 ‐ 4033ﺣﻢ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﻋﺰاداری در روز ﻋﺎﺷﻮرا
ﺳﻮال

ﺣﻢ اﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم در روز ﻋﺎﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آراﯾﺶ و ﻏﺴﻞ و ﺣﻨﺎ زدن و دﺳﺖ دادن و ﺗﺒﺮﯾ ﮔﻔﺘﻦ
و ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬا و اﻇﻬﺎر ﺷﺎدی و اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤ وارد ﺷﺪه
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﺪﯾﺜ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه آﯾﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ از ﺳﻮی دﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻃﺎﯾﻔﮥ
دﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺰاداری و اﻇﻬﺎر ﻏﻢ و ﺗﺸﻨ و ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧ و درﯾﺪن ﻟﺒﺎس و… آﯾﺎ اﺻﻞ و اﺳﺎﺳ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
از ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ؛ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ﻧﻪ از اﺻﺤﺎب اﯾﺸﺎن وارد ﻧﺸﺪه و ﻫﯿﭻ ﯾ از
اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ـ ﻧﻪ اﺋﻤﮥ ارﺑﻌﻪ و ﻧﻪ دﯾﺮان ـ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .و ﻫﯿﭻﯾ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺐ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد در
اﯾﻦ ﺑﺎره از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﯾﺎ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻫﯿﭻ رواﯾﺘ ـ ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ـ ﻧﻘﻞ ﻧﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻪ در ﮐﺘﺐ
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻪ در ﺳﻨﻦ و ﻧﻪ در ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ و ﻫﯿﭻ ﯾ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن در دوران ﻗﺮون ﻓﺎﺿﻠﻪ )ﺳﻪ ﻗﺮن ﻧﺨﺴﺖ( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧ از ﻣﺘﺎﺧﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺣﺎدﯾﺜ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺳﺮﻣﻪ ﺑﺸﺪ در آن ﺳﺎل دﭼﺎر
ﭼﺸﻢ درد ﻧﻤﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﻪ در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ در آن ﺳﺎل ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻤﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ… و درﺑﺎرۀ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻧﻤﺎز روز
ﻋﺎﺷﻮرا ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﮥ آدم و ﻧﺠﺎت اﺑﺮاﻫﯿﻢ از آﺗﺶ و ﻓﺪا ﺷﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﺟﺎی ذﺑﯿﺢ
)اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ( در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺎت .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎﺧﺘ دروﻏﯿﻨ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻫﺮ ﮐﻪ در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ( اﻟﻪ ﺑﺮای او در دﯾﺮ
]روزﻫﺎی[ ﺳﺎل ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﮐﻨﺪ...
)ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرۀ دو ﻃﺎﺋﻔﮥ ﮔﻤﺮاه در ﮐﻮﻓﮥ ﻋﺮاق ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻮرا را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺑﺪﻋﺘﺬار ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﻋﯿﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ(
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ﻃﺎﺋﻔﻪای راﻓﻀ ﮐﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﻮاﻻت اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﻣﺎ در ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻠﺤﺪ و زﻧﺪﯾﻖ و ﯾﺎ ﺟﺎﻫﻞ و اﻫﻞ ﻫﻮاﯾﻨﺪ .و ﻃﺎﺋﻔﻪای دﯾﺮ
ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺒاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﭽﻪ در ﻓﺘﻨﻪ ]ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ[ رخ داد ،ﮐﯿﻨﮥ ﻋﻠ و اﺻﺤﺎﺑﺶ را دل دارﻧﺪ .در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :در ﺛﻘﯿﻒ ﯾ ﺑﺴﯿﺎر دروﻏﻮ و ﯾ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دروﻏﻮ ﻫﻤﺎن ﻣﺨﺘﺎر
ﺑﻦ اﺑ ﻋﺒﯿﺪ ﺛﻘﻔ اﺳﺖ .وی اﻇﻬﺎر ﻣﻮاﻻت اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﯾﺎری آﻧﺎن را ﻣﮐﺮد و ﻋﺒﯿﺪاﻟﻪ ﺑﻦ زﯾﺎد ـ اﻣﯿﺮ ﻋﺮاق ﮐﻪ ﻟﺸﺮ ﻗﺎﺗﻞ
ﺣﺴﯿﻦ را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ـ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ دروغ را آﺷﺎر ﮐﺮد و ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺮ وی ﻧﺎزل
ﻣﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﻪ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ ﺑﻪ ﯾ از اﯾﻦ دو ـ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻦ اﺑ ﻋﺒﯿﺪ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺮ وی ﭼﯿﺰی ﻧﺎزل
ﻣﺷﻮد .اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :درﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻫﻞ اﻧَﺒِﯩﻢ ﻋﻠَ ﻣﻦ ﺗَﻨَﺰل اﻟﺸﱠﻴﺎﻃﻴﻦ (۲۲۱) ﺗَﻨَﺰل ﻋﻠَ ﻛﻞ اﻓﱠﺎكٍ اﺛﻴﻢ] ﺷﻌﺮاء[۲۲۱ :
)آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﺧﺒﺮ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻓﺮود ﻣآﯾﻨﺪ ) (۲۲۱ﺑﺮ ﻫﺮ دروﻏﺰن ﮔﻨﺎﻫﺎری ﻓﺮود ﻣآﯾﻨﺪ(
و ﺑﻪ دﯾﺮی ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺨﺘﺎر ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وی وﺣ ﻣﺷﻮد! ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
وانﱠ اﻟﺸﱠﻴﺎﻃﻴﻦ ﻟَﻴﻮﺣﻮنَ اﻟَ اوﻟﻴﺂﺋﻬِﻢ ﻟﻴﺠﺎدِﻟُﻮﻛﻢ] اﻧﻌﺎم[۱۲۱ :
)و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن وﺣ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﺪل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(.
اﻣﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ ﻫﻤﺎن ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺛﻘﻔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠ و ﯾﺎراﻧﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻧﺤﺮاﻓ داﺷﺖ و از ﻧﻮاﺻﺐ ﺑﻮد ،ﺣﺎل آﻧﻪ
اوﻟ) ﻣﺨﺘﺎر( از رواﻓﺾ ﺑﻮد و اﯾﻦ راﻓﻀ در دروﻏﻮﯾ و اﻓﺘﺮا و اﻟﺤﺎد در دﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ او ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﮐﺮد…
در ﮐﻮﻓﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه و آن ﮔﺮوه ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ و درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آﻧﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ در روز ﻋﺎﺷﻮرا
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﻃﺎﺋﻔﮥ ﺳﺘﻤﺮ ﺑﺎﻏ او را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت وی را ﮔﺮاﻣ داﺷﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮔﺮاﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت
ﮔﺮاﻣ داﺷﺖ ،ﺣﻤﺰه و ﺟﻌﻔﺮ و ﭘﺪرش ﻋﻠ و دﯾﺮان ـ و اﻟﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺷﻬﺎدﺗﺶ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ او را اﻓﺰود و درﺟﺎﺗﺶ را واﻻ
ﮔﺮداﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او و ﺑﺮادرش ﺣﺴﻦ ﺳﺮور ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻬﺸﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﺎزل واﻻ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺑﻼ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤآﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ وﻗﺘ از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﮐﺪام ﯾ از ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻼ ﻣﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﺳﭙﺲ
ﺻﺎﻟﺤﺎن ،ﺳﭙﺲ ﺷﺒﯿﻪﺗﺮ و ﺷﺒﯿﻪﺗﺮ .ﺷﺨﺺ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﯾﻨﺶ ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﭘﺲ اﮔﺮ در دﯾﻨﺶ ﺻﻼﺑﺖ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺑﻼﯾﺶ
اﻓﺰوده ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ در دﯾﻨﺶ ﺳﺴﺘ ﺑﻮد ﺑﺮ وی ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﻣﻦ دﭼﺎر ﺑﻼ ﻣﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ راه
ﻣرود در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺣﺘ ﯾ ﮔﻨﺎه ﺑﺮ دوش او ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی و دﯾﺮان.
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ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی اﻟﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﻨﺰﻟﺖ واﻻﯾ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻼ و اﺑﺘﻼﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻠﻒ ﻧﯿﺸﺎن
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای آﻧﺎن رخ ﻧﺪاده ﺑﻮد زﯾﺮا آن دو در دوران ﻋﺰت اﺳﻼم ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و در ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺪ و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺎن را ﺑﺰرگ ﻣداﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﻣ ﻣداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﺣﺎﻟ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ﮐﻪ آن دو ﺳﻦ
ﺗﻤﯿﯿﺰ را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ از ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻪ ﺑﺮ آن دو ﺑﻮد ﮐﻪ دﭼﺎر اﺑﺘﻼﯾﺸﺎن ﮐﺮد ﺗﺎ آن دو را ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺘﺸﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮداﻧﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ را ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﻗﺮار داد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﻠ ﺑﻦ اﺑ ﻃﺎﻟﺐ از آن دو ﺑﺎﻓﻀﯿﻠﺖﺗﺮ اﺳﺖ ﺣﺎل
آﻧﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﻬﯿﺪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻓﺘﻨﻪ اﻓﺘﺎد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﻔﺎن از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻔﺮﻗﮥ اﻣﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه :ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ از آﻧﻬﺎ
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺮگ ﻣﻦ ،و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺻﺎﺑﺮ و دﺟﺎل....
)ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﺑﺨﺸ از ﺳﯿﺮت ﺣﺴﻦ و ﻋﺪل او را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ(:
ﺳﭙﺲ وی درﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺮاﻣﺖ و رﺿﻮان اﻟﻪ ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﻃﻮاﺋﻔ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و او را در ﺻﻮرت
ﻗﯿﺎم ﺑﻪ اﻣﺮ ]ﺧﻼﻓﺖ[ وﻋﺪۀ ﯾﺎری و ﻫﻤﺎری دادﻧﺪ اﻣﺎ اﻫﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﻪ وﻗﺘ ﺑﺮادرزادهاش را ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺧﻼف
وﻋﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻬﺪش را ﺷﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﮐﺴ را ﻋﻠﯿﻪ او ﯾﺎری دادﻧﺪ ﮐﻪ وﻋﺪه داده ﺑﻮدﻧﺪ از وی در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و
ﻫﻤﺮاه وی ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﺠﻨﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﻫﻞ رای ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺜﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و دﯾﺮان
ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن ﻧﺮود و ﺳﺨﻨﺸﺎن را ﻧﭙﺬﯾﺮد و ﺧﺮوج او ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﻬﺎ را ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺧﻮﺑ را ﺑﺮ آن
ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ،و ﻗﻀﯿﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﺮ اﻟﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮی ﻣﻘﺪر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ـ رﺿ اﻟﻪ
ﻋﻨﻪ ـ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮدد ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾ از ﻣﺮزﻫﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد
ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺮود اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ را از او ﺑﺎزداﺷﺘﻨﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد و ﺑﺎ او ﺟﻨﯿﺪﻧﺪ ،او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺒﺮدﺷﺎن رﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﻪ وی
را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوﻫ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺷﻬﺎدﺗ ﮐﻪ اﻟﻪ او را ﺑﻪ واﺳﻄﻪاش ﮔﺮاﻣ ﺳﺎﺧﺖ
و ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻃﯿﺐ و ﻃﺎﻫﺮش ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺘﻤﺮان و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺣﻘﺶ ﺗﻌﺪی روا داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ
واﺳﻄﮥ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺮی در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻓﺘﺎد.
ﭘﺲ ﮔﺮوﻫ از ﻣﺮدم ﺟﻬﻞ و ﺳﺘﻤﺮی در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ از روی اﻟﺤﺎد و ﻧﻔﺎق ﺑﻮد ﯾﺎ از روی ﮔﻤﺮاﻫ و ﻏﻮاﯾﺖ؛ ﻣﻮاﻻت او
و اﻫﻞ ﺑﯿﺘﺶ را در ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و روز ﻋﺎﺷﻮرا را ﻣﺎﺗﻢ و ﻏﻢ و ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻌﺎر ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ را آﺷﺎر ﻣﺳﺎزﻧﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ زدن ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺻﻮرت و ﭘﺎره ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس و ﻋﺰاداری اﻫﻞ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش در ﻣﻮرد ﻣﺼﯿﺒﺖ ـ اﮔﺮ
ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﺪ ـ اﻣﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺻﺒﺮ و اﺣﺘﺴﺎب اﺟﺮ و ﮔﻔﺘﻦ اﻧﺎ ﻟﻪ واﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
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وﺑﺸّﺮِ اﻟﺼﺎﺑِﺮِﻳﻦ (۱۵۵) اﻟﱠﺬِﻳﻦ اذَا اﺻﺎﺑﺘْﻬﻢ ﻣﺼﻴﺒﺔٌ ﻗَﺎﻟُﻮاْ اﻧﱠﺎ ﻟﻪ واﻧﱠﺎ اﻟَﻴﻪ راﺟِﻌﻮنَ ) (۱۵۶اوﻟَﺌﻚَ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﺻﻠَﻮات ﻣﻦ رﺑِﻬِﻢ ورﺣﻤﺔٌ
واوﻟَﺌﻚَ ﻫﻢ اﻟْﻤﻬﺘَﺪُونَ ]ﺑﻘﺮه[۱۵۷ ‐ ۱۵۵ :
)و ﺻﺎﺑﺮان را ﻣﮋده ده ) (۱۵۵ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺼﯿﺒﺘ ﺑﻪ آﻧﺎن رﺳﺪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ از آن اﻟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺎز ﻣﮔﺮدﯾﻢ
) (۱۵۶ﺑﺮ آﻧﺎن درودﻫﺎ و رﺣﻤﺘ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ]ﺑﺎد[ و ﻫﻤﺎﻧﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪﮔﺎﻧﻨﺪ(.
و در ﺻﺤﯿﺢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻮرت زﻧﺪ و ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﭘﺎره
ﮐﻨﺪ و دﻋﻮای ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺑﯿﺰارم از ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺻﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ و در ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﻮی ﺧﻮد را ﺑﻨﺪ و در
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﭘﯿﺮﻫﻦ ﭘﺎره ﮐﻨﺪ و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻧﻮﺣﻪﺧﻮان اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮﮔﺶ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻨﺪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﺣﺎﻟ ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ
ﻟﺒﺎﺳ ﮔﺸﺎد از ﻗﻄﺮان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺘ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺮب )ﮔﺮ( و در ﻣﺴﻨﺪ از ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﺴﯿﻦ از ﭘﺪرش
ﺣﺴﯿﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺼﯿﺒﺘ ﺷﻮد و ﻣﺼﯿﺒﺘﺶ را ـ ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻣﺪﺗ از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ـ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺎ ﻟﻪ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ اﻟﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺮی ﻣدﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزی ﮐﻪ دﭼﺎر آن ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ« و اﯾﻦ از ﮐﺮاﻣﺖ اﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻣﻨﺎن اﺳﺖ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺣﺴﯿﻦ و دﯾﺮان اﮔﺮ ﭘﺲ از ﮔﺬر زﻣﺎن ﯾﺎد ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﻮﻣﻦ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﻣﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻧﺎ ﻟﻪ و اﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن ﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ اﺟﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺟﺮ روزی ﮐﻪ دﭼﺎر
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ و اﮔﺮ اﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم وﻗﻮع ﻣﺼﯿﺒﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و اﺣﺘﺴﺎب ﮐﺮده ﭘﺲ ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی
از ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮای ﮔﻤﺮاﻫﺎن و اﻫﻞ ﻏﻮاﯾﺖ زﯾﻨﺖ داده ﻗﺮار دادن روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺎﺗﻢ اﺳﺖ و دﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻏﻢاﻧﯿﺰ و ﻧﻘﻞ داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
دروغ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ در آن درﺳﺖ اﺳﺖ ﻓﺎﯾﺪهای ﺟﺰ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻏﻢ و ﺗﻌﺼﺐ و ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻦ دﺷﻤﻨ و ﺟﻨ و ﻓﺘﻨﮥ ﻣﯿﺎن اﻫﻞ
اﺳﻼم ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ اوﻟﯿﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن دروغ و ﻓﺘﻨﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﮔﺮدد .ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دروﻏﻮﺗﺮ
و ﻓﺘﻨﻪاﻧﯿﺰﺗﺮ از اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﮥ ﮔﻤﺮاه اﻫﻞ ﻏﻮاﯾﺖ ﻧﺪﯾﺪه ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﺎری ﮐﺎﻓﺮان ﻣﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺪﺗﺮ از
ﺧﻮارﺟﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ درﺑﺎرهﺷﺎن ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻫﻞ اﺳﻼم را ﻣﮐﺸﻨﺪ و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن را رﻫﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦﻫﺎ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن و ﻣﺸﺮﮐﺎن را ﻋﻠﯿﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و اﻣﺖ ﻣﻮﻣﻦ او ﯾﺎری ﻣدﻫﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺗﺎﺗﺎرﻫﺎ
را در ﺟﻨﺎﯾﺘ ﮐﻪ در ﺑﻐﺪاد و دﯾﺮ ﺟﺎﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺒﻮت و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﯾﻌﻨ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺒﺎس و دﯾﺮ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و
ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﺎری دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن و اﺳﺎرت آﻧﺎن و وﯾﺮاﻧ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و ﺷﺮ آﻧﺎن و زﯾﺎنﺷﺎن
ﻋﻠﯿﻪ اﻫﻞ اﺳﻼم را اﻧﺴﺎن ﻓﺼﯿﺢ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻤﺎر آورد.
اﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻨﺎن ﯾﺎ ﻧﻮاﺻﺐ ﮐﻪ ﺿﺪ ﺣﺴﯿﻦ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ او ﺗﻌﺼﺐ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺟﺎﻫﻼﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺳﺪی ﺑﻪ ﻧﺒﺮد
ﻓﺎﺳﺪ ،و ﺑﺎ دروغ ﺑﻪ روﯾﺎروﯾ دروغ ،و ﺑﺎ ﺷﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮ ،و ﺑﺎ ﺑﺪﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺪﻋﺖ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺛﺎر و اﺣﺎدﯾﺜ
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درﺑﺎرۀ ﺟﺸﻦ و ﺳﺮور در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﻪ ﮐﺸﯿﺪن و ﺣﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﺧﺮج ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده در روز
ﻋﺎﺷﻮرا و ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬاﻫﺎﯾ ﺧﻼف ﻋﺎدت و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ در اﻋﯿﺎد و ﻣﻮاﺳﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﮔﯿﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﻬﺎ روز ﻋﺎﺷﻮرا را
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روزﻫﺎی ﻋﯿﺪ و ﺷﺎدی ﺟﺸﻦ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ آن ﻃﺮف دﯾﺮ اﯾﻦ ]روز[ را ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در آن ﻋﺰاداری و ﻣﺮاﺳﻢ ﻏﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ در اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﺎرج
از ﺳﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آن ﮔﺮوه )راﻓﻀﯿﺎن( ﻫﻢ ﻧﯿﺖ ﺑﺪﺗﺮی دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﺟﺎﻫﻠﺘﺮﻧﺪ و ﻫﻢ ﺳﺘﻤﺮیﺷﺎن آﺷﺎرﺗﺮ؛ اﻣﺎ اﻟﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻋﺪل و اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮده و رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﺮﯾ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻦ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ اﺧﺘﻼﻓ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ﺳﻨﺖ ﻣﻦ و ﺳﻨﺖ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﭘﺲ از ﻣﻦ ،ﺑﻪ آن ﭼﻨ زﻧﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﻦ دﻧﺪان ﻣﺤﻤﺶ
ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ از اﻣﻮر ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺪﻋﺘ ﮔﻤﺮاﻫ اﺳﺖ .و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ
اﯾﺸﺎن در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾ را ﺳﻨﺖ ﻧﻨﻬﺎدهاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻏﻢ و اﻧﺪوه و ﻧﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺷﺎدی و ﺳﺮور ،ﺑﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ وﻗﺘ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ روز ﻋﺎﺷﻮرا را روزه ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ در آن ﻣﻮﺳ را از ﻏﺮق ﺷﺪن ﻧﺠﺎت داد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ]ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ[ روزهاش ﻣدارﯾﻢ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ از ﺷﻤﺎﯾﯿﻢ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را روزه ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮ ﺑﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﻧﻤﻮد و ﻗﺮﯾﺶ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روز را
در ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﮔﺮاﻣ ﻣداﺷﺘﻨﺪ .روزی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﺮدم را اﻣﺮ ﺑﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾ روز ﺑﻮد زﯾﺮا
اﯾﺸﺎن در ﻣﺎه رﺑﯿﻊ اﻻول وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ روز ﻋﺎﺷﻮرا را روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻣﺮ ﺑﻪ روزۀ آن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ روزۀ
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻓﺮض ﺷﺪ ﭘﺲ روزۀ ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ روزۀ
ﻋﺎﺷﻮرا در آﻏﺎز واﺟﺐ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ؟ ﮐﻪ دو ﻗﻮل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻨﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز واﺟﺐ ﺑﻮده
ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از آن ،ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ روزهاش ﻣﮔﺮﻓﺘﻦ از روی اﺳﺘﺤﺒﺎب روزهاش ﻣداﺷﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻋﻤﻮم
را ﺑﻪ روزهاش اﻣﺮ ﻧﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﻣﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ روز ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ و ﻣﻦ آن را روزه ﻣدارم ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ روزه ﺷﻮد و
ﻓﺮﻣﻮد :روزۀ ﻋﺎﺷﻮرا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾ ﺳﺎل را ﮐﻔﺎره ﻣﮐﻨﺪ و روزۀ ﻋﺮﻓﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن دو ﺳﺎل را ﮐﻔﺎره ﻣﮐﻨﺪو ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ در آﺧﺮ
ﻋﻤﺮﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﻦ روز را ﻋﯿﺪ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪم روزه ﻧﻬﻢ را ﻧﯿﺰ
روزه ﻣﮔﯿﺮم و اﯾﻦ از روی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻋﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ روز ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺮدد و ﺑﺮﺧ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و
ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ روز را روزه ﻧﻤﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آن را ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﻤداﻧﻨﺪ ﺑﻠﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ را ﻣﺮوه ﻣداﻧﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ اﯾﻦ
از ﮔﺮوﻫ از ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻮﻓﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ روزۀ اﯾﻦ روز را ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣداﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ آن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻬﻢ )ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ( روزه ﺷﻮد ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪم ﺣﺘﻤﺎ ﻧﻬﻢ را ﻫﻤﺮاه دﻫﻢ روزه ﻣﺷﻮم ﭼﻨﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺑﺮﺧ ﻃﺮق
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺴﺮ وارد ﺷﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺳﺖ.
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اﻣﺎ دﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬاﯾ ﺧﻼف ﻋﺎدت از ﺣﺒﻮب و ﻏﯿﺮ ﺣﺒﻮب ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪن و ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ
ﺧﺮﯾﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ در اﯾﻦ روز ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدﺗ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎزی ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ روز ﯾﺎ ذﺑﺢ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﯾﻦ روز ﯾﺎ
ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داﻧﻪﻫﺎی ﻏﺬاﯾ) ﺑﺎﻗﻠﻮا و ﻋﺪس و ﻟﻮﺑﯿﺎ و ﮔﻨﺪم و… ﮐﻪ در ﺑﺮﺧ ﻣﻨﺎﻃﻖ
در روزﻫﺎی ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﭘﺰﻧﺪ( ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﻪ و ﺟﻨﺎ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ و دﺳﺖ دادن ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻫﻢ رﻓﺘﻦ ﯾﺎ دﯾﺪار از
ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ از ﺑﺪﻋﺖﻫﺎی ﻣﻨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪ وی ﻗﺮار
ﻧﺪادهاﻧﺪ و ﻫﯿﭻﯾ از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻪ ﻣﺎﻟ و ﻧﻪ ﺛﻮری و ﻧﻪ ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اوزاﻋ و ﺷﺎﻓﻌ و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
و اﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻫﻮﯾﻪ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﺋﻤﻪ و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺴﺘﺤﺒﺶ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﺒﻨ ﺑﺮ دو اﺻﻞ اﺳﺖ :اﯾﻨﻪ ﺟﺰ اﻟﻪ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻨﯿﻢ و اﯾﻨﻪ او را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮع ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ .اﻟﻪ ﺗﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓَﻤﻦ ﻛﺎنَ ﻳﺮﺟﻮ ﻟﻘَﺎء رﺑِﻪ ﻓَﻠْﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤ ًﺻﺎﻟﺤﺎ و ﻳﺸْﺮِكْ ﺑِﻌﺒﺎدة رﺑِﻪ اﺣﺪًا ]ﮐﻬﻒ[۱۱۰ :
)ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ دﯾﺪار ﭘﺮوردﮔﺎرش اﻣﯿﺪ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﻧﯿ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻫﯿﭻﮐﺲ را در ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺷﺮﯾ ﻧﺴﺎزد(.
ﮐﺎر ﻧﯿ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش دوﺳﺖ دارﻧﺪ و آن ﻫﻤﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﺸﺮوع ﻣﺴﻨﻮن اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ در دﻋﺎﯾﺶ ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪا ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮا ﻫﻤﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮدان و آن را ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای ﺧﻮدت ﺑﺮدان
و ﺑﺮای ﻫﯿﭻﮐﺲ در آن ﺳﻬﻤ ﻗﺮار ﻧﺪه.
ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻼﺻﮥ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﺒﺮی )ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ(.
و اﻟﻪ اﻟﻬﺎدی اﻟ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﯿﻞ.
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