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ی کے بارے عزاداراور ان کی ام حضرت امام حسين عليه السالم قيوهابيت کی طرف سے ہميشہ 

کے  السالمامام حسين عليه ایک یہ ہے کہ ہوتے رہے ہيں۔ ان شبهات ميں سے  بيانميں شبهات 

 ليے عزاداری کرنا حرام و بدعت ہے۔ اس بارے ميں ابن تيميہ ایسے کہتا ہے کہ:

 

 .علي من قد قتل من سنين عديده ومن حماقتهم إقامه المأتم والنياحه ـ 1

شيعوں کی حماقت ميں سے ہے کہ مجلس عزا، ماتم اور نوحہ برپا کرنا ایک ایسے بندے پر کہ جو 

 و چکا ہے۔کئی سو سال پہلے قتل ہ

 .52، ص 1منهاج السنه النبويه، ابن تيميه، ج 



 

 

بدعه الحزن والبكاء  ،بدعتين وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضي هللا عنه يحدث للناس ـ 2

 ... وبدعه السرور والفرح.والنوح يوم عاشوراء

۔ 1کے ليے دو بدعتيں ایجاد کی ہيں: ع( ک قتل ہونے کی وجہ سے لوگوں شيطان نے حسين)

 ۔ بدعت خوشی و جشن منانا۔2بدعت گریہ و حزن روز عاشورا۔ 

 .553تا  334 ، ص4منهاج السنه، ابن تيميه، ج 

 وہی مطلب اس عبارت ميں ذکر ہيں:

 

 ...الحسين قتل فيه لكون عاشوراء يوم المأتم وإظهار الحزن إقامه ابتدعوا لما الروافض ـ 3

ہونے کی وجہ سے  ہ حسين)ع( کے روز عاشورا قتلرافضيوں نے ایک بدعت ایجاد کی ہے وه یہ ک

 اور ماتم برپا کرتے ہيں۔ مجالس عزا، گريہ

  .599، ص 2حاشيه رد المحتار ابن عابدين، ج 

 اس شبهے کا جواب ہم چند فصلوں ميں آپ کی خدمت ميں بيان کرتے ہيں:

 ۔اركان اور اس کے بدعت  نیاول: مع فصل

 اشک کا مقام و منزلت۔ یک گرئيے اورکے نزد انبياء روادوم: قرآن  فصل

 سنت و سيرت نبوی ميں گرئيے اور اشک کا مقام و منزلت۔سوم:  فصل

 کی عزاداری۔امام حسين عليه السالم سنت نبوی ميں چهارم:  فصل

 کی عزاداری۔امام حسين عليه السالم  ميں)ع( سيرت آئمہ معصومينپنجم: فصل

 عزاداري. ميںصحابه  تششم: سير فصل

 ۔ عزاداريميں  هفتم: اهل سنت فصل



 

 

 :مقّدمه

خوشی کے مواقع پر خوشی منانا اور غم کے مواقع پر غمگين ہونا یہ ایک فطری عمل ہے ۔ اس 

فطری عمل پردنيا کے تمام عقالء اور اقوام کا اتفاق ہے۔ تمام ادیان آسمانی نے بهی اس فطری 

 عمل کی تائيد اور تصدیق کی ہے۔

کو بدعت کہتے ہيں کس  سيد الشهداء عليه السالم یعزادارہ ہے کہ جو لوگ اب دیکهنا اور جاننا ی

 بنياد اور کس دليل کی بنا پر وه یہ بات کرتے ہيں۔

سيد اہل بيت)ع( کے ليے عزاداری اور خاص طور ؟کيا یہ دعوی ثابت کرنے کے قابل ہے یا نہيں

 ؟عمل صحيح ہے یا نہ کيا یہ عزاداری کرنا ليے کے عليه السالم امام حسين الشهداء

 

 فصل اول: معنی بدعت اور اس کے  اركان:

 معنی بدعت کے متعلق غلط فہمی:  ـ 1 

اس معنی کو صحيح طور پر نہيں سمجها نے کيونکہ بدعت کے وہابيت آسان اور صاف بات یہ ہے کہ  

اس کو ا ہے وه ہوت خالفليے اپنے وہم و گمان ميں جو بات اور جو کام خود ان کے عقيدے و فکر کے 

 بدعت کہتے ہيں اور اسی بنياد پر دوسروں کے خالف فتوے دیتے ہيں۔

کو بيان کيا جائے اور معنی اس ليے ضروری ہے کہ سب سے پہلے بدعت کے لغوی اور اصطالحی 

 کہ بدعت کس کو کہتے ہيں۔ ر قرآن و سنت کی روشنی ميں دیکها جائےپه

 «بدعت» ـ معنی لغوی 2

ز کو بدعت کہتے ہيں کہ جو پہلے بالکل موجود نہ ہو اور بعد ميں وجود ميں آئی اہل لغت ہر اس چي

 ہو۔



 

 

 لکهتا ہے کہ:جوهري 

 يكن. وابتكاره بعد أن لم اختراعهال علي مثال سابق، و إنشاء الشيء :البدعه

 

ہلے بدعت یہ ہے کہ اک چيز جو پہلے موجود نہ ہو اس کو  وجود ميں النا اور ایسا عمل و کام کہ جو پ

 اس کو انجام دینا۔ انجام نہ پاتا ہو

 113، ص3صحاح اللغه، جوهري، ج

طور بدعت کے اس معنی کو آیات اور روایات نے حرام قرار نہيں دیا کيونکہ اسالم نئی نئی واضح 

فطرت کے خالف نہيں ہے بلکہ یہ کام انسانی  کے چيزوں کے انسانی زندگی ميں ایجاد کرنے

انسان کو اپنی فردی اور اجتماعی زندگی ميں ہميشہ ترقی اور بہتر سے ۔ اسالم نے مطابق ہيں 

 بہتر ہونے کا حکم دیا ہے۔

، بهی آ جاتے بدعت کے اس معنی ميں وه بڑے بڑے موجد کہ جو نئی نئی چيزیں ایجاد کرتے ہيں

 ہيں حاالنکہ کوئی ان کی مذمت نہيں کرتا بلکہ سب ان کی تعریف کرتے ہيں اور کوئی بهی صاحب

  عقل سليم ان کی ایجاد کو بدعت نہيں کہتا۔

 

 ی:نزد علماء شیعه و سن« بدعت» یـ معنی اصطالح 3

علماء کے نزدیک بدعت کا ایک دوسرا معنی ہے جو لغوی معنی سے مختلف ہے کيونکہ بدعت یہ 

ہا دین ميں کہ شارع دین نے اس کو دین کا جز نہيں کہے کہ نسبت دینا اور داخل کرنا ایک چيز کو 

 اور نا ہی وه اس چيز کو دین ميں داخل کرنے پر راضی ہے۔



 

 

بدعت کا ہر وه معنی دین ميں قابل بحث ہے جس کو دین ميں دین کے نام پر کم یا زیاده کيا جائے۔ 

 یہ معنی غير از معنی  لغوی ہے کہ جو پہلے بيان ہوا ہے۔

 ی کہتا ہے کہ:راغب اصفهان

وفاعلها فيه بصاحب الشريعه وأماثلها المتقّدمه  يستنَّ قائلها إيراد قول لم والبدعه في المذهب:

 وأصولها المتقنه.

ت ہر وه قول اور فعل ہے جس کی نسبت صاحب دین کی طرف نہ ہو اور وه قول اور فعل دین ميں بدع

 احکام دین سے بهی نہ ليا گيا ہو۔

 .39مفردات ألفاظ القرآن، راغب أصفهاني، ص 

 ا ہے کہ:ی کہابن حجر عسقالن

له أصل في الشرع ويسّمي في عرف  والُمْحَدثات بفتح الدال جمع ُمْحَدثَه، والمراد بها: ما أحدث وليس

 أصل يدّل عليه الشرع فليس ببدعه. ما كان لهالشرع بدعه، و

 

ہر وه نئی چيز کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو دین کی رو سے بدعت کہالتی ہے اور ہر 

کا دین سے تعلق ہو اور دین نے اس سے منع بهی نہ کيا ہو وه، دین کی رو وه  وه نئی چيز جس

 بدعت نہيں کہالتی۔

 .212، ص 13فتح الباري، ج 

عظيم  ، (2شرح صحيح ترمذي ) نے مباركفوري،  (1صحيح بخاري) شرحنے عيني کو  تعريف اسی

 کيا ہے۔ذكر  (ميں 4جامع العلوم)نے ابن رجب حنبلي  روا( 3شرح سنن ابوداود)نے آبادي 

 .27، ص 25( عمده القاري، ج  1



 

 

 .366، ص 7( تحفه األحوذي، ج 2

 .235، ص 12( عون المعبود، ج  3

 .، چاپ هند160( جامع العلوم والحكم، ص  4

 :کرتے ہيں کہ کی شيعه بدعت متکلم اور فقيہ یسيّد مرتض

 البدعه زياده في الدين أو نقصان منه، من إسناد إلي الدين.

یا دین سے کسی چيز کو کم  ین کی طرف نسبت دیتے ہوئے دین ميں کسی چيز کا اضافہ کرناد

 کرنا بدعت کہالتا ہے۔

 ، نشر دار القرآن الكريم ـ قم.264، ص 2رسائل شريف مرتضي، ج 

 ی کہتا ہے کہ:طريح

ا ألّن قائلَها ابتدعهوإنّما ُسّميَْت بدعه؛  ،وما ليس له أصل في كتابٍ وال سنّه : الحدث في الدين،البدعه

 .هو نفسه

بدعت، دین ميں ہر وه نئا کام ہے کہ جسکی تائيد و دليل قرآن و سنت ميں موجود نہ ہو۔ اسکو بدعت  

   اس کو نئا ایجاد کيا ہے۔اسليے کہتے ہيں کہ کہنے والے نے 

 «بدع»، مادّه 163، ص 1مجمع البحرين، ج 

 

 ـ اركان بدعت: 4

 ی روشنی ميں بدعت کے دو اصلی رکن ہيں:بدعت کے معنی اصطالحی ک

 )زیاده یا کم کرنا(ميں رد و بدل: ـ دين 1



 

 

ہر طرح کا رد و بدل کہ جس کا هدف دین کو خراب کرنا ہو یعنی چيز کا دین ميں اضافہ کرنا یا کم کرنا 

کی طرف مبر صلي هللا عليه و آله غپي رواخدا اس شرط کے ساته کہ وه بنده اپنے اس عمل کو 

 دے۔  بتنس

 

 عدم دليل از قرآن و سنت: ـ  2

بدعت کے معنی اصطالحی کی روشنی ميں واضح ہوا ہے کہ وه چيز بدعت شمار ہوتی ہے کہ جس 

 پر قرآن و سنت ميں کوئی خاص یا عام دليل نہ ہو۔

وه چيز دین اسالم و دوسرے ادیان  قرآن و سنت ميں سے دليل  موجود ہو یاليکن ہر وه چيز جس پر 

 مطابق فطرت سليم بشر ہو ایسی چيز بدعت نہيں کہالئے گی۔ ميں موجود ہو اور الهی

 «بدعت» سبب انحراف وهابیت در معنیـ  5

بدعت کے معنی لغوی و اصطالحی اور اس کے ارکان کی روشنی ميں واضح ہوا کہ کسی شخص یا 

ے ہيں۔ یہ کہاں کسی گروه کی طرف بدعت کی نسبت دینا اتنا آسان نہيں ہے جتنا وهابی سمجهت

ہر نئی چيز یا نئے کام کو فورا بدعت اور اسالم کے خالف کہہ کا انصاف، اسالم اور انسانيت ہے کہ 

 خيال رکهنا ضروری ہوتا ہے۔شرائط ہوتی ہيں جن کا ہر وقت  کی بلکہ ہر چيز دیا جائے۔

دیں، وه جو چيز باعث بنی ہے کہ بعض لوگ اتنی آسانی سے دوسروں کی طرف بدعت کی نسبت 

 سے نقل ہوئی ہے:لّي هللا عليه و آله وسلّم رسول خدا صہے جو  حديثایک 

 كّل بدعه ضالله. 

 ہے۔ یهر بدعت گمراه

 .310، ص3ـ مسندأحمد، ج  11، ص3صحيح مسلم، ج 



 

 

کيا اس روایت کے مطابق ہر نئی چيز کہ جو معاشرے ميں موجود ہو وه بدعت شمار ہو گی اور اس 

 ؟الے گمراه اور دین سے خارج ہوں گئےپر عقيده رکهنے و

 

 کو بدعت کے عنوان سے نکالنے کے لیے: دلیل شرعی کا الزم ہونا ایک چیزـ  6

یہ ہے کہ کوئی خداوند، رسول خدا)ص(  حقيقت بدعتگذشتہ مطالب کی روشنی ميں واضح ہوا کہ 

بدعت و عدم بدعت  ٹی نسبت دے کر کوئی چيز کم یا زیاده کرے۔ جب معيارر دین کی طرف جهواو

موجود ہو گی وه چيز بدعت کے عنوان معلوم ہو گيا تو وه چيز کے جس کے وجود پر دليل شرعی 

 سے خارج ہو گی۔

 یہ دليل شرعی دو قسم کی ہے:

عيد يز کے بارے ميں جيسے عيد فطراور قرآن اور سنت نبوی سے کوئی خاص دليل ہو کسی چ -1

ج کے موقع پر مقام عرفہ و منی ميں جمع ہونا۔ یعنی ان قربان پر خوش ہونا اور جشن منانا یا ح

 مواقع پر جشن منانا اور اجتماع کرنا حرام و بدعت نہيں ہے۔

آ اور نئا کام اس دليل عام کے تحت کہ یہ نئی چيز قرآن اور سنت نبوی سے کوئی عام دليل ہو   -2

جو  رسول خدا)ص( کے زمانے  جائے گا اس شرط کے ساته کہ یہ نئی چيز اس چيز کے ساته کہ

چہ ظاہری شکل و صفات کے لحاظ سے ایک ميں موجود تهی حقيقت و ماهيت ميں ایک ہو۔ اگر

ہوں۔ وه دليل عام ان دونوں موارد کو شامل ہو گی اور ان دونوں کے ليے دوسرے سے مختلف 

 ہو گی۔دليل شرعی شمار 

چيزیں حالل و مباح ہيں جب تک دليل سے لهذا اس طرح کے موارد ميں دليل عام اور قاعده تمام 

 حرمت ثابت نہ ہو جائے، استعمال ہوتے ہيں۔



 

 

  کر بدعت کہہ دیا جائے۔ ان قواعد شرعی کے مطابق بات کرتے ہيں نہ یہ کہ ہر نئی چيز کو دیکه 

 

 :لتفصل دوم: قرآن اور انبیاء کے نزدیک گرئیے اور اشک کا مقام و منز

 کریم:  د قرآنمورد تأيیـ گريه و اشک  1 

قرآن کریم کی بہت سی آیات ميں گرئيے کا ذکر ہوا ہے اور خداوند نے گریہ کرنے والوں کی آیات ميں 

تائيد بهی ثابت ہو جاتی ہے۔ ہم چند نمونوں کی پر و اشک مدح بهی کی ہے۔ اس مدح سے گرئيے

 طرف اشاره کرتے ہيں:

 آیت کہ گرئيے کی طرف اشاره کر رہی ہے:

 82(: 9التوبه ) ُكوا َقلِيال َوْليَْبُكوا َكِثيراً َجَزاًء بَِما َكانُوا يَْكِسُبونَ َفْليَْضحَ 

 پس  وه کم ہنسا کریں اور زیاده رویا کریں۔

اس آیت ميں خداوند ایک کام کا حکم دے رہا ہے کہ اگر خداوند اس فعل پر راضی نہ ہوتا تو کبهی 

 بهی اس کے کرنے کا حکم نہ دیتا۔

  کی تعریف اس طرح کرتے ہيں: ل أنبياءخداوند متعا

داً َوُبكِيّاً   58(: 19مريم ) إَِذا تُْتلَي َعلَْيِهْم آيَاُت الرَّْحَمِن َخرُّوا ُسجَّ

 جب ان پر آیات قرآن پڑهی جاتی ہيں تو وه سجده کرتے ہوئے اور گریہ کرتے ہوئے گر جاتے ہيں۔

 کے بارے ميں فرماتا ہے کہ: ی جن لوگوں کو نعمت علم دی گئی ہے انخداوند تعال

 109(: 17اإلسراء ) َويَِخرُّوَن لِْْلَْذَقاِن يَْبُكوَن َويَِزيُدُهْم ُخُشوعاً 

 وه منہ کے بل گرتے ہيں، گریہ کرتے ہيں اور انکی عاجزی ميں اضافہ ہوتا ہے۔

 طرح بيان کرتے ہيں: آیات کے نازل ہوتے وقت مؤمنوں کی تعریف اسيا خداوند 



 

 

ْمعِ تََري أَعْ   83(: 5المائده ) ُيَنُهْم تَِفيُض ِمْن الدَّ

 کہ ان کی آنکهيں اشکوں سے پر ہو جاتی ہيں۔ آپ دیکهتے ہيں

پس جيسا کہ بيان ہوا قرآن کریم ميں گریہ اور اشک بہانا نہ یہ کہ مورد مذمت نہيں بلکہ مورد مدح و 

 شمار ہوتا ہے۔تعریف خداوند ہے کيونکہ یہ فعل فطری اور انسان کی ذاتيات ميں 

 

 :انبیاء ـ گريه و اشک در سیرت 2

)عزاداری و گريه بر امام انبياء کرام کی سيرت عملی کی پيروی کرنا بے شک یہ ہمارے موضوع بحث

حسين عليه السالم ( سے مربوط ہے اور خود عزاداری کے جائز ہونے پر  دليل عقلی و نقلی بهی 

ارے اعمال کے صحيح و شرعی ہونے پر قوی ترین دليل ہم انبياء کرام کی سيرت عملی ہے کيونکہ 

 ہے۔ اس ليے کہ خداوند نے ان کی سيرت و سنت کی اتباع و پيروی سب پر واجب قرار دی ہے:

ْسَوٌه َحَسَنٌه فِي إِْبَرِهيَم.
ُ
 4(: 60الممتحنه ) َقْد َكانَْت لَُكْم أ

 ہے۔ بے شک تمہارے ليے حضرت ابراہيم)ع( کی ذات بہترین عملی نونہ

ْسَوٌه َحَسَنٌه.
ُ
ِ أ  21(: 33أالحزاب ) لََّقْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاَّ

 بے شک تمہارے ليے رسول خدا)ص( کی ذات بہترین عملی نونہ ہے۔

 اشاره کرتے ہیں:اس طرح کے مزید نمونوں کی طرف 

  

 حضرت یعقوب)ع( کا اپنے بیٹے کی جدائی پر گریہ کرنا:الف ـ 

کا پورا قصہ ایک غمگين داستان کی صورت ميں اول سے آخر تک بيان ہو ہے۔ جب حضرت یوسف)ع( 

کو کنویں ميں حسد کی آگ حضرت یوسف کے بهائيوں کے دلوں ميں جل رہی تهی تو اپنے بهائی 



 

 

پهينک دیا اور پهٹی ہوئی قميص کر خون لگا کر لے آئے۔ اس واقعے پر حضرت یعقوب کا متاثر ہو کر 

حتی کہ خداوند حضرت یعقوب کی زبان سے ایسے بيان  صبح و شام گریہ کرنا بيٹے کی جدائی پر

  کر رہے ہيں:

 84(: 6يوسف) َوَقاَل يَأََسَفي َعلَي ُيوُسَف َواْبيَضَّْت َعْيَناُه ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َكِظيمٌ 

صبر  کہا کہ ہائے افسوس بر یوسف اور حزن و غم کی وجہ سے انکی آنکهيں سفيد ہو گئی وه بہت

     کرنے والے تهے۔

غم ميں حاالنکہ وه جانتے تهے کہ وه زنده ہے ليکن پهر بهی جدائی کی حضرت یعقوب بيٹے کے 

اپنی روح کی تسکين کے ليے خداوند کی پناه تالش وجہ سے ان کی روح اذیت و غم ميں تهی۔ 

 کرتے ہوئے کہتے ہيں:

ِ َما اَلتَْعلَُموَن.َقاَل إِنََّمآ أَْشُكوْا بَثِّي َوُحْزنِي إِلَي  ِ َوأَْعلَُم ِمَن َّللاَّ  .86(: 6يوسف)َّللاَّ

اپنی شکایت اور غم کو خداوند کی بار گاه ميں عرض کرتا ہوں اور جو کچه خدا وند کی طرف سے 

 تم لوگ نہيں جانتے۔جانتا ہوں 

بارگاه ميں  خداوند کے اولياء پر گریہ و زاری اور ظالموں کی شکایت خداوند کی اس دليل قرآنی سے

ن دليل محکم و قرآنی ہے، سے اصل کرنا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے عالوه سيرت انبياء کہ جو بعنوا

 کا جائز و شرعی ہونا بهی ثابت ہو جاتا ہے۔عزاداری 

 

 :)ع(يوسف  حضرت  ب ـ گريه

 نہ فقط باپ بلکہ بيٹا بهی باپ کی جدائی پر صبح و شام گریہ کرتا تها۔

 :ا ہے کہہو نقلسے ابن عباس 



 

 

 عند ما دخل السجن، يبكي حتّي تبكي معه جدر البيوت وسقفها واألبواب.

جب زندان ميں تهے اور گریہ کرتے تهے تو زندان کے در و دیوار حتی چهت بهی ان  )ع(يوسف حضرت 

 کے ساته گریہ کرتے تهے۔

 .88، ص 9تفسير قرطبي، ج 

 سے نقل نقل ہوا ہے کہ :امام صادق عليه السالم 

بكّائون خمسه، آدم، و يعقوب و... و أّما يوسف فبكي علي يعقوب حتّي تأذّي به أهل السجن، ال

وقالوا: إّما أن تبكي نهاراً وتسكت الليل، وإّما أن تبكي الليل وتسكت النهار، فصالحهم علي واحد 

 منهما.

 زیاده گریہ کرنے والے پانچ بندے تهے:

اور حضرت  گریہ کرتے تهے، حضرت یعقوب)ع(........ حضرت آدم )ع( کہ جنت کی جدائی پر ہميشہ

گریہ کرتے تهے۔ یہاں تک کہ زندان کے باقی افراد نے مجبور ہر یوسف)ع( باپ سے جدائی پر دن رات 

  کہا کہ اتنا گریہ نہ کيا کریں۔ حضرت یوسف نے ان کا مشوره مان ليا۔

ـ األمالي، صدوق، ص  272دوق، ص ـ الخصال، ص120، ص 2كشف الغمه، ابن أبي الفتح اإلربلي، ج 

 .104، ص 3ـ المناقب، ابن شهرآشوب، ج  451ـ روضه الواعظين، نيشابوري، ص  204

 )ص(رسول خدا  در سنت ج ـ گريه و اشک

 اشک بہانے والی آنکهوں کی آرزو کرنا:

 رسول خدا)ص( نے اپنی دعا ميں خداوند سے زیاده گریہ کرنے والی آنکهيں مانگی ہيں:

 ّم اجعلني من الباكين إليك، والخاشعين لك.اللّه

 مجهے گریہ کرنے اور تيرے سامنے خشوع کرنے والوں سے قرار دے۔خداوندا 



 

 

 .215، ص 11تفسير قرطبي، ج

 دعا ميں ہے کہ:ایک دوسری 

 اللّهّم ارزقني عينين هطالتين.

 مجهے اشک بہانے والے آنکهيں عطا فرما۔خداوندا 

 .181، ص 2فيض القدير، ج 

 آنکهيں کہ آگ ہر گز ان کو نہيں جالئے گی:

 سے دو گروہوں کی تعریف نقل ہوئی ہے: رسول خدا صلّي هللا عليه و آله وسلّم 

 عينان ال تمّسهما النار؛ عين بكت من خشيه َّللّا، وعين باتت تحرس في سبيل َّللّا.

یہ کرتی ہے۔ اور وه ف خداوند سے گردو آنکهيں آتش جهنم سے محفوظ رہے گئيں، وه آنکه جو خو

 آنکه جو خدا کی راه ميں لوگوں کی جان، مال اور آرام کے ليے بيدار رہے۔

 .96، ص3سنن ترمذي، ج 

 ميں گریہ:یاد خداوند کی 

 سے روایت ہے کہ:رسول خدا صلي هللا عليه وآله وسلّم 

 سبعه يظلّهم َّللّا... رجل ذكر َّللّا ففاضت عيناه.

جو یاد خدا ميں ...... ميں خداوند اپنی رحمت کا سایہ ان پر کرے گا سات گروه ایسے ہيں کہ قيامت

 اشک بہائے گا۔

 .185، ص 7صحيح بخاري، ج

 گریہ از خوف خداوند:

 ی نے اپنی سنن ميں ذکر کيا ہے کہ:ترمذ



 

 

 عن رسول خدا صلي هللا عليه وآله وسلّم: ال يلج النار رجل بكي من خشيه َّللّا.

 کرے گا وه جهنم ميں داخل نہيں ہو گا۔ خداوند کے خوف سے گریہجو 

 .380، ص 3سنن ترمذي، ج 

 دنيا ميں گریہ مانع از گریہ در آخرت:

 :سے روایت کرتا ہے کہرسول خدا صلي هللا عليه وآله وسلّم ی حافظ اصفهان

 من بكي علي ذنبه في الدنيا حرّم َّللّا ديباجه وجهه علي جهنّم.

 کرے گا، خداوند آتش جهنم کو اس پر حرام کر دے گا۔ جو دنيا ميں اپنے گناہوں پر گریہ

 .171، ص2حافظ اصبهاني، ذكر أخبار اصبهان، ج

 :ں گرئیے اور اشک کا مقام و منزلتفصل سوم: سنت و سیرت نبوی می

 شھادت حضرت حمزه پر رسول خدا)ص( کا گریہ کرنا: ـ 1

 جنگ احد ميں شهيد ہوئے۔ اسالم کی اہم شخصيات ميں سے ہيں کہ جو عبدالمطلب ابنمزه ح

اپنے چچا حمزه کی شهادت پر بہت غمگين ہوئے، کيونکہ وه رسول خدا صلّي هللا عليه و آله وسلّم 

 اسالم و توحيد کے حامی و مدافع تهے، ان کی جدائی پر گریہ کيا اور ان کو سيد الشهداء کا نام دیا۔

پيروکاروں  کے ليے عملی نمونہ  رسول خدا)ص( کا اپنے چچا کی شهادت پر رد عمل ان کے سب

 ہے۔

 ۃ النبی ميں لکهتا ہے کہ:سيراپنی کتاب  یحلب

 .لما رأي النبي حمزه قتيال، بكي فلما راي ما مثّل به شهق

و وقتی بدن کو مثلہ کرنے سے آگاه  جب پيغمبر)ص( نے حضرت حمزه کا مرده بدن دیکها تو گریہ کيا

 ہ کيا۔ہوئے تو زور زور سے گری



 

 

 .247، ص 2السيره الحلبيه، ج 

 یہ گریہ رسول خدا اس قدر شدید تها کہ ابن مسعود کہتا ہے کہ:

ما رأينا رسول َّللّا صلّي هللا عليه و آله وسلّم باكياً أشّد من بكائه علي حمزه، وضعه في القبله، ثّم 

! يا حمزه! يا أسد َّللّا! وأسد وقف علي جنازته، وانتحب حتّي بلغ به الغشي، يقول: يا عّم رسول َّللّا 

 رسوله! يا حمزه! يا فاعل الخيرات! يا حمزه! يا كاشف الكربات! يا حمزه! يا ذاّب عن وجه رسول َّللّا!.

ہم نے آج تک رسول خدا کو اس قدر شدید کرتے ہوئے نہيں دیکها تها۔ بدن حضرت حمزه کو قبلے کی 

ول خدا پر غشی طاری ہو گئی۔ وه پکار پکار کر بدن پر طرف رکها ہو تها اس قدر زیاده گریہ کيا کہ رس

شير خدا و شير پيغمبر خدا، اے حمزه! اے  کے چچا، اے حمزه! اے خدا پيغمبر اےبين کر رہے تهے۔

 جو حمزه!  مشكالت کو دور کرتا تها ، اے  ، اے حمزه! اے کہ جو  کہ جو نيک کام انجام دیتے تهے

 تها۔ کرتادور سے سختيوں کو رسول خدا 

 .181ذخائر العقبي، ص 

 کا جاری رہنا:مام غم کے مواقع پر گریئے و عزا حضرت حمزه پرت

 ابن کثير کہتا ہے کہ:

 آج تک انصار کی خواتين اپنے مردوں پر گریہ کرنے سے پہلے حمزه پر روتی ہيں:

نساء األنصار  أحمد بن حنبل عن ابن عمر أن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم لما رجع من اُحد فجعلت

يبكين علي من قتل من أزواجهن قال فقال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ولكن حمزه ال بواكي له 

 قال ثم نام فاستنبه وهن يبكين.

جب جنگ احد سے واپس آ رہے رسول هللا صلي هللا عليه وآله وسلم  ابن عمر سے روایت ہے کہ

رسول هللا صلي هللا عليه وآله پر گریہ کر رہی ہيں۔  تهے تو دیکها کہ انصار کی خواتين اپنے مردوں



 

 

ميں متوجہ ہوئے کہ بعد )ص( رسول خدا نے فرمایا کہ حمزه پر کوئی رونے واال نہيں ہے ۔ پهر وسلم 

 عورتيں حضرت حمزه کے ليے بهی گریہ کر رہی ہيں۔

 قال فهن اليوم إذا يبكين يندبن بحمزه.

 اپنے شهداء کے ليے عزاداری کرتی ہيں۔ پهر ليے اور اس دن سے آج تک عورتيں پہلے حمزه کے

 .55، ص 4البدايه والنهايه، ابن كثير، ج 

 ابن کثير اس کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ: 

 وهذا علي شرط مسلم.

 مسلم کے نزدیک بهی صحيح ہونے کی شرائط رکهتی ہے۔یہ روایت 

 .55، ص 4البدايه والنهايه، ج 

 ب کو ذکر کيا ہے:ی نے بهی اسی مطلواقد

 قال الواقدي فلم يزلن يبدأن بالندب لحمزه حتي اآلن.

 اس دن سے آج تک عورتيں پہلے حمزه کے ليے اور اپنے شهداء کے ليے عزاداری کرتی ہيں۔

 .48، ص 2أسد الغابه، ج  

 نے بهی اسی مطلب کو ذکر کيا ہے:ابن سعد 

 اء فبكين علي حمزه ثم بكين علي ميتهن.فهن إلي اليوم إذا مات الميت من األنصار بدأ النس

 اس دن سے آج تک عورتيں پہلے حمزه کے ليے اور اپنے شهداء کے ليے عزاداری کرتی ہيں۔

 .44، ص 2الطبقات الكبري، ج 

کا یہ عمل گرئيے و عزاداری کے جائز و شرعی ہونے پر  رسول خدا صلّي هللا عليه و آله وسلّم کيا

 ؟دليل نہيں ہے



 

 

ی کو اپنے اعمال کے ليے معيار و سنّت عملکی  مبر اكرم صلّي هللا عليه و آله وسلّمغپيمان اہل ای

 ميزان قرار دیتے ہيں۔

لهذا سيرت و سنت عملی رسول خدا )ص( گریہ و عزاداری حمزه کے ليے یہ دوسرے اولياء و بزرگان 

 دین پر گرئيے و عزاداری کی دليل ہو سکتی ہے۔

 پر رسول خدا)ص( کا گریہ کرنا: طالب شھادت جعفر بن أبیـ  2

نے ان رسول خدا صلّي هللا عليه و آله وسلّم جنگ موتہ ميں شهيد ہوئے تهے۔ طالب  یجعفر بن أب

کی شهادت کی خبر سنی تو ان کے بيٹے کو ملنے ان کے گهر گئے۔ جب حضرت جعفر کے بچوں کو 

سمجه گئی کہ جعفر کو کچه ہو گيا ہے۔ دیکها تو گریہ کرنا شروع کيا۔ حضرت جعفر کی بيوی اسماء 

 رسول خدا سے سوال کيا کہ:

 ؟ئيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شبأبي وأّمي ما يبك

 ؟ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائيں جعفر کو کيا ہوا ہے

 قال: نعم، أصيبوا هذا اليوم.

 قرمایا: ہاں آج وه شهيد ہو گئے ہيں۔

وا »ان کے گهر آئيں اور گریہ کرنا شروع کيا: اء سالم هللا عليها فاطمه زهرزور سے چالّئی۔ أسماء 

 ؟ہائے ميرے چچا کو کيا ہو گيا ہے «.عّماه

 ی۔لّم: علي مثل جعفر فلتبك البواكفقال رسول َّللّا صلّي هللا عليه و آله وس

 پر رونا چاهيے۔ والوں کو جعفر کی طرح کے انسانوں رسول خدا)ص( نے فرمایا: رونے

ـ الكامل في التاريخ،  238، ص 2ـ االصابه، ج 241، ص 1ـ أسد الغابه، ج  313، ص 1عاب، ج االستي

 .420، ص 2ج



 

 

 پر رسول خدا کا گریہ کرنا: شھادت زيد بن حارثه  ـ 3

جنگ موتہ کے سپہ ساالروں ميں سے تهے جو رسول خدا)ص( کے حکم کے مطابق زيد بن حارثه 

کے ساته جنگ ميں شریک ہوئے۔ جب ان کی شهادت کی  احهعبد َّللّا بن روجعفر بن أبي طالب، 

کو ملی تو آپ ان کے گهر گئے۔ زید کی بيٹی رسول خدا رسول خدا صلّي هللا عليه و آله وسلّم خبر 

 کو دیکهتے ہی رونے لگی۔ پيغمبر بهی رونے لگے۔

 فرمایا:؟کيا کہ آپ کيوں رو رہے ہيں سؤال

 شوق الحبيب إلي حبيبه.

 ت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔دوست کی محب

 .695، ص 3فيض القدير، ج

 کی وفات پر رسول خدا)ص( کا گریہ کرنا: ابراهیماپنے بیٹے ـ  4

مدینے ميں دنيا ميں آیا تها اور ایک سال کی عمر ميں فوت ہوئے اور اپنے والدین کو غم کی ابراهيم 

 کی ماں کا نام ماریہ تها۔ابراهيم حالت ميں تنها چهوڑ گئے۔ 

سول خدا اپنے بيٹے کی وفات پر رو رہے تهے کہ عبد الرحمن نے تعجب کی حالت ميں سوال کيا ر

یہ گریہ کرنا رحمت کی  «.يا ابن عوف، إنّها رحمه»فرمایا: ؟آپ بهی رو رہے ہيں .«وأنت يا رسول َّللّا؟»

 عالمت ہے۔ پهر فرمایا: 

 بّنا، وإنّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون.إّن العين تدمع، والقلب يحزن، والنقول إاّل ما يرضي ر

ہم آنکه رو رہی ہے دل غمگين ہے ليکن ميں وہی بات کروں گا جس پر  خدا راضی ہو گا۔ اے ابراهيم 

 تيری وفات پر غمگين ہيں۔



 

 

، كتاب الفضائل، باب رحمته بالصبيان 1808، ص 4، صحيح مسلم، ج 85، ص 2صحيح بخاري، ج 

، باب ما جاء في 1589، ش 506، ص1سنن ابن ماجه، ج  ه ـكتاب التعزي ،19، ص 3العقد الفريد، ج  ـ

 ، باب الصبر والبكاء والنياحه6672، ش 552، ص3البكاء علي الميت ـ مصنف عبد الرزاق، ج 

 کی وفات پر رسول خدا)ص( کا گریہ کرنا۔ ـ عبدالمطلب 5

نے اپنے دادا کی وفات پر گریہ م رسول خدا صلي هللا عليه وآله وسلّ  کی وفات پر حضرت عبدالمطلب

 کيا۔ ام ایمن کہتی ہے کہ:

 ی.تحت سريره و هو يبك یَّللاَّ يمش انا رايت رسول

ميں نے رسول خدا کو دیکها کہ حضرت عبد المطلب کے جنازے کے نيچے چلتے جا رہے ہيں اور گریہ 

 کرتے جا رہے ہيں۔

 .7تذكره الخواص، ص 

 ول خدا)ص( کا گریہ کرنا:کی وفات پر رس ابوطالبحضرت ـ  6

امير  با ایمان اور حامی رسول خدا)ص( کی موت بهی پيغمبر پر بہت گران ثابت ہوئی۔ ابوطالبحضرت 

 فرماتے ہيں کہ:المؤمنين عليه الّسالم 

 خبر رسول خدا نے سنی تو انهوں نے گریہ کيا اور فرمایا: جب ميرے والد کی وفات ہوئی

 .غفرَّللاَّ له و رحمهاذهب فاغسله و كّفنه و واره 

 پر رحمت کرے اور  انکی مغفرت فرمائے۔ان کو غسل دو اور کفن دو اور دفن کرو۔ خداوند ان 

 .105، ص 1الطبقات الكبري، ابن سعد، ج 



 

 

 رسول خدا کا اپنی والده حضرت آمنہ کی وفات پر گریہ کرنا:ـ  7

کی زیارت کے ليے ابواء کے مقام پر  اپنی ماں کی قبررسول خدا صلي هللا عليه وآله وسلّم  ایک دن

تشریف لے گئے۔ مؤرخان کہتے ہيں کہ حضرت اپنی ماں کی قبر پر اس طرح روئے کہ جو بهی ان 

 وہی گریہ کر رہا تها۔کے ساته تها 

 .118، ص 1شبّه، ج  ـ تاريخ المدينه، ابن 357 ،ص1المستدرك، ج 

 کرنا: کی وفات پر رسول خدا)ص( کا گریہ ـ فاطمه بنت اسد 8

کی والده محترمہ کا  امير المؤمنين عليه الّسالمحضرت ابو طالب کی زوجہ اور  فاطمه بنت اسد

 رسول خدا بہت احترام کرتے تهے۔

 جب وه سال سوم هجری کو فوت ہویں تو رسول خدا بہت ہی زیاده غمگين ہوئے اور گریہ کيا۔

 لکهتے ہيں:رخان ؤم

 .صلّي عليها و تمرغ في قبرها و بكي

  ، انکی قبر ميں ليٹے اور ان پر گریہ کيا۔رسول نے ان پر نماز پڑهی

 .56ذخائر العقبي، ص 

  کی وفات پر رسول خدا)ص( کا گریہ کرنا: ـ عثمان بن مظعون 9

 کہتا ہے کہ:حاكم در مستدرك 

 إن النبي قبّل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي...

مظعون کی وفات کے بعد ان کو بوسہ دیا اور ان کے  عثمان بن نے رسول خدا صلي هللا عليه وآله

 ليے گریہ کيا۔



 

 

كتاب  ،989، ش 314، ص 3ـ سنن ترمذي، ج 1334، ش 514ص  ،1المستدرك علي الصحيحين، ج 

، باب عائشه بنت قدامه 855، ش 343، ص 24باب ما جاء في تقبيل الميت ـ المعجم الكبير، ج الجنائز

ـ 187، ص 4ربيع األبرار، ج  ـ 6503ش  ،407، ص 3الكبري، ج  هقيالبي بن مظعون الجمحيه ـ سنن

 .105، ص 11جامع األصول، ج 

 کی وفات پر رسول خدا)ص( کا گریہ کرنا: ـ سعد بن ربیع شھید اُحد 10

 لکهتا ہے:جابر بن عبد هللا انصاري ک کہتا ہے کہ درحاكم در مست

 عليه وآله إلي المدينه... فدخل رسول هللا صلي لما قتل سعد بن ربيع بأحد، رجع رسول هللا صلي هللا

هللا عليه وآله ودخلنا معه، قال جابر: وهللا ما ثّم وساده وال بساط. فجلسنا ورسول هللا يحدثنا عن 

سعد بن ربيع، يترحم عليه... فلما سمع ذلك النسوه، بكين فدمعت عينا رسول هللا وما نهاهن عن 

 شيء.

مدینے واپس آئے اور رسول هللا صلي هللا عليه وآله ميں شهيد ہوا تو سعد بن ربيع جنگ اُحد جب 

 سعد کے گهر گئے ہم بهی حضرت کے ساته تهے۔ جابر کہتا ہے کہ:

چيز نہيں تهی کہ ہم اس پر بيٹهتے۔ رسول خدا)ص( سعد کی خدا کی قسم سعد کے گهر کوئی 

کو سنا تو گریہ کرنا شروع کر دیا۔  شخصيت کے بارے ميں بيان کر رہے تهے۔ جب عورتوں نے ان باتوں

یہ دیکه کر حضرت کی آنکهوں ميں آنسو آ گئے اور رسول خدا)ص( نے عورتوں کو گریہ کرنے سے 

 منع نہيں کيا۔



 

 

  کو عورتوں کو گریہ کرنے سے منع کرنے پر روکتے ہیں: ، عمر)ص(مبرـ پیغ 11

کہ جو ایک جنازے ميں شریک تهيں کے سامنے وه عورتيں رسول خدا صلي هللا عليه وآله  عمر نے

سے کہا  ان کو گریہ کرنے  عمرنے  رسول خدا صلي هللا عليه وآلهان کو گریہ کرنے سے منع کيا۔ 

 سے منع نہ کرو۔

خرج النبي علي جنازه ومعه عمر بن الخطاب، فسمع نساء يبكين، فزبرهن عمر فقال رسول هللا )ص( 

 مصابه والعهد قريب.يا عمر، دعهن، فإن العين دامعه والنفس 

 ایک جنازے ميں شریک تهے عمر بهی ان کے ساته تها۔ عمر نےرسول خدا صلي هللا عليه وآله 

رسول خدا صلي هللا عليه وآله کے سامنے وه عورتيں کہ جو ایک جنازے ميں شریک تهيں ان کو گریہ 

ان پر ابهی هوڑ دو نے عمر سے کہا: ان کو چرسول خدا صلي هللا عليه وآله کرنے سے منع کيا۔ 

 مصيبت کا وقت ہے اور وه گریہ کر رہی ہيں۔

، 4، ج)المجتبي( سنن النسائي ،كتاب الجنائز ـ1406ش ،381، ص 1المستدرك علي الصحيحين، ج 

، 2مسند أحمد بن حنبل، ج ، كتاب الجنائز باب الرخصه في البكاء علي الميت ـ1850ش  ،19ص

، كتاب الجنائز باب 1587، ش 505،ص1ـ سنن ابن ماجه، ج ، باب مسند أبي هريره9729، ش 444ص

 ما جاء في البكاء علي الميت.

 رسول خدا)ص( اشک بہانے کو خداوند کی طرف سے رحمت کہتے ہیں:ـ  12

عن أسامه بن زيد قال:أرسلت بنت النبي )ص( أن ابنا لي قبض، فأتنا، فأرسل يقرأ السالم ويقول: إن 

عطي وكل شيء عنده بأجل مسمي، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم هللا له ما أخذه وله ما أ

عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع 



 

 

رسول هللا )ص( الصبي ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول هللا، ما هذا؟ قال: رحمه 

 .ه، إنما يرحم هللا من عباده الرحماءيجعلها في قلوب عباد

کی بيٹی نے حضرت کے ليے پيغام بيجها کہ ميری مرنے کے نزدیک رسول خدا صلي هللا عليه وآله 

نے کسی کو  اس کے پاس بيجها اور کہا کہ اس رسول خدا صلي هللا عليه وآله  ہے آپ جلدی آئيں۔

تا ہے اور جو چاہے دیتا ہے ہر کام کے سے کہے کہ سب کچه خدا کے ہاته ميں ہے جو چاہے لے لي

 ليے ایک وقت مقرر ہے پس بہتر ہے کہ صبر کرو۔

رسول خدا کی بيٹی نے دوباره پيغام بيجها کہ آپ کو خدا کا واسطہ ہے کہ ضرور آئيں۔ پيغمبر تشریف 

کے اور کچه دوسرے افراد بهی ان  بن كعب و زيد بن ثابت یسعد بن عباده و معاذ بن جبل و أبالئے 

 نے کہا:سعد ۔نے بچے کی حالت دیکه کر رونا شروع کر دیارسول هللا صلي هللا عليه وآله ساته تهے۔ 

 ؟کيوں گریہ کر رہے ہيںيا رسول هللا! 

فرمایا کہ: یہ رحمت خداوند ہے کہ وه دلوں ميں ڈالتا ہے۔خدا اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے تا کہ وه 

 دوسروں پر بهی رحم کریں۔

، كتاب الجنائز باب قول النبي يعذب الميت ببعض بكاء أهله و 1224، ش 431، ص 1ي، ج صحيح بخار

، كتاب 6279، ش 2452، ص 6، كتاب المرضي باب عياده الصبيان و ج 5331، ش 2141، ص 5ج 

، كتاب 923، ش 635، ص2ـ صحيح مسلم، ج « وأقسموا باهلل» األيمان والنذور باب قول هللا تعالي

، كتاب الجنائز باب 1868ش  ،22، ص 4ج  )المجتبي(، ـ سنن النسائي البكاء علي الميتالجنائز باب 

، كتاب 1995 ، ش612، ص 1ـ سنن النسائي الكبري، ج  األمر باالحتساب والصبر عند نزول المصيبه

، 3125، ش 193، ص3سنن أبي داود، ج  األمر باالحتساب والصبر عند نزول المصيبه ـ الجنائز باب



 

 

، باب الصبر 6670، ش551، ص3ـ مصنف عبد الرزاق، ج  الجنائز باب في البكاء علي الميت كتاب

 والبكاء والنياحه.

 

 فصل چھارم: سنت نبوی میں امام حسین علیه السالم کی عزاداری:

 ليے گریہ کرنا: ےک امام حسين عليه السالم کا  صلّي هللا عليه وآله رسول خدا 

 موقع پر گریہ کرنا: امام حسین)ع( کی والدت کے

سے نقل ہوا  أم الفضل بنت الحارث ميں مقتل الخوارزمي اور تأريخ ابن عساكر ،مستدرك الصحيحين 

 ہے کہ:

انها دخلت علي رسول هللا)ص( فقالت: يا رسول هللا اني رأيت حلما منكرا الليله، قال: وما هو؟ قالت: 

دك قطعت ووضعت في حجري، فقال رسول انه شديد قال: وما هو؟ قالت: رأيت كأن قطعه من جس

غالما فيكون في حجرك، فولدت فاطمه الحسين فكان  -إن شاء هللا  -هللا )ص(: رأيت خيرا، تلد فاطمه 

 كما قال رسول هللا  -في حجري 

فدخلت يوما إلي رسول هللا )ص( فوضعته في حجره، ثم حانت مني التفاته فإذا عينا رسول هللا  -)ص( 

من الدموع قالت: فقلت: يا نبي هللا بأبي أنت وأمي مالك؟ قال: أتاني جبرئيل عليه  )ص( تهريقان

الصاله والسالم فأخبرني ان امتي ستقتل ابني هذا، فقلت: هذا؟ فقال: نعم، وأتاني بتربه من تربته 

 حمراء.

ميں کی خدمت  حضور رسول خدا )صلي هللا عليه و آله و سلم( کی بيٹی ایک دن ام الفضل حارث

حاضر ہوئی اور کہا کہ کل رات ميں نے ایک خطر ناک خواب دیکها ہے ۔ رسول خدا)ص( نے فرمایا کہ 



 

 

کہا کہ ميں نے دیکها ہے کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا آپ کے بدن سے الگ ہو کر ؟کيا خواب دیکها ہے

 ہے ۔ )ص( نے فرمایا کہ تم نے بہت اچها خواب دیکهارسول خداميری گود ميں آ گرا ہے۔ 

کے ہاں ایک بيٹا پيدا ہو گا اور وه بچہ تمہاری گود ميں آئے گا۔ کہتی  فاطمه )عليها السالم(بہت جلد 

 ہے کہ جب حسين)ع( دنيا ميں آئے تو ميں نے انکو اپنی گود ميں اٹهایا۔

ایک دن ميں حسين|)ع( کو گود ميں اٹهائے رسول خدا)ص( کے پاس گئی ۔ وه حسين)ع( کو 

ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائيں، آپ کيوں رو رہے ک بہانے لگے۔ ميں نے کہا  دیکهتے ہی اش

آپ نے فرمایا ابهی جبرائيل مجه پر نازل ہوا ہے اور اس نے مجهے خبر دی ہے کہ ميری امت ؟ہيں

ميرے اس بيٹے کو ميرے بعد جلدی شهيد کر دے گی پهر اس نے مجهے شهادت والی جگہ کی 

 ور دی ہے۔خاک بهی دکهائی ا

 : کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے حديثاس حاكم نيشابوري 

 هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه.

ـ تاريخ شام در شرح حال امام حسين  179و با اختصار در ص  176، ص 3مستدرك الصحيحين، ج 

و در  159، ص 1ي، ج ـ مقتل خوارزم 179، ص 9ـ مجمع الزوائد، ج  232رقم  183عليه السالم: ص 

ـ أمالي السجري، ص  199، ص 8و با اشاره در ج  230، ص 6تاريخ ابن كثير، ج  با لفظ ديگر ـ 162ص 

، و 89، ص 1الروض النضير، ج  و 154. و مراجعه شود به: الفصول المهمه ابن صباغ مالكي، ص 188

 .125، ص 2الكبري، ج  ، و الخصائص223، ص 6، و كنز العمال چاپ قديم، ج 115الصواعق، ص 

 

 پر ایک سال کی عمر میں گریہ کرنا:کا امام حسین)ع( )ص( ـ رسول خدا  2

 ميں لکهتا ہے کہ: مقتل اپنی کتاب ی خوارزم



 

 

أتي علي الحسين عليه السالم سنه كامله هبط علي رسول هللا صلي هللا عليه وآله وسلم اثنا  المّ 

م، وهم يخبرون النبي بما سينزل علي الحسين عليه عشر ملكا، محمره وجوههم قد نشروا أجنحته

 السالم.

ایک سال کے ہوئے باره فرشتے خون آلود صورتوں کے ساته غم کی حالت  حسين عليه السالم  جب

ہوئے اور ان حضرت کو حسين)ع( پر آنے والے تمام نازل پر رسول هللا صلي هللا عليه وآله وسلم ميں 

 حوادث کے بارے ميں بتایا۔

 .325، ص 4الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي، ج   .163، ص 1ل الحسين، ج مقت

 

 ـ حديث أّم سلمه: 3

کا مہم يں کہ رسول خدا کی زندگی و سيره رسول خدا)ص( کی با وفا ہمسر گرامی تهاّم سلمه 

)ع( کے گریہ کرنے کو حسين کا رسول خدا صلي هللا عليه وآله وسلّم حصہ انهوں نے نقل کيا ہے۔ وه 

 اس طرح روایت کرتيں ہيں:

كان رسول هللا صلي هللا عليه وسلم جالسا ذات يوم في بيتي قال ال يدخل علي أحد فانتظرت فدخل 

الحسين فسمعت نشيج رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يبكي فأطلت فإذا حسين في حجره والنبي 

ن دخل فقال إن جبريل عليه صلي هللا عليه وسلم يمسح جبينه وهو يبكي فقلت وهللا ما علمت حي

السالم كان معنا في البيت قال أفتحبه قلت أما في الدنيا فنعم قال إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال 

 لها كربالء فتناول جبريل من تربتها فأراها النبي صلي هللا عليه وسلم...

خل نہ ہو۔ ميں ایک دن رسول خدا)ص( کمرے ميں تهے اور فرمایا کہ کوئی بهی ميرے کمرے ميں دا

امام حسين عليه کمرے کے باہر کهڑی ہو گئی تا کہ جب اجازت ملے تو اندر چلی جاؤں۔ اسی دوران 



 

 

رسول خدا کے پاس آئے۔ تهوڑی دیر بعد کمرے سے رونے کی آواز سنائی دی۔ ميں نے آگے السالم 

پر ہاته لگا لگا کر روتے  ہو کر دیکها کہ حسين)ع( نانا کے زانو پر بيٹهے ہيں اور وه نواسے کی پيشانی

 جا رہے ہيں۔ ميں نے عرض کيا، ميں نے حسين)ع( کو کمرے ميں نہيں آنے دیا بلکہ وه خود آیا ہے۔

جبرائيل ميرے پاس تها اس نے مجه سے سوال کيا ہے کہ کيا آپ مایا کہ ابهی رسول خدا نے فر

آپ کی امت اس کو کربالء حسين سے محبت کرتے ہيں؟ ميں کہا کہ ہاں۔ جبرائيل نے کہ جلد ہی 

 کی سرزمين پر شهيد کرے گی اور بعد ميں مجهے اس جگہ کی خاک بهی دکهائی ہے۔

 .189، ص9مجمع الزوائد، ج 

 ی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے:هيثم

 رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات.

 ام راوی ثقہ ہيں۔اسکی ایک سند کے تماس روایت کو طبرانی نے نقل کيا ہے اور 

 .189، ص9مجمع الزوائد، ج 

 .131، ص 4ـ مسند ابن راهويه، ج  109، ص3المعجم الكبير، طبراني، ج 

 ـ حديث عايشه: 4

 نقل ہوئی ہے:حدیث ام سلمہ بالکل انہی الفاظ کس ساته عایشہ سے بهی 

ترجمه اإلمام  ـ ابن عساكر، 187، ص9ـ مجمع الزوائد، ج 107، ص3المعجم الكبير، طبراني، ج 

 .260، ص 7الحسين عليه السالم، ج



 

 

 د از شھادت امام حسین)ع(:بع )ص(رسول خدا  ـ عزاداری 5

ثََنا َرِزيٌن َقاَل حَ  ثََنا أَُبو َخالٍِد اأْلَْحَمُر َحدَّ ثََنا أَُبو َسِعيٍد اأْلََشجُّ َحدَّ ثَ َحدَّ ّمِ  َمي َقالَْت َدَخْلتُ ْتنِي َسلْ دَّ
ُ
َعلَي أ

ُ َعلَيْ َسلََمه َوهِ  ِ َصلَّي َّللاَّ َوَعلَي  ْعنِي فِي اْلَمَنامِ َسلََّم تَ ِه وَ َي تَْبكِي َفُقْلُت َما ُيْبكِيِك َقالَْت َرأَْيُت َرُسوَل َّللاَّ

ِ َقاَل َشِهْدُت َقْتَل اْلُحسَ  ِسِه َولِْحيَتِِه التَُّراُب َفُقْلُت َما لََك يَا َرُسوَل َّللاَّ
ْ
 .نًِفاآْيِن َرأ

 ہے کہ:سلمی کہتی 

ميں ام سلمہ کے پاس گئی دیکها کہ وه رو رہی ہيں۔ ميں نے پوچها کہ کيا ہوا ہے کيوں گریہ کر رہی 

بوليں کہ رسول خدا کو خواب ميں دیکها ہے کہ ان کے سر اور داڑهی خاک آلود ہيں۔ ميں نے ؟ہيں

فرمایا کہ ميں نے ؟ی ہےخواب ميں ہی سوال کيا کہ یا رسول هللا کيا ہوا ہے۔ آپکی یہ حالت کيوں ہوئ

 دیکها ہے۔ابهی خواب ميں حسين)ع( کو شهيد ہوتے ہوئے 

 ، كتاب فضائل الصحابه باب مناقب الحسن و الحسين.195، ص 12سنن ترمذي، ج 

اس واقعے اور اس طرح کے دوسرے واقعات سيره و سنّت پيامبر خدا صلّي هللا عليه و آله وسلّم  کيا

 ؟ہےدليل و حجت شرعی نہيں 

 فصل پنجم:سیرت آئمہ معصومین)ع( میں امام حسین علیه السالم کی عزاداری: 

 کا واقعہ کربالء سے کئی سال پہلے گریہ کرنا:الف: امیر المؤمنین علیه الّسالم 

مانند رسول خدا)ص(  نين علّي بن أبي طالب )ع(امير المؤم کتب شيعہ ميں کئی روایات ہيں کہ

 ی سن کر گریہ کيا کرتے تهے۔حسين)ع( کے شهيد ہونے ک

 می کہتا ہے کہ:نَُجّي حضر

سار مع علي رضي هللا عنه وكان صاحب مطهرته فلما حاذي نينوي وهو منطلق إلي صفين فنادي  ہانّ 

علي اصبر أبا عبد هللا اصبر أبا عبد هللا بشط الفرات قلت وما ذاك قال دخلت علي النبي صلي هللا 



 

 

اه تذرفان قلت يا نبي هللا أغضبك أحد ما شأن عينيك تفيضان قال بل قام عليه وسلم ذات يوم وإذا عين

من عندي جبريل عليه السالم قيل فحدثني ان الحسين يقتل بشط الفرات قال فقال هل لك ان 

 أشمك من تربته قلت نعم قال فمد يده فقبض قبضه من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني ان فاضتا.

ين کی طرف جا رہے تهے۔ اچانک نينوا کے مقام پر پہنچتے ہی بلند آواز صفّ جب علی عليہ السالم 

نہر فرات کے کنارے صبر سے کام لو۔ اس جملے کو موال)ع( نے دو بار تکرار  أبا عبد َّللّا سے کہا اے 

 کيا۔

 ؟راوی نے کہا ميں نے سوال کيا کہ یہ آپ نے کيا بات کی ہے

س تها کہ انهوں نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ ميں نے فرمایا کہ ميں ایک دن رسول خدا)ص( کے پا

فرمایا کچه ؟پوچها کہ اے رسول خدا کيا ہوا ہے کس نے آپ کو ناراض کيا ہے کہ آپ گریہ کر رہے ہيں

دیر پہلے جبرائيل ميرے پاس تها اور حسين)ع( کے نہر فرات کے کنارے شهيد ہونے کے بارے ميں 

ميں نے کہا ہاں۔ اس ؟آپ اس مقام کی خاک کو دیکهنا چاہتے ہيںمجهے خبر دی ہے اور کہا کہ کيا 

نے اپنا بڑها کر تهوڑی خاک سر زمين کربالء کی مجهے دی ہے۔ یہ سن کر ميں صبر نہ کر سکا اور 

 اپنے آنسوں کو روک نہ سکا۔

 .187، ص 9مجمع الزوائد، هيثمي، ج 

 ان کرتے ہيں:ی اس خبر کو نقل کرنے کے بعد اپنی نظر اس طرح بيهيثم

 رواه أحمد وأبو يعلي والبزار والطبراني ورجاله ثقات ولم ينفرد نجي بهذا.

 کہا ہے کہ تمام راوی ثقہ ہيں۔کيا ہے روايت ی نے طبران روابزاز  ،ابويعلي  ،احمد  کوروايت  اس

 .187، ص 9مجمع الزوائد، هيثمي، ج 

 .193الصواعق المحرقه، أحمد بن حجر هيثمي، ص 



 

 

 :فاطمه سالم هللا علیھا در محشر داریب ـ عزا

کا گریہ کنان ميدان محشر ميں آنا محکم ترین دليل برای حضرت صديقه طاهره سالم هللا عليها 

 عزاداری امام حسين)ع( ہے۔

)ع( سے الرضا  یبن موس یحضرت علسے اور وه أبو أحمد عامر  ی،مغازل یبن محّمد شافع یعل

پيامبر اكرم صلّي هللا عليه و آله وسلّم  سے اور وه )ع(مير المؤمنين اوه اپنے اجداد سے اور وه ر وا

 سے اس حدیث کو نقل کيا ہے کہ رسول خدا)ص( نے فرمایا کہ:

تحشر ابنتي فاطمه ومعها ثياب مصبوغه بدٍم، فتتعلّق بقائمه من قوائم العرش وتقول: ياعدل! ياجبّار! 

حكم بيني وبين قاتل ولدي قال صلّي هللا عل
ُ
 يه وآله وسلّم: فيحكم البنتي ورّب الكعبه.أ

)ع( کا خون آلود لباس  لے کر ميدان محشر ميں داخل ہوں حسين  ميری بيٹی فاطمہ)س( اپنے بيٹے

کے پاس کهڑی ہو کر کہيں گی کہ اے خداوند عادل ميرے اور بيٹے کے قاتلوں  گی۔ پهر عرش خداوند 

  اپنا خاص حکم ميری بيٹی کے بارے ميں دیں گئے۔ کے درميان فيصلہ کرو۔ خداوند کی قسم خداوند

ـ ينابيع الموده لذوي القربي، قندوزي، ج  66مناقب علّي بن أبي طالب عليهما السالم، مغازلي، ص 

 47، ص 3

 :شیعهج: گريه و عزاداری آئمہ)ع( 

)ع( کے بعد مجالس شهادت امام حسين تاریخ کی گواہی کے مطابق آئمہ دین کی سيرت و سنت 

در حقيقت وہی ان مجالس عزا کی بنياد و ترویج کرنے والے تهے۔ اس  عزا و مصائب برپا کرنا تها۔

 ۔مطلب پر دليل آئمہ کے مجالس عزا برپا کرنے پر فرامين موجود ہيں

 ان اقوال ميں سے خود امام حسين)ع( سے نقل ہوا ہے کہ :

 ه َّللّا عزّ وجّل الجنّه.من دمعت عيناه فينا دمعه، أو قطرت عيناه فينا قطره، آتا



 

 

جو بهی ہمارے غم ميں اک قطره اشک کا بہائے یا اس کی آنکهيں اشک سے نم ہو جائيں تو 

 خداوند اسکو جنت عطا کرے گا۔

 .117، ص2ـ ينابيع المودّه، ج  19ذخائر العقبي، ص 

تا تها سوال کرتا کہ بند نہيں ہوئے۔ جو بهی امام کو دیکهکے بعد واقعه كربال )ع( کے آنسو امام سّجاد

 ؟آپ اتنا گریہ کيوں کرتے ہيں

 آپ فرماتے کہ:

ال تلوموني، فإّن يعقوب فقد سبطاً من ولده، فبكي حتّي ابيّضت عيناه من الحزن، ولم يعلم أنّه مات، 

وقد نظرُت إلي أربعه عشر رجالً من أهل بيتي يذبحون في غداه واحده، فترون حزنهم يذهب من قلبي 

 أبدا.

کا بيٹا تهوڑے عرصے کے ليے ان سے دور ہوا تها يعقوب عليه السالم  مذمت کيوں کرتے ہو ميری

جوانوں کے ایک  14انهوں نے اس قدر گریہ کيا کہ انکی بينائی ختم ہو گئی ليکن ميرے خاندان کے 

 ؟دن ميں ميرے سامنے سر قلم کيے گئے۔ کيا ميرا غم کبهی ختم ہو سکتا ہے

، 41ـ تاريخ مدينه دمشق، ج  125، ص 9البدايه والنهايه، ج  ـ 399، ص 20ج  تهذيب الكمال، مزّي،

 .386ص

امام سّجاد)ع( سے واقعہ عاشورا پر تاکيد کے بارے ميں روایت کو )ع( اپنے والد محترم امام باقر ع

نقل کرتے ہيں اور اپنے والد کی سيرت عملی سے مراسم عزاداری کے باقی رکهنے پر دليل التے 

 ہيں:



 

 

كان أبي علّي بن الحسين عليه السالم يقول: أيّما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين ومن معه، حتّي 

تسيل علي خّديه، بوّأه َّللّا في الجنّه غرفاً، وأيّما مؤمن دمعت عيناه دمعاً حتّي يسيل علي خّديه، 

 ألذي مّسنا من عدوّنا بوّأه َّللّا مبوّء صدق.

جس مؤمن کی آنکه سے امام حسين)ع(اور ان  ع( فرماتے تهے کہ:)علّي بن الحسين ع ميرے والد

 کے اصحاب کی شهادت پر اشک جاری ہو جایئں تو خداوند حنت ميں اس کو گهر عطا کرے گا۔

ـ لسان الميزان،  438، ص 2ـ االصابه، ابن حجر، ج  102، ص 3ينابيع الموده لذوي القربي، قندوزي، ج 

 .451، ص 2ج

 پنے اجداد کی پيروی کرتے ہوئے کربالء کے بارے ميں فرماتے ہيں کہ:)ع( اامام صادق ع

إّن يوم عاشورا أحرق قلوبنا، وأرسل دموعنا، وأرض كربالء أورثتنا الكرب والبالء، فعلي مثل الحسين 

 فليبك الباكون، فإّن البكاء عليه يمحو الذنوب أيّها المؤمنون.

ور ہمارے اشکوں کو جاری کرتا ہے۔ ہم سر زمين کربالء کے ربالء ہمارے دلوں کو آگ لگاتا ہے اواقعہ ک

غم کے وارث ہيں۔ پس رونے والوں کو حسين)ع( کی طرح کے لوگوں پر رونا چاہئيے کيونکہ ان پر گریہ 

 کرنا گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔

 .84نور العين في مشهد الحسين، أبو إسحاق اسفراييني، ص 

 :ريعزادا فصل ششم: سیرت صحابه میں

عزداری صحابہ کی طرف سے صحابہ کہ اہل سنت ان سب کو عادل و حجت مانتے ہيں۔ ان کا اور 

مکے و مدینے کے لوگوں کا رسول خدا کی رحلت پر عزاداری کرنا بہترین دليل و شاهد ہے کہ 

دیتا  عزاداری ابتدائے اسالم ميں موجود تهی۔ کوئی بهی ان کے مراسم کو بدعت و حرام قرار نہيں

  تها۔



 

 

 مکہ کے لوگوں کا رسول خدا)ص( کی رحلت پر عزاداری کرنا:ـ  1

کی رحلت پر شهر مکہ شدت گريئے سے سے لرز  رسول گرامي اسالم گفته سعيد بن مسيببقول 

 اٹها۔

 لما قبض النبي )ص( ارتجت مكه بصوت.

 شدت گريئے سے سے لرز اٹها۔تمام شهر مكه  )ص(بعد از وفات رسول خدا 

 .80، ص 3، فاكهي، ج اخبار مكه

 عایشہ اور دوسری عورتوں کا مدینے میں رسول خدا)ص( کی رحلت پر عزاداری کرنا:ـ  2

 کہتی ہے کہ:عايشه 

 و قمُت التدم )اضرب صدري( مع النساء و اضرب وجهي.

)ص( کی رحلت پر ميں دوسری عورتوں کے ساته مدینے  ميں مل کر اپنے سر و چہرے رسول خدا 

 تهی۔ پر ماتم کرتی

 .305، ص 4السيره النبويه، ج 

 کے لیے گریہ کرنا: محمد بن ابي بكر)ع( کا امیر المؤمنین  ـ  3

 لکهتا ہے کہ:صاحب كتاب تذكره الخواص 

 .بلغ عليا قتل محمد بن أبي بكر فبكي وتأسف عليه ولعن قاتله

ا اور اس کے قاتل جب علی )ع( کو محمد بن ابی بکر کے قتل ہونے کی خبر ملی تو آپ نے گریہ کي

 پر لعنت کی۔

 102تذكره الخواص، ص 



 

 

 کے لیے گریہ کرنا: نعمان بن مقرنکا عمر  -4

 ابن ابي شيبه در المصنف مي نويسد:

 عن ابي عثمان: اتيُت عمر بنعي النعمان بن مقرن، فجعل يده علي راسه و جعل يبكي.

ر کو ملی تو وه ہاته سر پر رکه کر کہتا ہے کہ جب نعمان بن مقرن کی وفات کی خبر عمابو عثمان 

 رونے لگا۔

 21، ص 8و ج  175، ص 3المصنف، ابن أبي شيبه كوفي، ج 

عمر کا خالد بن ولید پر عزداری کرنے کی عورتوں کو اجازت دینا اور خود بھی ان کے  ـ 5

 ساتھ ہونا:

 ک ميں لکهتا ہے کہ:حاكم مستدر

 عنه أن نسوه من بني المغيره قد اجتمعن في دار عن أبي وائل قال قيل لعمر بن الخطاب رضي هللا

خالد بن الوليد يبكين وإنا نكره أن يؤذينك فلو نهيتهن فقال عمر ما عليهن أن يهرقن من دموعهن سجال 

 .أو سجلين ما لم يكن لقع وال لقلقه يعني باللقع اللطم وباللقلقه الصراخ

وليد کے گهر جمع ہيں اور اس پر رو رہی ہيں۔ اگر عمر کو کہا گيا کہ بنی مغيره کی عورتيں خالد بن 

 آپ کہتے ہو تو ان کو اس کام سے منع کر دو۔ عمر نے کہا کوئی بات نہيں ان کو رونے دو۔

 .336، ص3المستدرك علي الصحيحين، ج 

 .98، ص 22األغاني، ج 

 پر گریہ کرنا: مرگ عمر کاـ ابن مسعود  6

 .یفوقف ابن مسعود علي قبره يبك

 عمر کے مرنے پر اس کی قبر کے نزدیک کهڑا ہو کر رویا۔ مسعوداين  



 

 

 .283، ص 4العقد الفريد، ج 

 پر گریہ کرنا: حمزه کا  ـ عبدَّللاه بن رواحه 7

 پر رویا اور اس کے غم ميں شعر پڑهے۔عبدَّللاَّ بن رواحه حمزه 

 .171، ص 3السيره النبويه، ج 

 

کی شھادت کی خبر سن کر  علیه السالمامام حسین مدینے کے مردوں اور عورتوں کا 

 گریہ کرنا:

 ميں لکهتا ہے کہ:تاريخ  اپنی یطبر

لما قتل عبيد هللا بن زياد الحسين بن علي و جيء برأسه إليه دعا عبد الملك بن أبي الحارث 

وكان عمرو  -ين السلمي فقال: انطلق حتي تقدم المدينه علي عمر بن سعيد فبّشره بقتل الحس

قال عبد الملك فقدمت المدينه، فلقيني رجل من قريش فقال: ما الخبر؟ فقلت: الخبر  .-نه أمير المدي

 عند األمير؛ فقال إنا هلل وإنا إليه راجعون؛ قتل الحسين بن علي.

فدخلت علي عمرو بن سعيد، فقال: ما وراءك، فقلت: ما سرّ األمير؛ قتل الحسين بن علي؛ فقال: ناد 

لم أسمع وهللا واعيه قط مثل واعيه نساء بني هاشم في دورهن علي بقتله، فناديت بقتله، ف

 الحسين...

عبد کو شهيد کيا ان کے سر مبارک کو  عليهما السالم امام حسين بن علينے عبيد هللا بن زياد  جب

ی کے ليے لے کر گئے اور کہا کہ مدینے کے لوگوں کو امام حسين)ع( الملك بن أبي الحارث سلم

 کی خبر دو۔



 

 

ک کہتا ہے کہ ميں مدینے آیا۔ ایک قریش کے بندے نے مجهے دیکها اور مجه سے پوچها کہ د الملعب

 ميں نے کہا کہ امير کے پاس خبر ہے وه ميری بات کے معنی کو سمجه گيا اور کہا ؟کيا نئی خبر ہے

 کو شهيد کر دیا گيا ہے۔ليه راجعون؛ حسين بن علي كشته إنا هلل وإنا إ

ميں نے کہا جو امير چهپا ؟کے پاس گيا اور کہا کہ تمہارے پاس کيا ہےحاكم مدينه عمرو بن سعيد، 

 کا شهيد ہونا ہے۔  یحسين بن علرہا ہے وه 

شهادت خدا کی قسم ميں نے اپنی عمر ميں ہر گز اس قدر شدید گریہ عورتوں کا مانند  جيسا کہ 

 )ع( پر کيا ہے نہيں سنا۔امام حسين 

 .342، ص 3تاريخ طبري، ج 

 :فصل هفتم: اهل سنت میں عزاداري

 گریہ و نوحے کے بارے ميں علماء اہل سنت کے فتاوی:

کے اس بارے فتوے ذکر کرتے ہيں پهر دیکهتے ہيں کہ کيا اهل سنت  ءعلماسب سے پہلے ہم چند  

 ؟گریہ ميت کے ليے گناه ہے یا نہيں

کے بارے ميں جمع کيا ت گريه و بكاء حرم ء کوعلما کی آراءميں « المجموع»كتاب  نے اپنی  ینوو

 ہے۔

گریہ اس وقت حرام ہے جب ميت نے وصيت کی ہو کہ ميرے مرنے کے  :ہيں کہ علماء قائل اکثر ـ 1

 بعد مجه پر گریہ و نوحہ کرنا۔ نووی کا بهی یہی قول ہے۔

بعد ہيں کہ: گریہ اس وقت حرام ہے جب ميت نے وصيت کی ہو کہ ميرے مرنے کے قائل بعض ـ  2

 مجه پر گریہ و نوحہ نہ کرنا۔ 



 

 

بعض کی رائے ہے کہ: گریہ اس وقت حرام ہے جب ميت کے ورثاء ميت کو ان صفات کے ساته یاد  ـ 3

کریں کہ جو کہنا جائز نہيں ہے۔ مثال کہنا کہ اے بچوں کو یتيم کرنے والے یا اے بيوی کو بيوه کرنے 

 والے۔

ظر محمد قول و ن ال کے گریہ کرنے سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ بعض کی رائے ہے کہ: ميت پر اہل و عي ـ 4

 کی ہے۔عياض  یبن جرير و قاض

 کو بيان کرتا ہے کہ :اجماع علماء 

 وأجمعوا كلهم علي اختالف مذاهبهم ان المراد بالبكاء بصوت ونياحه ال مجرد دمع العين.

حرام ہے جب آواز صورت ميں کے باوجود اس بات پر متحد ہيں کہ گریہ اس  اختالفتمام تمام علماء 

 لگا کر گریہ و بين کيے جائيں نہ ہر طرح کا گریہ۔

 .308، ص 5المجموع، نووي، ج 

 نہيں ہے۔ممنوع و حرام  کے نزدیک ہر طرح کا گریہ اهل سنت ءعلماہوا کہ پس معلوم 

 امام حسین)ع( پر عزاداری: میں   هـ352سال 

 اس طرح لکهتا ہے:کے عزاداری کے واقعات کو هـ  352سال ی ذهب

قال ثابت: ألزم معز الدوله الناس بغلق األسواق ومنع الهراسين والطباخين من الطبيخ، ونصبوا القباب 

في األسواق وعلقوا عليها المسوح، وأخرجوا نساء منشرات الشعور مضجات يلطمن في الشوارع 

 اد.ويقمن المآتم علي الحسين عليه السالم، وهذا أول يوم نيح عليه ببغد

حکم دیا کہ بازار بند کر دو اور حکم دیا کہ کهانا پکانا بند کر دو۔ عزاداری والے علم  نے معز الدوله

بازاروں ميں لگا دو۔ عورتيں کهولے بالوں کے ساته گریہ کرتی سڑکوں پر آگئيں اور امام حسين)ع( پر 

 ۔عزاداری اور نوحہ سرائی کی۔ یہ بغداد ميں پہال گریہ و عزاداری تهی



 

 

 .11، ص26تاريخ اإلسالم، ج 

 :اهل سنت( عالم) ین علیه السالم توسط سبط ابن جوزیامام حس عزاداری

 ميں لکهتا ہے کہ:تاريخ  اپنیابن كثير 

شهادت امام حسين عليه مقتل و ی سے کہا گيا کہ منبر پر جا کر سبط ابن جوزدر روز عاشورا 

گيا اور رومال صورت پر رکه کر زور زور سے گریہ اور  کو لوگوں کے ليے بيان کرے۔ وه منبر پر السالم 

 پهر وه منبر سے اتر کر گرئيے کی حالت ميں اپنے گهر چال گيا۔ اشعار پڑهنے لگا۔

 هجري قمري(. 654)حوادث  207، ص 13البدايه و النهايه، ج 

 کے لیے عزاداری کرنا: هق( 478جويني )م 

 يان کرتا ہے:عزاداری کو اس طرح بمراسم کے  یجوين یذهب

فدفن بجنب والده، وكسروا منبره، وغلقت األسواق، ورثي بقصائد، وكان له نحو من أربع مائه تلميذ، 

كسروا محابرهم وأقالمهم، وأقاموا حوال، ووضعت المناديل عن الرؤوس عاما، بحيث ما اجترأ أحد علي 

  ي الصياح والجزع.ستر رأسه، وكانت الطلبه يطوفون في البلد نائحين عليه، مبالغين ف

اس کو باپ کی قبر کے ساته دفن کيا گيا۔ اس کے غم ميں اس کے منبر کو توڑ دیا گيا۔ بازاروں کو بند 

کر دیا گيا۔ اس پر نوحے و مرثيے پڑهے گئے۔ اس کے شاگردوں نے قلم اور دوات کو غم ميں توڑ ڈاال۔ 

 رہتے تهے۔ سارے لوگ ایک سال تک سڑکوں اور بازاروں ميں عزاداری کرتے

 .476، ص18سير أعالم النبالء، ج 

 کے لیے عزاداری: هق( 597)م  ابن جوزی

 اس بارے ميں لکهتا ہے کہ:ذهبي 



 

 

وكان في  ألسواق، وجاء الخلق،.، وغلقت االعشاءين الثالث عشر من رمضان. وتوفي ليله الجمعه بين

ل شهر رمضان يختمون الختمات، وباتوا عند قبره طو  طر خلق، ورموا نفوسهم في الماء.تموز، وأف

 .بالشمع والقناديل

ہوا۔ اس کے مرنے پر بازار بند ہو گئے۔ لوگ زیاده فوت  کو  ماه رمضان 13شب جمعه  یسبط بن جوز

جمع ہو گئے۔ لوگوں نے غم اور گرمی کی وجہ سے روزه نہ رکها۔لوگ ماه رمضان کے آخر تک اس 

و چراغ جالئے گئے اور ختم قرآن کيا گيا۔ عزاداری اور  کی قبر پر بيٹهے رہے۔ اس کی قبر پر شمعيں

 نوحہ خوانی کی گئی۔

 .379، ص 21سير أعالم النبالء، ج 

 

 کی وفات پر آسمان کا گریہ کرنا!!! عمر بن عبد العزيز-1

عن خالد الربعي قال: مكتوب في التوراه إن السماء واألرض لتبكي علي عمر بن عبد العزيز أربعين 

 صباحا!!!

کی موت پر عمر بن عبد العزيز دن  40تورات ميں آیا ہے کہ آسمان اور زمين  کہتا ہے کہ: الد ربعیخ

 روئے۔

 120، ص 11ـ الغدير، ج  255الروض الفائق، ص 

 

 ج کی وفات پر آسمان کا گریہ کرنا:ه 571ابن عساكر متوفاي -2

فاع نعشه؛ فكأن السماء بكت قال ولده: وكان الغيث قد احتبس في هذه السنه؛ فدرّ وسّح عند ارت

 عليه بدمع وابله واطشه.



 

 

اس کا بيٹا کہتا ہے کہ:اس سال بارش نہيں برسی ليکن جب ابن عساکر کا جنازه اٹهایا گيا تو 

 کہ گویا آسمان بهی ابن عساکر کے مرنے پر اشک بہا رہا ہے۔ آسمان پر بادل چها گئے

 .17، ص 246بيطا سنه ، مطرت بناحيه بلخ دما ع41، ص4معجم األدباء، ج 

 عزاداری کے بارے ميں علماء اہل سنت کے متضاد اقوال:

اس تفصيل و بيان کے باوجود جب علماء اہل سنت عزاداری امام حسين)ع( کا ذکر آتا ہے تو عجيب و 

 غریب باتيں کرتے ہيں۔

 کی عزاداری کا ذکر تا ہے کہتا ہے کہ: امام حسين عليه السالمی جب بغداد ميں ذهب

سنه اثنتين وخمسين وثالثمئه: فيها يوم عاشوراء، ألزم معز الدوله، أهل بغداد بالنَّوح والمآتم، علي  

الحسين بن علي رضي هللا عنه، وأمر بغلق األسواق، وعلّقت عليها المسوح، ومنع الطباخين من 

تّن الناس، فعمل األطعمه، وخرجت نساء الرافضه، منّشرات الشعور، مضّخمات الوجوه، يلطمن، وي

 .وهذا أول ما نيح عليه

 اس عبارت کا ترجمہ اوپر ذکر ہوا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 علينا عقولنا. اللهم ثبت

 کہتا ہے کہ خدایا ہماری عقلوں کو ٹابت قدم رکه ۔

 ، مصدر الكتاب: موقع الوراق،4عدد األجزاء:  ،146، ص 1العبر في خبر من غبر، ذهبي، ج 

 ف سمجهتا ہے۔یعنی عزاداری کو عقل کے خال

 کے بارے ميں لکهتا ہے کہ: روز عاشوراء یعزادار ی ایک دوسری جگہيا ذهب

 …أقامت الرافضه الشعار الجاهلي يوم عاشوراء

 شيعہ رافضی اس زمان جاہليت کے کام کو روز عاشورا انجام دیتے ہيں۔



 

 

 43، ص 26تاريخ اإلسالم، ذهبي، ج 

 44، ص 3العبر، ذهبي، ج 

 ثير لکهتا ہے کہ:اسی طرح ابن ک 

 عملت الرافضه بدعتهم الشنعاء...

 عزاداری در عاشوراء( کو عملی طور پر انجام دیتے ہيں۔) شيعہ رافضيوں نے اس بری بدعت کو

 .302، ص 11البدايه والنهايه، ابن كثير، ج 

عزاداری امام حسين)ع( کے بارے ميں ایسی باتيں کرتے ہيں حاالنکہ خود ہی اپنی کتب ميں 

علماء کے ليے عجيب عجيب واقعات ذکر و نقل کرتے ہيں۔ چند نمونے اوپر ذکر گواري و عزاداري سو

سو سال سے اہل بيت اور شيعوں سے کرتے آ  14ہوئے ہيں۔ یہ اقوال اس تعصب کا نتيجہ ہے جو 

 رہے ہيں۔

 خالصہ کالم۔

اور شرعی ہونا ثابت ہو ان تمام دالئل و رویات کی روشنی ميں عزاداری بر امام حسين)ع( کا جائز 

 خاص طور پر انبياء کی سنت و سيرت عملی ميں بهی غم و عزا موجود و ثابت ہے۔جاتا ہے۔ 

غم کے مواقع پر غم منانا اور خوشی کے مواقع خوش ہونا یہ ایک فطری عمل ہے جو تمام انسانوں 

اور انجام دینا اور اہل  کی فطرت سليم ميں پایا جاتا ہے۔ اس فطری عمل کو اپنوں کے ليے ثابت کرنا

 بيت بخصوص امام حسين)ع( کے بدعت و نا جائز کہنا یہ فقط و فقط تعصب و بے انصافی ہے۔


