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 پژوهشی تاريخ اسالم –فصلنامه علمی 

 سال سیزدهم، شماره چهارم

  25، شماره مسلسل 1931زمستان 

 

 

 روزه عاشورا در صدر اسالمبررسی تاریخی 

 

 71/3/22تاریخ تأیید:  22/2/22 تاریخ دریافت:

 حمیدرضا مطهری

 اعمهدی رفی

بهوده   استحباب و سنت بودن روزه عاشورا، همواره مورد توجه  اههس سهنت   

اي شود. از طرفي اين روز در نهدد شهيايان اهميهت ويه ه    است و بر آن تأكيد مي

دانند بلك  آن را بدعت و مكهروه  دارد و روزه آن را ن  تنها سنت و مستحب نمي

نماينهد كه  روزه عاشهوراي    هاي تاريخي و روايي چنهين مهي  شمارند. بررسيمي

ماه تشهري بهوده اسهت كه  روزه      صدر اسالم ن  در ماه محرم، بلك  در روز دهم

شود. علت اشهتباه ايهن روز بها    در آن واقع مي« عاسور»و « كيپور»يهود با نام 

خوانهد و  مي «عاشورا»دهم محرم، تشاب  در تلفظ است ك  عرب هر دو روز را 

از طرفي روزه آن روز نيد با وجوب روزه رمضان نسخ شده اسهت. اييهاي ايهن    

يست بلك  بدعتي است ك  از سوي افراد همسهو بها   يكم منسوخ، ن  تنها سنت ن

هاي اموي ترويج گرديده است. بر ايهن اسها ، تبيهين علمهي ايهن امهر       سياست

                                           

 .عضو هيئت علمي پ وهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي 

  ارشد تاريخ اسالم دانشگاه باقرالالوم كارشنا. 
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اي و مذهبي مؤثر باشد. اين نوشتار بر آن است هاي فرق تواند در كاهش تنشمي

، بها  ههاي ايهن واقاه  در منهابع فهريقين     ب  آراي فقهي و روايهت  پس از اشارهتا 

تاريخي آن ب  اين پرسش پاسخ دهد ك  ريشه  روزه عاشهوراي صهدر     ديرويكر

 اسالم از كجاست و در عصر نبوي چ  يكمي داشت  است؟

 ، بدعت.عصر نبويروزه عاشورا، عاسور، ماه تشري، كیپور،  هاي كليدي:واژه

 

 مقدمه

ي موضوع روزه عاشورا و حكم فقهي آن در ابتدا از مسائل فرعي و نه چندان مهم فقه

ترین حوادث تااریخ اسا؛ ي یيناي    رسد ولي پیوند و ارتباط آن با یكي از بزرگبه نظر مي

و جيل و تحریف آن، به جهت مبارزه با آثار ماندگار واقياه   شهادت مظلومانه اما  حسین

كناد. ایان موضاوع را    عاشورا، اهمیت بحث و كنكاش در این موضاوع را دو چنادان ماي   

گذاري فرهنگي در فاراروي یاح حكام سااده     هاي بدعتز نمونهتوان به عنوان یكي امي

 فقهي بازشناسي كرد و عوامل پیدا و پنهان آن را شناسایي و ميرفي نمود.

هااي  اي دیرینه دارد اما امروزه به دلیل رقابتباره و رد و قبول آن، سابقهبحث در این

رساني وابسته به هاي اط؛عاي اهمیت بیشتري یافته است. در برخي پایگاهسیاسي و فرقه

هایي نسبت به ایان روزه و گراماي   اهل سنت، علما و دانشمندان ایشان توصیه و سفارش

داشت آن با عنوان سنت نبوي شاای  شاده اسات و باار دیگار آن را باه عناوان یكاي از         

 اي مطرح كرده است.هاي علمي و فرقهچالش

اي از یيه و اهل سنت قرار دارد. دساته ها در مناب  روایي و حدیثي شریشه این اخت؛ف

ها از اهمیت و ریشه تاریخي آن در صدر اس؛  و سنت باودنش حكایات دارناد. در    روایت

دانند و بر تحریف و جيل آن داللت دارند. هماین  اي دیگر آن را بدعت ميحالي كه دسته

 در حكم فقهي این روزه در فریقین گردیده است. ،امر سبب ایجاد اخت؛ف

و نظریات فقهاي كاه در    ءهاي فقهي و آرااین پژوهش ضمن احترا  به روش پژوهش

جاي خود، مهم و ضروري است، مشكل اصلي و اساسي را عد  توجه باه بعياد تااریخي و    
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تارین راهكاار حال مياال ایان      داند و آن را مهمهایي ميیابي ترویج چنین روایتریشه

هااي روزه عاشاورا در منااب     بررسي و نقاد روایات   شناسند و بر آن است تا باها ميروایت

حدیثي شیيه و اهل سنت و بازیابي وقای  صدر اس؛ ، نیمه ناپیداي آن را كاه در راساتاي   

 هاي ضد شیيي ترویج و انتشار یافته است روشن نماید.سیاست

توان به كتاا   هاي دیگري نیز انجا  شده است كه از آن جمله ميباره، تحقیقدر این

دراسة فقهيه حول حكم صوو  ووو  شوروورا شضوء اووذ اب و ا         صو  عاشوراء: »

روزه عاشورا سنتي نبوي ياا  »الدین طبسي اشاره كرد كه با عنوان نوشته نجم« سالميةاإل

به فارسي ترجمه شده است. این كتاا  باا موضاوع فقهاي و تااریخي باه       « بدعتي اموي

خي روزه روز عاشورا، پیش از ظهور اس؛  و هاي تارینگارش در آمده است و در آن ریشه

هااي فقهاي   پس از آن، به ویژه پس از حادثه كرب؛ مطاليه شده است و احادیث و دیدگاه

 شیيه و اهل سنت را در این باره ارائه نموده است.

تألیف محمد هاادي راروي در مجلاه     «تحقيق في صوم يوم عاشوراء»چنین مقاله هم

در این زمینه چاپ و منتشر شده است. در این مقاله، مؤلف  33ه ، شمار7331الهادي سال 

صدر اس؛  مربوط است و  به هاي روزه عاشورا در مناب  اهل سنت كهبا بر شمردن روایت

هاا را از ابيااد گونااگون    بندي ویژه آن كه ابتكار ایشان است، ایان روایات  تحقیق و دسته

راساتاي محاو عظمات روز عاشاورا قلماداد      داند و آن را جریاني تحریفي در مخدوش مي

 كند.مي

هایي از سوي فقهاي اهال سانت و یاافتن    یابي ترویج چنین روایتاز آن جا كه ریشه

هایي در تحقیقات یاد شده به خوبي ميرفي نشده است، ضارورت  مایه چنین تحریفدست

رسد. ر ميپژوهشي دیگر با رویكرد تاریخي به منظور تكمیل این تحقیقات ضروري به نظ

ها و با نگاهي تاریخي و نه فقهي بنابراین این مقاله در ت؛ش است با توجه به این پژوهش

 محض، این عوامل و اسبا  را بازشناسي كند.

 . روزه عاشورا در منابع فقهی و روایی1
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 . روزه عاشورا در منابع اهل سنت1.1

ایق ریر قابل انكار است. استحبا  روزه عاشورا در تما  مذاهب فقهي اهل سنت از حق

اي به اهمیت روزة این روز نیست ولي در میان هاي واجب، روزهبيد از روزه رماان و روزه

شاود. در فقاه حنفاي    هایي در جزئیات این حكم مشاهده ميفقهاي مذاهب اربيه، اخت؛ف

وه روزه عاشورا تنها با روزه روز نهم ماه محر  )تاسوعا( مساتحب اسات و بادون آن مكار    

در فقه حنبلي این روزه به تنهایي نیز استحبا  دارد ولاي روزه آن باا روز نهام از      7است.

 2تأكید بیشتري برخوردار است.

درباره وجو  یا استحبا  اولیه روزه عاشورا نیز در میان ایشان اخت؛فاتي است. برخي 

شوند و در رماان ميدانند و قائل به نسخ آن با روزه این روزه را در صدر اس؛  واجب مي

دانند. ماوردي از علمااي مشاهور شاافيي باا     مقابل برخي این روزه را از ابتدا مستحب مي

اشاره به این اخت؛ف از اعتقاد ابوحنیفه باه وجاو  اولیاه و ساپس نساخ آن و در مقابال       

 3دهد.استحبا  همیشگي آن از ابتدا تا كنون، بر اساس مذهب شافيي خبر مي

هاي مربوط به این روزه در مناب  روایاي اهال سانت    ا را باید در روایتهریشه اخت؛ف

وجو كرد كه برخي بر نسخ این روزه داللت دارند و برخي تنها از استحبا  آن و امر جست

دهند. این اخت؛ف سبب شده اسات دانشامندان   بدان، اشاره به نسخ خبر مي رسول خدا

 شینة این روزه، گرفتار اخت؛ف شوند.هاي خود از حكم و پیاهل سنت در برداشت

هاا  در بررسي مصادر اولیه روایي اهل سنت چون صحاح سته با طیف وسیيي از روایت

توان آنها را در مجماوع باه چناد تان از برجساتگان اهال سانت        شویم كه ميمواجه مي

داهلل بن ، عبداهلل بن عمر، عب، همسر پیامبرها را عایشهبازگرداند. بخش اعظم این روایت

كنند و بخش اندكي نیز از سایر عباس، ابوموسي اشيري و مياویه بن ابي سفیان روایت مي

 شود.راویان روایت مي

ه و سیره نگار ميروف دربار عبدالملح بان  یبن زیبر، فق ةهاي عایشه را تنها عروروایت

ن شركت نكرد از كند. وي كه در جنگ برادرش، عبداهلل بن زبیر با مروانیامروان روایت مي
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اي در دربار مرواني برخوردار بود و بیشتر سیره نویسان چاون ابان اساحا  و    جایگاه ویژه

هاي عبداهلل بن عمر را ناف ، آزاد شده وي یكاي از  روایت 3اند.واقدي از آثار وي بهره برده

راویان  اند. در میان سایرفقهاي عصر اموي و سالم بن عبداهلل، فرزندش از وي روایت كرده

هاي فقهاي دوره اموي چون ابن شها  زهري، شیباني و سيید بن جبیر ها و نا نیز چهره

 شود.دیده مي

ها با درباار اماوي،   برده در سلسله راویان این روایتهمسویي و روابط نیح فقهاي نا 

كند كه نشر و ترویج ایان اخباار در آن عصار از ساوي فقهااي      این احتمال را تقویت مي

رنگ سازي واقيه بزرگ عاشاوراي  تواند در راستاي اهداف دربار اموي براي كمور ميمذك

 هاي پنهاني در آن وجود داشته است.هجري باشد و سیاست 17سال 

در راساتاي مباارزه باا آن،     و ساایر ائماه   و اما  صاد  هایي كه اما  باقرسیاست

 3اند.بر حذر داشته شیيیان خود را از این سنت درورین منتسب به پیامبر

هاي عایشه و عبداهلل بن عمر بر اصل جاهلي این روزه داللت دارد. ایان روزه را  روایت

نیاز بادان    دانند كه اهل جاهلیت و قریش بر آن مداومت داشتند. رسول خدااي ميروزه

. نمودناد كردند و پس از هجرت به مدینه یا قبل از آن، مسلمانان را بدان امر ميعمل مي

هاي عبداهلل بن عمر به نسخ این روزه بيد از هاي عایشه و برخي از روایتدر بیشتر روایت

وجو  روزه رماان اشاره شده است كه بر این اساس حكم آن پس از وجو  و لازو  باه   

هااي عباداهلل بان    ها به خصوص روایتبرخي از روایت 1شود.استحبا  و اختیار مبدل مي

 1كنند.روزه رماان نمياي به عمر، هیچ اشاره

شود هایي نقل ميها از عبداهلل بن عباس و ابوموسي اشيري روایتدر مقابل این روایت

باه مدیناه    واجب بوده و هجرت رسول خدا این روزه در دین موسي ،كه بر اساس آنها

یهود بوده است. ایشان با مشاهده این مسالله و ساؤال از پیشاینه ایان      ةمقارن با این روز

روزه از یهود و شنیدن این كه این روزه به خاطر پیروزي موسي بر فرعون واجب گردیاده  

 كنند.دانند و بدان امر مياست، مسلمانان را نسبت به سنت موسي از یهود اولي مي
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مسلله روزة نهم همراه با روزة دهم تنها از ابن عباس روایت شده است كه در آن اشاره 

د  مشابهت با یهود دستور دادند مسلمانان یح روز به قبل آن براي ع شود رسول خدامي

در سال آینده اضافه كنند كه در سال بيد به خاطر وجو  روزه رماان و نساخ ایان روزه،   

 1گاه این امر اتفا  نیافتاد.هیچ

هاي دیگري نیز از طریق ابن شها  زهري از مياویه نقال شاده اسات، وي در    روایت

باه ایان روزه امار     گیرد كه رسول خادا فقهاي مدینه را شاهد مي مدینه در حال خطابه،

توان یافت كاه  هاي دیگري را نیز ميروایت 2گیرد.اند و مياویه این روز را روزه ميفرموده

 ههمه را ب در آنها به اع؛  عمومي وجو  این روزه اشاره شده است كه گویا رسول خدا

ه در زمان اع؛  وجو ، مفطري انجاا  داده بودناد   این روزه امر فرمودند و حتي كساني ك

 70ماندند.باید تا شب از انجا  آنها پرهیز كرده و روزه مي

ها ع؛وه بر نقدي كه بر راویان آن وارد گردیاد،  ترین آسیب متوجه به این روایتاصلي

را اند و هام آثاار آن   اضطرا  مامون و مدلول آنها است كه هم ناقدان بدان اشاره نموده

هاا  هاي فقهي اهل سنت از آن مشاهده كرد. كسي كه با ایان روایات  توان در برداشتمي

تواند دریابد كه آیا اصل این روزه، جاهلي و قریشاي باوده و   شود در نهایت نميرو ميبهرو

یا این روزه، ریشه در سایر ادیان الهي داشته است؟ اگر این روزه جااهلي باوده اسات آیاا     

اسات آیاا    اسنت جاهلي پیروي نموده است؟ و یا اگر از آیین یهود یا نصاراز  رسول خدا

 از ایشان پیروي كرده است؟ رسول خدا

به مدینه كه  چنین روشن نیست كه تقارن روزه یهود در عاشورا با ورود رسول خداهم

 پاذیر اسات؟  گران در ماه ربی  بوده است نه در ماه محر ، چگوناه توجیاه  به اتفا  گزارش

اي دارند؟ هیچ گزارشي كه بر وجود چنین باید پرسید آیا یهود در ماه محر ، چنین روزههم

این روزه در میان یهود در ماه محر  داللت كند در دست نیست. بلكاه واقيیات بارخ؛ف    

 هستند. این امر است و واضح است كه تقویم عبري و عربي با یكدیگر متفاوت

آیا این روزه در ابتدا واجب بوده و مینه، این است كه هاي مطرح در این زدیگر پرسش
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بيد نسخ شده است و یا نه نسخي در كار نبوده است و حكم فقهي آن از ابتادا اساتحبا    

اند؟ اگر چنین بوده است آن همه امر، آن هم به بوده و مسلمانان در گرفتن آن مختار بوده

ن روز را روزه بگیرد به چاه ميناا خواهاد    اي كه اگر كسي هم افطار كرده باید ادامه آگونه

بود؟ حتي در صورت پذیرش نسخ این روزه، حكم آن پس از نسخ چاه خواهاد باود؟ اگار     

استحبا  دارد در این صورت چرا از واژه ترك بدین مينا استفاده شده است كاه ایان روزه   

 شده است.ميكنار نهاده شده و روزة رماان به جاي آن گرفته 

 

 عاشورا در منابع شيعی. روزه 1. 2

شود در نهایات  هایي دیده ميگرچه در فقه اهل سنت در جزئیات روزه عاشورا اخت؛ف

تار اسات. در میاان    همه بر استحبا  این روزه اتفا  دارند. این روزه در فقه شیيه، پیچیده

، بآراي فقهاي شیيه، اقوال گوناگوني درباره حكم این روزه وجود دارد. برخي آن را مستح

هاي این باا   این اخت؛ف به تيارض ظاهري روایت .دانندبرخي مكروه و برخي حرا  مي

 گردد.باز مي

ها بر استحبا  این روزه، فيل نبوي، كفاره گناهاان باودن و یاا مخیار     برخي از روایت

بودن مكلف نسبت به آن داللت دارند كاه در نهایات تارجیح ایان روزه از آنهاا برداشات       

ي یهاهاي ناهیه نامید. روایتتوان آنها را روایتهایي است كه ميمقابل روایتشود. در مي

نمایند و از آن گیري ميكه با تيابیر سنگین و تند نسبت به این روزه و استحبا  آن موض 

 كنند.نهي مي

 هاي مرجحهالف( روایت

یا بر مخیر بودن یا بر كفاره گناهان بودن آن و  ها یا بر فيل رسول خدادر این روایت

مكلف نسبت به آن اشاره شده كه در مجماوع از آنهاا، تارجیح ایان روزه و اساتحبا  آن      

كناد كاه   نقل ماي  شود. به عنوان نمونه، شیخ طوسي در روایتي از اما  رضابرداشت مي

از امیرالماؤمنین   هماو از اماا  صااد     77در روز عاشورا روزه گرفتاه اسات.   رسول خدا

كند كه ایشان به روزه عاشورا كه روز نهم و دهام  روایت مي بي طالبحارت علي بن ا
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در روایات دیگاري نیاز از     72اناد. است امر فرموده و آن را كفاره گناهان یح سال دانساته 

این روزه را از  شود كه اما  سجادنقل مي طریق زهري، فقیه عصر اموي از اما  سجاد

 73به آن مختار است. دانند كه مكلف نسبتهایي ميجمله روزه

 هاي ناهیه ( روایت

ها بر ترك این روزه و نهي از آن داللت دارند. برخي از فقها با اي دیگر از روایتدسته

دانند. شیخ صدو  از زراره و محمد بن مسالم روایات   استناد به آنها، این روزه را حرا  مي

 فرمودند: ن حارتدرباره روزه عاشورا پرسیدند و آ كند كه از اما  باقرمي

اي قبل از روزه رمضان بوده و با وجوب روزه رمضان متروك شده اين روزه

 14است.

اي متروك پس كند كه ایشان این روزه را روزهروایت مي شیخ كلیني نیز از اما  باقر

 فرمایند:دانند و مياز وجو  روزه رماان مي

 نه سنت[. اي كه چنين متروك گشته، گرفتنش بدعت است ]وروزه

 شنود.پرسد و همان جواب را مينيز مي راوي همين سؤال را از امام صادق

 فرمایند:اضافه مي آن حارت

اي است كه نه در كتاب و نه در سنت نبوي مستندي نادارد و ايان   اين روزه

 15ايجاد شده است. تنها سنت آل زياد است كه پس از قتل حسين بن علي سنت

دربااره روزه   كند كه از آن حاارت روایت مي یني از اما  رضادر روایت دیگري كل

 گویند پرسیده شد، حارت در پاسخ فرمودند:عاشورا و آن چه كه مرد  درباره آن مي

پرسيد؟ اين روزي است كه بادنامان از آل  آيا از روزه ابن مرجانه از من مي

م آن روز را و حتي اهال اسا    كه آل محمد زياد در روز قتل حسين بن علي

دانناد  اند و در روزي كه اهل اس م آن را شوم ماي دانند، روزه گرفتهناپسند مي

 16شود.)نه با بركت( نه روزه گرفته شده و نه بدان تبرك جسته مي
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در روز  شاود كاه وي بار اماا  صااد      در روایت دیگري از عبداهلل بن سنان نقل مي

 از ایشان علات را جویاا شاد و آن حاارت    گریانند  عاشورا وارد شد و دید كه حارت

 فرمودند:

 واقع گشت؟ آيا غافلي كه چنين روزي مصيبت حسين

آموزند كه این روز را روزه به وي مي پرسد و حارتسپس راوي از روزه این روز مي

 71اي آ  افطار كند.كامل نگیرد و بيد از نماز عصر با جرعه

اي ها و جم  میان آنها و یا ترجیح دستهروایتكارهایي كه فقها در حل تيارض این راه

اي از آرا و فتاوا را در پي داشته است. میان قدما اند طیف گستردهبر دسته دیگر اتخاذ كرده

مشهور بوده است كه اگر این روزه به نیت حزن و اندوه باشد، مستحب است و اگر به نیت 

 نویسد:ز استادش شیخ مفید ميشكر باشد ميصیت و حرا  است. شیخ طوسي به تبيیت ا

هُاوَ نن  مَانْ   فَالْوَجْهُ في الجمع بينَ هذه األخبارِ مَا كانَ يَقُولُ شَيْخَنَا رَحِمَهُ اهللُ وَ

وَ الْجَزَعِ لِمَا حَل  بِعِتْرَتِاهِ   صَامَ يَوْمَ عَاشُوراءَ عَلَي طًََريقِ الْحُزْنِ بِمُصَابِ آل مُحمَّدٍ

صَامَهُ عَلَي مَا يَعْتَقِدِ فِيهِ مُخَالِفُونَا مِنَ الْفَضْلِ فِيِ صَوْمِهِ وَ التََّبَارككِ   فَقَدْ نصَابَ وَ مَنْ

 18االِعْتِقَادِ لِبَرَكَتِهِ وَ سَعَادَتِهِ فَقَدْ نثِمَ وَ نخْطَأَ.بِهِ وَ

ها در میاان علماا   هاي ناهیه و مرجحه بوده و سالاین فتوا بر مبناي جم  میان روایت

 20داند، این روزه را اختیاري ميةوشیخ طوسي در فتواي دیگرش در نها 72اشته است.رواج د

هااي  به سبب ترجیح روایت 22و فیض كاشاني 27حدائقاما برخي از اخباریان، مانند صاحب 

دهناد و حتاي فتاواي    ناهیه به خاطر مامون و داللت آن، به حرمت روزه عاشورا فتوا مي

امسااك و ناه روزه كامال بازگرداندناد كاه آن نیاز قاول         فقها گذشته را نیز بر استحبا 

 23هاي این با  است.و مامون یكي از روایت  23شهیدین

هاي ناهیه و ب؛مياارض  اهلل خویي نیز این روزه را به دلیل اشكاالت سندي روایت آوة

و  21چنین در میاان متاأخران  هم 23دانند.ماندن روایت مرجحه، به طور مطلق مستحب مي
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 كراهت روزه عاشورا به ميناي نقص در ثوا  این روزه رواج یافته است. 21،مياصرفقهاي 

 

 . سياست اموي در ترویج روزه عاشورا1. 3

ها مرجحه نداردي شود تيارضي با روایتهاي ناهیه برخ؛ف آن چه كه تصور ميروایت

هاایي  روایت دهد و همنسبت مي هایي كه این روزه را به پیامبربدین مينا كه هم روایت

هاي ناهیه، آن چنان كه بیان شد كند، هر دو درست هستند. روایتكه از این روزه نهي مي

پذیرد و نافي آن نیست. منتها ترویج و نشر آن را پس اصل این روزه را در صدر اس؛  مي

شمارد، بدعتي كه از سوي بني امیه در حال تارویج و انتشاار اسات. باا     از نسخ بدعت مي

توان زمان ترویج و نشر آنها را به دست آورد. بر این ها ميبه تاریخ صدور این روایتتوجه 

چنین سیاستي در پیش نبوده است و ایان امار باه دوره اماا       اساس در دوره اما  سجاد

 گردد.باز مي و اما  صاد  باقر

و پایش از   ها باید این گونه بیان كرد كه در صدر اسا؛  بنابراین در جم  میان روایت

و احتماالً از سوي مسلمانان و به امر رساول   وجو  روزه رماان، این روزه از سوي خدا

متاروك   شد و با نازول روزه رمااان، ایان روزه از ساوي رساول خادا      گرفته مي خدا

نمود. طبیيي فرمود و نه نهي مينه دیگر بدان امر مي گردد. بدین مينا كه رسول خدامي

گرفته، مياقب نباوده اسات و روزه آن مانناد دیگار     در آن روز روزه مي است كه اگر كسي

 هاي سال مخیر و مستحب بوده است.روزه

باید به این نكته نیز توجه داشت كه متروك گشتن این روزه پس از رمااان از ساوي   

باشادي زیارا سانت     تواند سنت رسول خدابدین مينا است كه این روزه نمي رسول خدا

گاه آن را كه ایشان بر آن مداومت داشته و هیچ از عملي از سوي رسول خدا عبارت است

 ازدواج.  و كردند مثل نماز جماعت، مسواك زدنترك نمي

توان سنت دانسات باه   اند نميعملي را كه زماني انجا  داده و سپس آن را ترك كرده

صاحا  نیاز بار    ویژه عملي كه ترك آن به جهت نسخ بوده است. اساتمرار آن از ساوي ا  
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فرض پذیرش سیره اصحا ، تنها بر جواز و یا بر استحبا  آن داللت دارد، مانند دیگر ایا  

 سال كه روزه آن مستحب است.

گذار دستگاه اموي به كمح فقهاي همسو با ایشاان، اخباار   جریان روایت ساز و بدعت

رساد، برجساته   این واقيه را كه در سال دو  هجري با وجو  روزه رماان به پایاان ماي  

ها نیز بدین جهت اسات كاه راویاان خبار     كردند و اضطرا  ظاهري موجود در آن روایت

اند. بنابراین گاهي آن را جاهلي االصال گااهي   دقیقي از این مسلله در صدر اس؛  نداشته

 دانند.یهودي االصل، گاهي منسوخ و گاهي از اصل مستحب مي

در این موضوع ميتقادیم كاه جيال، بادعت و     بنابراین ما برخ؛ف نظر سایر محققان 

اند باه مينااي   به آن اشاره كرده و اما  صاد  ها كه اما  باقرتحریف بودن این روایت

 خ؛ف واق  بودن اصل آن ماجرا در صدر اس؛  و عد  وقاوع آن از ساوي رساول خادا    

سته اهداف دربار توانبرداري از یح واقيه گنگ و ناپیداي تاریخي نیز مينیست. بلكه بهره

شد و گرفته مي اموي را تأمین كند. بدین صورت كه گرچه این روزه از سوي رسول خدا

گار رفتاار   تواند توجیهبا روزه رماان نسخ گردید همین مسلله بدون اشاره به نسخ آن مي

باشد. بر این اسااس اماا     بني امیه در عید گرفتن و روزه داشتن در روز قتل پسر پیامبر

 فرمایند:مي

اين روزه با روزه رمضان متروك گشته و كناار گذاشاته شاده و احيااي آن     

 احياي يك حكم منسوخ است و اين كار نه سنت بلكه بدعت است.

 

 . عاشوراي صدر اسالم و ارتباط آن با دین یهود2

تواند در تبیین صحیح این مسلله و بیان حكم فقهي آن مورد توجه نكته مهمي كه مي

ه در صدر اس؛  است و بررسي این كه منظاور از عاشاورا   زورزشناسي تاریخي این باشد با

تر و نزدیاح  هاي ابن عباس كه صحیحها كدا  روز است؟ در روایتدر این گروه از روایت

به مدینه  رسند اشاره شد كه این روزه یهود است و ورود رسول خدابه واقيیت به نظر مي
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تواند دهم ماه محار  باوده   ن یهود بوده است اما این روزه نميهم زمان با این روزه در بی

نه در  21انداالول گزارش نمودهبه مدینه را در ماه ربی  باشدي زیرا مورخان ورود رسول خدا

گیرند و نه در این ماه و نه در هیچ مااه  هم چنین یهود در ماه محر  روزه نمي .ماه محر 

براي تبین بهتر مسالله بایاد روزه در دیان یهاود و      رند.اي ندادیگر عربي نیز، چنین روزه

 ارتباط آن با روزه عاشورا و سابقه این واژه بررسي شود.

 

 . روزه در دین یهود2. 1

بادان امار شاده     تاي كه در تورادر آیین یهود، چند نوع روزه وجود دارد. نخست روزه

تي یيناي از نایم سااعت    ترین روزه یهود است كه به مدت بیست و پنج سااع است و مهم

گیرناد و جازاي   پیش از ررو  روز قبل تا نیم ساعت پاس از رارو  آن روز را روزه ماي   

متخلفان مرگ تيیین شده است. این روز هم ماه تشري است كه در تورات ماه هفتم یهود 

و بنابر تقویم عرفي و رسمي ماه اول سال است. این روزه كه باه ناا  روزه كیپاور )كب(اور(     

ر است به احتمال با لغت كفاره در زبان عربي هم ریشه است و به همان مينا اسات.  مشهو

بااره در تاورات   گردد. در ایان یهود ميتقدند روزة این روز موجب بخشش گناهان آنان مي

 آمده است:

هااي  براي شما قانون ابدي باشد كه در دهمين روز از ماه هفتم )عبري( جاان 

شود يد( ... زيرا در اين روز براي شما طلب عفو ميخود را رنج دهيد )روزه بگير

اياد،  ... )و در صورت توبه( از تمام خطاهايي كه نسبت به خداوند مرتكاب شاده  

 29شويد.مبرا مي

 نویسد:كند و مينیز به این روزه اشاره مي 30ابوریحان بیروني

آن  خوانند ودر روز دهم از ماه تيشري روزه كبّور است و آن را عاشورا مي

هايي كه مستحب هساتند و ايان روزه را   اي است واجب در ميان ساير روزهروزه

نيم ساعت قبل از غروب خورشيد روز نهم تا نيم سااعت بعاد از غاروب آن در    
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 31شود.گيرند كه مجموعاًَ بيست و پنج ساعت ميروز دهم مي

یخ اتفاا   هایي است كه بيدها به سبب وقایيي كه براي یهاود در طاول تاار   دو  روزه

ها را واجب و برخاي را مساتحب   شود. برخي از این روزهافتد به آیین ایشان اضافه ميمي

 32دانند مانند روزه آدینه پسح و روزه آدینه ماه نو عبري.مي

 

 شناسی واژه عاشورا. ریشه2. 2

نكته مهم آن است كه بر اساس تقویم عرفي، ماه تشري اولین ماه یهود اسات گرچاه   

مذهبي، ماه هفتم است و دهمین روز آن، روز كیپور اسات. ایان روز عا؛وه بار      در تقویم

هایي چون آدیر )جلیل و با عزت(، هَسِلیحا )بخشش كیپور )كفاره و بخشش گناهان( با نا 

كه به مينااي روز   33شودعاسعور خوانده مي تر از همهو عفو(، هَقادعوش )روز مقدس( و مهم

 اژه عاشورا در زبان عربي است.دهم و به احتمال، ریشه و

اي مير  بوده كه از فرهنگ یهود وارد زباان عرباي شاده    رود عاشورا واژهاحتمال مي

اناد.  است. اعرا  نیز دهمین روز از اولین ماه سال خود را به پیروي از یهود، عاشورا نامیده

ور، عاشاورا  گویاد باه روز كیپا   كناد و ماي  چنان كه ابوریحان بیروني نیز بدان اشااره ماي  

 گوید:داند و ميگویند. وي، آن را مير  عاسور ميمي

اي عبراني و معرب واژه عاشوراست كه دهم مااه  گفته شده كه عاشورا كلمه

هاي عربي نيز نامند و اين واژه در ماهتشري يهود است كه روزه آن را كيپور مي

اند آن ب به كار بردهبه كار گرفته شده و آن را براي دهمين روز از اولين ماه عر

 34رفته است.چنان كه در دهمين روز از اولين ماه يهود به كار مي

دانناد  این مطلب با ادعاي لغویان كه وزن فاعوالء در زبان عر  را وزني استثنایي ماي 

 33گردد.شود تقویت ميكه در كلمات دیگر استفاده نمي

 

 ري. پيروي عرب جاهلی از یهود در شيوه تقویم نگا2. 3
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شواهد دیگري از تأثیرپذیري عر  از فرهنگ یهود وجود دارد كه یكي از آنها مشابهت 

نمایند و نگاري است. یهودیان سال عبادي خود را بر طبق تقویم قمري تنظیم ميدر تقویم

كنندي زیارا ساال قماري از ساال     در هر سه سال یح بار، سال را سیزده ماهه حسا  مي

ست و پس از گذشت سه سال، این مدت به اندازه یح ماه خواهد شمسي، یازده روز كمتر ا

 31دانند.شد. یهودیان این سال را كبیسه مي

اعرا  جاهلي نیز تقویم خود را به همین شاكل و بار اسااس ساال قماري محاسابه       

شامردند و  كردند و در هر سه سال یح بار، سالي را به عنوان كبیسه سیزده ماهه ماي مي

انداختند. ایان تاأخیر یاح ماهاه در مااه      الحجه را یح ماه به عقب ميماه آخر سال، ذي

 مارو  الاذهب  شده است. مسايودي در  نامیده مي ليالحجه كه ماه حرا  نیز بوده، نسذي

در بحاث سساماء الشاهور     «نيامهاا و لياليهاا   ةذكر سني العرب و شهورها و تسمي»دربا  

 نویسد:مي

است و تعاداد روزهااي ياك سااله آن،      هاي قمري كه اول آنها محرماما ماه

روز و يك چهارم روز كمتار اسات    11روز است كه از روزهاي سرياني،  354

سال يك سال اخت ف پيدا كنند... و عرب در زماان   33شود در هر كه باعث مي

داد و آن جاهليت در هر سه سال با اضافه كردن يك ماه، سال را كبيسه قرار ماي 

ناميد كه خداوند تبارك و تعالي اين عمل ايشاان را  خير ميرا نسيء به معناي تأ

 37نكوهش كرد.« إنما النسيء زياده في الكفر»با آيه شريفه 

جا كه ایان  اما از آن 31اندمفسران در ذیل این آیه شریفه، مطالب دیگري را بیان كرده

قبال آن   هایي است كه در مذمت احبار و رهبان اسات و در ابتاداي آیاه   آیه در سیا  آیه

و سپس در آیه بياد،   «إنَّ شِدَّة ابشهُّورِ شِندَ اهللِ اثْنَو شَشَرَ رهرَاً فءِ كِتَوبِ اهلل»فرماید: مي

فرماید با توجاه باه ایان قاراین، ایان      مسلله نسيء و تأخیر انداختن ماه حرا  را مطرح مي

ود رایج بوده مربوط به سنتي است كه در میان یه ليشود كه مسلله نساحتمال تقویت مي
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كند و ایشان با اضافه كردن یاح مااه باه    است. این سنت در میان عر  جاهلي نفوذ مي

كردند. این عمل پس از گذشت هر دو ساال در ساال ساو  انجاا      سال، آن را كبیسه مي

كند. ها را دوازده ميرفي ميشد و مورد طين و تحریم الهي قرار گرفته است. خداوند ماهمي

 فرماید:در این باره مي يع؛مه شيران

ابوريحان بيروني و بعضي از مفسران كه اهل فن )نجوم( بودند، گويند: نسيء 

افزودناد و آن  هاي ساال ماي  آن بود كه هر سه سال يك بار، يك ماه بر عدد ماه

ها از فصل خود تغيير نكند و محارم كاه آغااز    گرفتند تا ماهسال را سيزده ماه مي

اول بهار باشد تقريباًَ چنان كه اكنون رسم يهود اسات در هار   سال است منطبق با 

هاي آنها كه قمري است از محال  گيرند و ماهسه سال، يك سال را سيزده ماه مي

كردند و بادين عمال   كند و عرب تقليد يهود ميخود در فصول شمسي تغيير نمي

است كاه عماداًَ    كردند و اين گونه نبودهها از جاي حقيقي خود تغيير نميقهراًَ ماه

حج را از ماهي به ماهي تغيير دهند. بلكه اين نتيجه افزودن يك ماه است و گرنه 

ناميدناد و در واقاع   كردند ذوالحجه ماي خود آنها همه ماهي را كه در آن حج مي

ناميدند ذوالحجه نبود و اخت ف راويان در آن است كه آيا آن ماه زائد را چه مي

 39و آن چندان مهم نيست.صفر يا محرم يا غير آن 

توان گفت كاه واژه عاشاورا كاه باه روز دهام      با توجه به همه این شواهد و قراین مي

شود از زبان و سال عبري به سال عربي انتقال پیادا  محر ، اولین ماه سال عربي گفته مي

اه گیرند و روزه آنان در دهم ما كرده است. با توجه به آن كه یهود در ماه محر ، روزه نمي

در همان روزي  شود و از آن جا كه پیامبر اكر گفته مي« عاسور»تشري است كه به آن 

باوده و در   گیرند و این نوعي تبيیات از سانت موساي   گرفتند كه یهود روزه ميروزه مي

 ها نیز بر این امر اشاره شده است، پس روزه صدر اس؛  در این روز بوده است.روایت

اي توان این جریان را واقياه وزه پس از وجو  روزه رماان، ميبا توجه به نسخ این ر
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هااي اصایل ادیاان    همسان با مسلله تغییر قبله قلمداد كرد و آن را نوعي تبيیت از سانت 

پیش از اس؛  دانست كه نقطه آرازیني در فرایند تكاملي احكا  اس؛مي بوده است. جالب 

اي انادك از  هر دو در یح سال و با فاصله است كه مسلله تغییر قبله و نزول روزه رماان

از تبيیت از یهود در هر دوي این وقای  گازارش   و كراهت رسول خدا 30اندهم روي داده

دهند مسلمانان براي عد  مشابهت با یهود دستور مي شود. مانند آن جا كه رسول خدامي

 یح روز قبل از روز عاشورا را نیز روزه بگیرند.

مَنُوا كُتِ َ شَضَويككُم   أوَو أوُّهَو ابَّ ونَ »توان گفت آیه مباركه ست كه ميبر همین اساس ا

بار وجاو  روزه عاشاورا و آیاه      37«ابصَِيَو   كَ َو كُتِ َ شَضَء ابَّ ونَ مِن قَبكضِكُمك بَعَضَّكُمك تَتَّقُون

بر وجو  روزه  32«ابشَّهَرَ فَضْيَص  كه  رَهكرُ رَمَضَونَ ابَّ ِي اُنزِلَ فِيهِ ابْقُرذَانُ... فَ َن رَهِدَ مِنكُم »

 رماان داللت دارند و بر این اساس آیه قبلي یيني وجو  روزه عاشورا كه سنت موساي 

مَن كَونَ مَروضوً أوك شَضَء سَوََر   »شود. به این دلیل كه عباارت  و اهل كتا  است، نسخ مي

از خود است، دوبار در هر دو آیه تكرار كه به منزله تبصره حكم قبل  33«فَعِدَّة مِِّنْ أوَّو   أخَر

شده است و این تكرار اگر دلیل بر دو حكم بودن این دو آیه نباشد، یكي ناسخ و دیگاري  

 فایده است.منسوخ، تكراري لغو و بي

 

 . تشابه در تلفظ منشأ اشتباهی تاریخی2. 4

تاي در زباان   رسد منشأ اشتباه دهم تشري با دهم محر ، تغییار الفااو واردا  به نظر مي

شاود ولاي عار ، آن را    نامیاده ماي  « عاساور »عربي باشد. دهم تشري در لغات عباري   

كند پس فرقي ندارد این كلمه براي دهم تشري و یا براي دهم محر  تلفظ مي« عاشورا»

به كار برده شود. عر  این كلمه را حتي براي اصل آن در ماه تشري نیز، عاشورا باه كاار   

 فرمایند:شود كه ایشان ميروایت مي برد. از رسول خدامي

گرفتند اين روز، روز عاشورا است و قريش اين روز را در جاهليت روزه مي
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پس هر كدام شما )مسلمانان( دوست دارد روزه بگيرد، بگيرد و هر كدام دوسات  

 44دارد روزه را ترك كند ترك كند.

ناا  ایان روز را بیاان     این سخن شاید دلیل بر همین امر باشدي چرا كه رساول خادا  

از روزي ریر از دهم محر  كاه عار     فرمایند و این نشان از آن دارد كه رسول خدامي

گویند. در ك؛  ابوریحان نیز كه نقال شاد وي ناا     داند نامش عاشورا است سخن ميمي

كند. حال آن كه نا  اصلي این روز عاسور دهم تشري را در زبان عربي، عاشورا ميرفي مي

تواند مراد از عاشورا در اخبار گذشته، دهم تشري بوده باشد و باه دلیال   . بنابراین مياست

عد  آگاهي، راویان و فقهاي پایان قرن اول و قرن دو  هجري از نا  عاشورا، دهم محر  

 اند.را پذیرفته

 

 نتيجه

 هاي فقهي، هم در میان اهل سنت و هم درروزه عاشورا در صدر اس؛  مبناي اخت؛ف

اي بوده كه با وجو  روزه رماان نسخ شاده  میان فقهاي شیيه شده است. این عمل روزه

است و احیاي آن نه تنها سنت نیست، بلكه بدعت است. البته این كار در راساتاي اهاداف   

دربار اموي انجا  شده است و راویان از این واقيیات گناگ و ناپیاداي تااریخي باه نفا        

 اند.رداري نمودهبهاي بني امیه بهرهسیاست

نكته دیگر آن است كه این روزه در صدر اس؛  در روز دهم ماه محر  نباوده اسات و   

تنها عامل این مغالطه تاریخي، تشابه لفظي این دو روزي یيني دهم ماه محر  و دهم مااه  

كند. این امر، یكي دیگار از  تشري در ك؛  عر  است كه عر  هر دو را عاشورا تلفظ مي

اي جيل و بدعت در این باره بوده است كه گویا خود راویان نیز به این مسلله توجه هزمینه

 اند.نداشته
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 هانوشتپی

                                           

توو،    بيروت: داراب عرفه، بوء  البحر الرائق كتاب الصوم،ابدون ابن نجيم ابحنَء، ر. ك: زون .1

.222، ص 2

اإلقنااع فاي فقاه اإلماام     . ك: أبوابنجو ابحجووي، ررف ابدون موسء بن أح د بن موسء، ر .2

 .813، ص 1تو،   بيروت: داراب عرفة، بء نحمد بن حنبل،

 .1388و  1382،ص8تو،  دارابَكر، بء/بيروت: داابنشر الحاوي الكبير،أبوابحسن مووردي،  .3

قوم: پوو شوهوه حووزه و     ن سايره نباوي،  زبيرياان و تادوي  ر. ك: مح دراو  داوت پنوه،  .4

 .1833دانشهوه، 

 .5، ح 051، ص 13،   1033قم: مؤسسه آل اببيت،  وسائل الشيعه،ر. ك: حر شومضء،  .5

 شَنْ م سكضِم  قَولَ حَدَّثَنَو ز  َيكرُ بكنُ حَرْب  حَدَّثَنَو جَرِورٌ شَنْ  ِشَو ِ بكنِ ش رْوَةَ شَنْ أَبِيهِ شَونْ شَوِِشَوةَ   .6

وَص وم ه  فَضَ َّو  َوجَرَ  اِءَ ابضَّه  شَنْهَو قَوبَتك كَونَتك قُرَوكشٌ تَص و   شَورُورَاذَ فِء ابْجَو ِضِيَّةِ وَكَونَ رَس ولُ ابضَّهِرَ

تَرَكَوه . ر.ك:   إِبَى ابْ َدِونَةِ صَومَه  وَأَمَرَ بِصِيَومِهِ فَضَ َّو فُرِضَ رَهكرُ رَمَضَونَ قَولَ مَنْ رَوذَ صَومَه  وَمَونْ رَووذَ  

 (122-125، صص 2تو،    بيروت: دارابجيل، بءالجامع الصحيح المسمي صحيح مسلم،  ،مسضم

نْ نَووفٍِ   شَنْ م سكضِم  قَولَ و حَدَّثَنَو قُتَيكبَةُ بكنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَو بَيكثٌ و حَدَّثَنَو ابكنُ ر مكح  أَخْبَرَنَو ابضَّيكثُ شَو  .7

كَوونَ وَوكماوو    وَوك   شَورُورَاذَ فَقَولَ رَس ولُ ابضَّوهِ  ءَ ابضَّه  شَنْه  َو أَنَّه  ذُكِرَ شِنْدَ رَس ولِ ابضَّهِشَنْ ابكنِ ش  َرَ رَاِ

صوص   هماان، وَص وم ه  أَ كلُ ابْجَو ِضِيَّةِ فَ َنْ أَحَ َّ مِنْكُمك أَنْ وَص ومَه  فَضْيَص  كه  وَمَنْ كَرِهَ فَضْيَدَشكه . )مسوضم،  

 (128ص  همان،و نيز بخوري،  063-068

بَيكور   شَنْ م سكضِم  قَولَ حَدَّثَنِء ابكنُ أَبِء ش  َرَ حَدَّثَنَو س َْيَونُ شَنْ أَوُّوبَ شَنْ شَبكدِ ابضَّهِ بكنِ سَعِيدِ بكنِ ج  .8

ونَوةَ فَوَجَودَ ابْيَه وودَ صِويَوماو وَووك َ      قَودِ َ ابْ َدِ  شَنْ أَبِيهِ شَنْ ابكنِ شَبَّوس  رَاِءَ ابضَّه  شَنْه  َو أَنَّ رَس ولَ ابضَّهِ

مَو  َ َا ابْيَوك   ابَّ ِي تَص وم ونَه  فَقَوبُوا  َ َا وَوك ٌ شَظِيمٌ أَنْجَى ابضَّه  فِيهِ م وسَى  شَورُورَاذَ فَقَولَ بَه مك رَس ولُ ابضَّهِ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 25، شماره مسلسل 3113شماره چهارم، زمستان  سیزدهم،سال           

 

 

 

 

 

12 

                                                                                                   

فَنَحكنُ أَحَقُّ وَأَوكبَوى   نَحكنُ نَص وم ه  فَقَولَ رَس ولُ ابضَّهِوَقَوكمَه  وَغَرَّقَ فِرْشَوكنَ وَقَوكمَه  فَصَومَه  م وسَى رُكْرًا فَ

 .وَأَمَرَ بِصِيَومِهِ بِ  وسَى مِنْكُمك فَصَومَه  رَس ولُ ابضَّهِ

و  022-031صص  همان،)براي اطالع از رواووت ابن شبوس و ابو موسء ارعري ر. ك مسضم: 

 (122- 123صص  همان، نيز بخوري،

ضِم  قَولَ حَدَّثَنِء حَرْمَضَةُ بكنُ وَحكيَى أَخْبَرَنَو ابكنُ وَ ك   أَخْبَرَنِوء و وونُ   شَونْ ابكونِ رِوهَوب       شَنْ م سك .9

و فِء قَدكمَوة  قَودِمَهَ  أَخْبَرَنِء ح  َيكد  بكنُ شَبكدِ ابرَّحك َنِ أَنَّه  سَ ٍَِ م عَووِوَةَ بكنَ أَبِء س َْيَونَ خَطِيباو بِوبْ َدِونَةِ وَعكنِء 

وَقُولُ بِهَ َا ابْيَوك ِ  َ َا وَوك    خَطَبَه مك وَوك َ شَورُورَاذَ فَقَولَ أَوكنَ ش ضَ َوؤُكُمك وَو أَ كلَ ابْ َدِونَةِ سَ ِعكت  رَس ولَ ابضَّهِ

و َ فَضْيَص ومك وَمَونْ أَحَو َّ أَنْ    شَورُورَاذَ وَبَمك وَكْتُ ك ابضَّه  شَضَيككُمك صِيَومَه  وَأَنَو صَوِِمٌ فَ َنْ أَحَ َّ مِنْكُمك أَنْ وَص 

 (021ص  همان،و َْطِرَ فَضْي َْطِرْ. )مسضم، 

ثَنَو شَنْ م سكضِم  قَولَ و حَدَّثَنِء أَب و بَكْرِ بكنُ نَوفٍِ  ابْعَبكدِيُّ حَدَّثَنَو بِشْرُ بكنُ ابْ  ََضَّلِ بكنِ بَووحِق  حَودَّ   .10

ِ بِ غَودَاةَ شَورُوورَاذَ إِبَوى قُورَ       نْتِ م عَوِّذِ بكنِ شََْرَاذَ قَوبَتك أَركسَلَ رَس ولُ ابضَّهِخَوبِد  بكنُ ذَكْوَانَ شَنْ ابرُّبَيٍِّ

ضْي تِمَّ بَقِيَّةَ وَوكمِوهِ  ابْأَنْصَورِ ابَّتِء حَوكلَ ابْ َدِونَةِ مَنْ كَونَ أَصكبَحَ صَوِِ او فَضْي تِمَّ صَوكمَه  وَمَنْ كَونَ أَصكبَحَ م َْطِرًا فَ

عَلُ بَه مك ابضُّعكبَةَ و بَعكدَ ذَبِكَ نَص وم ه  وَنُصَوِّ   صِبكيَونَنَو ابصِّغَورَ مِنْه مك إِنْ رَوذَ ابضَّه  وَنَ ْ َ   إِبَى ابْ َسكجِدِ فَنَجكفَكُنَّ

م،   ون، بَوب مَونْ أَكَولَ فِوء    مِنْ ابْعِهكنِ فَإِذَا بَكَى أَحَد   مك شَضَى ابطَّعَو ِ أَشكطَيكنَو َو إِوَّوه  شِنْدَ ابْإِفْطَورِ )مسض

 (031شَورُورَاذَ فَضْيَكُفَّ بَقِيَّةَ وَوكمِهِ، ص 

و   شَونْ أَبِوء   م حَ َّد  بكنُ ابْحَسَنِ بِإِسكنَودِهِ شَنْ شَضِءِّ بكنِ ابْحَسَنِ بكنِ فَضَّول  شَنْ وَعكقُوبَ بكنِ وَزِودَ شَنْ أَبِء  َ َّ .11

 (1، ح052، ص 13  وسائل الشيعة،وَوك َ شَورُورَاذَ. )حر شومضء،  بضَّهِقَولَ صَو َ رَس ولُ ا ابْحَسَنِ

وَ شَنْه  )اي مح د بن حسن بوسنوده شن شَضِءِّ بكنِ ابْحَسَنِ بكنِ فَضَّول ( شَنْ  َور ونَ بكونِ م سكوضِم     .12

قَولَ ص وم وا ابْعَورُوورَاذَ ابتَّوسِوٍَ وَ ابْعَورِورَ     يّوًشَنْ أَبِيهِ أَنَّ شَضِ شَنْ مَسكعَدَةَ بكنِ صَدَقَةَ شَنْ أَبِء شَبكدِ ابضَّهِ

 (2، ح 052ص  همان،فَإِنَّه  و كََِّرُ ذُنُوبَ سَنَة . )حر شومضء، 

أَنَّ فِء ابصَّوك ِ ابَّ ِي صَوحِب ه  فِيهِ بِوبْخِيَورِ إِنْ رَوذَ  وَ فِء حَدِوثِ ابزُّ كرِيِّ شَنْ شَضِءِّ بكنِ ابْح سَيكنِ .13

(  براي اطالع بيشتر از اوون   6ح  053ص  هماان، و َ وَ إِنْ رَوذَ أَفْطَرَ صَوك َ شَورُورَاذَ )حر شومضء، صَ
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 «رواووت ر.ك حر شومضء،   ون، بوب استحبوب صو  وو  ابتوسٍ و ابعورر من اب حر  حزنو

أَشكيَنَ وَ م حَ َّدِ بكنِ م سكضِم  جَ ِيعوً أَنَّه  َو سَأَبَو أَبَو جَعكََور    م حَ َّد  بكنُ شَضِءِّ بكنِ ابْح سَيكنِ بِإِسكنَودِهِ شَنْ ز رَارَةَ بكنِ .14

فَضَ َّو نَزَلَ رَهكرُ رَمَضَونَ تُرِكَ. )حر شوومضء،   -فَقَولَ كَونَ صَوكم ه  قَبكلَ رَهكرِ رَمَضَونَ -شَنْ صَوك ِ وَوك ِ شَورُورَاذَ ابْبَوقِرَ

 (1، ح 053ابتَّوسٍِِ وَ ابْعَورِرِ مِنَ ابْ  حَرَّ ِ شَضَى وَجكهِ ابتَّبَرُّكِ بِهِ َو ص    ون، بَوب  شَدَ ِ جَوَازِ صَوك ِ

]اي شن ابحسن بن شضء ابهور ء[ شَنْ م حَ َّودِ بكونِ م وسَوى شَونْ     [ شَنْه  ]مح د بن وعقوبوَ  .15

ثَنِء نَجِيَّةُ بكنُ ابْحَوورِِِ ابْعَطَّوور  قَوولَ سَوأَبْت  أَبَوو      وَعكقُوبَ بكنِ وَزِودَ شَنِ ابْحَسَنِ بكنِ شَضِءٍّ ابْوَرَّوذِ قَولَ حَدَّ

وَ ابْ َتْرُوك  بِدكشَةٌ قَولَ نَجِيَّةُ  -فَقَولَ صَوك ٌ مَتْرُوكٌ بِنُزُولِ رَهكرِ رَمَضَونَ -شَنْ صَوك ِ وَوك ِ شَورُورَاذَ جَعكََر 

ع شَنْ ذَبِكَ فَأَجَوبَنِء بِ ِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ ثُمَّ قَولَ أَمَو إِنَّه  صَوك   وَوك   مَو  مِنْ بَعكدِ أَبِيهِ -فَسَأَبْت  أَبَو شَبكدِ ابضَّهِ

ص  هماان، . )حر شوومضء،  نَزَلَ بِهِ كِتَوبٌ وَ بَو جَرَتك بِهِ س نَّةٌ إِبَّو س نَّةُ آلِ زِوَودٍ بِقَتْلِ ابْح سَيكنِ بكنِ شَضِءٍّ 

 ( 5،ح  061

وب[ شَنْه  )اي شن ابحسن بن شضء ابهور ء( شَنْ م حَ َّدِ بكنِ شِيسَى بكنِ ش بَيكدٍ شَنْ جَعكََورِ  وَ ]مح د بن وعق .16

شَنْ صَوك ِ وَوك ِ شَورُورَاذَ وَ مَو وَقُولُ ابنَّوس  فِيهِ فَقَولَ شَونْ صَووك ِ ابكونِ مَرْجَونَوةَ      بكنِ شِيسَى أَخِيهِ قَولَ سَأَبْت  ابرِّاَو

أَ كلُ  وَ وَتَشَوذَ   بِهِ -وَ   وَ وَوك ٌ وَتَشَوذَ   بِهِ آلُ م حَ َّدٍ -وَوك ٌ صَومَه  ابْأَدكشِيَوذ  مِنْ آلِ زِوَودٍ بِقَتْلِ ابْح سَيكنِ تَسكأَبُنِء ذَبِكَ

وَوك   ابْإِثْنَيكنِ وَوك   نَحك   قَبَضَ ابضَّه  فِيهِ نَبِيَّه   بَو و صَو   وَ بَو و تَبَرَّك  بِهِ وَ -ابْإِسكضَو ِ وَ ابْيَوك   ابَّ ِي وَتَشَوذَ   بِهِ أَ كلُ ابْإِسكضَو ِ

وَ  فَتَشَوذَمكنَو بِهِ وَ تَبَرَّكَ بِهِ شَد وُّنَو وَ وَوك   شَورُورَاذَ قُتِولَ ابْح سَويكنُ   -ص وَ مَو أُصِي َ آلُ م حَ َّدٍ إِبَّو فِء وَوك ِ ابْإِثْنَيكنِ

فَ َنْ صَومَه  َو أَوك تَبَرَّكَ بِهِ َو بَقِءَ ابضَّهَ تَبَوورَكَ وَ تَعَووبَى مَ كس وو َ     -وَ تَشَوذَ َ بِهِ آلُ م حَ َّدٍ -ةَتَبَرَّكَ بِهِ ابكنُ مَرْجَونَ

 (8ح  061ص ، همان،ابْقَضْ ِ وَ كَونَ مَحكشَرُه  مٍََ ابَّ ِونَ سَنُّوا صَوكمَه  َو وَ ابتَّبَرُّكَ بِهِ َو. )حر شومضء، 

وَووك َ   دَخَضْت  شَضَى أَبِء شَبكدِ ابضَّوهِ  بكنُ ابْحَسَنِ فِء ابْ ِصكبَوحِ شَنْ شَبكدِ ابضَّهِ بكنِ سِنَون  قَولَ م حَ َّد  .17

أَ مَوو   وَ د م وش ه  تَنْحَدِر  شَضَى شَيكنَيكهِ كَوبضُّؤْبُؤِ ابْ  تَسَوقِطِ فَقُضْت  مِمَّ ب كَوؤُكَ فَقَولَ أَ فِء غََْضَة  أَنْتَ -شَورُورَاذَ

أُصِي َ فِء مِثْلِ  َ َا ابْيَوك ِ فَقُضْت  مَو قَوكبُكَ فِء صَوكمِهِ فَقَولَ بِء ص  كه  مِنْ غَيكرِ تَبكيِيتٍ  شَضِ كتَ أَنَّ ابْح سَيكنَ

ضَوةِ ابْعَصكورِ بِسَووشَة  شَضَوى    وَ أَفْطِرْه  مِنْ غَيكرِ تَشْ ِيتٍ وَ بَو تَجكعَضْه  وَوك َ صَوك   كَ َضًو وَ بْيَكُنْ إِفْطَور كَ بَعكدَ صَ

ابْحَودِوثَ.   هِرَرْبَة  مِنْ مَوذٍ فَإِنَّه  فِء مِثْلِ ذَبِكَ ابْوَقْتِ مِنْ ذَبِكَ ابْيَوك ِ تَجَضَّتِ ابْهَيكجَوذ  شَنْ آلِ رَس ولِ ابضَّ
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 (5ح  053ص  همان،)حر شومضء، 

ران: دارابكتو  اسسوالميه،   تهو  االستبصار فيما اختلف مان األخباار،  ر. ك: ريخ طوسء،   .18

 .186و  185، ص 2ق،      1833

؛ 133، ص 1؛ محقق حضء، رراوٍ اسسال ،   013، ص 1   السرائر،ر. ك: ابن ادرو ،  .19

 .21، ص 1محقق حضء، اب ختصر ابنوفٍ،   

چوو  دو ، بيوروت: دارابكتو      النهاية في مجارد الفقاه و الفتااوي،   ر. ك: ريخ طوسء،  .20

 .163ق، ص    1033ابعربء، 

قوم: دفتور انتشوورات اسوالمء      الحدائق الناضرة في نحكام العترة الطاهرة،ر. ك: بحرانء،  .21

 .825، ص 18وابسته به جومعه مدرسين حوزه شض يه،   

تهوران:   الشافي فاي العقائاد و األخا ق و األحكاام،    حسن فيض كورونء، مر. ك: مح د  .22

 .1322، ص 2ق،      1025دارنشر ابضوح اب حَوظ، 

، قوم:  1   الدروس الشرعية في فقاه اإلمامياة،   (رهيد اول)ر. ك: مح د بن مكء شومضء  .23

-؛ زون232و  231ق، ص    1012دفتر انتشورات اسالمء وابسته به جومعه مدرسين حوزه شض يه، 

ؤسسوة  قم: م مسالك األفهام الي تنقيح شرائع اإلس م،ابدون بن شضء بن اح د شومضء )رهيد ثونء( 

 .23، ص 2ق،    .  1018معورف اسسالمية، 

مساتدرك الوساائل و   ؛ محدِ نووري،  5؛ ح 053، ص 13   پيشين،ر. ك: حر شومضء،  .24

 .3، ح 525، ص 2ق،      1033قم: مؤسسه آل اببيت، مستنبط المسائل، 

  قوم: مؤسسوه احيووذ آثوور اسموو      موسوعة اإلمام الخاوئي، ر. ك: سيد ابوابقوسم خووء،  .25

 .813و  818، ص 22ق،      1013ابخوِء، 

، آقو مجتبء شراقء، مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد اإلذهانر. ك: محقق اردبيضء،  .26

قو حسين وزدي اصَهونء، قم: دفتر انتشوورات اسوالمء وابسوته بوه جومعوه      آشضء پنوه ارتهوردي و 

الغطاء، كشف الغطاء عان مبهماات    كاشف؛ 133، ص 5ق،      1038مدرسين حوزه شض يه قم، 
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، 0توو،    قم: دفتر انتشورات اسالمء وابسته به جومعه مدرسين حوزه شض يه قم، بوء ، ءالشريعة الغرا

بيوروت:   جواهر الكا م فاي شارح شارايع اإلسا م،     ؛ مح د حسن صوح  ابجوا ر نجَء، 50ص 

 .133، ص 12تو،   داراحيوذ ابتراِ ابعربء، بء

چو   شتم، قم: دفتر انتشورات اسالمء وابسوته بوه    توضيح المسائل، ينء، ر. ك: امو  خ .27

 ق.   1020جومعه مدرسين حوزه شض يه قم، 

تحقيق مح د ابوابَضل ابرا يم، بيوروت: دارابتوراِ،    تاريخ األمم و الملوك،مح د بن جرور طبري،  .28

؛ ابوابحسون  01، ص2توو،    بوء  بيوروت: دارصوودر،   تااريخ اليعقاوبي،  ؛ وعقوبء، 833، ص 2ق،      1832

؛ ابون  223، ص 2ق،      1033تحقيق اسعد داغر، قم: دارابهجرة،  مرو  الذهب و معادن الجاوهر، مسعودي، 

 .23، ص 1ق،      1033بيروت: دارابَكر،  اسدالغابة في معرفة الصحابه،اثير، 

زه در دون وهوود،  ، آرش آبيء، تنعيت وو رو81و   23، آووت 16تورات، سَرسووون، فصل  .29

 ، سووت رس ء انج ن كضي يون اوران، به آدرس:31آذر 
http:// www. Iranjewish.com/Essay/Essay 70. htm 

ابوروحون مح د بن اح د بيرونء، دانش ند برجسته اورانء در ني ه دو  قرن چهور  و اواول  .30

واويوت، نجوو ، دارورنوسوء،    اي جومٍ اسطراف و صوح  آثور فراوانء در روقرن پنجم، نووسنده

در بيورون )حونوه( روهر كووِ، پووتخوت       862رنوسء و جغرافيو بووده اسوت. وي در سوول    كونء

داِرة اب عورف بزرگ اسالمء، زور نظر كوظم موسوي بجنوردي، خوارزمشو يون افروغء به دنيو آمد. 

.، مدخل بيرونء832، ص 18ش،    1838چو  اول، تهران: مركز داِرة اب عورف بزرگ اسالمء، 

و ودشء ابعوروراذ و  و ابصو  اب َروض « ابكبّور»و فء ابيو  ابعورر منه )اي ابتيشري(: صو  » .31

من قبل غروب ابش   من ابيو  ابتوسٍ بنصف سوشة، « ابكبّور»و وصو    ا  ؛بين سوِر ابصيو ، فونِّهو نوافل

اآلثاار  ابوروحون بيرونوء،  « و ششرون سوشةابء مو بعد غروبهو فء ابيو  ابعورر بنصف سوشة، ت و  خ   

 .801ق، ص    1022تهران: مركز نشر ميراِ مكتوب، الباقية عن القرون الخالية، 

 سووت رس ء انج ن كضي يون اوران. همان، .32

 ، به آدرس:1823رامين ستوره رنوس، كيپور، سووت رس ء انج ن كضي يون اوران،  .33
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« تشري»، و  و ابعورر من «شورور» و شبرانء معربّ، وعنء: « شوروراذ»و قد قيل: انِّ » .34

؛ و أنِّه اشتبر فء رهور ابعرب، فجحل فء ابيوو  ابعورور مون اوّل    «ابكبّور»ابيهود، ابِّ ي صومه صو  

گوود وهود به آن ه ابوروحون مء)اببته اون ك«. رهور م، ك و  و فء ابيو  ابعورر من اوّل رهور ابيهود

گووند روود بو مسومحه بورد؛ زورا وهود اون روز را شوسور )بو سوين مه ضوه(   روز خوص شورور مء

.021ص  همان،. ابوروحون بيرونء، (خوانندمء

توو،  جوو، بوء  ابومنصور مح دبن اح د، تحقيق شبدابسال  مح د  ورون، بء ر. ك: از ري، .35

 .033، ص 1   ،تهذيب اللغةنو، بء

 تقووم شبري، سووت انج ن كضي يون اوران، به آدرس: .36
http:// www. Iranjewish.com/Essay/Essay 3-4. htm 

.133، ص 2   پيشين،مسعودي،  .37

چوو  پونجم، قوم: دفتور      الميزان في تفسير القارآن، ر. ك: سيد مح د حسين طبوطبووء،  .38

 .266، ص 3ق،      1012 يه قم، انتشورات اسالمء جومعه مدرسين حوزه شض

 .6، ر وره 1820 پيام حوزه،پيشينه شورورا، ر ك: راو استودي،  .39

و صرفت ابقبضة نحو اب سجد ابحرا  فء روعبون بعود    شهر رمضاان، و افترض اهلل شزوجل،  .40

 .02، ص 2   پيشين،مقدمه بوب دونة بسنة و خ سة أرهر، و قيل بسنة و نصف. وعقوبء، 

 .138( آوه 2بقره ) .41

 .135آوه  همان، .42

 .135و  130آوه  همان، .43

   1032بيروت: دارابكت  ابعربء،  سنن الدارمي،شبداهلل بن شبدابرح ن ابومح د ابدارمء،  .44

 .22، ص 2ق،   


