 ‐ 21775ﻓﻀﯿﻠﺖ روزهی ﻋﺎﺷﻮرا
ﺳﻮال
ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ روزهی ﻋﺎﺷﻮرا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﻔﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﯿﺮ و ﺑﺨﺸﺶ ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﺷﻮد؟ ﺳﺒﺐ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﯾﻦ روز ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ :روزهی ﻋﺎﺷﻮرا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﭘﺎک ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :از اﻟﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎن دارم ﮐﻪ روزهی ﻋﺮﻓﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن و ﺳﺎل ﺑﻌﺪش را ﭘﺎک ﻣﮐﻨﺪ ،و از اﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎن دارم ﮐﻪ
روزهی روز ﻋﺎﺷﻮرا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن را ﭘﺎک ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ) .(۱۱۶۲اﯾﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ روزهی
ﯾ روز ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ را ﭘﺎک ﻣﮐﻨﺪ و ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺲ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺎﯾﺎه اﯾﻦ روز ،ﻣﻨﺘﻈﺮ روزهی ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺖ ﻣداد .از اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ روزهای آﻧﻘﺪر اﻫﻤﯿﺖ دﻫﺪ و آن را ﺑﺮ دﯾﺮ اﯾﺎم
ﺑﺮﺗﺮی دﻫﺪ ﻣﺮ روزهی روز ﻋﺎﺷﻮرا و اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﯾﻌﻨ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۱۸۷۶
ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﻣﺎ ﺳﺒﺐ روزهی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در روز ﻋﺎﺷﻮرا و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ روزهی آن ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﺎری ) (۱۸۶۵از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن روز ﻋﺎﺷﻮرا را روزه ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ روز ﻧﯿ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
را از دﺷﻤﻨﺸﺎن ﻧﺠﺎت داد ،ﭘﺲ ﻣﻮﺳ آن را روزه ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮم ﭘﺲ آن را روزه
ﮔﺮﻓﺖ و دﺳﺘﻮر داد روزهاش ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از رواﯾﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزِ ﻧﯿ اﺳﺖ در رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻣﺪه ﮐﻪ :اﯾﻦ روز ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ در آن
ﻣﻮﺳ و ﻗﻮﻣﺶ را ﻧﺠﺎت داد و ﻓﺮﻋﻮن و ﻗﻮﻣﺶ را ﻏﺮق ﺳﺎﺧﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﻣﻮﺳ آن را روزه ﮔﺮﻓﺖ در رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺮای ﺷﺮ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل؛ ﭘﺲ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
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آن را روزه ﻣﮔﯿﺮﯾﻢ.
و در رواﯾﺘ ﻧﺰد ﺑﺨﺎری :ﻣﺎ آن را ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روزه ﻣﮔﯿﺮﯾﻢ.
و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :دﺳﺘﻮر داد آن را روزه ﮔﯿﺮﻧﺪ در رواﯾﺘ دﯾﺮ ﻧﺰد ﺑﺨﺎری آﻣﺪه اﺳﺖ :ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ از آﻧﺎن ﺑﻪ
ﻣﻮﺳ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﺪ ،ﭘﺲ آن را روزه ﮔﯿﺮﯾﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﺎک ﺷﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ روزهی ﻋﺎﺷﻮرا ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﯿﺮه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪای ﺧﺎص
دارد.
ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
روزهی روز ﻋﺮﻓﻪ ﻫﻤﻪی ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﯿﺮه را ﭘﺎک ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻣﻠﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﮐﺒﯿﺮه ﻣﻮرد آﻣﺮزش ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ.
وی ﺳﭙﺲ ﻣﮔﻮﯾﺪ :روزهی روز ﻋﺮﻓﻪ ﮐﻔﺎرهی دو ﺳﺎل اﺳﺖ ،و روزهی روز ﻋﺎﺷﻮرا ﮐﻔﺎرهی ﯾ ﺳﺎل ،و اﮔﺮ آﻣﯿﻦ او ]در
ﻫﻨﺎم دﻋﺎ[ ﺑﺎ آﻣﯿﻦ ﻣﻼﺋﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ﻫﻤﻪی ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاش آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ...ﻫﺮ ﯾ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﺮای
ﺗﻔﯿﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﺻﻐﯿﺮهای وﺟﻮد داﺷﺖ آن را ﭘﺎک ﻣﮐﻨﺪ،اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﺻﻐﯿﺮه ﯾﺎ ﮐﺒﯿﺮهای ﻧﺒﻮد ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮای او ﭘﺎداش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ درﺟﺎﺗﺶ اﻓﺰوده ﻣﺷﻮد ...و اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه ﯾﺎ ﮐﺒﺎﺋﺮی ﺑﺎ آن ﻣﺼﺎدف ﺷﺪ و ﺻﻐﯿﺮهای
ﻧﺒﻮد ،اﻣﯿﺪوارﯾﻢ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﮐﻢ ﮐﻨﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب )ﺟﻠﺪ .(۶
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺎک ﺷﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮﺳﻂ وﺿﻮ و ﻧﻤﺎز و روزهی رﻣﻀﺎن و ﻋﺮﻓﻪ و ﻋﺎﺷﻮرا ﻓﻘﻂ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﯿﺮه اﺳﺖ ﻓﺘﺎوی )ﺟﻠﺪ .(۵
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