
 امام حسین)ع( از نگاه مردم و اندیشمندان اهل سنت

 علی ملکی

 مقدمه

د  سّنت، ببنت ع(  متأثد از سماک  عالما  بزرگ ال ارادت و ادب به مقام امام حسین)ع(  و روکردد بدادرا  ال  سسن) به ال 

 .استبنت بوده محور محبّت ال 

ارادت بدادرا  ال  سییینت و سواه انمکدیییمنما  و رلبدا  آنا  به مقام و  در گزارش زکد به بخش کوچری از ابعاد   خبدآنالک)

بنت ع(  متأثد  روکردد بدادرا  ال  سسن) به ال  .ااکگاه حضدت سنم الدهماء امام حسن)ع درود خما بد او باد  پدداخته است

ه فضییاک  خانما  پنامبد را انرار  اسییتم محمثانی لسییتنم کبنت بوده سیینّت، بد محور محبّت ال از سماک  عالما  بزرگ ال 

لای راال ال  سیییینّت ماننم منزا  ااعتمال  انم؛ سعمادی از آنا  در کتابلای خود ذکد کددهنردده و اک) رواکیات را در کتیاب

  م سوا  از احمم ب) حنب ، امام مذلب حنبلی نام بدد که در دو کتاب خود مسنلا می انمم ازامله آ ذلبی، متهم به سدنع شمه

بنت آورده استم لمچنن) محمم ب) ادکد طبدی داندمنم بزرگ  شیماری، درباره فضیال  ال و فضیال  الحیحابه، احادکب بی 

 .آوری طدق حمکب غمکد کدده استاها  اسالم، اقمام به امع

مجلس ادب    دلنمه ارادت و اقامهلاکی در خحوص مقت  امام حسن) ع( ، از سوی آنا  نگارش کافته که ندا لمچنن) کتاب

و روضة الدهما نوشته    ۸۶۵لا، مقت  الحسن) نوشته خوارزمی عبدای امام حسین) ع( ، در منا  ال  سینّت است؛ ازامله آ 

کدده که علت سألنف اک) کتاب واود مداسییم سییالنانه    که وی در مقممه روضییة الدییهما، اشییاره  (۰۱۹) مالحسیین) کاشیی ی

کتابی به    ۱۱۶۱عالما  حن ی به نام محمم معن) ب) محممامن) السنمی التقوی ع  عزاداری، در آ  سیاما  اسیت، حتی کری از 

ای  بد  نیام قد  العن) فی البریاء علی الحسیییین) ع( ، سألنف کدده و در آ  ثابت کدده اسییییت که بدپاکی مجالس ارادت و ادب 

 .حسن) ع(  مختص به شنعه ننست

 عاصرارادت امام حسین)ع( بین برادران اهل سنت در دوران م

کننم؛ مثالً در  مجالس ارادت بدگزار می  در دورا  معاصید ننز در مناط  مختلف اها  اسیالم ال  سسین) بدای امام حسین) ع(  

 .روز عاشورا ننستخوانی رواج دارد و منححد بهبن) ساانرا  سنی مذلب، مدثنه

خوانی بدقدار اسییتم کری از متونی که در اک) مجالس  مدثنهشیینبه،  بی سییهوکژه در مداسییم زنانه بی لای سییال بهدر سمام فحیی 

 .شود مثنوی صنقلی به زبا  ازبری سدوده شاعد سنی مذلب، صنقلی ححاری استخوانمه می 



ر  کننم و حتی دمسلمانا  ال  سسن) پاکستا ، بنگالدش و لنم ننز در دله نخست ماه محدم بدای امام حسن) ع(  عزاداری می 

 .ره اکثدکت لنمو لستنم، روز عاشورا سعطن  رسمی استلنموستا  با اکن

وکژه در واکت بلخ و مزار شدکف بدای شهمای کدبال  ال  سسین) در مناط  مختلف افاانستا  ماننم کاب ، واکت بمخدا  و به

  .کننممجالس سوگواری بدپا می 

مجالس ارادت به امام حسیین)ع(  بدگزار   تنم در انمونزی، مالزی و انوب فنلنپن) ننز مسییلمانا  که غالبا سیینی شییافعی لسیی

ای  للای اکدا  که پندو مذلب حن ی لستنم در روزلای عاشورا و اربعن) مداسم سوگواری دارنم و حتی دستهسدکم) .کننممی 

 .انمازنمعزاداری راه می 

کددستا  اکدا  با آغاز ماه محدم    در بن) کددلای سینی مذلب اکدا  و عداق ننز عزاداری امام حسن) ع(  بسنار رواج داردم در  

 .زننمشودم بدخی زنا  کدد از اول سا پاکا  محدم، سدمه به چدم نمی مداسم اد) کا عدوسی بدگزار نمی 

پددازنمم  رونم و سا پاسی از شب با روش) کدد  شمع به دعا و ذکد می در شیهد سننمج مددم در شب عاشورا به مقبده پند عمد می 

کننمم شاعدا  کدد ننز اشعار و مداثی  کننم و به نام آ  حضدت نذر می به حضیدت ابوال ضی  ع(  سوس  می   بدخی کددلای اکدا 

همق  از کددلای شییمال عداق را    ۱۲۳۵انمم بدای نمونه شیینخ رضییا طالبانی کدکوکی عباارزشییی درباره امام حسیین) ع(  سییدوده

 .سوا  نام بددمی 

 

 )ع( در کتب اندیشمندان اهل سنتعالقه و محبت پیامبر)ص(به امام حسین  

ه فاطم»نق  می کنم: « ربنع اابدار»، در کتاب « کدا  »عاز علمای بزرگ ال  سینت ، صیاحب س سند معدو  دیزمخدی -۱ 

با فدزنمانش حسی) و حسین) ع(  خممت رسیول خما عص  رسینمه و عدد کدد: کا رسول اللهی لمکه ای به اک) لا بمه م   عس  

فماکت، م) مالی نمارم سا لمکه کنم م سیپس حسی) علنه السیالم را با  کدده، بوسنم و روی پای راست  حضیدت فدمود: پمرت  

خود قدار داد و فدمود: به اک) فدزنمم، اخالق و لنبت خود را لمکه می کنم و حسن) ع(  را ننز با  کدد و بوسنم و بد روی پای  

، قاضی نورالله  « احقاق الح  »، به نق  از ۸۱۲ربنع اابدار، ص «. چپ خود نهاد و فدمود: شجاعت و اود خود را بمو بخدنمم

 «شوشتدی

ابولدکده عاز راوکا  بنام ال  سینت  می گوکم: رسیول خما عص  را دکمم که حسین) ب) علی علنهما السییالم را در با  گدفته و  

 م   ۱۱۱، ص ۲)، ج عمسییییتییمری الحییییحنحن« خییماکییای او را دوسییییت می دارم سو لم او را دوسییییت بییمار»می فدمود: 

 



می نوکسییم: ابوالمدکم موف  ب) احمم عاز علمای ال  سیینت  در مقت   « احقاق الح  »قاضییی نورالله شییوشییتدی در کتاب  -۲

حسیی) و حسیین) سییدور اوانا  ال  بهدییت  »الحسیین) از راوکا  مختلف و آنها از ابوبرد نق  می کننم که پنامبدعص  فدمود: 

   م ۱۹۵، ص ۱۹احقاق الح ، ج « م ع لستنم

نق  می کنم که او با سلسله راوکا     ۱۲۰، ص 4حافظ ابونعنم اصی هانی عاز علمای ال  سینت  در کتاب حلنة ااولناء عج  -4

حسیی) و حسیین) سییدور اوانا   »مختلف از امله عمدب) خطاب رواکت می کنم که پنامبدصییلی الله علنه وآله وسییلم فدمود: 

 م  ۸۶4ص   ،۱۹احقاق الح ، ج «ع بهدت لستنمم

احمم ب) حنب  در مسنم خود به نق  از راوکا  متعمد، می نوکسم: پنامبد، حس) و حسن) را به سننه خود می چسبانم و می   -5

   ۲۶۰، ص ۸عمسنم احمم ب) حنب ، ج « م خماکای م) اک) دو را دوست دارم، سو ننز آنها را دوست بمار»فدمود: 

 

 ن علمای اهل سنتشخصیت و فضائل امام حسین )ع( در میا

در باره مقام امام حسین) ع(  چنن) می نوکسم:  « البماکة و النهاکة »اب) کثند عاز علمای معدو  مذلب شیافعی  در کتاب  -1

پنامبدعص  حسی) و حسن) را گدامی می داشت و به آنها محبت زاکمالوص ی می کدد م لذا حسن) علنه السالم از صحابه پنامبد  

آ  حضدت سا دم مدگ آ  بزرگوار، محدور و محاحب بوده و حضدت رسول ننز از او رضاکت کام  داشته،   به شمار می رود و با 

 م   ۱4۳، ص ۵، ازء 4اگدچه حسن) علنه السالم در سنن) کودکی بود م عالبماکة و النهاکة، ج 

ر  مم که در اواب کسییی که از او داب) کثند لمچنن) می نوکسییم: بخاری از ابونعنم نق  می کنم که از عبمالله ب) عمد شیینن -2

باره کدت) مگس در ماه محدم پدسنمه بود، گ ته است: مددم در باره کدت) مگس سدال می کننم در حالی که پسد دختد رسول  

الله را کدیته انمی عو از او نمی پدسینم  و حال آ  که پنامبدصیلی الله علنه وآله وسیلم در باره حسی) و حسیین) فدموده است: 

   ۱۰۲، ص 4عالبماکة و النهاکة، ج «   لای خوشبوی م) در دننا لستنممآنها گ»

شنخ محمم ب) محمم مخلوق مالری می نوکسم: حسن) علنه السالم انسا  با فض  و بسنار ال  نماز و روزه بود و بنست و   -3

 م   4۳۹، ص ۱۱، ج « احقاق الح  »، به نق  از ۵۰، ص ۳شیییش بار پناده خانه خما را زکارت کدده اسیییتمع طبقات مالرنه، ج 

 

در باره اوانمددی آ  حضییدت می نوکسییم: انس می گوکم:  « اب) صییبال »شیینخ نورالمک) علی ب) صییبال مالری، معدو  به  -4

ما ه خخممت حسیین) علنه السییالم بودم که کننزکی آمم و با خود دسییته گلی آورد و به امام لمکه کدد م امام فدمود: بدو، در را

آزاد لسیتی م پس به او عدد کددم: او که کار مهمی انجام نماده و چنن) پاداشیی درکافت کدد! ی فدمود: آکا ندننمه ای سخ)  



چو  شما را احتدام کددنم، به درودی بهتد پاسخ دلنم م   ۵۶عنساء/« و اذا حننتم بتحنة فحنوا باحس) منها»خمای سعالی را که 

  م  444، ص ۱۱، ج « احقاق الح  »عفحول المهمه، به نق  از 

شجاعت حسن) علنه السالم ص تی است که  » می گوکم: « الحسن) ابوالدهماء»عباس محمود عقاد محدی، نوکسنمه کتاب  -5

از شیخحیی ماننم حسین) علنه السیالم سعجب آور ننسیت م زکدا شجاعت از او مث  طهور طال از معم  آ  است م کعنی حسن)  

شییجاعت اسییت و اک)، فضیینلتی اسییت که آ  را از پمرا  و نناکا  به ار  بدده و به فدزنما  خود به ار     علنه السییالم معم 

گذاشیته است م م م البته در منا  فدزنما  آدم کسی در شجاعت قلب و قوت روحی، شجا( سد از حسن) علنه السالم در مقاکسه  

بدای او لمن) بس که در طول صملا سال سارکخ دننا، او لمچنا  شهنم،    با آنچه او در کدبال بما  اقمام کدد، پنما نمی شود م م م

   ۱۰۸ - ۳۵۹عالحسن) ابوالدهماء، ص م« فدزنم شهنم و پمر شهنما  باقی مانمه است 

اوسییت که به قمرت غندت، لدکافد متمددی را از بنخ و ب) بدمی کنم م اوسییت که در مقام بنمگی  » اب) روزبها  می گوکم:  -6

ه وطن ه ذکد پاکی ح  سعالی و بزرگی او، ا  و عال، قنام به سییزا فدمود م او به واسییطه طی منازل قدب الهی به اقحییی  الهی ب

 م  ۱۶۱مدسبه سوحنم رسنمه بود م عوسنلة الخادم الی المخموم، ص 

  نمی که خود را در به عقنمه م) سمام مسیلمن) باکم از سیدمد  اک) شه»محممعلی اناح، رلبد بزرگ پاکسیتا ، می گوکم:  -7

 . سدزمن) عداق قدبانی کدد، پندوی نماکنم

لنگامی که در دننا حرومت عادلی واود  »شینخ محمم عبمه، از داندیمنما  ال  سینت و از محیلحا  بزرگ، می نوکسیم:  -8

د  کنم، بد لدارد و لمفش اقامه شد( و حمود الهی و در بدابد آ ، حرومتی ستمگد است که می خوالم حرومت عمل را سعطن   

وااب است و در لمن) باب، انقالب امام حسن) علنه السالم است که در بدابد  « حرومت عمل »مسیلمانی کاری و مسیاعمت 

 م  ۱۵۲، ص ۳و ج   ۲۶۱، ص ۱حرومت کزکم، که خما او را خوارکناد، اکستاد مع س سند المنار، ج 

 شعر شاعر پارسی گوی کرد عراق

ق ، از شاعدا  مدهور    ۱۲۳۱شینخ رضیا طالبانی کدکوکی عمتوفای  .ی مطدح کدد به پاکا  می بدکماک) مقاله را با شیعد از شیعدا

  ۱۱۳دکوا  شنخ رضا طالبانی، صعسداکمالّسالم چنن) می پارسی گوی کدد عداق، در سمجنم از امام حسن) علنه

 افت از عد  حسن) است و سدت بدگدد  است

 استعد  بازی، سد به منما  وفا افرنم   

 گد لواخواه حسننی، سدی سدک) چو  حسن)

 شدط اک) منما  به خو  خوکش بازی کدده است



 از حدکم کعبه کمتد ننست دشت کدبال

 صم شد  دارد بد آ  وادی، که گوکنم اکم) است

 ای م) وای م) فمای خای پاکی کانمرو

 نور چدم محط ی و مدسضی را مسر) است

 زلده زلدا نگن) و خاسم خندالورا

 ور زلد مدسضی و حنمر خنبد ک) استز 

 سنی ام، سنی ولنر) حب آل محط ی

 دک) و آکن) م) و آباء و ااماد م) است

 شنعه و سنی نمانم، دوستم با لدکه او

 دوست باشم، دشمنم آ  را که با او دشم) است

 

 

 


