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گریهوسوگواریازديدگاهاهلتسنّن
وهابيون هرچند تالش دارند عزادارى بر اموات و شهدا و اهلبيت(ع)
را اختراع ش��يعه بدانند؛ ولى مرورى مختصر در منابع اهلتسنّن
ثابت مىكند كه عزادارى در زمان پيامبر(ص) و در سيره آن حضرت
و سيره مسلمانان وجود داشته و به عنوان يك عمل ممدوح مطرح
بوده است.
براى تبیین اين مسئله ،روايات را در چند مرحله بيان می کنیم.
الف  :سيره پيامبر اكرم (ص) در منابع اهلتس ّنن
قرآن كريم صريحاً دس��تور مىدهدَ « :و َما َءا َت ُ
اك ُم الر ُس ُ
ول َف ُخ ُذو ُه َو َما
َّ
نَهَ ُ
اك ْم عَ ْنهُ َفانتَهُ ْ
وا»؛ آنچه رس��ول خدا براى شما آورده بگيريد و هر
آنچه را نهى نموده از آن دورى كنيد.
س��يره عملى آن حضرت يكى از چيزهايى اس��ت كه آن حضرت
براى جامعه اسالمى آورده است .خداوند در جاى ديگر مىفرمايد:
ّهَ ُ
ُ
��و ٌة َح َس َن ٌة»؛ به راستى در اقتدا به رسول
« ّلَ َق ْد َكانَ لَك ْم ِفى َر ُس��و ِل اللِ أ ْس َ
خدا(ص) سرمشق و الگوى نيكويى است.

 .1عزادارى بر شهداى احد و حمزه
در جنگ احد  70نفر از مسلمانان از جمله حمزه سيدالشهدا ،به
شهادت رسيدند ،پيامبر (ص) در سوگ همه آنان خصوصاً حمزه به
شدتگریست.
ّ
ابنمسعود مىگويد :هيچگاه رسول خدا را مانند روزى كه بر حمزه
گريه كرد ،گريان نديده بوديم .جنازه او را رو به قبله نهاد آنگاه ايستاد
و با صداى بلند گريه سر داد تا اينكه بيهوش شد [وقتى بهوش آمد]
فرمود :اى عموى رس��ول خدا! اى شير خدا و شير رسول خدا! اى
حم��زه! اى انجامدهنده كارهاى نيك ،اى حمزه ،اى برطرفكننده

[سختى از پيامبر] و اى كسى كه دشمن را از برابر رسول خدا دور
مىكردى».
واق��دى مىگويد :وقتى صفيه خواهر حم��زه نزد پيامبر اكرم (ص)
آمد هرگاه با صداى بلند گريه مىكرد آن حضرت نيز با صداى بلند
مىگريستند ،و هرگاه حضرت فاطمه گريه مىكرد آن حضرت نيز
گريهمىكردند».
 .2گريه در مرگ ابراهيم
انسب��ن مالك مىگويد :بر پيامبر وارد ش��دم در حالىكه ابراهيم
(فرزند آن حضرت) در حال جان دادن بود .ديدم كه پيامبر (ص) اشك
مىريخت و گريه مىكرد .عبدالرحمن گفت :يا رسول هَّ
الل شما چرا
گريه مىكنيد؟ آن حضرت فرمود« :اى پسر عوف اين گريه رحمت
شدت
(و از روى عاطفه) است .آنگاه فرمود :چشم مىگريد و قلب از ّ
اندوه مىسوزد ،ولى سخنى برخالف رضاى حق بر زبان نمىگويم
(اضافه كرد ):اى ابراهيم ،در فراق تو محزون و اندوهگين هستيم».
 .3گريه در كنار قبر مادر
سالها بود كه آمنه مادر پيامبر اكرم (ص) از دنيا رفته بود ،روزى آن
حضرت بر مزار مادر رفت و در كنار آن چنان گريه كرد كه همراهان را
نيز به گريه انداخت .ابوهريره مىگويد« :پيامبر قبر مادرش را زيارت
كرد سپس گريست و همراهان نيز گريستند».
اين روايات بخوبى نشان مىدهند كه نهتنها گريه و عزادارى براى
شهداء و اموات ممنوع نبوده ،بلكه از جايگاه ويژه نزد پيامبر اكرم(ص)
برخوردار بوده است.
ب  :تأييد عزادارى ديگران
يكى از منابع اس��تخراج احكام و دس��تورات اسالمى سنّت پيامبر
اكرم(ص) اس��ت .سنّت پيامبر ،ش��امل سخنان ،سيره و رفتار ،تأييد
و تقرير آن حضرت مىش��ود .در اين بخش به دو نمونه از تأييد و
تقرير عزادارى ديگران توسط آن حضرت اشاره مىشود:
 .1ابوهريره مىگويد :فردى از خاندان رسول خدا (ص) از دنيا رفت.
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زنان مدينه اجتماع كرده و بر وى گريه مىكردند ،عمر آنان را از گريه
باز مىداشت و آنها را پراكنده مىكرد .پيامبر اكرم (ص) فرمود« :اى
عمر! بگذار تا گريه كنند ،چش��م اش��ك مىريزد و دل مىس��وزد و
مصيبت جديد است».
 .2جبيربن عتيك مىگويد :همراه رسول خدا (ص) به خانهاى وارد
شديم كه يكى از آنها از دنيا رفته بود ،زنها گريه مىكردند؛ جبير
گفت :خانمها را ساكت كنيد و تا هنگامى كه رسول خدا (ص) حضور
دارد گريه نكنند .پيامبر به جبير فرمود :بگذار تا بگريند و آنگاه كه
شب فرا رسد از گريه باز ايستند».
ج  :عزادارى پيامبر و اصحاب براى امام حسين (ع)
يكى از مصائب جانسوز تاريخ اسالم حادثه عاشورا و كربال بود كه
نهتنها انسانها بر آن گريستند كه حتی هستى نیز گريه كرد.
اکنون نمونههايى از روايات اهلتس��نّن مبنى بر عزادارى هستى
براى امام حسين (ع) و يارانش مطرح می شود.
 .1سيوطى نقل مىكند :چون حسينبن على كشته شد تا هفت
روز نور خورشيد بر ديوار زردرنگ بود و بعضى از كواكب با بعضى
ديگر برخورد كردند .روز عاشورا كه آن حضرت شهيد شد خورشيد
گرفت و آفاق آسمان تا شش ماه سرخگونه بود.
 .2مسعودى مىنويسد :روايت شده است كه آسمان چهارده روز بر
حسين (ع) گريست ،سؤال شد :عالمت گريه آسمان چه بوده است؟
در پاسخ گفتند :خورشيد در ميان سرخى طلوع و غروب مىكرد.
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 .3ابنحجر مىگويد :در ا ّولين منزل مسير راه شام ،مأموران ابنزياد
كه حامل سر مبارك امام حسين(ع) بودند از مركبهاى خود فرود
آمدند و مشغول ميگسارى و عشرت گرديدند ،ناگهان دستى از ديوار
پديدار شد و با قلمى از آهن اين بيت را با خون بر ديوار نوشت:
ت ُح َس ْي ً
نا
رجوا ُا َّم ًة َقت ََل ْ
َا َت ُ

َشفاعَ َة َج ّدهيومالحساب

جد او را دارند در روز
آيا ا ّمتى كه حس��ين را كشتند اميد ش��فاعت ّ
حساب؟
بعد مىگويد :اين شعر را سيصد سال قبل از بعثت خاتم النبيين(ص)
برسنگىنوشتهيافتندونيزدريكىازكنيسههاىرومياناين اشعار
نوشته شده بود و كس ندانست در چه زمانى نوشته شده است.
در ادامه روایاتی از منابع اهلتس ّنن درباره عزادارى پيامبر
اكرم(ص) و اصحاب او برای امام حسین(ع) ذکر میشود.
 .1گريه پيامبر هنگام والدت حسين (ع)

ا ّولي��ن مجل��س
عزاى امام حسين
(ع) در روز والدتش
برپا شد.
حافظ احمدبن
حسين بيهقى
ب��ه نق��ل از
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علىبن حسين (ع) و آن حضرت از اسماء بنت عميس روايت مىكند
كه گفت« :من در والدت حسن و حسين (عليهما السالم) قابله جدهات
فاطمه (س) بودم .وقتى حس��ين (ع) به دنيا آمد ،رس��ول خدا(ص) به
سراغ من آمد و فرمود :اى اسما فرزندم را بياور ،حسين را در پارچه
سفيدى قنداق كرده به دست آن حضرت دادم .در گوش راست اذان
و در گوش چپ ايشان اقامه گفتند .آنگاه او را در دامن خود گذاشته
و گريس��تند! عرض كردم پدرم و م��ادرم فدايت چرا گريه مىكنيد؟
فرمود :بر اين پس��رم [گريه مىكنم]! گفتم :او كه هماكنون متولد
ش��ده اس��ت .فرمود :اى اسماء! پس��رم را گروه ستمگران خواهند
كشت ،خداوند شفاعتم را به ايشان نرساند! آنگاه فرمود :اى اسماء
اين مطلب را براى فاطمه مگو ،چون تازه بچهدار شده است».

جانشينى خود مىگذارم .خدايا! شهادت را براى او (حسين) مبارك
گردان و او را سرور شهيدان قرار ده ،خدايا براى قاتل و خواركنندهاش
بركتى قرار مده».
نظير اين روايات در كتب روايى و تاريخى شيعه و سنّى فراوان نقل
شده است ،حتى در مورد جمعى از پيامبران همچون حضرت آدم،
نوح ،ابراهيم ،موسى ،عيسى(ع) و ...نقل شده كه از كربال عبور كردند
و بر حال حس��ين(ع) گريه نمودند .طريح��ى درکتاب منتخب اين
روايات را جمعآورى نموده است.

 .2سوگوارى در منزل امسلمه
امس��لمه مىگويد« :حسن و حس��ين (ع) در مقابل پيامبر (ص) در
محمد!
خانه من مشغول بازى بودند .جبرئيل نازل شد و گفت« :اى ّ
براس��تى ا ّمت تو اين پس��رت را بعد از تو مىكش��ند و با دست به
حسين اشاره كرد .پس رسول خدا (ص) گريست و حسين را به سينه
چس��باند و فرمود :اين تربت در نزد تو امانت باش��د .اى امسلمه!
هرگاه اين تربت رنگ خون گرفت بدان كه فرزندم حسين به شهادت
رسيده است».
 . 3سوگوارى در منزل عايشه
عايش��ه مىگويد« :روزى جبرئيل بر رس��ول خدا (ص) نازل شد در
حالىكه حسين (ع) نزد پيامبر وارد شد و از شانه و پشت آن حضرت
ب��اال مىرفت و بازى مىكرد .جبرئيل گف��ت :اى محمد! به زودى
ا ّمت تو فتنه مىكنند و اين فرزند تو را بعد از تو مىكش��ند و آنگاه
جبرئيل دس��ت برد و خاكى آورد و گفت :فرزندت در اين س��رزمين
كشته مىش��ود .نام آن زمين «طف» است .پس از رفتن جبرئيل از
نزد رسول خدا (ص) در حالىكه خاك در دست رسول خدا بود و گريه
مىكرد بر گروهى از يارانش كه ابوبكر ،عمر ،على (ع) ،حذيفه ،عمار و

ابوذر در بين آنها حضور داشتند ،وارد شد و فرمود« :جبرئيل به من
خبر داده است كه فرزندم حسين پس از من در زمين «طف» كشته
مىشود و اين خاك را برايم آورده ،پس خبر داد كه محل شهادت و
مرقد او در آن سرزمين است».
 .4گريه پيامبر (ص) و اصحاب از خبر شهادت
در رواي��ت آم��ده اس��ت« :امام حس��ين (ع) كودكى دو س��اله بود.
پيامبر(ص) براى س��فرى حركت كرد .در همان گامهاى نخس��تين
ناگه��ان توقف نموده ،فرمود« :انّ��ا هَّلل و اِنّا اِلَي ِه راجعون» اش��ك از
چشمان آن حضرت جارى گرديد .ع ّلت گريه را جويا شدند ،فرمود:
«اين جبرئيل است كه مرا از سرزمينى در كنار شط فرات خبر داد
كه نامش كربالست كه حسين فرزند فاطمه در آن كشته مىشود».
از قات��ل او پرس��يدند ،فرمود :مردى كه به او يزيد گفته مىش��ود.
گويا محل ش��هادت و محل دفن او را نظاره مىكنم .آنگاه رس��ول
خدا (ص) با حالت غمگين و ناراحت از س��فر برگشت و آن را ناتمام
گذاش��ت ،آنگاه دست راست را بر سر حسن و دست چپ را بر سر
حسين گذاشت .سپس دستان مبارك را به سوى آسمان بلند نموده
محمد بنده و پيامبر توست و اين دو پاكان اهلبيت و
فرمود :خدايا ّ
برگزيدگان ذريه من و اصل و ريشه من هستند .اين دو را در امتم به

    نمونههايى از عزادارى اهلتس ّنن براى امام حسين (ع)
گذش��ته از اينكه روايات نش��ان از عزادارى پيامب��ر و اصحاب بر
حس��ين(ع) دارد ،در طول تاريخ عالوه بر ش��يعيان ،اهلتس��نّن نيز
براى امام حسين (ع) عزادارى نمودهاند كه تنها به یک نمونه اشاره
مىشود.
عبدالجليل رازى مىنويسد« :شيعه بدين جزع و فزع مخصوص
نيس��تند ،در همه بالد اصحاب شافعى و بالد اصحاب ابوحنيفه،
فحو ِل علما چون محمد منصور ،امير عبادى ،خواجه على غزنوى
 ...خواج��ه ابوالمعالى و جوينى ،ن��زارى و علماى رفته و باقيان از
فريقين در موس��م عاش��ورا اين تعزي��ت ،با جزع و نوح��ه و زارى
داشتهاند و بر شهداى كربال گريسته و اين معنى از آفتاب ظاهرتر
است  ...اين سنّت آنجا بدعت دانند كه بر على و حسين لعنت كنند
و بر معاويه و يزيد صلوات فرستند؛ اگر نه در بالد اسالم اگر كور و
كر نيست ،مىشنود و مىبيند كه حنفى و سنّى و شيعى آن تعزيت
دارند.»...
ازآنچهگفتهشدبخوبىبهدستمی آیدكههمدررواياتاهلتسنّن،
ن(ع) سفارش شده و هم در
به عزادارى و به ویژه عزادارى امام حسي 
فتاواى علماى آنها منعى وجود ندارد و هم رفتار و سيره آنان ثابت
ن(ع) عزادارى و سوگوارى نمودهاند.
مىكند كه براى حسي 

