوريوم

  .انجامد مي طول به ساعت ۲۵

 اين در يهوديان. دارد وجود کيپور يوم برای ممنوعيت پنج( يهودی مقدس متن اجزای ديگر از) تلمود بر اساس

 به ماليدن روغن و خوش بوی ستعمالا از بپرهيزند، خودشويي از کنند، پرهيز آشاميدن و خوردن از بايد مدت

خويش آميزش جنسي کنند. يهوديان  همسر با حتي يا کنند پا به چرمي کفش نبايد همچنين کنند؛ خودداری بدنشان

خوانند و يك بار هم ايستاده مکتوبي را قرائت مي روند و دعا و نماز ميدر يوم کيپور، چهار نوبت به کنيسه مي

با اين تعاليم به ياد دهه اول ذيحجه، روز عرفه و  مسلمانان احتماالً( ۶) گناهان است. کنند که مربوط به آمرزش

 خصوصا عيد قربان و حتي شبهای قدر خود مي افتند. 
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فر الويان دو بار در اين باره بحث شده در تورات در سه موضع از تکاليف يوم کيپور يادشده است: از جمله در سِ

دهد که در روز دهم ماه هفتم توبه کرده و از کار دست بکشند و استراحت تور مياست: خدا به قوم اسرائيل دس

 در کسي هر که گويدمي موسي به خدا. کنند تقديم خدا به قرباني سوخته کنند. آن روز را مقدس بدارند. مردم بايد

 نيز تورات اعداد فرسِ در .باشد استراحت روز بايد روز اين. شد خواهد جدا مردم بقيه از روحش کند، کار روز اين

کار کند. برای قرباني، فرد بايد  روز اين در نبايد کسهيچ و شود داشته مقدس هفتم ماه دهم روز: است آمده چنين

يك گاو جوان، يك قوچ و هفت گوسفند که هرکدام يك سال دارند تقديم خداوند کند. برای کفاره گناهان فرد بايد 

 (۷)يك بز نر را قرباني کند. 

يوم کيپور از زمان حضرت موسي تا کنون از جمله بزرگترين اعياد يهودی است و جشن گرفته مي شود. به لحاظ 

تاريخي اين روز قرنها قبل از بعثت پيامبر اسالم جشن گرفته مي شده است و هيچ ارتباطي با وقايع دوران اسالمي 

 در کربال ندارد.   ۶۱از جمله وقايع عاشورای سال 

 

 م. تقارن یوم کیپور و عاشورا در سال اول هجرت در مدینه بحث دو

تورات است. سال يهودی شمسي ولي ماههای  پيدايش کتاب اساس بر آدم مبدأ تقوم يهودی آغاز آفرينش و خلقت

عبری است.  ۵۷۷۷ن سال ن تقويم مختلط مي گويند. مطابق اين تقويم االآن قمری است، که به اين دليل به آ

تر از سال شمسي است. از آنجا که مناسبتهای تقويم يهودی عالوه دوازده ماه قمری ساالنه ده تا يازده روز کوتاه

به  وشمسي بر بار ديني ارتباط مستقيمي با کشاورزی داشته، يهوديان برای ثابت ماندن ماههای قمری در سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85
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را سال کبيسه چهارم  ، سالهر سه سالبعد از عبارت ديگر همزماني ماههای قمری با فصلهای مشخص سال، 

سيزده ماهه  در هر چهار سال دارای سيزده ماه اعالم مي کنند. بنابراين سال يهودی سه سال دوازده ماه و يك سال

يوم کيپور ( ۸)صول سال ثابت است و گردش نمي کند. است و در نتيجه مناسبتهای تقويم يهودی در مقايسه با ف

 در يهوديان عرب در مدينه در زمان ظهور اسالم نيز بزرگ داشته مي شد و يهوديان در اين روز روزه مي گرفتند.

بعد  بعد از اسالم و خصوصاً( ۹)اعراب قبل از اسالم نيز برای تغيير ماههای حرام از اين روش استفاده مي کردند. 

جرت پيامبر به مدينه صف مسلمانان از يهوديان در دو موضوع کليدی به دستور خداوند جدا شد، يکي در از ه

و ديگری در موضوع تقويم قمری گردشي. مسلمانان در پانزده سال نخست همانند يهوديان به سوی  هموضوع قبل

وارد شد و )ص( ئيل بر پيامبر در حين نماز جبر( ۱۰)بيت المقدس نماز مي خواندند. در رجب سال دوم هجرت 

 اين آيه را به ايشان وحي کرد:  

رَامِ وَحَيْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُّوا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَ 

: ترجمه( ۱۴۴ بقره) ينَ أُوتُوا الْکِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَوُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِ

گردانيم. پس روى به جانب پسندى مىاى که مىبينيم. تو را به سوى قبلهنگريستنت را به اطراف آسمان مى»

دانند که اين دگرگونى به حق و از جانب اشيد روى بدان جانب کنيد. اهل کتاب مىمسجدالحرام کن. و هر جا که ب

به دستور خداوند قبله مسلمانان از اين تاريخ کعبه « کنيد غافل نيست.پروردگار آنان بوده است. و خدا از آنچه مى

 و مسجدالحرام در مکه شد. 
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قمری بود که ماههای قمری در فصول مختلف سال تقويم امضا شده توسط اسالم تقويم ماههای قمری در سال 

و افزودن ماهي به ماههای سال و در نتيجه تغيير ماههای شمسي بتدريج گردش مي کرد.  اسالم پديده سال کبيسه 

 با نزول اين آيه ممنوع شد:  ( ۱۱)تاييد نکرد. پديده نسيء در سال هشتم يا نهم هجری  حرام را

اللَّهُ فَيُحِلُّوا ما دَةٌ فِي الْکُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ کَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عاماً لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ ءُ زِياإِنَّمَا النَّسِي 

همانا تأخير )و تغيير ماههاى »مه: ( ترج۳۷حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ وَ اللَّهُ ال يَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِينَ )توبه 

شوند. )آنها( يك سال )جنگ حرام به ماههاى ديگر( سبب افزايش در کفر است، که به وسيله آن کافران گمراه مى

دانند و يك سال آن را حرام، تا با تعداد انديشى( حالل مىدر ماههاى حرام( را )به سليقه و تمايل و مصلحت

کنند. کارهاى ناپسند آنها، ساخته، مطابق آيد، از اين رو آنچه را خدا حرام کرده حالل مىماههايى که خداوند حرام 

 «کند.در نظرشان زيبا جلوه يافته است و خداوند کافران را هدايت نمى

ابوريحان بيرونى و بعضى از مفسران که اهل فن )نجوم( »ابوالحسن شعراني در باره نسيء توضيحات نافعي دارد: 

افزودند و آن سال را سيزده ء آن بود که هر سه سال يك بار يك ماه بر عدد ماههاى سال مىويند: نسىبودند گ

گرفتند تا ماهها از فصل خود تغيير نکند و محرم که آغاز سال است منطبق با اول بهار باشد تقريبا چنانکه ماه مى

ند و ماههاى آنها که قمرى است از محل خود گيراکنون رسم يهود است در هر سه سال يك سال را سيزده ماه مى

کردند و بدين عمل قهرا ماهها از جاى حقيقى خود تغيير کند و عرب تقليد يهود مىدر فصول شمسى تغيير نمى

کردند آنکه عمدا حج را از ماهى به ماهى تغيير دهند بلکه اين نتيجه افزودن يك ماه است و گرنه خود آنها همه مى
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ناميدند و در واقع ذوالحجه نبود و اختالف راويان در آن است که آيا کردند ذوالحجه مىآن حج مى ماهى را که در

 ( ۱۲) «ناميدند صفر يا محرم يا غير آن و آن چندان مهم نيست.آن ماه زائد را چه مى

ان که روز بد»يل هجرت توضيح داده است: اشعراني در جای ديگر درباره ارتباط عيد يهودی با عاشورا در او

عاشورا روز روزه يهودی بود و آنها همواره تا کنون اين روز را روزه مي گيرند و اين روز روزه بزرگ ]آنان[ است 

و وفت آن روز دهم از ماه اول سال بود. وقتي پيامبر )ص( به مدينه آمدند اول سال يهودی با اول محرم همزمان 

در اسالم متروک شد و در مورد يهود تا زمان ما ادامه دارد، لذا اول بود و همينگونه تا وقتي که نسيء حرام شد و 

سال مسلمانان با اول سال يهوديان اختالف پيدا کرد و عاشورا از روز روزه آنها افتراق پيدا کرد. زيرا آنها تا دوران 

اهليت مي کرد. که عرب در جچنانما نسيء مي کنند، پس درهر سه سال يك سال سيزده ماهه قرار مي دهند آن

پيامبر )ص( و مسلمانان همانند يهود روزه گرفتند. پيامبر گفت: ما به موسي )ع( اولي هستيم، تا اينکه وجوب روزه 

البته يوم کيپور اول سال يهودی نيست، روز دهم ماه ( ۱۳« )عاشورا با روزه رمضان نسخ شد و جواز آن باقي ماند.

 هفتم آنهاست. 

و نه کفار مکه تا سال هشتم هجری( در آن دوره )سال دوم تا حداقل هشتم هجری( از تقويم آيا مسلمانان مدينه )

قمری در سال و ماه و گردشي در فصل استفاده مي کردند؟ ظاهرا بله. در هر حال در سال اول هجرت مطابق 

رود پيامبر به مدينه شواهد موجود دهم ماه هفتم يهودی و دهم محرم مسلمانان يا عاشورا مصادف شده بود. روز و

نُه ماه بعد عاشورا بود. يهوديان مدينه روزه گرفته بودند. ( ۱۴)دوازدهم ربيع االول سال اول هجرت بوده است. 
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مسلمان هم با اجازه پيامبر در آن روز روزه گرفتند. البته با اين فرق که روزه مسلمانان از سحر تا غروب بود نه 

 م تا شب دهم. بيست پنج ساعت از غروب روز نه

از قول ابوموسي آمده است: روز عاشورا را يهود بزرگ مي داشتند و عيد مي گرفتند. پيامبر هم فرمود: شما هم 

در صحيح مسلم اين امر با جزئيات بيشتری روايت شده: اهل خيبر که يهودی بودند روز عاشورا ( ۱۵روزه بگيريد. )

کردند و بانوان زينت و زيور عيد مي پوشيدند، پيامبر هم به مسلمانان را روزه مي گرفتند و مراسم عيد برگزار مي 

نقل سوم از ابن عباس است: رسول خدا )ص( هنگامى که به مدينه آمد ديد ( ۱۶فرمود که شما هم روزه بگيريد. )

بزرگي است، گيريد؟ گفتند: اين روز گيرند. ايشان سؤال کرد که چرا روزه مىکه يهوديان روز عاشورا را روزه مى

خدا موسي  و قومش را در اين روز نجات داد، و فرعون و جنودش را غرق کرد، پس موسي آن را از بابت شکر 

روزه گرفت، لذا ما آن را روزه مي گيريم. پس رسول خدا )ص( فرمود: ما نسبت به شما ]يهوديان[ به موسى )ع( 

( ۱۷) به مسلمانان[ هم امر کرد که در آن روز بگيرند.احق و اولى هستيم. پس پيامبر آن روز را روزه گرفت و ]

واضح است که اين سه روايت متعلق به سال اول هجری است که يوم کيپور يهودی و عاشورای مسلمانان بر هم 

 منطبق بوده است. 

با گفت عطا از ابن عباس نقل کرده که مى .اما در منابع اهل سنت قضيه به گونه ديگری هم روايت شده است

يهوديان )در روزه روز عاشورا( مخالفت کنيد هم نهم را روزه بگيريد و هم دهم را )تا معلوم باشد اين روزه روزه 

 فيومي در مصباح المنير نيز نهي از شباهت با يهود را در ذيل ماده عاشورا نقل کرده است. ( ۱۸آنها نيست( )
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عَلَيْکُمُ الصِّيَامُ  کُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا :(۱۹) واجب شددر رمضان سال دوم هجری روزه ماه رمضان بر مسلمانان 

 وَبَيِّنَاتٍ  لِّلنَّاسِ هُدًى الْقُرْآنُ فِيهِ أُنزِلَ الَّذِی رَمَضَانَ شَهْرُ....  کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ

 بر روزه! ايدآورده ايمان که افرادی ای: ترجمه( ۱۸۵-۱۸۳ بقره) فَلْيَصُمْهُ الشَّهْرَ مِنکُمُ  شَهِدَ فَمَن وَالْفُرْقَانِ الْهُدَىمِّنَ 

 را معدودی روز چند. شويد پرهيزکار تا شد؛ نوشته بودند شما از قبل که کساني بر که گونههمان شده، نوشته شما

( ماهِ رمضان است؛ ماهي که قرآن، برای راهنمايي مردم، و معدودِ روز چند در روزه، !( ....بداريد روزه بايد)

های هدايت، و فرق ميان حق و باطل، در آن نازل شده است. پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر نشانه

 « باشد، روزه بدارد!

به عنوان يك امر اختياری باقي ماند. سني با واجب شدن روزه در ماه رمضان وجوب روزه عاشورا برداشته شد و 

داستانند. عايشه نقل کرده که پيامبر در مدينه روز عاشورا را روزه مي گرفت و به مسلمانان  و شيعه در اين امر هم

هم امر کرد که روزه بگيرند، چون روزه ماه رمضان واجب شد، روزه روز عاشورا را ترک کرد و فرمود: هر که 

يش حتي در جاهليت هم اين رالبته وی مدعي شده پيامبر و ق( ۲۰رد و هر که خواهد ترک کند. )بخواهد روزه بگي

 (۲۱)روز را روزه مي گرفتند. 

به روايت شيعه به سند صحيح زراره و محمد بن مسلم از امام باقر)ع( درباره روزه روز عاشورا پرسيدند. فرمود: 

]آيات روزه[ ماه رمضان نازل شد ]وجوب روزه عاشورا[ ترک شد. ]وجوب[ روزه آن قبل از ماه رمضان بود، وقتي 

(۲۲ ) 
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بنابراين پيامبر و مسلمانان سال اول در مدينه را که يوم کيپور با عاشورا مقارن بود روزه گرفتند. با نزول آيات روز 

شد، اما جواز  در رمضان سال دوم روزه واجب مسلمانان به ماه رمضان منتقل شد و از روزه عاشورا رفع وجوب

 از سال دوم به بعد اين دو روز بر هم منطبق نبوده است.  آن باقي ماند. ضمناً

نداشته  ۶۱روزه يوم کيپور و عاشورای سال اول هجرت که در يك روز بوده هيچ ارتباطي با فاجعه کربالی سال 

در انتهای بخش سوم روايتي ست. است. ادعای هرگونه ارتباط  نيازمند دليل معتبر است که تا کنون ارائه نشده ا

 غيرمسند دراين باره خواهد آمد.

 

 بخش دوم. روزه عاشورا سنت نبوی به روایت معتبر سنی و شیعه

شيعه و ديدگاه اهل سنت، و دسته بندی و تحليل روايات شيعي روزه  ايجاين بخش شامل دو بحث است: قول ر

 عاشورا.  

 

 سنت  شیعه و دیدگاه اهل ایجقول ربحث اول. 

ق( محدث عصر ۱۱۱۰-۱۰۳۷)از محمد باقر مجلسي ( ۲۳در مفاتيح الجنان )ش( ۱۳۱۹-۱۲۵۴)شيخ عباس قمي 

بهتر آن است که روز نهم و دهم را روزه نگيرد، زيرا بنى اميّه اين دو »در زاد المعاد اينگونه نقل کرده است: صفوی 

د، و به دروغ، احاديث بسيار در فضيلت اين دو داشتنروز را براى برکت و شماتت بر قتل آن حضرت روزه مي

روز، و روزه آنها را به حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله نسبت داده اند، و از طريق اهل بيت عليهم الساّلم 



 

۱4 

 

 عاشورا از سه منظر
 

صاحب مفاتيح الجنان اينگونه ( ۲۴« )احاديث بسيارى در مذمّت روزه اين دو روز به ويژه روز عاشورا وارد شده.

از کالم اين بزرگوار ]مجلسي[ معلوم ميشود، که احاديثى که در فضيلت روز »است: مؤلف گويد: ادامه داده 

 ( ۲۵)« عاشوراست همه جعلى است، و به دروغ به حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله نسبت داده اند

پيامبر اسالم  احاديث فضيلت روزه عاشورا همگي جعلي است و نسبت کذب به نظر هر دو محدث اين است که أوالً 

 اين احاديث توسط بني اميه برای تبرک و شادماني در قتل اهل بيت جعل شده است، و ثالثاً  داده شده است، ثانياً

در مقابل احاديث فراواني در مذمت روزه عاشورا از جانب اهل بيت وارد شده است. در حقيقت نظر ايشان مبتني 

حباب روزه روز عاشوراست. چگونه پيامبری که از علم لدني در قضيه است ۶۱بر محوريت فاجعه عاشورای سال 

کليه جزئيات ماکان، ما هو کائن و ماسيکون برخورد است ممکن است روزه روز عاشورايي را مستحب اعالم کند 

حداقل از  شيعه رايجنظر  يکه نيم قرن بعد از وفاتش قرار است در همان روز نوه اش به شهادت برسد؟ نظر مجلس

 است که از منابر تبليغ مي شود.    زدهمقرن يا

روايات و فتاوای فريقين دنبال مي کنم. در در با تفحص روزه عاشورا را آيا استنتاج مجلسي صحيح است؟ مسئله 

مورد روايات و فتاوی اهل سنت به گزارش اجمالي اکتفا مي کنم، اما در مورد روايات و فتاوای شيعه که محل 

 ل بيشتری بحث مي کنم. اصلي بحث است با تفصي

در روايات صحيح اهل سنت آمده است: ابي قتادة از پيامبر نقل کرده است که چنين مي پندارم که خداوند با روزه 

هنيدة بن خالد به نقل از برخي همسران پيامبر نقل کرده ( ۲۶روز عاشوراء ]گناهان[ سال قبل از آن را بپوشاند. )

حجه، روز عاشورا ، سه روز اول هر ماه، اولين دوشنبه و اولين پنجشنبه ماه را روزه ه روز اول ذياست که پيامبر نُ
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هل  اجماعي مذاهب اربعهطبيعي است که استحباب روزه عاشورا در ميان اهل سنت فتوای ( ۲۷مي گرفته است. )

 ود.   هم روزه آن در بسياری از سرزمينهای اهل سنت تا کنون دنبال مي ش ، و عمالً(۲۸) اشدسنت ب

در فقه شيعه سه فتوی درباره روزه روز عاشورا به چشم مي خورد: استحباب، کراهت و حرمت. حرمت فتوای 

در کتاب الحدايق الناضرة است. به نظر اين فقيه اخباری اين روزه در حکم ( ۱۱۸۶-۱۱۰۷)شيخ يوسف بحراني 

تقيه بر طبق مذهب اهل سنت از بني اميه و غير تشريع حرام است چرا که اخبار دال بر روزه در اين روز بر مبنای 

آنها صادر شده است چرا که آنان )بني اميه( با روزه اين روز را با مصتيبي که بر اهل بيت وارد کرده بودند تبرک 

در العروة الوثقي ق( ۱۳۳۷)متوفي کراهت به معنای ثواب کمتر فتوای سيد محمد کاظم يزدی ( ۲۹)د. جستنمي 

اخبار  (۴۶۰-۳۸۵) اماميه استحباب روزه عاشورا است، از زمان شيخ طوسي ديگر فقهای بزرگوای فت( ۳۰)است. 

ونه جمع شده است که استحباب روزه عاشورا با حزن به دليل گمتعارض وارده در مورد روزه روز عاشورا اين

ن به استحباب روزه عاشورا از جمله مهمترين قائال( ۳۱)مقيد شده است. )ع( مصائب وارده بر سيد شباب اهل جنت 

( ۱۲۶۶)متوفي شيخ محمد حسن نجفي ( ۳۲)سالم است. در شرايع اال( ۶۷۶-۶۰۲)با قيد حزن مذکور محقق حلي 

قرار کرده ا و خود (۳۳) ،نسبت دادهغنية النزوع اجماع ظاهر در ( ۵۸۵-۵۱۱)سيد بن زهره صاحب جواهر به 

 (۳۴). داست که مخالفي در اين مسئله نمي شناس
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 دسته بندی و تحلیل روایات شیعی روزه عاشورا حث دوم. ب

 و شيخ حر( ۳۵)در وافي ( ۱۰۹۰-۱۰۰۷)حسن فيض کاشاني مروايات درباره روزه روز عاشورا در تشيع را مال

جمع کرده اند. اين روايات به دو دسته تقسيم مي شوند: رواياتي  (۳۶الشيعة ) در وسائل( ۱۱۰۴-۱۰۳۳)عاملي 

به واسطه فاجعه مولمه کربال دارند، و رواياتي که داللت بر جواز يا استحباب دارند و در از روزه  ر منعکه داللت ب

فقيه معاصر ش( ۱۳۷۱-۱۲۷۸)خوئي  سيد ابوالقاسممترين اشاره ای به فاجعه مذکور نيست. بنابر تحقيق کآنها 

 اين سه روايت به شرح زير هستند.( ۳۷) ريشه روايات منع از صحت روزه روز عاشورا به سه روايت بازمي گردد.

 تاسوعا ابو عبد اهلل صوم حضرت از کردم سؤال روايت کليني از عبدالملك از امام صادق )ع( روایت اول:

 و کربال در -رضى اهلل عنهم  -: تاسوعا روزى است که محاصره شدند در او حسين و اصحابش فرمود عاشورا و

ر ابن سعد به توافر خيول و وعم ابن مرجانه کردند فرح و او، بر آمدند فرود و شام اهل لشکر او بر شدند مجتمع

ضعيف کردند و يقين کردند که ديگر ناصرى براى حسين  -کرم اهلل وجوههم  -کثرت جنود و حسين و اصحابش را 

 الغريب المستضعف ابىب " فرمايدمى اشتياق و تفجع غايت از آنگاه عراق، نخواهد آمد و مدد نخواهند کرد او را اهل

 و بيفتاد کشته حسين عليه السالم که است روزى عاشورا کس باد، فرمود: اما روزىب مظلوم آن فداى پدرم يعنى "

صوم نيست، و نيست  روز آن که الحرام البيت رب و کال روز؟ آن در است روزه مگر افتادند، کشته او حول اصحاب

فرح و سرور است  روز و ايمان اهل جميع و زمين اهل و آسمان اهل بر شد داخل که مصيبتى و حزن او مگر روز

بران پسر مرجانه و آل زياد و اهل شام که خداى غضب کناد بر ايشان و بر ذريات ايشان و او روزى است که گريه 

دايش با آل کرده اند بر حسين در او جميع بقاع ارض جز بقعه شام .هر که روزه بگيرد در او يا تبرک کند به او خ
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زياد حشر کند با قلب مسخ شده وسخط خداى بر او واقع شود، و هر که در آن روز ذخيره بسوى منزل خود جلب 

کند خدايش در قل نفاق نتيجه دهد تا روز قيامت و برکت را از خود او و اهل بيت او و اوالد او انتزاع کند، و 

 ( ۳۸شيطان با او در همه آنها شراکت کند. )

در داللت روايت بر حرمت روزه عاشورا مقيد به نيت کسب برکت و فرح و سرور از روزه عاشورا به  ترديدی

ست، در حالي که محل نزاع بدون چنين قيدی است يعني مطلق روزه گرفتن در اين روز و به نيروش بني اميه 

که صاحب جواهر به درستي چنانبنابراين روايت بر فرض صحت سند اجنبي از محل نزاع است، آن. عنوان اولي

 ( ۳۹. )تصريح کرده است

روايت زراره از امام باقر و صادق )ع(: در روز عاشورا و روز عرفه نه در مکه، نه در مدينه، نه در  روایت دوم:

 ،که محقق خويي گقته است بر فرض صحت سندچنانآن( ۴۰وطنت و نه در سرزميني از سرزمينها روزه مگير. )

حرام نيست، خود ائمه )ع( در اين روز روزه مي گرفته اند، آری برای کسي که روزه او را  رفه قطعاًروزه در روز ع

قامه مراسم عزا ابرای دعا ضعيف مي کند کراهت دارد، پس ممکن است روزه عاشورا نيز برای کسي که او را از 

 ( ۴۱تضعيف مي کند کراهت داشته باشد. )

 من عيد": فرمود را يوم عرفه صوم پرسيدم ندر از پدرش از امام صادق )ع(:روايت حسين بن ابي غُ روایت سوم:

 پس شده کشته او در حسين که است روزى در او: فرمود است؟ چگونه عاشورا يوم صوم :گفتم. "المسلمين اعياد

ود آن روز ه اى پس روزه دار، آنگاه فرمود: همانا آل اميه نذرى کردند که اگر حسين کشته شکنند شماتت تو اگر

را عيد قرار دهند و به شکر اين نعمت روزه گيرند و اوالد خود را مسرور نمايند و اين سنتى شد در آل ابى سفيان 
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گاه فرمود: روزه براى مصيبت تا امروز و از اين روى روزه گيرند او را و بر اهل و عيال خود ادخال فرح کنند، آن

 او زدگان مصيبت از تو اگر هان عاشورا. انا حسين کشته شد در روزشود و نيست مگر براى شکر سالمت. همنمي

 شکر به بدار روزه شدند مسرور بنى اميه سالمت به که آنانى از و کنندگانى شماتت از اگر و مگير روزه هستى

 ( ۴۲. )تعالى خداى

بك بني اميه است به س فرحو  تبرکاين روايت همانند روايت اول بر فرض صحت سند حرمت روز مقيد به قصد 

  مي باشد. و از محل نزاع بيرون 

داللت هيچيك از اين روايات تمام نيست. اما به لحاظ سندی مطابق تحقيق صاحب معجم  ،فارغ از بررسي سندی

رجال الشيعه در سند روايت نخست حسن بن علي هاشمي است که توثيق يا مدح نشده و هر چهار روايت از وی 

به ضعف است و قابل اعتنا نيست. روايت دوم به نوح بن شعيب و ياسين الضرير به لحاظ در اين موضوع محکوم 

سندی ضعيف است. روايت سوم به دليل اشتمال بر عده ای مجاهيل ضعف سنديش شديدتر است. در نتيجه همه 

    (۴۳)اين روايات فاقد اعتبار سندی هستند. 

نهي از صحت روزه عاشورا اين است: همه اين روايات )که سه  رای نهايي محقق خويي درباره روايات دال بر   

نمونه آن ذکر شد( به لحاظ سندی بي اعتبار هستند. در منابع روايي شيعه روايت معتبری که بتوان با اتکا بر آن 

 ( ۴۴)اخبار معارض را حمل بر تقيه کرد، وجود ندارد. 

 اما دسته دوم اخبار متضمن امر و استحباب روزه در اين روز فراوانند از جمله:
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روزه روز ( ۴۵«. )صيام يوم عاشوراء، کفارة سنة» ق به نقل از امام باقر )ع(:دصحيحه قداح از امام صا روایت اول:

 عاشورا کفاره ]گناهان[ يك سال است. 

عاشوراء التاسع و العاشر فانه الصوموا »ق از پدرش امام باقر )ع(:  موثقه مسعدة بن صدقة از امام صاد روایت دوم:

 روزهای تاسوعا و عاشورا را روزه بگيريد ]که اين روزه ها[ کفاره گناهان يك سال است. ( ۴۵« )يکفر ذنوب سنة.

آن چنانکه محقق خويي در نهايت اينگونه نتيجه مي گيرد: اقوی استحباب روزه در روز عاشورا از حيث روزه است 

آری ترديدی در حرمت روزه عاشورا به  د.صاحب جواهر نيز به دليل نصوص معتبر فاقد معارض به آن فتوی دا

گران بني اميه مرتکب شده اند. آل زياد و طغيان فرومايگانچنان که عنوان تيمن و تبرک و فرح و سرور نيست، آن

ه چنين فعلي از بزرگترين محرمات کن نصي ندارد. چرا قول به حرمت مقيد به اين قيد حاجتي به در دست داشت

الهي است که ناشي از خبث فاعل و خلل در دين و مذهب اوست. اما اين موضوع از محل بحث بيرون است. روزه 

با ابراز حزن بر فاجعه مولمه کربال  بدون چنين قصدی در اين روز به عنوان روزه قضا يا روزه استحبابي خصوصاً 

 ( ۴۷جايز است بدون هيچ کراهتي چه برسد به حرمت. ) بدون ترديد

روايت شيخ طوسي در مصباح المتهجد از عبداهلل بن سنان از امام صادق )ع(: در روز عاشورا بر امام  باقي مي ماند

صادق )ع( وارد شدم، ايشان را رنگ پريده و محزون يافتم، در حالي که اشك از چشمانشان همچون دُرّ غلتان 

داني که حسين )ع( در چنين روزی به قتل تان برای چيست؟ گفت: آيا در غفلتي تو؟ نميبود. گفتم: گريه سرازير

رسيد؟ گفتم: نظرتان درباره روزه در اين روز چيست؟ به من گفت: روزه بگير بدون اينکه از شب قبل قصد روزه 

ز را به طور کامل روزه مگير، بايد افطارت با فطار کن بدون شادماني و فرح، و تمام روارا گرفتن کرده باشي و آن
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آل رسول ساعتي بود که جنگ و جدال از نوشيدن جرعه ای از آب يك ساعت بعد از نماز عصر باشد. در چنين 

 ( ۴۸.... ) دست برداشت و ابتالی آنان خاتمه يافت

وری در اغلب روز از ص کاين روايت بر فرض صحت سند قرائن متعددی بر منع از روزه شرعي و لزوم امسا

و اهل بيت او دارد. اما مشکل اصلي در سند آن )ع( خوردن و آشاميدن برای همدردی با مصائب حسين بن علي 

است. روايت به لحاظ سندی ضعيف است، به دليل جهالت طريق شيخ طوسي به عبداهلل بن سنان  در آنچه از او در 

 ( ۵۰رسله محسوب مي شود. )د نقل مي کند. بنابراين روايت مجح المتهامصب

اين . فضيلت روزه عاشورا با روزه ماه رمضان منسوخ نشده است: از اين بحث طوالني مي توان چنين نتيجه گرفت

در منابع سني و شيعه روايت شده بلکه در منابع شيعه مستند به روايات معتبر از ائمه ( ص)فضيلت نه تنها از پيامبر 

کليه رواياتي که در منع از روزه عاشورا و . است( بعد از فاجعه کربال( )ع)و صادق  اهل بيت از جمله امام باقر

در کربال در منابع شيعي نقل شده اند فاقد اعتبار سندی هستند و قابل استناد به  ۶۱ارتباط آن با واقعه مولمه سال 

اگرچه « بر وجه حزن»قيد . يه استاستحباب روزه عاشورا فتوای بزرگترين فقيهان امام. نيستند (ع) ائمه اهل بيت

مستند روايي ندارد اما مستظهر به ادله عقلي و برای مقابله با تبرک بني اميه به اين روز است که قابل دفاع مي 

 .باشد

به ( اگر انتخاب اين روز با برنامه بوده باشد)در روز عاشورا به شهادت رساندند ( ع)اينکه بني اميه امام حسين 

را در شب قدر در ماه ( ع)که خوارج هم اميرالمؤمنين چنانتفاده از فضيلت روز عاشورا بوده است، آندليل سوء اس

( ع)اما تلخي شهادت موالی متقيان . رمضان به شهادت رساندند، برای سوء استفاده از فضيلت ايام قدر و رمضان
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را و استحباب روزه آن امری مستقل بر همين منوال فضيلت روز عاشو. باعث نشده فضيلت شبهای قدر نفي شود

يار باوفای ايشان در کربالست، و حساب اين دو بايد از هم  و تناز فاجعه مولمه قتل فجيع سيدالشهدا و هفتاد و د

 .  جدا نگاه داشته شود

 

 بخش سوم. فضائل مجعول عاشورا در کتب فریقین

 فضائل عاشورا، و فضايل عاشورا در منابع شيعي تشيع و تسنن درباره ايجاين بخش شامل دو بحث است: ديدگاه ر

 

 تشیع و تسنن درباره فضائل عاشورا  ایجبحث اول. دیدگاه ر

لَآکبادِ اللَّعينُ در زيارت عاشورا اين دو فقره به بحث ما مرتبط است: اللّهُمَّ اِنَّ هذا يَوْمٌ تَبرَّکَتْ بِهِ بَنُو اُمَيَّةَ وَابْنُ آکِلَةِ ا

بني  به آن تبرک جستند)خدايا اين روز روزی است که  نِ عَلي لِسانِكَ وَلِسانِ نَبِيِّكَ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِابْنُ اللَّعي

 و خاندانش شده بر زبان تو و زبان پيامبرت که درود خدا بر او  تلعن فرزندشده  تآن لعن هجگرخوار فرزنداميه و 

)و اين روز روزی است که شادمان  زِيادٍ وَآلُ مَرْوانَ بِقَتْلِهِمُ الْحُسَيْنَ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِوَهذا يَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ آلُ  باد(

  ( ۵۰) (که درود خدا بر او بادن مروان بخاطر کشتن حسين خاندان زياد و خانداشدند به اين روز 

. داردجعل کرده اند نياز به تحقيق مستقلي اينکه بني اميه مشخصا چه اموری را به عنوان تبرک و فرح روز عاشورا 

اما در متون دوران صفويه به بعد آمده است که بني اميه به دروغ، احاديث بسيار در فضيلت روز تاسوعا و خصوصا 

در شفاء الصدور في شرح ق( ۱۳۱۷-۱۲۷۳)ابوالفضل طهراني کالنتر ( ميرزا ۵۱) .عاشورا به پيامبر نسبت داده اند
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بني اميه[ دعا و طلب حوائح را در اين روز را به عنوان روزى مبارک »]نيز متذکر شده است که  زيارت العاشور

 (۵۲« )مستحبّ دانسته اند، و براى اين کار در اين روز، با جعل و وضع، و افترا، مناقب و فضائلى ساخته اند.

دوازدهم( در کتاب دستور العلماء ری )از علمای معتدل اهل سنت در قرن کاحمد ن بن عبدالرسول قاضي عبدالنبي

جامع العلوم في اصطالحات الفنون درباره فضايل روز عاشورا چنين نوشته است: عاشورا روز دهم محرم روزی 

بزرگ است که حوادث بزرگ و عجيبي در آن اتفاق افتاده است مانند خلق آدم )ع( و اخراجش از بهشت و قبول 

شهادت امام همام مظلوم معصوم شهيد سعيد ابوعبداهلل  وح )ع(، و خصوصاًتوبه و مغفرتش از عصيان، و طوفان ن

مور االحسين )که خداوند از او راضي باد( پسر اسداهلل غالب علي بن ابي طالب )کرّم اهلل وجهه(، و در اين روز 

خداوند بزرگ مهم يا ترس آور مخوف حادث خواهد شد از قبيل خروج امام همام محمد مهدی ]امام زمان[ )که 

از او راضي باد( و نزول عيسي )ع( از آسمان، و خروج دجال و دابة األرض خصوصا قيام قائم ]آل محمد[ 

 « که مخبر صادق صدوق پيامبر آخرالزمان )ص( از آن ما را با خبر کرده است.چنانآن

احاديث  اين اعمال ازاما » وی سپس با نقل شعری از ده خصال پسنديده در اين روز ياد مي کند و مي افزايد:

مور را نقل کرده اند ساختگي هستند. آری روزه و توسعه طعام بر اصحيحه ثابت نشده است، احاديثي که اين 

عاشورا به اين دليل به اين »در ادامه متذکر مي شود: « احاديث صحيحه ثابت شده است. اخانواده در روز مذکور ب

امبر ده کرامت در اين روز بخشيده است: آدم، ادريس، نوح، يونس، ايوب،  نام خوانده شده که خداوند تعالي به ده پي

در انتها بار ديگر يادآوری مي کند « يوسف، موسي، عيسي، ابراهيم و محمد )که صلوات خداوند بر همه آنها باد(
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نند، و غير از روزه ديث فراواني در آن نقل مي کحااکه فقها و پرهيزکاران در اين روز ملتزم به نماز و دعا هستند و 

 (۵۳)« و توسعه طعام هيچيك از آنها ثابت نشده است.

 اعمال خاصمعترف است که سند احاديث احمد نکری به سند فضائل روز عاشورا اشاره ای نکرده است، اگرچه 

را که اين روز مجعول است. درباره روزه عاشورا به تفصيل بحث شد. اما توسعه بر عيال )و به اصطالح عيد( عاشو

وارد نشده و به احتمال قوی اين همان موردی است که  وی مدعي صحت احاديث آن است، در منابع شيعي مطلقاً 

  بحث نيازمند تحقيق بيشتری است. بني اميه در توسعه آن کوشيده اند. 

 

 بحث دوم. فضایل عاشورا در منابع شیعی 

ر منابع شيعي هم نقل شده است؟ به چند نمونه از عاشورا منحصر به منابع اهل سنت است يا دروز آيا فضايل 

 فضائل عاشورا در منابع شيعي اشاره مي کنم:

از امام صادق )ع( فقيه بزرگ اسماعيلي در کتاب دعائم اإلسالم  (۳۶۳-۲۸۲بن محمد )قاضي نعمان  روایت اول.

نس و جن اهمراهانش از  جودی به ساحل رسيد، پس نوح )ع( به درنقل مي کند که کشتي نوح در روز عاشورا 

امر کرد که اين روز را روزه بگيرند. عاشورا روزی است که در آن آدم )ع( توبه کرده است، و آن روزی است که 

 در اين روايت مرسله سه فضيلت به عاشورا نسبت داده شده است. ( ۵۴قائم ما اهل بيت )ع( قيام خواهد کرد. )

نقل شده است. ( ۴۶۰-۳۸۵)طوسي الطايفه ورا در کتاب تهذيب شيخ ترين روايت فضيلت عاشمهم روایت دوم.

جودی به ساحل رسيد، پس نوح )ع(  درکثيرالنوا از امام باقر )ع( روايت کرده است که کشتي نوح در روز عاشورا 
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روز را  نس و جن امر کرد که اين روز را روزه بگيرند. امام باقر )ع( افزود که آيا ]اهميت[ اينا به همراهانش از

مي داني؟ اين روزی است که که خداوند عز و جل توبه آدم و حوا را پذيرفت. اين روزی است که خداوند در آن 

روز دريا ]رود نيل[ را برای بني اسرائيل شکافت  و فرعون و همراهيانش را غرق کرد، اين روز روزی است که 

)ع( در آن متولد شده است؛ اين روزی است که خداوند موسي )ع( بر فرعون غلبه کرد؛ اين روزی است که ابراهيم 

توبه قوم يونس را پذيرفت. اين روزی است که در آن عيسي بن مريم متولد شده است. و اين روزی است که قائم 

 ( ۵۵]آل محمد[ )ع( قيام خواهد کرد. )

لت آن مربوط به اين حديث بر فرض صحت سند هفت فضيلت را به روز عاشورا نسبت داده است، شش فضي  

پيامبران گذشته است و يکي مربوط به آخرالزمان. ظاهرا اين روايت تفصيل روايت دعائم اإلسالم است. اما مشکل 

از  امام صريحاًاز جانب امام صادق )ع( مذمت شده و  در سند آن است. کثيرالنوا راوی مباشر اين روايت صريحاً

 ( ۵۶وی برائت جسته است. )

با سند خود از علي بن فضال با اسنادش در اقبال  (۶۶۴-۵۸۹، علي بن موسي )سيد بن طاوس ناً همين روايت را عي

اب موثق حنام کامل راوی علي بن حسن بن علي بن فضال است که از اص( ۵۷)از امام باقر )ع( نقل کرده است. 

م باقر )ع( از يك سو محسوب مي شود. روايان بين ابن فضال و اما)ع( فطحي مذهب امام هادی و امام عسکری 

بايد مشخص شوند تا بتوان وثاقت آنها را آزمون کرد. بدون چنين آزموني اعتبار  ابن فضالو سند ابن طاوس تا 

 مرسله محسوب مي شود. روايت روايت اثبات نشده و 
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ممتاز  در دو کتاب علل الشرايع و امالي خود عبارتي از ميثم تمار صحابي( ۳۸۱-۳۰۶)شيخ صدوق  روایت سوم.

گويد شنيدم از ميثم تمار )خدايش رحمت کند( اميرالمؤمنين )ع( مرتبط با بحث ما نقل کرده است: جَبَلَه مکيه مي

کشند. و هر آينه دشمنان خدا اين روز را روز که فرمود: واهلل اين امت پسر پيغمبر خود را در روز دهم محرم مى

دانم او را به در علم خداوند تعالى پيش گرفته است و من مىبرکت قرار دهند، و اين کار شدنى است و يادش 

عهدى که از مواليم اميرالمؤمنين  )ع( به من رسيده است. اميرالمؤمنين )ع( به من خبر داد که در آن روز همه چيز 

و  و پرندگان هوا، خوشيد و ماه هاها دريابر او ]حسين[ خواهند گريست از حيوانات وحشي بيابانها تا ماهي

و رضوان و مالك ]خازن  ،و همه فرشتگان سماوات و ارضين ،نس و جناو مومنين  ،و آسمان و زمين ،ستارگان

]ميثم تمار[ گفت: لعنت خدا بر قاتالن  سجهنم[ و حامالن عرش. ]در آن روز[ آسمان خون و خاکستر مي بارد. سپ

که ]لعنت چناندای ديگری قرار مي دهند، آنکه ]لعنت[ بر مشرکيني با خداوند خحسين )ع( واجب است آن چنان

 خدا[ بر يهود، نصاری و مجوس ]هم[ واجب است. 

دهند؟ پس ميثم )که خدا گويد گفتم: چگونه مردم روزی را حسين )ع( کشته مي شود روز برکت قرار ميجبله مي

اشورا[ روزى است که خداى پندارند که ]عسازند مياز او راضي باشد( گريست سپس گفت: به دليل حديثى که مي

کنند که آن تعالى در آن توبه آدم را قبول کرد، با اينکه خداى تعالى در ذيحجه توبه آدم را قبول کرد، و گمان مى

روزى است که خداى تعالى توبه داود را پذيرفت، در حالي که خداوند توبه او را در ذيحجه پذيرفت، و گمان مي 

يونس را از شکم ماهى بيرون آورد، با اينکه خداى تعالى يونس را در ذيعقده از  کنند آن روزی است که خداوند

کنند که آن روزى است که کشتي نوح بر ]ساحل[ جودى قرار گرفت، با اينکه به شکم ماهى برآورد، و گمان مى
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خدا دريا کنند که آن روزى است که ساحل جودی رسيدن ]کشتي[ در روز هجدهم ذيحجه بوده است، و گمان مى

 ( ۵۸« )را براى موسى بشکافت، با اينکه اين کار در ربيع االول بود.

بيش از يك ربع قرن از وقوع فاجعه کربال ميثم وقوع آن را از علي بن ابي طالب  ،بر فرض صحت سند روايت فوق

ود، به ساحل جعل احاديثي در فضائل دروغين اين روز از قبيل قبول توبه آدم و داشخصا و  ،شنيده است)ع( 

و مي  هنشستن کشتي نوح، بيرون آوردن يونس از شکم ماهي و شکافتن دريا برای بني اسرائيل را پيش بيني کرد

 گويد قاتالن سيدالشهدا به توهم چنين احاديث مجعولي جنايت تاريخي خود را مرتکب خواهند شد. 

فيض کاشاني ( ۵۹هل سنت معرفي کرده است. )محمد باقر مجلسي برکات اين روز را از جمله اکاذيب و مفتريات ا

هم در وافي از عقيق نقل کرده که امام باقر )ع( ميثم تمار را بسيار دوست مي داشت، مؤمني شاکر در روز آساني 

و صابر در روز بال يود. در جای خود ثابت شده که  ميثم تمار از حواريون و خواص اميرالمؤمنين بوده، و ]امام 

خبر داده بود. فيض در )ع( او و چگونگي آن به دست حجاج به دليل محبت ميثم به اميرالمؤمنين  )ع([ از شهادت

 ( ۶۰تعارض روايت ميثم و کثيرالنوا جانب روايت ميثم را مي گيرد. )

دليل ضعيف و غيرقابل استناد  چندترديدی نيست، اما سند روايت صدوق به کمترين در جاللت قدر ميثم تمار 

. شده باشدچه برسد به اينکه توثيق  ،ه مکية مجهول است و نامش در منابع علم رجال ذکر نشدهلَبَ جَ والً ااست، 

مجهول هستند. فارغ از ضعف  )در هر دو سند( عمر بن سعد )در سند امالي( و حسين بن احمد بن ادريس اًثاني

قي مي ماند و آن نقل روايت کثيرالنوا يك نکته با ثالثاًمفرط سندی متن آن هم با روايات غالت کامال سازگار است. 

در فضائل اين روز در تهذيب شيخ طوسي و روايت ابن فضال در کتاب اقبال سيد بن طاوس که بعد از کتاب شيخ 
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صدوق و اطالع از روايت جبله مکيه نوشته شده اند معنايش بي اعتنايي به روايت جبله مکيه است. اگر شيخ 

جبله را باور داشتند چگونه آنچه به تصريح وی به نقل از ميثم تمار جعلي است طوسي و سيد بن طاوس منقوالت 

 ؟ کرده انددر کتب خود نقل 

از هر دو سو روايت  ۶۱نتيجه اينکه درباره هيچيك از فضائل روز عاشورا و انکار آنها در ارتباط با عاشورای سال 

اعتباری ندارد. ضعف سندی روايات اين فضائل در  معتبری در دست نيست. يعني اين فضايل مطلقا در منابع شيعي

 نيازمند تحقيق ديگر است. منابع اهل سنت 

 خاتمه

)متولد  ميزان فهم برخي از معاصرين را در باره عاشورا نقل مي کنم. رضا استادی مرتبط بادر انتهای بحث نکته ای  

يك حديث »له پيشينه عاشورا نوشته است: در انتهای مقا( ۶۱)از اعضای جامعه مدرسين حوزه علميه قم  (۱۳۱۶

البحرين از و اما روايتى که موجب شد اين مقاله را تنظيم کنم و قبال وعده نقل آن را دادم در مجمع بسيار جالب:

ش[ نقل شده است و مستفاد ۱۳۶۴[ و مستدرک سفينة البحار از نمازى ]متوفي ۱۰۸۵]فخرالدين[ طريحى ]متوفي 

اهلل بودن عاشورا به خاطر وقوع حادثه بسيار عظيم شهادت حضرت سيدالشهدا )ع( در اين يوماز آن اين است که 

توان گفت اگر روز عاشورا روز است و اين مطلب را خداى متعال به حضرت موسى )ع( فرموده است و بنابراين مى

که حضرت موسى )ع( آنان را به  اند احترامى داشته به جهت اين بودهدر ميان يهود و ديگران که پس از آنها بوده

برده بوده است و البته اين حديث اين کار امر کرده و امر او به خاطر اين بوده که از راه وحى به عظمت اين روز پى

 ( ۶۲« )با وقوع حوادث مهم ديگر در اين روز منافات ندارد. اينك متن روايت.
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ه است: ]موسي[: خدايا چرا امت محمد )ص( بر ساير ترجمه روايت اين است: در حديث مناجات موسي )ع( آمد

مم برتری داده ای؟ خدای تعالي فرمود: آنها را به ده خصلت برتری داده ام. موسي عرض کرد: آنها ]امت محمد[ ا

به چه خصلتهايي عمل مي کنند تا من بني اسرائيل را امر کنم به آن خصائل عمل کنند؟ خداوند تبارک و تعالي 

ز، زکات، روزه، حج، جهاد، ]نماز[ جمعه، ]نماز[ جماعت، قرآن، علم، و عاشوراء. موسي عرض کرد: فرمود: نما

خدايا عاشورا چيست؟ فرمود: گريستن و خود را گريان نشان دادن بر سبط محمد )ص( و مرثيه و عزا بر مصيبت 

د را گريان نشان دهد و بر فرزند فرزند مصطفي. ای موسي هيچ بنده ای از بندگان من در آن زمان که بگريد يا خو

مصطفي عزا بگيرد نيست مگر بهشت بر او ثابت باشد، و هيچ بنده ای که مالش را در محبت پس دختر پيامبر در 

به شکل طعام يا غير آن از درهم و دينار انفاق کند نيست مگر خدا در دار دنيا به ازای هر درهم هفتاد برابر به 

پاداشش دهد و از گناهش درگذرد. به عزت و جاللم قسم نيست مرد و زني که از  مالش برکت دهد و به بهشت

چشمانش در روز عاشورا و غير آن يك قطره اشك ]در مصيبت سيدالشهداء[ جاری شود مگر اينکه  خداوند اجر 

 ( ۶۳« )صد شهيد برای او منظور کند.

ونه اينها از خصال امت محمد است؟! توجيه واضح است که اين عبادات را بني اسرائيل هم داشته اند پس چگ

اند و يا منظور اين است که اين يا مقصود اين است که به کيفيتى که در اسالم هست نداشته»استادی اين است 

که موجه به نظر نمي رسد. در توضيح خصلت نهم هم نوشته « مجموعه ده تايى از مختصات امت اسالمى است.

و ائمه هدى و فاطمه زهرا )ع( باشد که از غير طريق قرآن در اختيار امت قرار  شايد مقصود علوم رسول خدا»

متاسفانه مرحوم طريحى »فارغ از مشکالت متن روايت سند اين روايت چيست؟ در پاورقي تذکر داده « گرفته است
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و مثل بسياری  !طريحي سند آن را ياد نکرده چون سند ندارد( ۶۴)«! مدرک و سند اين حديث را ياد نکرده است

انعکاس ذهنيت  است و صرفاً)ع( از روايات در فضيلت عزاداری عاشورا ساخته و پرداخته محبان غالي اهل بيت 

  )ع( نيست. و ائمه هدی )ص( ، پيامبر اسالم )ع( پيامبران سلف قابل انتساب بهآنهاست و 

ه مدرسين حوزه علميه قم باشد ميزان اينکه چنين روايت فاقد سندی انگيزه نگارش مقاله تحقيقي عضو جامعاز 

مور امور مذهبي به دست مي آيد. فکر مي کنم اين مشتي نمونه خرواز از افهم و شعور روحانيون عصر ما در 

که متاسفانه  ساختگيمذهبي ما چه در گذشته چه در حال باشد. حساب سيدالشهدا )ع( را از ادبيات فربه غاليانه و 

ورايي ما را تشکيل مي دهد بايد عالمانه جدا کرد. به عنوان نمونه عيني ثقة اإلسالم بخش عظيمي از ادبيات عاش

که بنا بر موازين ( ۶۵کرده است ) نقل روايت يازده( ع) حسين امام زيارة کليني در کتاب مهم کافي در باب فضل

ي ما نياز به يات عاشوراادبي( ۶۶سهل انگارانه محمد باقر مجلسي همگي بدون استثنا ضعيف يا مجهول هستند. )

 يك جراحي بسيار سنگين دارد.

 رَاضِيَةً  رَبِّكِ إِلَى ارْجِعِي يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ بحثم را با تالوت آيات زيبای انتهای سوره فجر به پايان مي برم:

يافته، به سوی پروردگارت تو ای روح آرام»رجمه: ت( ۳۰-۲۷فجر) جَنَّتِي وَادْخُلِي عِبَادِی فِي فَادْخُلِي مَّرْضِيَّةً

در بهشتم  و بازگرد در حالي که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است، پس در سلك بندگانم درآی،

سالم بر  است. السالم عليك يا اباعبداهلل.فاخر حسين بن علي )ع( از جمله مصاديق اکمل اين آيات « وارد شو!

دگان جهان روزی که از مادر زاده شد، روزی که مظلومانه اما با عزت به شهادت رسيد و روزی حسين سرور آزا

 که سربلند محشور مي شود. 
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. برای آشنايي با ابعاد تاريخي واقعه کربال از يك نگاه علمي به زبان فارسي بنگريد به سيد جعفر شهيدی، پس از پنجاه سال: ۱

 . ۱۳۵۸ي تازه پيرامون قيام امام حسين )ع(، تهران، پژوهش

،  ۱۴۴۰برگ، ويرجينيا )اساتيد و دانشجويان ايراني دانشگاه ويرجينياتك( به مناسبت عاشورای حسيني سخنراني اسکايپي، بلکس. ۲

 . به علت کيفيت پائين فايل صوتي اين سخنراني دوباره ضبط شد. ۱۳۹۷شهريور  ۲۴

 . ۲۴۴الوايل صناعة التنجيم، ص ي، التفهيم،. ابوريحان بيرون۳

 . پيشين، حاشيه جالل الدين همايي.۴

 .۲۷۴-۲۱۸ابوريحان بيروني، آثار الباقية لقرون الخالية ، ترجمه اکبر داناسرشت، فصل هفتم، ص .۵

 . برای اطالعات بيشتر يهودی در مورد يوم کيپور بنگريد به: ۶

Jewish Encyclopedia, ATONEMENT, DAY OF (Yom ha-Kippurim), by Morris Jastrow & Jr., Max 

L. Margolis 
 .۱۱-۷: ۲۹، سفر اعداد: ۳۲-۲۶: ۲۳و  ۳۴-۱: ۱۶. تورات، سفر الویان: ۷

  :  اطالعات بيشتر درباره تقويم يهودی بنگريد به. برای ۸

Jewish Encyclopedia, CALENDAR (Hebrew, "Luaḥ" = table) by Cyrus Adler & Michael 

Friedländer 
؛ مسعودی، مروج ۵۶-۵۴. برای آشنايي با تقويم عرب قبل از اسالم بنگريد به ابوريحان بيروني، آثارالباقية، ترجمه داناسرشت، ص۹ 

 . ۳۹۹-۳۴۱، ص۵؛ و جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج۱۶۶-۱۴۹، ص۲الذهب، ج

 . ۱۵۹-۱۵۶يير قبله و آيات آن بنگريد به تئودر نولدکه، تاريخ القرآن، ترجمه عربي، ص. برای روايات مختلف حول زمان تغ۱۰

 . ۲۰۱-۲۰۰. پيشين، ص۱۱ 



 

۳۱ 

 

 عاشورا از سه منظر
 

،  به نقل از مقاله  پيشنيه عاشورا، رضا استادی، فصلنامه پيام حوزه، ۲۹ص ۶. ابوالحسن شعراني، پاورقي تفسير ابوالفتح رازی، ج۱۲

 . ۱۳۷۴، سال ۶شماره 

به نقل از حاشيه ابوالحسن شعراني بر وافي مالمحسن فيض  ۱۸۰۰ذيل حديث  ۸۶-۸۵ص ۲اليحضره الفقيه ج  حاشيه من. ۱۳

 [ در چاپ حروفي متاسفانه اين حاشيه پرارزش نقل نشده است.۱۴ص ۷کاشاني ]چاپ سنگي، جزء 

 . ۲۳۴ص ۲. سيره ابن هشام، ج۱۴

 .۱۱۳۱، صحيح مسلم ۲۰۰۵. صحيح بخاری ۱۵

 . ۱۳۰/ ۱۱۳۱. صحيح مسلم ۱۶

 . ۱۱۳۰/۱۲۸. پيشين، ۱۷

 . ۱۸، ص۷حزم، المحلى باآلثار، ج . ابن۱۸

 . ۱۶۲-۱۶۰. نولدکه، تاريخ القرآن، ص۱۹

 .۴۵۰۴، و کتاب ال فسير ۳۸۳۱، کتاب مناقب األنصار ۱۵۹۲، کتاب حج ۲۰۰۲و  ۱۸۹۳. صحيح بخاری: کتب صوم، ۲۰

 . پيشين. ۲۱

 .۲۲۴ح ۵۱ص ۲. صدوق، من اليحضره الفقيه، ج۲۲

 .  ۲۸۹. مفاتيح الجنان، باب دوم اعمال سال، فصل هفتم اعمال ماه محرم، اعمال روز عاشورا، ص۲۳

 . ۲۳۰. مجلسي، زادالمعاد، في اعمال العشر االول من المحرم، ص ۲۴

به روز عاشورا،  . مفاتيح الجنان، باب دوم اعمال سال، فصل هفتم اعمال ماه محرم، اعمال روز عاشورا، وجوه تبرک بني اميه۲۵

 .۲۹۰-۲۸۹ص

 . ۷۵۲. سنن ترمذی ۲۶

 . ۲۳۷۱، ۲۴۱۶و  ۲۴۱۷؛ سنن نسائي ۲۴۳۷. سنن ابي داود ۲۷

 .۵۹۵-۵۹۲، ص۳. وهبة زحيلي، الفقه االسالمي وادلته، ج۲۸

 .  ۳۷۶-۳۶۹، ص۱۳. يوسف بحراني، الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة، ، ج۲۹

العروة الوثقي فيما تعم به البلوی، کتاب الصوم، فصل « قلة الثواب ففي مواضع ايضا منها صوم عاشوراء. اما المکروه منه بمعني . »۳۰

ق( ۱۴۲۴. از هيچيك از پانزده محشي عروة مذکور در اين طبع )جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۶۶۰، ص۳في اقسام الصوم، ج

 بر اين موضع فتوای مخالف ماتن نقل نشده است.   



 

۳۲ 

 

 عاشورا از سه منظر
 

( فتوای شيخ طوسي ۲۸۲ص ۱وای شيخ طوسي در المبسوط: واما المسنون ... صوم يوم عاشوراء علي وجه المصيبة والحزن. )ج. فت۳۱

 (۱۶۹النهاية جواز است: والصوم الذی يکون صاحبه بالخيار ... ويوم عاشوراء. )ص

وقد يختص وقتا: والموکد منه أربعة عشر قسما: ... . محقق حلي، شرايع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام: والندب من الصوم: ... ۳۲

 (۱۸۹-۱۸۸، ص۱و صوم عاشوراء علي وجه الحزن. )ج

، ۱۷)ج«  في ظاهر الغنية الجماع عليه ]مندوبية صوم عاشوراء[». شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الکالم في شرح شرايع اإلسالم: ۳۳

( ۱۴۸ص ۱)ج«. واما الصوم المندوب .. صوم عاشوراء علي وجه الحزن»( اما کالم ابن زهره درغنية النزوع چنين است: ۱۰۵ص

ق بدست وآيد. در جای ديگر غنية نيز عبارتي مؤيد ادعای فمشخص نيست از کجای ظهور اين عبارت ادعای اجماع در مي

 نيامد. 

 )پيشن(« ماع عليه.والثامن ]من الصوم المندوب: صوم عاشوراء[ بال خالف اجده فيه بل في ظاهر النية االج. »۳۴

 . در اين باب يازده روايت نقل و شرح داده شده است. ۷۸-۷۲، ص۱۱: صيام يوم عاشوراء واثنين، ج۷. فيض کاشاني، الوافي، باب ۳۵

 حزنا، المحرم من والعاشر التاسع يوم صوم استحباب ۲۰. شيخ حر عاملي، وسائل الشيعة، کتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب، باب ۳۶

 وجه على المحرم من والعاشر التاسع صوم جواز عدم ۲۱ باب بساعة؛ العصر بعد واالفطار مرة ألف العاشر يوم االخالص راءةوق

 ت يا قطعاتي از روايت نقل شده است.رواي پانزده مجموعا باب دو اين در. ۴۶۳-۴۵۷ ص ،۱۰ج بهما، التبرک

 . ۳۰۳، ص۲تاب الصوم، تقرير دروس سيد الخوئي، ج. مرتضي بروجردی، المستند في شرح العروة الوثقي، ک۳۷

 ۲. ترجمه روايت از ميرزا ابوالفضل طهراني کالنتر، شفاء الصدور في شرح زيارت العاشور، ج۷ح ۱۴۷، ص۴کليني، الکافي، ج. ۳۸

 . ۱۵۰ص

  . ۱۰۸، ص۱۷. نجفي، جواهر الکالم، ج۳۹

 .۴۴، ح ۱۳۴، ص۲؛ همو، االستبصار، ج۹۰۹، ح۳۰۰، ص۴ج ؛ طوسي، تهذيب االحکام،۳، ح۱۴۶، ص۴. کليني، الکافي، ج۴۰

 .  ۳۰۴، ص۲. بروجردی، المستند في شرح العروة الوثقي، کتاب الصوم، تقريرات درس سيد خوئي، ج۴۱

 .۱۵۳ص ۲؛ ترجمه روايت: طهراني کالنتر، شفاء الصدور، ج۲۷۹، ص ۲. شيخ طوسي، االمالي، ج۴۲

 .۳۰۴-۳۰۳، ص۲الوثقي، کتاب الصوم، تقريرات درس سيد خوئي، ج . بروجردی، المستند في شرح العروة۴۳

وکيفما کان فالروايات الناهية غير نقية السند برمتها، بل هي ضعيفة بأجمعها، فليست لدينا رواية معتبرة يعتمد عليها ليحمل . »۴۴

 (۳۰۵المعارض على التقية. )پيشين، ص

  .۹۰۷، ح۳۰۰، ص۴. شيخ طوسي، تهذيب االحکام، ج۴۵



 

۳۳ 

 

 عاشورا از سه منظر
 

 .۹۰۵، ح۲۹۹، ص۴. پيشين، ج۴۶

 .۳۰۶-۳۰۵، ص۲. بروجردی، المستند في شرح العروة الوثقي، کتاب الصوم،  تقريرات دروس سيد خوئي، ج۴۷

 . ۵۴۴-۶۴۳شيخ طوسي، مصباح المتهجد، ص. ۴۸

 .۳۰۶، ص ۲. بروجردی، المستند في شرح العروة الوثقي، کتاب الصوم، تقريرات دروس سيد خوئي، ج۴۹

 . ۵۳۹-۵۳۸يخ طوسي، مصباح المتهجد، صش. ۵۰

 .۲۳۰از جمله محمد باقر مجلسي، زادالمعاد، في اعمال العشر االول من المحرم، ص. ۵۱

 . ۱۶۶، ص۲. ابوالفضل طهراني کالنتر، شفاء الصدور في شرح زيارت العاشور، ج۵۲

 . ۲۹۲-۲۹۱، ص۲ج. عبدالنبي احمد نگری، دستور العلماء جامع العلوم في اصطالحات الفنون، ۵۳

 .۲۸۴، ص۱. قاضي نعمان، دعائم اإلسالم، ج۵۴

 ۴، ج۹۰۸، شماره مسلسل ۱۴: وجوه الصيام و شرح جميعها علي البيان، ح ۶۷. شيخ طوسي، تهذيب االحکام، کتاب الصيام، باب ۵۵

 [علل الشرايع]الي و غير آن اظهر حمل روايت بر تقيه است به دليل روايتي که از صدوق که رحمت خدا بر او باد در ام. »۳۰۰ص

)محمدباقر مجلسي، مالذاالخيار في « کاذيب اهل سنت و افتراهای ايشان است.انقل کرده که وقوع اين برکات در اين روز از 

( روايت صدوق منقول از جبلة مکيّ از ميثم تمار است که در سطور بعدی متن نقل و ۱۱۷-۱۱۶ص ۷شرح تهذيب االخبار ج

  بررسي خواهد شد.

ي الدنيا و اآلخرة ف ءبری النواء کثير من إليك إني اللهم . بتری )رجال الشيخ(، کوفي عامي )برقي(، وروی أن أبا عبد اللَّه )ع( قال:۵۶

 سلمة و عتيبة بن الحکم إن وقال ابوعبداهلل )ع(:. »۱۱۳-۱۱۲، ص۱۵، ج۹۷۳۶)رجال الکشي(، خويي، معجم رجال الحديث، 

 آمَنَّا يَقُولُ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ: تعالى اللَّه قال ممن وإنهم هؤالء من ضل ممن کثيرا أضلوا سالما يعني والتمار لمقداما وأبا النواء وکثير

 : صيام يوم عاشورا و االثنين،۷، باب ۷۷-۷۶ص ۱۱)فيض کاشاني، الوافي، ج  «[.۸ بقره] بِمُؤْمِنِينَ  هُمْ وَما الْآخِرِ وَبِالْيَوْمِ بِاللَّهِ

 (. ۱۱ح

ما نذکره من صوم يوم عاشوراء وفضله والدعاء : في۹. سيد بن طاوس، اقبال االعمال، الباب االول ما يتعلق بشهر المحرم، الفصل۵۷

 .  ۵۱، ص۳فيه، ج

؛ همو، ۲۲۸، ص۱، ج۳، ح۱۶۲. شيخ صدوق، علل الشرايع، باب العلة التي من أجلها صار يوم عاشوراء أعظم األيام مصيبة، ب۵۸

 .  ۱۹۰-۱۸۹ص ۱، ج۱بعد از رجوعش از مشهد الرضا، ح ۳۶۸مورخ جمعه اول محرم سال  ۲۷مالي، مجلس اال

 .۱۱۷-۱۱۶، ص۷. محمد باقر مجلسي، مالذ االخيار في شرح تهذيب االخبار ج۵۹



 

۳4 

 

 عاشورا از سه منظر
 

 .۷۸-۷۷، ص۱۱. فيض کاشاني، الوافي، ج۶۰

های سوم و چهارم، عضو شورای عالي مديريت حوزه دوره . رضا استادی مقدم تهراني، امام جمعه قم، نماينده مجلس خبرگان۶۱

علميه قم، مدير سابق حوزه علميه قم، عضو هيات مديره موسسه در راه حق، نويسنده فهرست نسخ خطي حدود هفده کتابخانه، 

ي از مشاغل و مدير علمي کنگره های شيخ مفيد، محقق اردبيلي، آقا حسين خوانساری، فاضلين نراقي و نخبگان گلپايگان برخ

 خدمات وی است. 

 .۱۳۷۴، سال ۶نامه پيام حوزه، شماره . استادی، پيشنه عاشورا، فصل۶۲

-۲۳۵، ص۷علي نمازی شاهرودی، مستدرک سفينة البحار، ماده عشر، ج ؛۱۸۶، ص۳. طريحي، مجمع البحرين، ماده عشر، ج۶۳

 به نقل از مجمع البحرين. ۲۳۶

 . استادی، پيشين. ۶۴

 .۵۸۳-۵۸۰، ص۴لکافي، ج. کليني، ا۶۵

 .۳۱۰-۳۰۷، ص۱۸. محمدباقر مجلسي، مرآة العقول، ج۶۶

 

 ۱۳۹۷مهر  ۲
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