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  المقدمة
ًاحلمد هللا أهل احلمد ومستحقه محدا كثريا، والصالة والسالم عىل عبده ورسوله حممد الذي  ً

ًأرسله رساجا منريا، وعىل آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا، وعىل أ ً صحابه الغر ً
 ًامليامني ومن اتبعهم بإحسان إىل يوم كان رشه مستطريا، أما بعد؛

ّفإين ال أخفي عنك رسا إن أخربتك بأن قلمي قد احتار يف الكلامت التي يكتبها عن  ً
، فهي شخصية اجتمعت فيها األمهية واحلساسية، كام اجتمع شخصية مثل شخصية احلسني 

 .واحلزنفيها األمل والفرح مع املأساة 
َنحن أمام رجل مل يتخذ أسلوب املعارضة أسلوبا لتأجيج الفتن كام يظن، ولكن غرر به من  ِ ُ ُ ً ٍ

 .ٍقوم طالبوه باملسري إليهم فلام أتاهم خذلوه وأسلموه إىل عدوه وعدوهم
ّمل آتكم حتى انتهت إيل كتبكم، فإن كان رأيكم عىل غري ما نطقت به كتبكم : (قال هلم

 .لقدر سبق العتب، ولكن ا)انرصفت
ّ، لكني أرى أن ال يمكنني أن أختطى حادثة كربالء ومأساة الطف حني أذكر احلسني 

  . بحادثة مقتله إجحاف بحقه وبحق تارخيه كلهاختزال تاريخ احلسني 

ذي نريد أن نتعرف عليه عن كثب، هو حسني اآلل واألصحاب، هو ال ّإن احلسني 
 .حسني الرتبية النبوية والعلوية

ًوهو صحايب مجع بني الصحبة والقرابة، وكفى بذلك رشفا وفخرا ً ٌ. 
 قد قامت أركانه عىل رسالة علمية فريدة - عزيزي القارئ-والكتاب الذي بني يديك

ًللدكتور حممد بن عبد اهلادي الشيباين الذي تفضل مشكورا بقبول اقتباس أجزاء كبرية من  ّ
، فنسأل اهللا تعاىل أن » هـ٦٤- ٦٠عهد يزيد بن معاوية مواقف املعارضة يف «رسالته املعنونة بـ 

 .جيزي له املثوبة والرفعة يف الدارين
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وأما القسم األول منه والذي يتناول التعريف باإلمام احلسني ريض اهللا عنه وتقليب 
عميل هذا ًصفحات سريته العطرة، فمام حرره قلمي، سائال املوىل عز وجل أن يتقبل مني 

 .خالص وجيزيني عليه حسن الثوابويلهمني فيه اإل
 يف ًيألوا جهدامل وال أنسى يف هذا املقام جهد إخواين يف مركز البحوث والدراسات، الذين 

ً، مراجعة وتدقيقا، واقرتاحا وهتذيباإخراج هذا الكتاب بأفضل صورة ً ً. 
 يف ص ًفجزاهم اهللا تعاىل عنا وعن املسلمني خري اجلزاء، وحرشنا مجيعا مع سيد املرسلني

 . اخللد، اللهم آمني انجن
 

 واحلمد هللا رب العاملني
                                                                                     

 
       محمد سالم الخضر     

رئيس مركز البحوث والدراسات بالمبرة 
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  محمد سالم الخضر
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  نسبًا وُخلقًا ومكانة  الحسين بن علي
 ص، ابـن فاطمـة بنـت رسـول اهللا ّالقـريش ّاهلاشـميهو احلسني بن عـيل بـن أيب طالـب 

ّ ورحيانته من الدنيا، املكنى بأيب عبد اهللا)١(ِوسبطه ُ)٢(. 
 صِالكامـل سـبط رسـول اهللا اإلمـام الـرشيف  «ًواصفا إيـاه بــترجم له احلافظ الذهبي 

 بن أمري املؤمنني أيب احلسن عيل بـن أيب طالـباورحيانته من الدنيا، وحمبوبه، أبو عبد اهللا احلسني 
 .)٣( »... بن عبد املطلبا

ُبو عبد اهللا احلسني بن عيل بن أيب طالب، رحيانة رسول أ«: ُاحلافظ أبو نعيم فقالوترجم له  ُ
َ وشبيهه، أصاهللا  ُ ُ َذن َ ِ أذنه يفصسول اهللا رَّ ُ ِ ولدني حُ ُ، سيد شباُ ِّ امس أهل ، خَّ أهل اجلنةبَ

ُاء، أبوه الذائد عن احلِّالنس ِّ سيدةالكساء، وابن ِ َّ ُ ُ ُّ، غذته أكف النبُّ، وعمه ذواجلناحنيضوَ ُّ ُ َ ُ ْ َ  ،وةَ
ْ حجرأ يفونش ُّه ثدي اإلَأرضعت،  اإلسالمِ ُِ  .)٤( »امنيُ

  مولده
يف املدينـة  - عىل أشهر األقوال–السنة الرابعة من اهلجرة ن يف  شعباخامس ُولد احلسني 

 .)٥(وأتم التسليم النبوية عىل صاحبها أرشف الصالة
                                                                                                                         

ْاألسباط ، وقد قيل يف بوط وهو الطول واالمتدادِأصل الكلمة من الس) ١(  األسباط هم:  فقيل:أقوال عدةَ
ْأوالد األوالد ُ ِأوالد البنات: ، وقيلَ َ ُ ْ َورجح الزبيدي وابن سيده كون السبط هو ولد االبن واالبنة. َ َ َّ تاج . (ِ

  .)١٩/٣٢٧العروس 
) ٢/٩(ُومعرفة الصحابة أليب نعيم ) ٣/٦٨( والثقات البن حبان )٢/٣٨١( التاريخ الكبري للبخاري )٢(

  للذهبيتاريخ اإلسالمو) ٣/٩٤(املعجم الكبري للطرباين  و)١٨٤( صواالستيعاب البن عبد الرب
)٣/٩٣.( 

 .)٣/٢٨٠(سري أعالم النبالء ) ٣(
 ).٢/٦٦١(معرفة الصحابة ) ٤(
 ).١٨٤(صواالستيعاب ) ٢/٥٤٧(اإلصابة ) ٥(
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ِقـد علقـت :  الواقـدييقـول احلـسن  وأخيه  احلسني رق الزمني بني والدة اوعن الف َ
 .)١(فاطمة باحلسني بعد مولد احلسن بخمسني ليلة

َولد احلسني بعد: وقال قتادة  احلسن بسنة وعرشة أشهر خلمس سنني وستة أشهر من ُ
 .)٢( التاريخ

مل يكـن بـني : (قولهالصادق عن أبيه الباقر  جعفر بن حممدوروى الطرباين وابن عساكر عن 
 .)٣( )احلسن واحلسني إال طهر

ٍلعلها ولدته لعرشة أشـهر، أ: قلت: (الروايةًتعليقا عىل العسقالين يقول احلافظ ابن حجر  َ و ََّ
 .)٤( )ُّأبطأ الطهر شهرين

 

   بهصعناية النبي 
وأبوك هو عيل بن أيب لّ وجدتك هي خدجية بنت خويلد صّأن يكون جدك هو حممد 

 .ُ، فذاك الرشف كله وأخوك احلسن ص وأمك فاطمة بنت رسول اهللا طالب 
 تكيف كانولكن ، صوأرشف ما يف هذا النسب هو االنتساب خلري خلق اهللا تعاىل حممد 

 . ينظر إليه هو وأخيه احلسن ص جده كيف كان، بل ص بجده ة احلسني عالق

                                                                                                                         

 ).١٨٤(تيعاب صاالس) ١(
 .املصدر نفسه) ٢(
ّوالرواية مرسلة كام ترى، ولكن قد يقال بأن     ) ١٤/٢٥٦(وتاريخ ابن عساكر  ) ٣/٩٤(املعجم الكبري ) ٣( ُ

 . ونقله لنا الباقر رمحه اهللاما طرحته جائز أن يكون مما تناقله بيت احلسني 
ُكان احلسن ولد يف رمضان، وولد احلسني يف فإذا : (ويف إحدى خمطوطات اإلصابة) ٢/٥٤٧(اإلصابة ) ٤(

 ).شعبان احتمل أن تكون ولدته لتسعة أشهر، ومل تطهر من النفاس إال بعد شهرين
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رى الزمان يعود يب أ، ببحفيديه احلسن واحلسني  صللوقوف عىل عمق عالقة النبي   

ِّ محلت عىل أكفسرية نبوية عطرة حافلة باألحداث،إىل  -أهيا القارئ الكريم -وبك   مشاعر هاُ
 .ومرسات وأشجانأفراح وأتراح، ن  ما بام ينتاهب،لبرشيةاالنبي 

َقد فقد  ص ها هو النبي  .كل أبنائه الذكور، القاسم وعبد اهللا وآخرهم إبراهيمَ
  النسبِلَى من ورائهم من محُولعظيم قدر األبناء عند الرجال ال سيام الذكور منهم، ملا يرجت

ته، حتى قـال  وعىل دعوصضغط عىل النبي لل وسيلةحرص مرشكو مكة عىل استخدام هذه ال
^   M قولـه   صًر، فـأنزل اهللا تعـاىل دفاعـا عـن نبيـه ً حممدا أبرت، ال يعيش له ذكّإن :)١(قائلهم

a ` _L )٢(. 
ِ لريزق بابن من مارية القبطية صومرت السنون عىل النبي  ّ فيسميه لُ براهيم عىل اسم إُ

ٌفيقول ألصحابه وهو فرح مرسور هبذا املولود، ؛أبيه إبراهيم  ُِ َولد  (:َ ِ ْم فـسميُ غالَالليلة يلُ َّ َ ُته ٌَ ُ
 .)٣( )ِ إبراهيمَ أيباسمب

ُنسال ممتدا كام رزق جده إبـراهيم ابنه الصغري ُأن يرزق من  قد تأمل صولعله  ً ذلـك  ؛ً
 . منهصٌالنسل املمتد الذي كان حممد 

ً يراه جيود بنفسه أمامه فيذرف عىل فقدانه الدمع، رمحة به وتأثرا بفرصفإذ به   .اقهً
 

                                                                                                                         

ُ دعوه ف: عنده قالص ُ رسول اهللارُإذا ذكالقائل هو العاص بن وائل السهمي، وكان ) ١(  ال رتٌ هو رجل أبامنإَ
َعقب له لو مات  ِ َ ذكره واسَرتالنقطعَ َُ ُ ْ  .ُحتم منهِ

 . بلفظ آخر)١/٢٦٥( وسرية ابن هشام )١/٦٢(أنساب األرشاف ) ٢(
 حديث رقم – الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك ص باب رمحته – كتاب الفضائل –صحيح مسلم ) ٣(

)٢٣١٥.( 



 
 

 )١ (ًئـراِ عـىل أيب سـيف القـني وكـان ظصدخلنا مـع رسـول اهللا : أنس بن مالك يقول 
 إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليـه بعـد ذلـك وإبـراهيم صفأخذ رسول اهللا  ؛إلبراهيم 

وأنـت يـا  : تذرفان فقال له عبد الرمحن بـن عـوف صجيود بنفسه فجعلت عينا رسول اهللا 
 العـني تـدمع ّإن (:صثـم أتبعهـا بـأخرى فقـال .  إهنـا رمحـة، ابن عوف يا:رسول اهللا؟ فقال

 .)٢ ()نونو وإنا بفراقك يا إبراهيم ملحز،والقلب حيزن وال نقول إال ما يريض ربنا
ًأبا عطوفـا يتـأثر ملـصاب ص حزينة عاشها النبي حلظات الستار عىل  التاريخلدسأهكذا  ً 

 .فلذات كبده
ُّلكنه كان يشتم َ ّفـواح، فهـام ِ عطر األبوة الباحلسن واحلسني : لبنته فاطمة  يف ابني اْ
 .رحيانتاه من الدنيا
ٍ البخاري يف صحيحه بسنده عن ابن أيب نعم قاليروويف ذلك ي ًكنت شاهدا البن عمر :ُ ُ ُ

ِانظروا إىل هذا : قال. ممن أنت؟ فقال من أهل العراق: وسأله رجل عن دم البعوض فقال
ّ وسمعت النبي صّقد قتلوا ابن النبي يسألني عن دم البعوض، و مها رحيانتاي «:  يقولصُ

 .)٣ (»من الدنيا
ُ الولد يشم ويقبلّشبههام بذلك؛ ألن«: ًتعليقاابن حجر العسقالين احلافظ قال  وعند ... ُ

 .)٤ (»ِ كان يدعو احلسن واحلسني فيشمهام ويضمهام إليهصالرتمذي من حديث أنس أن النبي 
                                                                                                                         

َاملرضعة غري ولدها: ِّالظئر): (النهاية( قال ابن األثري يف )١( ُ ْويقع عىل الذكر واألن. ُِ ُ َ َّ أبو سيف القني أما ، )َثىَُ
 .ص ُهو زوج مرضعة إبراهيم ابن النبيفاملذكور يف احلديث 

 ).١٢٤١( حديث رقم -)إنا بك ملحزونون: (ص كتاب اجلنائز، باب قول النبي صحيح البخاري،) ٢(
ل ًوأيضا يف كتاب فضائ ).٥٩٩٤(صحيح البخاري، كتاب األدب، باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته رقم ) ٣(

 ).٣٧٥٣(، باب مناقب احلسن واحلسني رقم صأصحاب النبي 
=            ابن حجر احلافظ  ونص احلديث الذي استشهد به )٧/٤٦٩(فتح الباري، ابن حجر العسقالين، ) ٤(
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ًبهام حبا عظيام وُ حيصلقد كان النبي  ً ِّيعد حبهام من حبه ُ ُ ُ ِ من بغضهوبغضهامَُ ْ ُ. 
ْمن أحبهام فقد أحبني، «: صقال رسول اهللا :  قالَروى أمحد يف مسنده عن أيب هريرة  َ

ْومن أبغضهام فقد أبغضني، احلسن واحلسني َ«) ١(. 
 حـسني ،  ومعه حسن وصخرج علينا رسول اهللا : قالعن أيب هريرة رواية أخرى ويف 

يلثم هذا مرة، حتى انتهى إلينا، فقـال لـه ، وهو يلثم هذا مرة، وهذا عىل عاتقه، و هذا عىل عاتقه
 .)٢ (من أحبهام فقد أحبني ومن أبغضهام فقد أبغضني: لفقا. إنك حتبهام! يا رسول اهللا: رجل

 حـب  نظـرةَُدحفيدين، ينظر هلام اجلجمرد  صبالنسبة للنبي بحلسن واحلسني مل يكن  ا
 .معنىما تعنيه الكلمة من كل ً، وإنام كانا بالنسبة إليه ابنيه حقا ب فحسباعتزازحنان وو

ّفبعد أن انطوت سبعة أيام من والدة سبطيه ساممها النبي   باحلسن واحلسني وأمر بأن صِ
ّيعق عن كل واحد منهام بشاتني  .ُحيلق رأسيهام، وأن )٣ (ُ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ُسئل : ِالرتمذي بسنده عن يوسف بن إبراهيم أنه سمع أنس بن مالك يقولاه رو: يف رشحه العسقالين= 
ّادعي يل ابني«: وكان يقول لفاطمة» احلسن واحلسني«: ُّ أهل بيتك أحب إليك؟ قالُّ أيصرسول اهللا  ِ ْ 

 رقم ب باب مناقب احلسن واحلسني ، كتاب املناقبيف سنن الرتمذياحلديث » فيشمهام ويضمهام إليه
 .)٣٧٧٢( وضعفه الشيخ األلباين يف ضعيف الرتمذي ).٣٧٧٢(

ّإسناده قوي ورجاله ثقات رجال : وعلق شعيب األرناؤوط) ٧٨٦٣(رقم  حديث – يف املسند  أمحدرواه) ١( ِ
 .الشيخني

وهذا إسناد ضعيف ، حسن: ، قال الشيخ شعيب األرنؤوط)٩٦٧١( حديث رقم - رواه أمحد يف املسند)٢(
 .ً يصلح شاهدا له، واهللا أعلم، واحلديث السابقجلهالة عبدالرمحن بن مسعود

ًكبشا كبشا«ِه أيوب عن عكرمة الذي يروي  يف حديث ابن عباس )٣( بكبشني « ويف رواية قتادة عن عكرمة »ً
 .»كبشني

: ّأن إسنادمها صحيح عىل رشط البخاري، ثم قال) ٤/٣٧٩إرواء الغليل (وقد ذكر الشيخ األلباين يف 
= ففي بعضها ب  عن احلسن واحلسني ص الروايات اختلفت فيام عق به ّيالحظ القارئ الكريم أن«
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 ٢٠ 
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 احلسن واحلسني  عنص رسول اهللا َّعق«: قال ب ابن عباس عن سننه يف روى النسائي
 .)١ (»بكبشني كبشنيب
َّعق رسول اهللا «:  قالتل عائشةأم املؤمنني ِابن حبان بسنده عن روى و ٍ عن حسن صَ

ُيوم السابع وساممها، وأمر أن يامط عن ر ٍوحسني  َّ  .)٢( »األذى أسهَ
عن األبناء حني يولدون من  كون العقيقة ِسبطيه الصغريين معُّيعق عن  صها أنت تراه 

، فعاش ّنزل نفسه الرشيفة منزلة األب املبارش صواجبات األب جتاه أبنائه ال اجلد، لكن النبي 
ِدوري األب واجلد يف آن واحد ويف عاطفة واحدة، وكيف ال يكون ذلك وقد وصف سبطيه يف 

 .)٣ (هاأكثر من حديث بأهنام ابن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

خذ به وأرى أن هذا الثاين هو الذي ينبغى األ.  عن كل منهام ويف أخرى أنه كبشان واحدكبش أنه= 
أهنا تضمنت زيادة عىل ما قبلها وزيادة الثقة مقبولة ال سيام إذا جاءت من : ولاأل: مرينواالعتامد عليه أل

لية يف الباب والتي حاديث االخرى القوإهنا توافق األ: خرواآل. خمتلفة املخارج كام هو الشأن هناطرق 
 .»ن شاء اهللا تعاىلإ بعد حديث ًتوجب العق عن الذكر بشاتني كام يأيت بيان قريبا

 بسند صحيح) ٤٥٣١(سنن النسائي ) ١(
، وعبد الرزاق رقم )٤٥٢١(وأبو يعىل رقم ، )٤/٢٣٧(وأخرجه احلاكم ) ٥٣١١(ِصحيح ابن حبان رقم ) ٢(

 .نه الشيخ شعيب وصححه حسني سليم أسد وحس).١٦٤( رقم ١/٢٣٦وابن سعد ، )٧٩٦٣(
 ذات يوم احلسن فصعد به عىل صأخرج النبي :  يف صحيح البخاري ونصهمن ذلك حديث أيب بكر ) ٣(

 ).ُابني هذا سيد، ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني: (املنرب فقال
 وعىل صدره أو ص رسول اهللا كنت عند«:  يف مسند أمحد ونصهًومن ذلك أيضا حديث عن أيب ليىل 

دعوا ابني ال تفزعوه حتى يقيض بوله : فرأيت بوله أساريع، فقمنا إليه، فقال: بطنه احلسن أو احلسني، قال
ثم أتبعه املاء ثم قام فدخل بيت متر الصدقة ودخل معه الغالم فأخذ مترة فجعلها يف فيه فاستخرجها النبي 

 .»ّإن الصدقة ال حتل لنا:  وقالص
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 برمحته الواسعة صل هذا احلنان، إنه النبي وأي قلب أبوي حوى ك! فأي عناية هذه
 .ومشاعره املليئة باحلب واحلنان

ّ لسبطيه، وحرصه عىل وقايتهام من كل سوء ورش أنه كان ص بلغ من رعاية النبيولقد  ِ
ّكثريا ما يعوذمها من كل ما خياف عليهام من رشه ّ ً. 

ِّ يعوذ صّي كان النب:  قالبروى البخاري يف صحيحه بسنده عن ابن عباس فقد  ُ
ّإن«: احلسن واحلسني ويقول ِ إسامعيل وإسحاق، أعوذ بكلامت اهللا التامة من امِّ أباكام كان يعوذ هبِ

ٍكل شيطان وهامة ومن كل عني المة ٍ«) ١(. 
ً مثقال بأعباء الدعوة ً خطيباصحني يقف النبي  وتتجىل مشاعر األبوة بشكلها الفائق ُ

 ابنيه منربهِ، حتى يرى من عىل اتِوم التقوى وفعل اخلريًوالرسالة، حاضا املؤمنني عىل لز
 .منربه إال وقد نزل ليحملهام إىل جيد نفسه الالصغريين يعثران ويقومان ثم يعثران، ف

ِفياهللا من نفس طبعت عىل الرمحة بالصغري، وعىل العطف األبوي العميق ُ ٍ َ. 
          فأقبل احلسن  صخطبنا رسول اهللا : قال ريدة ُروى أبو داود بسنده عن ب

 فصعد هبام املنرب ثم ، عليهام قميصان أمحران يعثران ويقومان، فنزل فأخذمهابواحلسني 
 .)٣(ثم أخذ يف اخلطبة. ُرأيت هذين فلم أصرب )٢(Mp   o  n  mLصدق اهللا : قال

وعىل صدره أو بطنه  صكنت عند رسول اهللا ( :قال عن أيب ليىل ًومن ذلك أيضا 
فزعوه حتى ُ دعوا ابني ال ت: فقال، فقمنا إليه)٤(  فرأيت بوله أساريع: قال، احلسنياحلسن أو

                                                                                                                         

 كل حرشة ذات سم وقيل خملوق :واهلامة).٣٣٧١(صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء حديث رقم ) ١(
 .هي كل داء وآفة تلم اإلنسان:  العني التي تصيب بسوء وجتمع الرش عىل املعيون، وقيل:والالمة.هيم بسوء

 .)١٥(سورة التغابن اآلية ) ٢(
 .صحيح: وقال األلباين) ١١٠٩( يقطع اخلطبة ألمر حيدث، رقم ، كتاب الصالة، باب اإلمام  داودسنن أيب) ٣(
 .متتابع بال انقطاع) ٤(



 
 ٢٢ 
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خذ مترة فجعلها يف أ ثم أتبعه املاء ثم قام فدخل بيت متر الصدقة ودخل معه الغالم ف،يقىض بوله
 .)١( ) الصدقة ال حتل لناّ إن:وقال صفيه فاستخرجها النبي 

، أحدمها )٢ ()ُّالدلدل(ً معه أحيانا عىل بغلته الشهباء ُ كان يركبهامبولعظيم قدرمها عنده 
 .ُقدامه والثاين خلفه

ّلقد قدت بنبي اهللا : ِروى مسلم يف صحيحه بسنده من حديث إياس عن أبيه قالفقد  ُ  صُ
 .)٣(ُ هذا قدامه وهذا خلفهصّخلتهم حجرة النبي دحتى أ الشهباء تهواحلسن واحلسني بغل

 من ذلك حادثة ّبلهام من حني آلخر، ويروي لنا أبو هريرة ُويق حينو عليهام صكان 
 .فريدة

 وهـو ص األقرع بـن حـابس أبـرص رسـول اهللا ّأن روى أبو داود بسنده عن أيب هريرة 
ٍ يل عرشة من الولد ما فعلت هذا بواحد منهمّإن: ًقبل حسينا فقالُي ْمـن «: صفقال رسول اهللا . ُ َ

ُال يرحم ال يرحم َ«)٤(. 
 .)٥ (»وما أملك لك أن نزع اهللا الرمحة من قلبك«ية ويف روا

                                                                                                                         

إسناده صحيح، رجاله : بسند صحيح، وقال الشيخ شعيب األرنؤوط) ١٩٠٨٢(مسند أمحد، حديث رقم ) ١(
 .ثقات رجال الصحيح غري عيسى بن عبد الرمحن وأيب ليىل، فقد روى هلام أصحاب السنن

)        ٤/٢٠٢املعجم األوسط (وقد روى الطرباين يف ، »ُّالدلدل«غري  بغلة شهباء صرسول اهللا  ل مل يكن)٢(
ملا اهنزم املسلمون يوم :  قال، عن أنس ُّالدلدلّما يؤكد أن البغلة الشهباء الواردة يف األحاديث هي 

 . .. عىل بغلته الشهباء وكان اسمها دلدلصحنني ورسول اهللا 
 ).٢٤٢١( رقم بكتاب الفضائل، باب من فضائل احلسن واحلسني صحيح مسلم، ) ٣(
حديث رقم  )١١/٢٩٨( ورواه عبد الرزاق يف مصنفه وصححه األلباين، )٥٢٢٠( يف السنن رواه أبو داود )٤(

 .إسناده صحيح عىل رشط الشيخني:  وقال األرناؤوط)٧٦٣٦( ، ومن طريقه أمحد يف مسنده)٢٠٥٨٩(
 .احلسن بدل احلسني: ولكن بلفظ) ٢٣١٨(ومسلم ) ٥٦٥١(رواه البخاري واحلديث 

 .صحيح عىل رشط البخاريإسناده : وعلق شعيب األرناؤوط، )٥٥٩٥(صحيح ابن حبان رقم ) ٥(
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 صكـان رسـول اهللا : قـال ِويف صحيح ابن حبان بسنده عن أيب سلمة عـن أيب هريـرة 
ُيدلع لسانه للحسني، فريى الصبي مح  اهرأأال : بـن بـدربـن حـصن  عيينةفقال له . ًرة فيهش إليهُ

مـن «: صفقال رسول اهللا . ه وما قبلته قط قد خرج وجهالولدواهللا ليكون يل ف ،نع هذا هبذايص
 .)١ (»ُال يرحميرحم ال 

ّ أو أن التعليق منهام كان يف حادثة واحدة، صوال مانع من حدوث الواقعتني مع النبي 
ِنقلها الرواة مفرقة كام جيوز أن يكون أحد الرواة قد وهم يف اسم القائل، فجعل أحدمها مكان  َ ّ ُ

ٍ يف مسجده ونادوه بصوت عال صِ قدم إىل رسول اهللا ، ملا )٢ (ّفإن األقرع بن حابس .اآلخر

M Â، فنزلت فيهم اء حجرته أن اخرج إلينا يا حممدرمن و  Á À ¿ ¾ ½

Å Ä  ÃL)ٌا من األعراب اجلفاة، وذلك طبع أملته عليهم طبيعة و، فقد كان)٣ َ
ُاألعراب القاسية التي يصعب التحرر من آثارها وإن حسن إسالم املرء َ. 

 
 

 
 

                                                                                                                         

 )١٠/٣٩٥(ومسند أيب يعىل ، إسناده حسن: وعلق شعيب األرناؤوط، )٦٩٧٥(صحيح ابن حبان رقم ) ١(
 .رجاله ثقات): ٦١١٣( احلديث األخري وعلق حسني سليم أسد عىل) ٦١١٣،٥٨٩٢،٩٨٣(رقم 

 مع صقدم عىل رسول اهللا .، ومن املؤلفة قلوهبم يف اإلسالمصحايب، من سادات العرب يف اجلاهلية )٢(
 ًشهد حنينا،  فأسلموا»من متيم«د من بني دارم عطارد بن حاجب يف أرشاف بني متيم بعد فتح مكة يف وف

وكان مع خالد بن ،  ل إىل دومة اجلندل يف خالفة أيب بكرورح.  وسكن املدينة.وفتح مكة والطائف
 .واستشهد باجلوزجان يف أكثر وقائعه حتى الياممة وليد ال

 ).٤(سورة احلجرات آية ) ٣(
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  روايات في التسمية ال تصح
ِ  لسبطه صُحفلت بعض مصادر التاريخ واألخبار بروايات ضعيفة منكرة يف تسمية النبي 

 :، وهيُ لشهرهتا بني الناسهاالتنبيه علياقتىض احلديث احلسني هبذا االسم، 
فجاء  ،ًملا ولد احلسن سميته حربا«:  قال ما رواه هانئ بن هانئ عن عيل :األوىلالرواية 
ُ أروين ابني ما سميتموه: فقالصرسول اهللا  ُْ َّ د ِلُ فلام و،سنَبل هو ح:  قال،ًرباَ ح: قلت: قال؟ َُ

ًاحلسني سميته حربا ُ ُْ َّ ُ أروين ابني ما سميتموه: فقالص فجاء رسول اهللا ،َ ُْ َّ  ،ً حربا: قلت: قال؟َُ
ًد الثالث سميته حرباِلُ فلام و، بل هو حسني:قال ُ ُْ َّ  أروين ابني ما : فقالصلنبي  فجاء ا،َ

ُسميتموه ُْ َّ ٌ بل هو حمسن: قال،ً حربا: قلت؟َُ ِّ َ ُ سميتهم بأسامء ولد هارون شرب وشبري : قال،ُ ِ َ ََ ُ َّ
ُومشرب ِّ َُ َ« )١(. 

 :ّ ال نصيب هلا من الصحة، وذلك– فيام نحسب –وهذه الرواية 
، وقال )٢( ُمنكر احلديث:  سعد، وقد قال عنه ابن»هانئ بن هانئ«ّ ألن يف سند الرواية ً:أوال

 جلهالة حاله، وقال ابن ؛ُال يعرف، وأهل العلم باحلديث ال ينسبون حديثه: اإلمام الشافعي
 .)٣(جمهول: املديني
ثم  »حرب«ُ جمانبة السم ص أن يرى من النبي ُ أنه يستبعد من عيل بن أيب طالب :ًثانيا

ُيرص عىل تسمية كل ابن يولد له هبذا االسم ُ. 

                                                                                                                         

َّوابن حبان ) ١/٩٨(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) ١(  رقم ٣/٩٦(والطرباين ) ٣/١٦٥(واحلاكم ) ٦٩٥٨(ُِ
٢٧٧٣.( 

 ).٦/٤٧١ (الطبقات الكربى) ٢(
 ).١١/٢٣(هتذيب التهذيب ) ٣(



 ٢٥ 
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 صُكانت يف اليوم السابع، فهل يعقل أن يكون النبي  ّ عىل فرض أن تسمية الثالثة :ًثالثا
ًمنشغال عن تسمية  ُسميتموهما : يأيت كل مرة ليسأل، فً واحدا تلو اآلخرأحفاده الثالثةُ ُْ َّ ّ؟ ثم يغري َُ ُ

 !االسم؟
ٌحمسن«زيادة ّأن  :ًرابعا ِّ َ ُمشرب« و» ُ ِّ الم من مناكري هانئ بن هانئ التي ً ابنا هلارون عليه الس»َُ

عن حييى  »معجمه«يف الطرباين احلافظ عند ُال يتابع عليها، فللحديث طريق آخر ِانفرد بذكرها و
ًكنت رجال  :قال عيل : عن سامل بن أيب اجلعد قالأخربنا األعمش : بن عيسى الرميل التميمي

  احلسن ، فلام-  صسامه رسول اهللا ًد احلسن مهمت أن أسميه حربا ، فِلُ، فلام وأحب احلرب
إين سميت « :ص، وقال احلسني ص، فسامه رسول اهللا ًولد احلسني مهمت أن أسميه حربا

ًشربا وشبريا: بني هارونابني هذين باسم ا ً«.  
ة، ؛ سامل بن أيب اجلعد عن عيل مرسل؛ كام قال أبو زرعضعيف منقطع: والرواية سندها

 .)١(  ابن حجر احلافظ؛ كام قالوالرميل صدوق خيطىء
ًأدعى للقبول من سابقتها، فإهنا ذكرت أن عليا وهي عىل ضعفها  ّ هم بتسمية احلسن ّ

ّحربا لكنه مل يسمه إذ سبقه النبي  ُ ، وكذا احلال ص إىل تسميته باحلسن، فاحرتم رغبة النبي صً
 .يف تسمية احلسني 

ِّحمس«ِ اآلتية مل تتضمن ذكر ّكام أن رواية سلامن  َ ُمشرب« هذا وال » ٌنُ ِّ  .، فتأمل»َُ
ّوكل من يدعي وجود أبناء له عليه السالم أبناء هبذه األسامء، ارون ُيعرف هلأنه ال  :ًخامسا ُ

ً فضال ًشاهدا لرواية أخرى هبذا االسم إنام يعتمدون عىل هذه الرواية وهي كام ترى ال تصلح
 .صاحلة لالستداللعن أن تكون 

                                                                                                                         

 ).١٨٤-٨/١٨٣(سلسلة األحاديث الضعيفة ) ١(



 
 ٢٦ 
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 الذي يدين به أهل  عىل سبيل االستئناس وهو الكتاباخلروجِوعند العودة إىل سفر 
: ُصحاح السادس منه يعدد أبناء هارون عليه السالم فيقولًالكتاب هيودا ونصارى، نجد اإل

َوأخذ هارون أليشابع « َ َ َ عميناداب أخت نحشون زوجبنتَ َ ِّ و يه ناداب وأب: له، فولدت لهةَ
 .)١( »َوألعازار وإيثامار
ِّبناء هارون عليه السالم عند أهل الكتاب، فمن أين جاء شرب وشبري ومشرب؟فهؤالء هم أ َُ َ! 

ّ أن الذي سمى احلسن واحلسني ثبت منعارضة ملا ُمحمل النقاش الرواية ّأن  :ًسادسا  بّ
 .ً ال عليا  صهو النبي 

 

 : الرواية الثانية
ُسميتهام «: صقال رسول اهللا :  قالعن سلامن  ْ َّ ْ باسم ابني –ن واحلسني احلس:  يعني–َ

ًشربا وشبريا: هارون ً َ« )٢(. 
َّبرذعة بن عبد الرمح :يف إسناد الروايةو َْ يروي أحاديث مناكري ال : ، قال عنه ابن حباننََ

 .)٤( له مناكري: ، وقال الذهبي)٣(أصول هلا، هيم فيها ال جيوز االحتجاج به
اجلـرح «، وابـن أيب حـاتم يف »بـريالتـاريخ الك«ذكـره البخـاري يف  :ريثُ بن حووفيه عمر

ًومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال )٥(»والتعديل ً. 

                                                                                                                         

 ).٦/٢٣( ِسفر اخلروج ) ١(
 والديلمي) ٢/١٤٧/ ١ (التاريخ يف والبخاري ،) ٢٧٧٨/ ١٠١/ ١ (الكبري املعجم يف الطرباين أخرجه )٢(

)٢١٧/ ٢(. 
 ).١/١٩٨( املجروحني )٣(
 ).١/٣٠٣( ميزان االعتدال )٤(
 ).٦/٢٢٦( واجلرح والتعديل )٦/٣٢٢( التاريخ الكبري )٥(



 ٢٧ 
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 .)١(إسناده جمهول: عن هذا احلديث» التاريخ الكبري« البخاري يف وهلذا قال
 

 : الرواية الثالثة
حـني رضهبـا املخـاض يف لكنـت فـيمن حـرض فاطمـة «: عن سودة بنت مرسح قالت

فـإذا هـي : إهنـا ملجهـودة يـا رسـول اهللا، قـال:  كيف هي؟ قلـت: فقالصٍنسوة، فأتانا النبي 
ٍفوضعت، فرسوه، ولفوه يف خرقة صفراء، فجاء رسـول :  قالت.وضعت فال تسبقيني فيه بيشء

ٍقد ولدت غالما ورسرته وللففته يف خرقة، ائتيني به: ما فعلت؟ قلت:  فقالصاهللا  فأتيته به، . ً
 :  فقـالس، فجـاء عـيل )٢(ِ بيضاء، وتفل يف فيه، وألبأه بريقهٍفألقى اخلرقة الصفراء، ولفه يف خرقة

ّما سميته يا عيل؟ قال ال، ولكن حسن وبعده حـسني، وأنـت : ًسميته جعفرا يا رسول اهللا، قال: َ
 .)٣(»أبو حسن اخلري

ٌعيل بن ميرس، عن عمر بن عمري، عـن ابـن فـريوز، إسـناد :  قال الذهبي عن إسناد الرواية ْ َ َ َّ ُُ ُ ُّ
 .)٤(ٌم، واملتن باطلمظل

 .)٥(»إسناده جمهول «: عن ابن عبد الرب أنه قال»إلصابةا«نقل ابن حجر يف و
 .)٦(عيل بن ميرس فمن فوقه: ملجهولني وهذا إسناد مسلسل با: وقال األلباين

                                                                                                                         

 ).٢/١٤٧( التاريخ الكبري )١(
ِصب ريقه يف فيه كام يصب اللبأ يف فم الصبي، وهو أول ما حيلب عند الوالدة: أي) ٢(   .)٤/٢٢١ النهاية(. ِّ

  ).٧٨٦:  رقم٢٤/٣١١(و ) ٢٥٤٢:  رقم٣/٢٣(أخرجه الطرباين  )٣(

  ).٣/١٥٨( ميزان االعتدال )٤(

  ).سوادة ويقال سودة بنت مرسح: ١١٣٥٤( ترمجة رقم –اإلصابة يف متييز الصحابة  )٥(

  ).٨/١٨٦( سلسلة األحاديث الضعيفة )٦(



 
 ٢٨ 
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قـال ابـن ،  الكـويف الطحـانيمعـُوهو أبـو ن،  التيميدُرضار بن رص :السند غري اجلهالةيف و
:  وأبـو نعـيم النخعـي، وقـال البخـاري–رضار بـن رصد :  يعنـي–الكوفة هذا ابان بّكذ: معني
 . )١(ضعيف: ، وقال الدارقطنيليس بثقة: وقال النسائي.  احلديثمرتوك

 

 : الرواية الرابعة
فـدعاين : قال ه جعفرّد احلسني سامه بعمِلُو د احلسن سامه محزة، فلامِلُملا و«: قال عن عيل 

َين أمرت أن أغري اسم هذينِإ:  فقالصرسول اهللا  ِّ َْ ُ َ ُْ ُ َفـساممها حـسن،  ورسوله أعلم اهللا:لتُ فق،ِِّ َّ ََ ُ ًا َ
 .)٢ (»ًانُوحسي

ذكره حممد بن سعد يف الطبقة الرابعة مـن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، : ويف إسناد الرواية
 أبـو  وقـال،  ضـعيف:وقال النسائي،  وكان منكر احلديث ال حيتجون بحديثه:أهل املدينة وقال

وقـال أبـو معمـر .  لـيس بـالقوي، احلـديثّ لني:وقال أبو حاتم .زرعة خيتلف عنه يف األسانيد
 .)٣ ( ال أحتج به لسوء حفظه:وقال أبو بكر بن خزيمة، بن عيينة ال حيمد حفظها كان :القطيعي

ردئ احلفظ، جيئ باحلـديث عـىل : وقال ابن حبان، )٤ (ضعيف احلديث: وقال حييى بن معني
 .)٥(غري سننه، فوجبت جمانبة أخباره

                                                                                                                         

  ).١٣/٣٠٣( هتذيب الكامل )١(

  و أبـو يعـىل يف  مـسنده )  ١٢١٩ / ٧١٢ / ٢( و يف فضائل الـصحابة  ) ١٥٩ / ١ (املسندأخرجه أمحد يف  )٢(
   ).٢٧٧ /٤( و احلاكم  ) ١ ج٢٧٨٠رقم (  املعجم الكبري  الطرباين يفو) ١٤٧  /١(

  ).١٦/٨٠( هتذيب الكامل )٣(

  ).٤/١٢٧( الكامل يف الضعفاء )٤(

  ).٢/٤٨٤( ميزان االعتدال )٥(



 ٢٩ 
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ُوال يغرتن أحـد بحكـم احلـافظ ، ّلني احلديث، وهو حممد بن عقيل بن أيب طالبًوفيه أيضا  ٌ ّ
ّفإن املقبول عند احلافظ مرشوط بوجود متابعة له وإال ،  عليه بأنه مقبول»التقريب«ابن حجر يف 

ّفهو لني احلديث، وقد فصل ذلك يف مقدمته عىل التقري مـن لـيس لـه مـن : الـسادسة« :ب فقالّ
مقبـول، حيـث : احلديث إال القليل، ومل يثبت فيه ما يرتك حديثه من أجله، وإليه اإلشارة بلفـظ

 .)١( » احلديثّيتابع، وإال فلني
  .ُوحيث ال يوجد متابع ملحمد بن عقيل عىل حديثه هذا فإنه حيكم عىل حديثه بالضعف

 
  
  
  
  
  

                                                                                                                         

 ١مقدمة تقريب التهذيب ص  )١(



 
 ٣٠ 
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  صفاته الَخلقية
، ولوضـوح هـذا الـشبه يف مالمـح وجهـه ص أشبه الناس بـالنبي  ن عيل ب احلسنكان
  وعـيل »بـأيب، شـبيه بـالنبي ال شـبيه بعـيل«ً يالعبه صغريا بقولـه  كان أبو بكر ونحره 
 .)١(يضحك

دون  صّلنبـي بجـسد ا ًكـان شـبيها جسده  ّتذكر أنّإن ثمة روايات ف  احلسني أما أخوه
 . مالمح وجهه

احلـسن أشـبه «:  قالعن هانئ بن هانئ عن عيل بن أيب طالب  هي بسندروى الرتمذفقد 
 أسـفل مـن كـانمـا  ص رسـول اهللابواحلسني أشبه ،  ما بني الصدر إىل الرأسصبرسول اهللا 

  .)٢(ذلك
ه أن ينظر إىل أشبه النـاس برسـول َ رسْنَم« عن عيل بن أيب طالب  هوروى الطرباين بسند

ًه خلقا ولونا فلينظر إىل احلسني بن عيل ما بني عنقه إىل كعبصاهللا  ً«) ٣(. 
عن عاصم بن كليب عن أبيه عن القاسم بن مالك فروة بن أيب املغراء عن  ابن عساكر ذكرو

أذكرت احلسني بن عـيل حـني رأيتـه؟ :  يف املنام فذكرته البن عباس فقالصّرأيت النبي : قال
ُقلت ُإنا كنا ن: لنعم واهللا ذكرته بكفيه حني رأيته يميش، قا: ُ  .)٤ (صهه بالنبي ِّشبِ

                                                                                                                         

 ).٣٥٤٢( رقم لبخاري حديثا )١(
فيه هانئ بن هانئ وهو مستور، ، و)١٥/٤٣٠( وابن حبان يف صحيحه )٥/٦٦٠(أخرجه الرتمذي ) ٢(

 .األلباينالشيخ ضعفه واحلديث 
 .هبرية بن يريم  وإبراهيم بن يوسف لضعف ضعيف ، واألثر)٢٧٦٨( رقم )٣/٩٥(املعجم الكبري ) ٣(
وابن عساكر ) هـ٢٢٥املتوىف (، واألثر ضعيف، لالنقطاع بني فروة بن أيب املغراء )١٤/١٣٥(تاريخ دمشق ) ٤(

 ). هـ٥٧١ املتوىف(



 ٣١ 
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 يـشبه وجـه كان وجه احلسن: حاك احلزامي قالَّحدثني حممد بن الض: وقال الزبري بن بكار
 .)١ (ص جسد رسول اهللا  وكان جسد احلسني يشبهصرسول اهللا 

َأيت«: ، ونصه البخاريالذي رواه   أنس بن مالكولكني تأملت حديث ِ ُ عبيد اهللاُ ْ َ  بن زياد ُ
ٍالم فجعل يف طست فجعَّ السليه عنياحلس رأسب ِْ َ َ َ َِ ْ ينُكلُ ِ حسنه  يفُت وقالَ ِ ْ  نا كـ:فقال أنس ًا،يئشُ

ْأشبههم برسول اهللا ُ َ َ ْ ً وكان خمضوباص َ ُ ْ ْ بالوسمَ  .)٣(»...)٢(ةَ
: قال أنس بن مالك ّين أن ريمن طريق حفصة بنت سبسند صحيح عند الرتمذي هو و

 ما رأيت مثل :ولاحلسني فجعل يقول بقضيب له يف أنفه ويق برأس كنت عند ابن زياد فجيء«
 . )٤(»ص أما إنه كان من أشبههم برسول اهللا : قلت:قال، ًهذا حسنا

ال كام دلت عليـه ، ًالوجه أيضامالمح كان يف   واحلسني صالنبي ّفظهر يل أن الشبه بني 
شبه احلـسني   فلامذا يذكر أنس وإال، ت الضعيفة السابقة التي حرصت الشبه يف اجلسدالروايا
 عبيد اهللا بن زياد بثغر احلسني الفاسق يف تعليقه عىل عبث ص بالنبي وثناياه؟  

 .ً بل من أكثر أهل بيته شبها بهصً كان شبيها للنبي ّفبان بذلك أن احلسني 

                                                                                                                         

َّ، والرواية ضعيفة جلهالة حممد بن الضحاك، ولغرابة حكاية ابن  ط املعارف)٨/١٥٠( البداية والنهاية) ١(
 حتى يعرف الشبه بينه ص وهو مل يدرك النبي بواحلسني  واحلسن صَّالضحاك الشبه بني النبي 

 .وبني غريه من الناس
ُنبت خيتضب به يميل إىل سو: الوسمة )٢( ُْ  ).٧/٩٦فتح الباري البن حجر  (ادَ
 ).٣٥٣٨( رقم ب، باب مناقب احلسن واحلسني صكتاب فضائل أصحاب النبي صحيح البخاري، ) ٣(
، واحلديث )٣٧٧٨(رقم ، حديث ب جامع الرتمذي، كتاب املناقب، باب مناقب احلسن واحلسني)٤(

 .صححه الشيخ األلباين



 
 ٣٢ 
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ِ  هو أمر جبل عليه وليس من اصن كان ذلك النوع من الشبه بينه وبني النبي ِولئ ُ  ختيـاره،ٌ
 عىل مستوى اخلضاب صُمظاهر املشاهبة بينه وبني النبي ً كان حريصا عىل إمتام ّفإن احلسني 

 .وغريه
ُقلت لعبيد اهللا بن أيب يزيد: بسنده عن سفيان قالعىل َأبو يروى   بـن عـيل؟ارأيـت حـسني : ُ

ُود الرأس واللحية إال شعريات هاهنا يف مقدم حليته فـال أدري أخــسأ: الـق ب وتـرك ذلـك ِضِ
 .)١( ... ذلكه غريأو مل يكن شاب من، صًاملكان تشبها برسول اهللا 

 ج ابـن جـري، فقد نقل احلافظ الذهبي عن شديد سواد الرأس واللحيةوقد كان احلسني 
 .)٢(ُرأيت احلسني يصبغ بالوسمة كان رأسه وحليته شديدي السواد:  قوله عن عمر بن عطاء

 

 

  لباسه وزينته
 الـذين )٤( َ، شأنه يف ذلك شـأن غـريه مـن الـصحابة)٣ ( من الثيابّيلبس اخلز كان احلسني 
ّلشهرة والتميز عن الناسّترفعوا عن طلب ا ُ. 

                                                                                                                         

 هإسناد: ًاحلسني بن عيل، وقال حسني سليم أسد معلقامسند ) ٦٧٧٣(رقم ) ١٢/١٤٤(مسند أيب يعىل ) ١(
 .صحيح

 ط املعارف، وتاريخ اإلسالم يف ترمجة )٨/١٥٠(، والبداية والنهاية )٣/٢٨١( سري أعالم النبالء  :انظر) ٢(
 .ساحلسني 

 ).١٥/١٣٦(تاج العروس . ريسمِبإوف ُ ما ينسج من صوابِّ من الثيُّزاخل )٣(
ّثوب خز « أنه لبس مخيصة وهي عن عيل بن أيب طالب ) ٦/١٩(بة يف املصنف  فقد روى ابن أيب شي)٤(

ّمعلم ّ أنه لبس عاممة خز، وثوب عن أنس بن مالك ).٧/٢٣(، وروى ابن سعد يف الطبقات الكربى »ُ
 .ّخز
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ٍّرأيت احلسني بن عـيل وعليـه عاممـة خـز: ُّروى الطرباين بسنده عن السدي قال  قـد خـرج َ
 .)١(شعره من حتت العاممة

ّوروى أيضا بسنده عن الشعبي قال  .)٢(ىل احلسني بن عيل وعليه ثوب خزُدخلت ع: ً
ِ حرصه عىل التختم بشهر رمضان، والتخـتم مـن ّرواية الشعبي عن ختتم احلسني ُوتفيد 

 . العادات ال العباداتُسنن
 .)٣ (رأيت احلسني يتختم يف شهر رمضان:  الشعبي قالفعن

  . أنه كان يتختم باليسارّطريقة ختتمهيف   واملروي عنه

 .)٤( كان احلسن واحلسني يتختامن يف يسارمها:ذي بسنده عن حممد الباقر قالروى ذلك الرتم
ّالباقر أيضا أن عن الطرباين وعند  .)٥( كان يتختم يف اليسار احلسني بن عيل ً

 .ًه أيضابيمينه وبشاملّ ختتمه صن رسول اهللا ع قد ثبتو
 يف هـذه صكـان خـاتم النبـي «: قـال  أنس بن مالك مسلم يف صحيحه عنروى فقد 

 .) ٦(» اليرسىوأشار إىل اخلنرص من يده

                                                                                                                         

رواه : ) ٨٦٧١( رقم )٥/٢٥٦(جممع الزوائد  يف  اهليثميقال، )٢٧٩٦( رقم )٣/١٠٠(املعجم الكبري ) ١(
 .رباين ورجاله ثقاتالط

ورجاله  : ٨٦٧٢رقم ) ٥/٢٥٧(جممع الزوائد  اهليثمي يف قال، و)٢٧٩٧( رقم )٣/١٠١(املعجم الكبري ) ٢(
 .ثقات

 .)٣/٢٩١(سري أعالم النبالء ) ٣(
صحيح : قال األلباين ).١٧٤٣(رقم ، باب لبس اخلاتم باليمني، حديث  كتاب اللباس،الرتمذي جامع )٤(

 .موقوف
 .، وفيه طاهر بن أيب أمحد الزبريي وهو جمهول)٢٧٩٨( رقم )٣/١٠١(م الكبري  املعج)٥(
 ).٢٠٩٥(، حديث رقم باب يف لبس اخلاتم يف اخلنرص من اليدصحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، ) ٦(
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رأيت ابن عباس يتختم يف يمينه «: ن الصلت بن عبد اهللا بن نوفل قالعجامع الرتمذي ويف 
 .)١(»يتختم يف يمينه ص رأيت رسول اهللا :وال إخاله إال قال

 ،عـن ذلـكرأيت ابن أيب رافع يتختم يف يمينـه فـسألته «: محاد بن سلمة قالًوفيه أيضا عن 
 يتخـتم ص النبي كان : وقال عبد اهللا بن جعفر،نه رأى عبد اهللا بن جعفر يتختم يف يمينهأفذكر 

 .) ٢(»يف يمينه
 .) ٣( صىل اهللا عليه وسلم كان يتختم يف يمينه النبيّأن عن أنس سنن النسائي ويف 

واز التخـتم ىف مجعوا عـىل جـ فـأ،وأما احلكم ىف املـسألة عنـد الفقهـاء«: قال اإلمام النووي
 فتخـتم ؟ واختلفـوا أيـتهام أفـضل، واحـدة مـنهامكراهة يف وال ، اليساروعىل جوازه يف، اليمني

 .)٤( » ... وكثريون ىف اليسار،كثريون من السلف ىف اليمني
الطرباين بـسنده ذلك  روى ؛مةْسَكان خيضب بالو أنه  زينته التي اعتاد عليها ُا روي يفومم

 .)٥ ( خيضبان بالسوادبرأيت احلسن واحلسني : الاب قخبعن قيس موىل 
 .)٦ (ّكان احلسني بن عيل خيضب بالسواد: ّويف مصنف عبد الرزاق بسنده عن الزهري قال

                                                                                                                         

 ).١٧٤٢(جامع الرتمذي، كتاب اللباس، باب لبس اخلاتم باليمني، حديث رقم ) ١(
 ).١٧٤٤(للباس، باب لبس اخلاتم باليمني، حديث رقم  جامع الرتمذي، كتاب ا)٢(
 .صحيح: ، وقال األلباين)٥٢٨٣( سنن النسائي، كتاب الزينة، موضع اخلاتم، حديث رقم )٣(
 ).١٤/٧٢(رشح النووي عىل صحيح مسلم ) ٤(
 وفيه عن أنس أن احلسني كان) ٢٧٧٩(، وانظر احلديث رقم )٢٧٨٢( رقم )٣/٩٨( املعجم الكبري) ٥(

  خيضبان برأيت احلسن واحلسني : يث قالروفيه عن العيزار بن ح) ٢٧٨١(بالوسمة، ورقم  ضبخي
 .باحلناء والكتم

 ).٢٠١٨٤( رقم )١١/١٥٥(مصنف عبد الرزاق ) ٦(



 ٣٥ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

وأما خضب الشيب فقـد وردت بـه األدلـة الـصحيحة،  «:»السيل اجلرار «يفالشوكاين  قال
رسـول  ُن حديث أيب هريرة قالوورد ما يدل عىل تأكيد مرشوعيته كام يف الصحيحني وغريمها م

 اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم وأخـرج أمحـد وأهـل الـسنن وصـححه ّ إن:صاهللا 
ّإن: الرتمذي من حديث أيب ذر  أحسن ما غريتم به هذا الشيب احلنـاء والكـتم، واألحاديـث يف ِ

رمجـة الرجـل يف الباب كثرية وقد كانت هذه السنة مشتهرة بني السلف، حتى كانوا يذكرون يف ت
 )١ (»...َالغالب أنه كان خيضب أو ال خيضب

 

 MQP O NR L 
 ِلباسه وزينته الباطنـةعن زينته الظاهرة أن نتحدث و ِللباس احلسني السابق ِناسب ذكرنا 

 .إيامنه وتقواه: أي
ِّ مثـاال للُكمـل مـن ، وقـد كـان احلـسني والتالزم بني الظاهر والباطن سيام أهل اإليـامن ً

ًال إيامنا وخلقا وسمتاالرج ً ًُ. 
والقلب إذا استغنى بام فاض عليه من مواهب ربه وعطايـاه الـسنية «: ّيقول ابن قيم اجلوزية

ع الطمأنينـة والـسكينة والرضـا َلـِع عىل النفس خَلَخَ ف،ناسبهاُ تًلعاِخلع عىل األمراء والرعية خ
 وذلك ألهنا جانست القلـب ،ة بانرشاح ورضا ومبادرً فأدت احلقوق سمحة ال كظام،واإلخبات

 ً فصارت له وزير صـدق بعـد أن كانـت عـدواًحينئذ ووافقته يف أكثر أموره واحتد مرادمها غالبا
 بالعداوة فال تسأل عام أحدثت هذه املؤازرة واملوافقة من طمأنينة ولذة عيش ونعـيم هـو ًبارزاُم

يـنهام بـل عـدهتا وسـالحها كـامن دقيقة من نعيم أهل اجلنة هذا ومل تضع احلرب أوزارها فـيام ب

                                                                                                                         

 .وهذا الكالم املطلق يف اخلضب بغري السواد أما بالسواد ففيه خالف، )٤/١٢٦(السيل اجلرار ) ١(



 
 ٣٦ 
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متوار لوال قدرة سلطان القلب وقهره حلاربت بكل سالح فاملرابطة عىل ثغري الظاهر والبـاطن 
 .)١ (»فرض متعني مدة أنفاس احلياة

وقد مجع سبحانه بني اجلاملـني أعنـي مجـال الظـاهر ومجـال «: »مدارج السالكني«ويقول يف 
 .الباطن يف غري موضع من كتابه

ـــه تعـــاىل : هـــا من  ML K J I H G F E DM P O Nقول

QL)٢(. 
فهـن حـسان الوجـوه خـريات  )٣ (M , +-L  ومنهـا قولـه تعـاىل يف نـساء اجلنـة 

 .األخالق
 .ور مجال القلوبفالنرضة مجال الوجوه والرس )٤(MS R QLومنها قوله تعاىل 
النظر جيمـل فالنرضة تزين ظواهرهم و )٥(M- ,  +  * )/ .    Lومنها قوله تعاىل 

 .)٦(»بواطنهم
ٍ وخالهلا من صرب وجلد وتوكل معركة الطفُ قبيل ّشك أن ما ظهر من احلسني وال  ٍ َ ٍَ

 .هو شاهد عىل ما يف قلبه من اإليامن العميق باهللا تعاىل وبقضائه وقدرهٍوثبات أمام األعداء، 

                                                                                                                         

 ).١/٦٣(طريق اهلجرتني ) ١(
 ).٢٦(سورة األعراف آية  ) ٢(
 ).٧٠(سورة الرمحن آية ) ٣(
 ).١١(سورة اإلنسان آية ) ٤(
 ).٢٣-٢٢(سورة القيامة آية ) ٥(
 ).٣/٣٠٠(مدارج السالكني ) ٦(



 ٣٧ 
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 خلصم يف ميدان الصربوأما املصابرة فهي مقاومة ا«: ّويف هذا املعنى يقول ابن قيم اجلوزية
½ M قال اهللا تعاىل .وقوعها بني اثنني كاملشامتة واملضاربةي فاعلة تستدعُفإهنا م  ¼

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾L  فأمرهم بالصرب وهو حال
 الثبات واللزوم ي واملرابطة وه، حاله يف الصرب مع خصمهي واملصابرة وه،الصابر يف نفسه

 وقد يصرب ،رابطُصابر وال يُ وقد ي،رب العبد وال يصابر فقد يص،قامة عىل الصرب واملصابرةواإل
 الفالح ّ مالك ذلك كله التقوى وأنّ فأخرب سبحانه أن،صابر ويرابط من غري تعبد بالتقوىُوي

فاملرابطة كام أهنا لزوم الثغر الذي خياف  MÅ Ä Ã ÂLموقوف عليها فقال 
ن يطان فيزيله عخل منه اهلوى والش فهي لزوم ثغر القلب لئال يد،هجوم العدو منه يف الظاهر

 .)١( »مملكته
ال يريدون غريه، فعرض عىل من معه النجاة  القوم يريدونه، ّيعلم أن  نيكان احلس

 .سيبقىّبأنفسهم، عىل اهلالك معه، وأعد نفسه للقاء عدوه ولو مع بضعة نفر ممن 
َمن أحب أن ينرصف إىل أهله يف ليلته هذه فقد أ:  ألصحابهقال ْ ِ له، فإن القوم إنام ُتذنَ

َعيل د: فقال مالك بن النرض. يريدونني ًال، َهذا الليل قد غشيكم فاختذوه مج: فقال. ٌين ويل عيالّ
ٍليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ثم اذهبوا يف بسيط األرض يف سواد هذا الليل 

ّإىل بالدكم ومدائنكم، فإن وين هلوا عن طلب غريي فاذهبوا فلو قد أصاب ُ القوم إنام يريدوننيِ
 .)٢(.... ُحتى يفرج اهللا عز وجل

                                                                                                                         

 ٢١عدة الصابرين ص  )١(
 .)١١/٥٣٠( البداية والنهاية )٢(
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 بلـسان وهـو يقـولمنهـا رؤيـا فاسـتيقظ إىل العراق  همسريُوقبل ذلك يذكر أنه قد رأى يف 
ِا هللا وإنا إليه راجعون واحلمد هللا رب العاملنيَِّنإ: املؤمن املطمئن ًرأيت فارسا عـىل فـرس وهـو . ِ

ُي إليهم فعلمت أهنا أنفسنا نِْرسَنايا تالقوم يسريون وامل: يقول ُ  .)١(ِعيت إليناِ
ًجئ إىل خالقـه مؤكـدا ثقتـه بـه وتوكلـه تل يتراهتتجلجل األفئدة، حيث املعركة، أرض يف و
ٍاللهم أنت ثقتي يف كل كرب، ورجائي يف كل شدة«: بقولهعليه     يل يف كـل أمـر نـزل يبَ وأنـت،ٍ

ِثقة وع ِدة، فكم مٌِ ٌ ٍّن هم يضعفَّ ُ الفؤاد، وتقل فيـه احليلـة وخيـذل فيـه الـصديق، ويـشمت فيـه َ ُ
ِالعدو، فأنزلته بك، وشكوته إليك رغبة فيك إليك عمن سواك، ففرجتـه، وكـشفته، وكفيتنيـه،  ًِ

َفأنت ويل كل نعمة وصاحب كل ح  .)٢ (»ٍسنة ومنتهى كل غايةٍ
ُت احلـسني حـني رأيـ«:  يف أرض املعركـةً واصـفا حـال احلـسني يقول عبد اهللا بن عامر
تـل ُد قـط قـًو اهللا ما رأيت مكثورا قـ عىل يمينه حتى انذعروا منه، فْنَاجتمعوا عليه حيمل عىل م

ُنانا منه، واهللا ما رأيت قبله وال بعده مثلهَأمىض ج ًأوالده وأصحابه أربط جأشا منه، وال ً...«) ٣( . 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .)١١/٥٢٦( البداية والنهاية) ١(
 ).١١/٥١٦(البداية والنهاية ) ٢(
 ).٨/٢٠٤( البداية والنهاية )٣(



 ٣٩ 
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  روايته للحديثفقهه و
ً عاملا، فقيهاسكان احلسني  ّوقد عده اإلمام ابن قيم اجلوزيـة يف . ً معدودا يف مفتي الصحابة،ً ّ

 .)١(من فقهاء الصحابة املقلني يف الفتيا» إعالم املوقعني عن رب العاملني«
ً مقالنيف الرواية كحاله يف الفتيا، كا  احلسني وحال وأبيه عـيل ص   يف الرواية عن النبي ُ

الروايـة عـن كثـرة ُ من الصحابة الـذين مل يعرفـوا ب وسائر الصحابة، شأنه يف ذلك شأن كثري
 .صالنبي 

 :رينولعل ذلك يرجع يف ظني إىل أم
 التورع عن الرواية: امأوهل

 صهيبون من الرواية عن النبي فقد كان كثري من الصحابة رضوان اهللا عليهم يت
 .عنها خشية الغلط أو الوهمرعون يتوو

 ، فزع عنه حدث إذا منهم كان من«: ت عنوان حت»الكامل«وقد ذكر احلافظ ابن عدي يف 
 ، ص النبي عن احلديث قليل أنس كان:  عن حممد قال»الزيادة من حترجا ، قال كام أو:  وقال
 .ص اهللا رسول قال كام أو : قال منه فزع ص اهللا رسول عن حدث إذا وكان

 سمعت: قال فإذا مخيس كل مسعود ابن آيت كنت: قال األودي ميمون بن عمرو وعن
 شبيه أو ذلك، من قريب أو ذلك، فوق أو ذلك، دون أو: قال ثم أوداجه انتفخت اهللا رسول
 .)٢(قال كام أو بذلك،

                                                                                                                         

 . ط مكتبة الكليات األزهرية١/١٢إعالم املوقعني ) ١(
 ١/١٨الكامل البن عدي ) ٢(



 
 ٤٠ 
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ُصحبت« :قال يزيد بن ويف صحيح البخاري عن السائب ِ  بن وطلحة عوف بن الرمحن عبد َ
 أين إال ص النبي عن حيدث منهم ًأحدا سمعت فام عنهم، اهللا ريض ًوسعدا واملقداد اهللا عبيد

ّحيدث طلحة سمعت  .)١( »أحد يوم عن ُ
ً كان مقال يف الرواية عنفلعل احلسني  ِ  . وعن الصحابة لذلكص  النبيُ

 

 .ص بجده ِقرص فرتة لقاء احلسني : الثاين
، ويعني ذلك أنه كان يبلغ من العمر حـني السنة الرابعة من اهلجرةُ ولد يف وقد ذكرنا أنه 

 .ة الست سنواتُقراب ص ُتويف النبي
ًوعلامء احلديث يقبلون روايـة الـراوي إذا حتمـل الروايـة صـغريا بـرشط كونـه مميـزا أوان  ً ّ

ِالرواية، وبالغا أثناء تأديتها، وليس هذا مرادنا من اإلشارة إىل قرص فرتة لقاء احلـسني  ً بجـده 
 .ص

ِوإنام املراد أن صغر السن  ِوأن حفظ القرآنمظنة قلة الرواية عادة، ّ ِ من الصغار ليس كتحمل ّ
ُالرواية، فإن حفظ القرآن يف هذا العمر يعتمد فيه عىل التلقني وكثرة ترديد اآليات دون اشـرتاط  ِ ّ

ُبخالف حفظ احلديث الذي يسمع مرة واحدة أو مرتني ويعتمد فيه عىل حفظ  فهم معاين القرآن ُ ِ
 .ا عىل األقلاأللفاظ وإدراك املعنى اإلمجايل منه

 مـن »أسامء الصحابة الرواة وما لكل واحـد مـن العـدد«يف كتابه ابن حزم إلمام ا هّوقد عد
 .ثامنية أحاديثالذين رووا : ، أي)٢( أصحاب الثامنية ريض اهللا عنهم

ِّروى عن جده وأبيه وأمه «: احلافظ ابن حجرعن شيوخه يف الرواية والرواة عنه، فيقول أما 
َوخاله هند بن أيب هالة وعمر بـن اخلطـ ِ كينة َ وسـ، وزيـد عـيل:اب وعنـه أخـوه احلـسن وبنـوهِ

                                                                                                                         

 ).٣٨٣٥ (حديث رقم،  M  &  %  $  #  "  !L ، باب كتاب املغازيصحيح البخاري، ) ١(
 . ٣٧٠وتلقيح فهوم أهل األثر ص، ١٧٠صبة الرواة وما لكل واحد من العدد أسامء الصحا) ٢(



 ٤١ 
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 بـن أيب سـنان ٌ وسـنان،يميَّ التٌزْرُك و، والشعبي وعكرمة،)١(و جعفر الباقرب أ: وابن ابنه،وفاطمة
ُّيلَؤُّالد  .)٣( » ومجاعة)٢( والفرزدق، وعبد اهللا بن عمرو بن عثامن،ِ

 

  مشاركته في الفتوحات
جان حتت قيادة سعيد بن العاص األموي، وكذا شارك احلسني يف اجليش الذي قصد جر

، وكان يف اجليش الذي ظفر يف فتوحاتشامل )٤(اجليش الذي غزا إفريقيه مع عبد اهللا بن أيب الرسح
 .)٥( عىل مرص يف حدود سنة سبع وعرشين من اهلجرةًإفريقيه ملا كان عبد اهللا بن أيب رسح واليا

 حوايل سنة ثالثني من اهلجرة مع أمري اجليش وشارك احلسني يف اجليش الذي غزا طربستان
 احلسن واحلسني وعبد ص ، وكان يف اجليش من صحابة رسول اهللا )٦(آنذاك سعيد بن العاص

  .)٧(اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمر وعمر بن العاص وعبد اهللا بن الزبري
ية بن أيب كام شارك يف اجليش الذي غزا القسطنطينية سنة إحدى ومخسني يف عهد معاو

 .)٨(سفيان وكان اجليش بقيادة يزيد بن معاوية
                                                                                                                         

ّذكر يف الرواة عنه من جهة اإلرسال، وإال فإن الباقر وإن كان أدرك جده احلسني إذ ولد البـاقر عـىل أقـوال ) ١( ُِ
ًمن ست ومخسني إىل ثامن ومخسني بينام استشهد احلسني عام واحد وستني، لكنـه مل يكـن مميـزا فـال يـصح 

 .سامعه
َّمهام بن غالبوهو ) ٢( َ. 
 ).٨/٢٢٠(هتذيب التهذيب ) ٣(
 . هـ٣٠، هـ٢٦يراجع تاريخ الطربي حوادث سنة ) ٤(
 وكان اجليش يسمى جيش العبادلة لوجود العبادلة األربعة »بترصف« ط املعارف )٨/٤١(البداية والنهاية ) ٥(

 .ابن الزبري وابن عمر وابن عمرو بن العاص وابن عباس: فيه وهم
 . عىل يديه العديد من البلدانمل ختتلف املصادر يف أنه كان أمري اجليش وفتحت) ٦(
 .)٥/٧(املنتظم ) ٧(
 ).١٤/١٢٧(، وتاريخ دمشق ١٠٤ ط املعارف، وتاريخ اإلسالم ص)٨/١٥١(البداية والنهاية ) ٨(



 
 ٤٢ 
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  زوجاته وأوالده
 

 : »األكرب«ّعيل * 
وأما عيل األكرب بن حسني فقتل مع أبيه «): الطبقات(قال ابن سعد يف  كام ُوقد قتل يف الطف

 .)١ (»بنهر كربالء وليس له عقب
ُوأمه ليىل بنت أيب مرة بن عروة بن مسعود بن عامر ابن م  .عتب الثقفيُ

ّ هاشمي من »األكرب«ميمونة بنت أيب سفيان بن حرب بن أمية، فابنها عيل : وليىل هذه أمها
 .ّجهة أبيه ثقفي أموي من جهة أمه

 

 »زين العابدين « املعروف بـ»عيل األصغر«* 
مل يكن يف أهل البيت : قال عنه اإلمام مالكلذلك و وأفضلهم، وهو أشهر أوالد احلسني 

 .)٢(َو ابن أمةمثله وه
ُالسيد اإلمام زين العابدين اهلاشمي العلوي املدين يكنى أبا احلسني «: قال الذهبي يف ترمجته ّ ّ ِ

َّوأمه أم ولد، اسمها سالمة بنت ملك . أبو عبد اهللا: أبو حممد ويقال: أبو احلسن، ويقال: ويقال َ
ًغزالة ولد يف سنة ثامن وثالثني ظنا: الفرس يزدجرد وقيل ٍ ُ«) ٣(. 

ُحلسني اخلالف يف اسم أمه ثم خلصِوقد حكى ابن عنبة يف ترمجة عيل بن ا :   إىل القولَ
 عن والدة ص بام حصل له من والدة رسول اهللا  »ع« وقد أغنى اهللا تعاىل عيل بن احلسني «

، والعرب ال تعد غري عقد عىل ما جاءت به التواريخيزدجرد بن شهريار املجويس املولود من 
                                                                                                                         

 ).٥/٢١١(الطبقات الكربى ) ١(
 .)٤١/٣٧٣(تاريخ دمشق ) ٢(
 احلسني ووفيات األعيان البـن  وانظر تاريخ اليعقويب يف وفاة عيل بن)٤/٣٨٦(سري أعالم النبالء للذهبي ) ٣(

 .خلكان يف ترمجة عيل بن احلسني



 ٤٣ 
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 العرب  ولو اعتدوا بامللك فضيلة لوجب أن يفضلوا العجم عىلًيلة وان كانوا ملوكاللعجم فض
وقد هلج بعض العوام .  يعتد بهً ولكن ليس ذلك عندهم شيئا، ويفضلوا قحطان عىل عدنان

 بني النبوة » ع «مجع عيل بن احلسني :  بذكر هذه النسبة وقالوا» ع «ني  احلسيوكثري من بن
 أم أوالد » ع « فاطمة بنت احلسني ّ إنمث. ك بشئ ولو ثبت عىل ما عرفته لوليس ذ. وامللك 

 وهي فيام يقال من أم عىل زين العابدين ، فان  »ع« أيب طالب احلسن املثنى بن احلسن بن عيل بن 
 ً كان إماما »ع «كانت والدة كرسى فضيلة فقد حصلت ألوالد احلسن أيضا ، عىل أن احلسن 

 للحسن قط وهي الفضيلة التي ً جيب عليه طاعته ، ومل يكن احلسني إماما »ع «عىل أخيه احلسني 
 .)١ (»ماميةدة أو بغريها مما يقوله اإليلتجئ إليها بنو احلسن إن عورضوا بتلك الوال

  .نه، إذ كان بقية أخوته الذكور بال عقب كله ماحلسني  سلَون
ِنسل احلسني كله من قب: بو بكر بن الربقيأقال  ُ ُ ل ابنه عيل األصغر، وكان أفضل أهل زمانه َ

ّإن قريشا رغبت يف أمهات األوالد بعد الزهد فيهن حني نشأ عيل بن احلسني والقاسم : ويقال ً ّ
 .)٢(بن حممد، وسامل بن عبد اهللا

 : ومنها قوله فيه،ّوقصيدة الفرزدق مشهورة يف مدح عيل بن احلسني
 مــ العل رــــالطاه  النقي  التقي هذا                    هذا ابن خري عبـــــاد اهللا كلهم

 رمــــَل والـحـِ واحل هــ يعرف ُوالبيت    وطأته هذا الذي تعرف البطحاء 
 ركــن احلطيم إذا  ما جـــــاء  يستلم    يكاد يمسكه عرفـــان راحتـــه

                                                                                                                         

 ).١٩٣(عمدة الطالب ص) ١(
طبقات ابن سعد   يفس تراجم مفصلة عن عيل بن احلسني :انظر، و)٣٩٠-٤/٣٨٧(سري أعالم النبالء ) ٢(

ريخ  وتا)٢١٤(، واملعارف البن قتيبة )٦/٢٦٦(خ البخاري يطبقات خليفة بن خياط، وتارو، )٥/٢١١(
 .)٣/٢٦٦(، ووفيات األعيان )١٢/١٥(البن عساكر    دمشق



 
 ٤٤ 
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 مإىل مكــارم هــذا  ينتهي الكــــــر     ٌإذا رأته قريش قــال قــائـلهــا
َّإن عد أهــل التقى كانوا أئمتهم  هم: أو قيل من خري أهل األرض قيل     ُ
َهذا ابن فاطمة إن كنت  جاهلـه  بجده أنبيـــــاء اهللا قــد  ختـمـــــوا    ُ
َالعرب تعرف من أنكـــرت والعجم     َوليس قولك من هذا بضائـــره ْ َُ 
ْيغيض حياء ويغىض من مهــابته ُِ  )١( حـيــن  يــبـتســموال  يكــلم  إال     ً

 ص يف الثنـاء عـىل أصـحاب النبـي  مواقف مشهورة، وأقوال مأثورةّولعيل بن احلسني 
 :، منهاواالنتصار هلم

أال :  فلـام فرغـوا قـالأنه أتاه نفر من أهل العراق فقـالوا يف أيب بكـر وعمـر وعـثامن   -
ًوأمـواهلم يبتغـون فـضال مـن اهللا أنتم املهاجرون األولون الذين أخرجوا من ديـارهم : ختربوين

 .ال: ه أولئك هم الصادقون؟ قالواًورضوانا وينرصون اهللا ورسول
ِفأنتم الذين تبوأوا الدار واإليامن من قـبلهم حيبـون مـن هـاجر إلـيهم وال جيـدون يف : قال

 .ال: ن عىل أنفسهم ولو كان هبم خصاصة؟ قالواصدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرو
أشهد أنكم لـستم مـن : فقد تربأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقني، ثم قالأما أنتم : قال

!  "  #  $  %  &  '      )     (  M : الذين قال اهللا عز وجل فـيهم

3  2  1    0  /  .  -  ,  +  *L)٣( اخرجوا فعل اهللا بكم)٢(. 
                                                                                                                         

 وســري أعــالم النــبالء )٢/٩٩( وصــفة الــصفوة )٣/١٠١(معجــم الطــرباين الكبــري : انظــر القــصيدة يف) ١(
سببها أن هشام بن عبد امللـك حـج قيل يف  وهي قصيدة طويلة و)١١/٥٩١( والبداية والنهاية )٤/٣٩٨(

عىل احلجر األسود وكـان عـيل بـن احلـسني يف الطـواف إذا أراد اسـتالم احلجـر َقبل اخلالفة وكان يزاحم 
ًإجالال له فسأل الناس هشاما من هذا؟ فقال. األسود تفرق الناس  .ال أعرفه فقال الفرزدق قصيدته: ً

 .)١٠(سورة احلرش اآلية ) ٢(
 .بريوت.  ط)٢/٢٩١(بيل كشف الغمة لإلر: ، وانظر)١٣٧-٣/١٣٦(القصة رواها أبو نعيم يف احللية ) ٣(



 ٤٥ 
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 : جعفر* 
بن حسني ال بقية له وأمه من وجعفر «: وقال مصعب )١(وأمه قضاعية فيام ذكر ابن الطقطقي

ّبيل َ«)٢(. 
 

 :)٣(اهللا عبد       * 
ً وقد قتل صغريا يف  ّالرباب بنت امرئ القيس بن عدي الكلبية، وقد كان :  وأمه»كربالء«ُِ

ِ شديد املحبة هلا والبنته سكينة منهااحلسني  َ)٤(. 
 . حتى إهنا مل تتزوج بعدهًوكانت هي أيضا شديدة املحبة له 

 . لكل من جاء خيطبهاصًال أختذ محوا بعد رسول اهللا :  تقولوكانت
 :ورثته بقوهلا

 بكربــالء قتيل غيـر  مدفــــون     ً الذي كان نورا يستضـــاء بهّإن
ًسبط النبي جزاك اهللا  صالــحة ّ  عنـا وجنبت خرسان املوازيـــن     ِ
ًقد كنت يل جبال صعبا  ألوذ بـه  ديـنُوكنت تصحبنا بالرحم والـ     ً
ْمن لليتامى ومن للسائلني ومن َْ  )٥(يغني ويـأوي إليه كـل مسكيـن      َ

 

 
                                                                                                                         

 .)١٤٣(األصييل ص) ١(
 .)٥٩(نسب قريش ص) ٢(
  ).١/٥٩( »أحداث سنة إحدى وستني«اسمه عبيد اهللا كام عند خليفة بن خياط يف تارخيه : وقيل) ٣(
ًفأحب احلسني زوجته الرباب حبا شديدا وكان معجبا هبا يقول فيها «: ابن كثري يف ترمجتهااحلافظ  قال )٤( ً ً

ً، وملا قتل بكربالء كانت معه فوجدت عليه وجدا شديداالشعر ً  .)٨/٢٢٩(البداية والنهاية  »ْ
 .)٤/٤٤٢(الوايف بالوفيات ترمجة احلسني بن عيل) ٥(



 
 ٤٦ 
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 :)١(َسكينة* 
وأمها الرباب بنت امرئ القيس فهي أخت شقيقة لعبد اهللا السالف الذكر وقد شهدت 

 .سكينة كربالء، وهي تابعية جليلة حمدثة قليلة الرواية
وقال » أهل بيتها وروى عنها أهل الكوفةتروي عن «: قالف  )٢(ِذكرها ابن حبان يف الثقات

 .)٣ (»هلا أخبار مشهورة روت عن أبيها«: ابن ماكوال
من الفصاحة والبالغة واألدب بمكان، وقد نقلت لنا كتب التاريخ واألدب  َسكينةوكانت 

ن ـُم ينبغي االحرتاز مما ذكر يف كتب األدب عـعـما يبني فصاحتها وعلمها باألدب والشعر، ن
ِ أليب الفرج األصفهاين، ففيه أخبار شنيعة ال تليق بام علم »األغاين«  سكينة خاصة كتابالسيدة ُ

ِوعرف من تقوى وورع سكينة بنت احلسني، وك ًدا ذكرها عنها نعمة اهللا ـذا قصة شنيعة جـُ
 .)٤( »األنوار النعامنية«اجلزائري يف 

ن أبيها وكانت بديعة اجلامل َسكينة بنت احلسني الشهيد، روت ع«: ومن ترمجة الذهبي هلا
، فقتل مع أبيها قبل الدخول هبا، ثم تزوجها »األكرب«تزوجها ابن عمها عبد اهللا بن احلسن 

 .)٦ (»أمري العراق، ثم تزوجت بغري واحد، وكانت شهمة مهيبة )٥(مصعب
                                                                                                                         

ًيقال اسمها آمنة، وقيل سكينة بفتح السني، وبضمها أيضا، وقيل) ١( ُاسمها أميمة وسكينة لقبها الذي عرفت : َ
 ).٤/٣١٦ (»ُسَكينَة« أكد عىل ضم السني وفتح الكاف والنون به، ويف اإلكامل البن ماكوال

 ).٣٣٠١( رقم )٤/٣٥٢(الثقات ) ٢(
 .)٤/٣١٦(اإلكامل ) ٣(
 .»املزاح واملطايبات: فصل «)١٤٧(يف اجلزء الرابع ص )٤(
 إنكار زواجها منهُمصعب بن الزبري بن العوام، وزواجها منه مشهور ثابت يف جل املصادر واملراجع، و) ٥(

 )٢/١٩٥(أنساب األرشاف للبالذري : وانظر لتوثيق تلك املصاهرةإنكار للشمس يف رابعة النهار، 
 وغريهم )٢١٤(واملعارف البن قتيبة ص، )٤٣٨(بتحقيق حممد باقر املحمودي، واملحرب البن حبيب ص

 .ًكثري جدا
 .)٥/٢٦٣،٢٦٢(سري أعالم النبالء ) ٦(



 ٤٧ 
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ل النساء وأزرفهن كانت سيدة نساء عرصها ومن أمج«: ِوترجم هلا ابن خلكان فقال
وتزوجها مصعب بن الزبري فهلك عنها ثم تزوجها عبد اهللا بن عثامن بن عبد ، ًأخالقاوأحسنهن 

 ثم تزوجها األصبغ بن عبد العزيز بن مروان وفارقها ًاهللا بن حكيم ابن حزام فولدت له قرينا
ليامن بن عبد قبل الدخول ثم تزوجها زيد بن عمرو بن عثامن بن عفان ريض اهللا عنه فأمره س

 .)١ (» ...وقيل يف ترتيب أزواجها غري هذا، قها ففعلامللك بطال
، ومل يصح أهنا نزلت نة سبع عرشة ومئة ودفنت باملدينةس رمحها اهللاكينة َسُوقد توفيت 

ِمرص وال دفنت هبا ِ، كام أنه مل يصح أهنا دفنت بالشامُ ُ. 
فأما قرب «: »ِذكر مقابر أهل دمشق« حتت عنوان »تاريخ دمشق« يف قال احلافظ ابن عساكر

 ألهنا تزوجت باألصبغ بن عبد العزيز بن مروان الذي كان بمرص ،حتملُسكينة بنت احلسني في
 والصحيح أهنا ،حتمل أهنا قدمت دمشق وماتت هباُ في،ورحلت إليه فامت قبل أن تصل إليه

دينة ماتت باملدينة وأمرهم الوايل أن ال يدفنوها حتى حيرضها وركب إىل بعض أمواله بنواحي امل
 ليغلب الرائحة فلم يغلب ثم بعث ًا كثريًا فتغريت رائحتها واشرتي هلا طيب،ًوكان اليوم حارا

 .)٢ (»إليهم أن ادفنوها فإين مشغول فدفنت ومل حيرض
 

 :فاطمة* 
 ابن »املثنى«ًأمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد اهللا التيمي، تزوجت أوال ابن عمها احلسن 

 واحلسن »الغمر« وإبراهيم »املحض«وولدت له عبد اهللا بالب بن عيل بن أيب طاحلسن 
 .)٣(»الديباج«ًثم خلف عليها عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان فولدت له حممدا ، »املثلث«

                                                                                                                         

 ).٢/٣٩٤(وفيات األعيان ) ١(
 ).٢/٤٢١(خ دمشق تاري) ٢(
 ).٣/٤(تاريخ بغداد ) ٣(



 
 ٤٨ 
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       ّيا بني إنه واهللا «: هلا مواقف مشهورة، وقد حرضت كربالء ومن مشهور قوهلا ألبنائها
ِههم، وال أدركوا ما أدركوه من لذاهتم، إال وقد أدركه أهل ٌما نال أحد من أهل السفه بسف

 .)١ (»املروءات بمروءاهتم، فاسترتوا بسرت اهللا
ّوأما فاطمة بنت احلسني بـن عيل بن أيب طالب، وهي أخت «: ابـن كثرياحلافظ قـال عنها 

ع أهل وكانت فيمن قدم هبا م زين العابدين فحديثها مشهور، روى هلا أهل السنن األربعة
 .)٢(»وهي من الثقات البيت بعد مقتل أبيها إىل دمشق

 ًروت عن جدهتا فاطمة مرسال«:  فقال»تاريخ دمشق« يف احلافظ ابن عساكرترجم هلا و
وأبيها حسني بن عيل وعمتها زينب بنت عيل وأخيها عيل بن احلسني وعبد اهللا بن عباس 

 بنوها عبد اهللا واحلسن : روى عنها،ً مرسالوعائشة أم املؤمنني وأسامء بنت عميس وبالل املؤذن
وإبراهيم بنو احلسن بن احلسن وحممد بن عبد اهللا بن عمرو وشيبة بن نعامة ويعىل بن أيب حييى 
وعائشة بنت طلحة وعامرة بن غزية وأم أيب املقدام هشام بن زياد وأم احلسن بنت جعفر بن 

 .)٣(» ل أبيها ثم خرجت إىل املدينة وكانت فيمن قدم هبا دمشق بعد قت،احلسن بن احلسن
 :ومن شعرها يف رثاء زوجها احلسن املثنى

 )٤(لقد عظمت تلك الرزايا وجلت      ًوكانوا رجاء ثم أمسوا رزيـــة
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).٥٣٦٤( يف ترمجة حممد بن عبد اهللا بن عمرو رقم )٢٥/٥١٩(وهتذيب الكامل ، )٧٤/١٨(تاريخ دمشق ) ١(
 . ط املعارف)٦/٨٩(البداية والنهاية ) ٢(
 ).٧٠/١٠(تاريخ دمشق ) ٣(
 .)٧٠/١٩(تاريخ دمشق ) ٤(



 ٤٩ 
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 :عمر* 
عت من بعـض املهتمـني باألنـساب ِم، حتى سةال يوجد بني أيدينا الكثري عن هذه الشخصي

املذكور يف تـاريخ دمـشق ) ُعمر بن احلسني بن عيل (ّن ولد هبذا االسم ، وأ ليس للحسني أن
 ).عمرو بن احلسن بن عيل(هو تصحيف لـ

 باسـم ُلكن األمر ليس كذلك، فقد وقفت عىل عدة شواهد تثبت وجـود ابـن للحـسني 
 ).ُعمر(

 أبو عبد اهللا حممد بن عمـر بـن احلـسني ،كنى أبا عبد اهللاُوممن اسمه حممد وي: (قال ابن منده
 .)١ () قاله شباب العصفري،ث عن أبيهّ حد،ش بن أيب طالب بن عيلا

مدينـة قديمـة : (يف ّأن مشهد عمر بن احلسني ) معجم البلدان(وذكر ياقوت احلموي يف 
عىل دجلة فوق املوصل بينهام سبعة فراسخ وبينها وبني نصيبني ثالثة وعرشون فرسخا قالوا إنام 

عليه السالم يف نينوى مقابل املوصل وبلطته هنـاك  سميت بلط ألن احلوت ابتلعت يونس النبي
 .)٢ ()وهبا مشهد عمر بن احلسني ابن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه

أخـربين أبـو : (عن أحد أحفاده فقال) الذرية الطاهرة النبوية(يف ) هـ٣١٠(وروى الدواليب 
 .)٣ ( ..)ن أيب طالبعبد اهللا احلسني بن عيل بن احلسن بن عيل بن عمر بن احلسني بن عيل ب

وقد يقال إن ظاهر ذلك التعارض مع املشهور أن احلسني مل يكن له عقب إال من جهـة عـيل 
زين العابدين ولكن قد يقال إن املراد بذلك عقبه الذي اسـتمر إىل اليـوم فـإن بعـض املـؤرخني 

ل منـه يطلقون القول أن من زين العابدين عقب احلسني أو كل عقب احلسني، ومـنهم مـن يقـو
عقب احلسني إىل اليوم كابن املطهر يف البدء والتاريخ وابن العربى يف تاريخ خمترص الدول وهـو 

 !نرصاين 
 

                                                                                                                         

 ).٤٦٧(فتح الباب يف الكنى واأللقاب ص) ١(
 .)١/٤٨١(معجم البلدان ) ٢(
 ).١١١(الذرية الطاهرة ص) ٣(



 
 ٥٠ 
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  شعره
ً بإنشاء الشعر أو إنشاده، لكن ذكر الرواة عنه أبياتا من الشعر ال يمكـن مل يشتهر احلسني  ِ

ًاجلزم بصحة نسبتها إليه، وإنام أنقلها استئناسا هبا ِ. 
 وذكـر فمن ذلك ما أنشده أبو بكر بن كامل عن عبد اهللا بن إبـراهيم: (افظ ابن كثريقال احل

 :ب طالب  بن أيبأنه للحسني بن عيل
ِتغن عن الكاذب والص    قـــَاغن عن املخلوق باخلال َ ْ  ِادقـَ

ْري اهللاِ من رازقـــليس غــف    ِهـَواسرتزق الرمحن من فضل ِ 
ْمن ظن أن الن  قــواثـــرمحن بالـس بالفلي    ُهـُاس يغنونـــَ
ْال من كسبــأو ظن أن امل  )١(القـْزلت به النعالن من ح    هــِ

 : قال وعن األعمش أن احلسني بن عيل -
َكلام زيد صاحب املـــال مـ  ِ االشتغـال ِزيـد يف مهه ويف    ًاالـِ

ٍويــا دار كـل فـان وبـ    ِقـد عرفناك يــا منغصة العيش  ِـالـِّ
ُّد طلب الزهدليس يصفو لزاه ُ ِإذا كـان مثـقـال بالعـيـال    ٍ ً)٢( 

 :زار مقابر الشهداء بالبقيع فقال  احلسني ّبلغني أن: وعن إسحاق بن إبراهيم قال -
ِناديت سكان القبور فأسكت ُ  ُوأجابني عن صمتهم ترب احلصا                واــُ

 اــهم وخرقت الكسزقت حلمــم    دري ما فعلت بساكنيـقالت أت
 ذاـأذى باليسري من القــانت تــك    اـوت أعينهم ترابا بعدمـحشو
 واـاصل والشــاينت املفـحتى تب    اـــزقتهـإنني مــا العظام فـأم

                                                                                                                         

     .ُاجلبل العايل املرشف:  واحلالق)١٤/١٨٦(، وتاريخ دمشق )١١/٥٩٣(البداية والنهاية ) ١(

 .)١٤/١٨٧،١٨٦(وتاريخ دمشق ، )١١/٥٩٣( البداية والنهاية )٢(



 ٥١ 
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 )١( يطوف هبا البالً فرتكتها رمما         قطعت ذا زاد من هذا كذا 
 : وأنشد أبو القاسم عيل بن حممد بن شهدك األصبهاين من شعر احلسني-

ًت الدنيـــا تعـــد نفيسةلئن كــان  ُفـــدار ثـــواب اهللا أعىل وأنبـل    ُّ
 ُفقتل يف سبيل اهللا بالسيف أفضل    وإن كانت األبدان للموت أنشئت
ًوإن كانت األرزاق شيئـا مقــدرا  ُفقلة سعي املـرء يف الكسب أمجل    ً
ْوإن كانت األمــوال للرتك مجعت ُ  )٢(ُفمـا بال مرتوك به املـرء يبخــل    َّ

  يف امرأته الرباب بنت امرئ القيس بن  احلسني  وأنشد الزبري بن بكار من شعر-
ُ        عدي بن أوس الكلبي، أم ابنته سكينة بنت احلسني ّ: 

ًلعمــرك إنني ألحــب دارا َّ    تـحـل هبا سكينـة والربــاب         ُّ ُ ُّ 
َّأحبهام وأبــذل جــل مــايل ُ َ  هـا عتــاب    وليـس لالئمي في      ُ
ًولست هلم وإن عتبوا مطيعا ُ  )٣(ُ    حيــايت أو يغيبنـي التـراب      ُ

 

 :وفاته
 سنة إحدى وستني من اهلجـرة  كانت يف سّعىل أن وفاة احلسني إال من شذ أمجع املؤرخون 

ًم ويتفق املؤمنون أنه كان يوم عاشوراء، وشذ بعضهم ومها فقالوا آخـر يـوم املحريف العارش من 
 .ة ستني، وهو ضعيفمن سن

فـأمجع : وأمـا الـوهم يف تـاريخ موتـه«: » تاريخ بغداد«اخلطيب البغدادي يف ويف هذا يقول 
ِأكثر أهل التاريخ أنه قتل يف املحرم سنة إحدى  سنة اثنتني :وستني؛ إال هشام بن الكلبي فإنه قال ُ

                                                                                                                         

 املصدر نفسه )١(
 املصدر نفسه) ٢(
 .)٣٩٠( رقم )٧٤ص(، واإلصابة )٦٩/١٢٠(وتاريخ دمشق  ، )٥٩٥، ١١/٥٩٤(البداية والنهاية ) ٣(



 
 ٥٢ 
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 .)١(»ً وهو وهم أيضا،وستني
 :قيـلِيوم اإلثنني، و: قيليوم السبت، وه استشهد أن:  يوم مقتله عىل أقوال منهاواختلف يف

  .يوم اجلمعة: قيلو، يوم األربعاء
 

  ص مكانة الحسين ومنزلته عند صحابة رسول اهللا
ً حـني كـان مـرشكا-  عروة بـن مـسعود الثقفـي ٌحني أرسلت قريش  ص إىل النبـي - ُ
ًثـال أمـره عجبـا،  وحرصهم عـىل امتص من إجالل الصحابة للنبي ُليرصفه عن العمرة، رأى

ًوهو حيكي له ما أذهله وأثر يف نفسه قائالقريش رجع إىل ف ّ: 
 عىل امللوك ووفدت عىل قيرص وكرسى والنجايش واهللا إن رأيت  واهللا لقد وفدت!أي قوم«
 واهللا إن تنخم نخامة إال وقعت يف كف ،ً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب حممد حممداًملكا

 وإذا توضـأ كـادوا يقتتلـون عـىل ،وا أمرهر وإذا أمرهم ابتد،لدهِهه وجوجرجل منهم فدلك هبا 
 لـه وإنـه قـد عـرض ً وما حيدون إليه النظـر تعظـيام، وإذا تكلم خفضوا أصواهتم عنده،ضوئهَو

 .)٢( »..قبلوهااعليكم خطة رشد ف
ُ وجيلونـه ويمتثلـون أمـره صحيبـون نبـيهم ... هم ؤأعـداهؤالء هم الصحابة كام رآهـم 

 . مون أمرهّويعظ
ِلقد سمع الصحابة الكرام  ِسـبطيه احلـسن واحلـسني ُوهو يثني الثناء العطر عىل  ص نبيهمَ

ًراقبوه وهو ينزل من عىل منربه خوفا عليهام من التعثر والسقوط، رأوه وهو حينو عليهام و ،ب
 ؟بسيفعلون مع احلسن واحلسني ُطفه األبوي، فامذا تراهم ُويظللهام بع

                                                                                                                         

 .)١/١٤٢( تاريخ بغداد )١(
 ).٢٥٨١(حديث رقم   –باب الرشوط يف اجلهاد   –كتاب الرشوط   –صحيح البخاري ) ٢(
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وقولـه  ، )١(»ًقبوا حممـدا يف أهـل بيتـهرا«:  ّقول اخلليفة أيب بكر الصديقاريخ حيكي لنا الت
 .بيانإىل  ال حيتاج هذا

 كسا أبنـاء الـصحابة، ومل يكـن يف هُّالزهري أن ه فريوي عنأما الفاروق عمر بن اخلطاب 
 .)٢(اآلن طابت نفيس:  بكسوة هلام فقالحسن واحلسني فبعث إىل اليمن، فأيتذلك ما يصلح لل

َّوروى الواقدي أن عمر أحلق احلسن واحلسني بفريضة أبيهام  ص لقرابتهام من رسـول اهللا ؛َ
 .)٣(فلكل واحد مخسة آال

َّأن عمر جعل للحسني مثل عطاء عيل مخـسة : روى جعفر بن حممد عن أبيه«: ل الذهبياوق َ
 .) ٤ (»آالف
 ،روجـه ألهـل العـراق قبـل خ فمعلوم نصحه للحسني ببن عمر ابنه عبد اهللا أما و

ه بني الدنيا واآلخرة فاختار اآلخـرة ومل يـرد َّ فخريص أتى النبي ؛ جربيل َّإن«: وقد قال له
 .)٥ (» كذلك يريد منكمصالدنيا، وإنك بضعة من رسول اهللا 

                                                                                                                         

 وباب مناقب احلسن صصحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب قرابة رسول اهللا  )١(
أي احفظوه يف أهل بيته؛ فال » ًارقبوا حممدا يف أهل بيته«ومعنى ). ٣٧١٣(، )٣٧٥١ (بواحلسني 

 .تسبوهم وال تؤذوهم، بل قدروهم واحرتموهم وأحبوهم
 .)١٤/١٧٧(وتاريخ دمشق ، )٣/٢٨٥(سري أعالم النبالء ) ٢(
 .)١٤/١٧٧(وتاريخ دمشق ، )٣/٢٨٥(سري أعالم النبالء ) ٣(
 وكانت مخسة آالف هي )١٠ص(هـ ٦١ وتاريخ اإلسالم حوادث سنة ،)٣/٢٨٥(سري أعالم النبالء ) ٤(

ٌوهذا رشف عظيم يضم لرشفهام ، عطاء أهل بدر، فكأنه جعل احلسن واحلسني كأهل بدر ًوأيضا دليل ٌ
 !. عظيم عىل حمبة الفاروق لبيت النبوة ومعرفته حقهم فتأمل

 والزهد البن ) ٦٩٦٨( رقم )١٥/٤٢٤( نباِابن حصحيح : احلديث ورد بألفاظ فيها اختالف يسري كام يف) ٥(
 )٤/١٢٧(وتاريخ دمشق ، )١٣٠٩٨( رقم )٧/٤٨(وسنن البيهقي ، )٢٦٧( رقم )١/١٣٤(أيب عاصم 

 .كلهم عن حييى بن إسامعيل بن سامل عن الشعبي. )١٤/٢٠٢(
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 كنـا مـع : فقد روى احلافظ ابن عساكر يف تارخيه عن أيب املهـزم أنـه قـال هريرة وأبأما و
فلام أقبلنـا ، له بينه وبني املرأة فصىل عليهام بجنازة رجل فجعيءنا أبو هريرة فججنازة امرأة ومع

 فقـال ، فجعل أبو هريرة ينفض الـرتاب عـن قدميـه بطـرف ثوبـه،أعيا احلسني فقعد يف الطريق
 !؟ وأنت تفعل هذا، يا أبا هريرة:احلسني

 .)١( عىل رقاهبم ما أعلم حلملوك فواهللا لو يعلم الناس منك، دعني: قال أبو هريرة
ابـن أيب شـيبة  ما رواه ، فمن مظاهر تقديره وإجالله للحسني  أما عمرو بن العاص و

ً احلسني بن عيل مقـبال ىيف ظل الكعبة إذ رأ بينا عمرو بن العاص: عن الوليد بن العيزار قال
 .)٢(هذا أحب أهل األرض إىل أهل السامء: فقال

 .)٣(ُيكرم احلسني وجيله، وكان احلسني يقبل جوائزه فكان   بن أيب سفيانمعاويةأما و
ِملا استقرت اخلالفة ملعاوية، كان احلسني يرتدد إليه مع أخيه احلـسن «: ابن كثرياحلافظ يقول 

ًفيكرمهام إكراما زائدا ويقول هلام ًمرحبا وأهال، ويعطيهام عطاء جزيال، وقد أطلـق هلـام يف يـوم : ً ًً ً
واهللا ال يعطيكامها أحـد قـبيل وال بعـدي، فقـال  )٤(ها وأنا ابن هندخذا: واحد مائتي ألف، وقال

ًواهللا لن تعطي أنت، وال أحد قبلك، وال بعدك رجال : احلسني وملا تويف احلسن كـان . فضل مناأَ
 .)٥( ِاحلسني يفد إىل معاوية يف كل عام فيعطيه ويكرمه

                                                                                                                         

 .ً خمترصا)٣/٢٨٧( وسري أعالم النبالء )١٨٠-١٤/١٧٩(تاريخ دمشق ) ١(
 ).٧/٢٦٩( شيبة مصنف ابن أيب) ٢(
 .)٣/٢٩١(سري أعالم النبالء ) ٣(
عبد ( يف اجلد صيشري إىل أمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، تلتقي مع رسول اهللا ) ٤(

 .ِأسلمت وبايعت وحسن إسالمها) نافم
 وهتذيب تاريخ )١٠٤(ترمجة احلسني ، وتاريخ اإلسالم، )١٥١، ٨/١٥٠(ط املعارف ، البداية والنهاية) ٥(

 .)٤/٣١٥(دمشق 
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ه وأبـاه فيـه، يبًتب إليه كتابا تعاك«: ِّ مرة من شدة رد احلسني عليه، فقيل له معاويةوشكى -
ُيف أبيه إال أن أكذب، ومثيل ال يعيب أحدا بالباطل، ومـا عـسيت  فيه وُما عسيت أن أقول: فقال ً

 .)١ (»...ًأن أقول يف حسني ولست أراه للعيب موضعا
ابن عساكر   فقد روىام كانوا يكرموهنبل أهل البيت ممن عارصوا احلسن واحلسني ُجو

: ً آخـذا بركـاب احلـسن واحلـسني، فقيـل لـهابن عباسُرأيت «: ك بن عامرة قالردبسنده عن م
ْ أوليس من سعاديت أن آخذ صبنا رسول اهللا ا هذين ّإن:  فقال؟َام وأنت أسن منهااهبأتأخذ برك َ

 .)٢ (»بركاهبام
ُ كنت عن:وروى ابن عساكر بسنده عن رزين بن عبيد  ابن عبـاس فـأتى عـيل بـن احلـسني دُ

 .)٣(مرحبا باحلبيب ابن احلبيب: عباسفقال ابن 
، وهـذه  احلـسني بـن عـيل صاملصطفى تلك نظرة الصحابة رضوان اهللا عليهم لرحيانة 

 .مكانته عندهم
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .)٣/٣٦١(أنساب األرشاف ) ١(
 ).١٤/١٨١(تاريخ دمشق ) ٢(
 . ط املعارف)٩/١٠٦(والبداية والنهاية ، )٤١/٣٧٠(تاريخ دمشق  )٣(
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  : الثاني قسمال
  الحسين

  .. وفقه المعارضة
   ..وقفات وتأمالت

  
 حممد بن عبد اهلادي الشيباين. د
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  :الفصل األول
  

  .. الحسينمعارضة 
  ..األسباب واألحداث 
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  :تمهيد
 مـن ً هـائالًكـام خلفـت وراءهـا ،بمحطات رئيسة وعالمات بـارزة  نيمرت حياة احلس

حطـات مالمح هـذه امل إىل اليوم، ولعل من أبرزآثارها الت واالستفسارات ال زلنا نعاين اؤالتس
ثـم خروجـه إىل ، يف معارضته لبيعـة يزيـد، الذي متثل  عالمات فقه املعارضة عند احلسنيوال

كربالء استجابة لرسائل أهل الكوفة الذين غدروا به وبأهل بيته، وتركوهم يواجهون مـصريهم 
 . بفاجعة كربالءع جيش ابن زياد، األمر الذي انتهىم

نـا واقعهم املعارص، بل ال نغايل إذا قلوملا هلذه املأساة من آثار متداعية عىل تاريخ املسلمني و
عـرض أن نلكي نكون منـصفني يف العـرض واحلكـم واالسـتدالل فيجـب وعىل مستقبلهم، و
 دّيـحتو، وبدايتها، وأن نسري مع فصوهلا ونتابع أحـداثها، بـإخالص املـؤمن، القضية من أصلها

 .الباحث عن احلقيقة
بـل البيعة ليزيد، بل لو أردنـا اإلنـصاف فـإن القـضية تبـدأ ق وتبدأ القضية بأخذ معاوية 

معـرجني عن هذه الفرتة بمحنها وإحنها،  حلديثنا ًذلك، لكن ال يمنع أن تكون بيعة يزيد منطلقا
يف إطنـاب يـورث نقـع عىل ما قبلها من أحداث حسب ما تتطلبـه طبيعـة البحـث، وخـشية أال 

 .ًوحشة لدى القارىء وثقال عليه
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  :في أخذ البيعة ليزيد  :  األولالمبحث
 احلـديث ًأوال عن معارضة احلسني لبيعة معاوية ليزيد فإنه يتحـتم علينـا بداية وقبل حديثنا

 .عن هذه البيعة واألسباب التي دفعت معاوية إليها
 ألخذ البيعة ليزيد  معاويةدفعت األسباب التي 

 :)احلفاظ عىل وحدة األمة (  السبب السيايس -١
ً ختتلف اختالفا واضحا امن  بكر وعمر وعثأن الظروف التي بويع فيها أبوجيب أن نعرف  ً

 .عن تلك الفرتة التي أخذ فيها معاوية البيعة لولده يزيد
، صرسـول اهللا  دـعــ ال يشك أحد يف أنه أفـضل شـخص بفقد كان أبو بكر الصديق 

فشخصيته حتظى بتقدير واحرتام املسلمني، ثم ، خالفةوأهليته للوهلذا مل يربز خالف يف أفضليته 
ٍروق عمر وكانت بعهد من أيب بكر وكانت هـي األخـرى حمـل اتفـاق، وهلـذا كانت خالفة الفا

 .انعقدت له البيعة وانقاد املسلمون له ومل خيالفه أحد
         عـثامن «: أوىص بأن يكون اخلليفـة أحـد الـستة املبـرشين باجلنـة وهـموملا أصيب عمر 

 وسـعد بـن أيب –رمحن بن عـوف  وعبد ال– والزبري بن العوام – وعيل بن أيب طالب –بن عفان 
 . » وطلحة بن عبيد اهللا–وقاص 

حيـث كـان هلـم مـن األهليـة ، وهنا أصبحت اخلالفة حمصورة يف واحد من هـؤالء الـستة
  ما جيعل الناس تقر وتعـرتف هلـم والفضيلة والسابقة املحمودة يف اإلسالم  والبشارة هلم باجلنة

 .بالفضل والسابقة يف الدين
وذلـك باعتبـاره ،  وقع االختيار عىل عثامن  واستقصاء آلراء الصحابة بعد استشارةو

وحـورص وقتـل ، وبـرزت الفتنـة يف أواخـر خالفتـه، أفضل املرشحني الستة خلالفـة املـسلمني
ًمظلوما شهيدا  ً. 
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ومل جيمع الناس عىل بيعته حيث برزت الـتهم املوجهـة لـه ،  وتوىل اخلالفة من بعده عيل 
 . بني أظهرهمأو تساهلوا مع الثوار حتى قتل عثامن ، اوم تواطؤبأهنن معه ومل

وكان يسيطر عىل أهل الـشام ،  متثل هذا التيار املعارضوكانت بالد الشام بقيادة معاوية 
وحـدث ، ًشعور جارف بوجوب االنتقام من قتلة عثامن الذين يمثلون قطاعا من جيش عـيل 

ُالقتال والفرقة وقتل من ق  .وهنا بدأ ظهور الفرق املختلفة كاخلوارج وغريها، سلمنيتل من املُ
وأمام هذا التغري يف بعض معتقدات وأفكار فئة من املجتمـع اإلسـالمي حتمـت الظـروف 

 عىل معاويـة أن يعيـد النظـر ويتبـرص فـيمن سـيكون خليفـة – يف تلك الفرتة –وواقع املجتمع 
 . من بعدهللمسلمني

 – بـإرادة اهللا –وهلـذا حقـق هبـم ،  ملبـادئهم وأهـدافهمًاًأكثـر ثباتـا وإخالصـفأهل الـشام 
 .انتصاراته عىل أهل العراق

 مل تـربط –  –وأهل العراق الذين ينضوي حتت قبـائلهم الثـوار املتهمـون بقتـل عـثامن 
والـذين ،  وحمبي الفـتن يف هـذا اإلقلـيمعالوة عىل كثرة أهل الشقاق، بينهم روابط دينية حمددة

 .)١(وكانوا مصدر أذى وبالء عليه وعىل أبنائه من بعده، اب يف خذالن عيل كانوا أحد األسب
أهل الفقه والراسخون يف العلم ويعتـرب ، ففيهم الصحابة وكبار التابعني، وأما أهل احلجاز

فال يوجد فيه أصحاب العقائـد ، احلجاز يف تلك الفرتة املكان الذي يمثل  اإلسالم أحسن متثيل
وكانت بيئة أهل احلجاز بيئة علم ودين وتقى لوجـود ،  فيه املنكرات والبدعومل تظهر، الفاسدة

 .الصحابة وأبنائهم يف كل من مكة واملدينة

                                                                                                                         

 .»سمقتل احلسني  « انظر فصل ١)(
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              اهللا  من أهـل احلجـاز مـن أبنـاء الـصحابة الكبـار أمثـال احلـسني بـن عـيل، وعبـد ويربز
ل املرشـحني ليتـوىل أحـدهم بن الزبري، وعبد اهللا بن عمر، وعبد الرمحن بـن أيب بكـر، كأفـضا

 .ساخلالفة بعد معاوية 
 .ًملاذا مل يرشح معاوية أحدا من هؤالء األربعة؟، سؤال ملح وهووهنا يربز 
ٍ عىل هذا السؤال نقول أن اجتامع كلمة املسلمني يف مجيع األقطار عىل رجـل واحـد ًوإجابة ٍ

ًكان صعبا جدا  .فاخلالفات بينهم كانت كبرية، ً
وليس مـن املعقـول  ، ظرون ألهل العراق كموطن للثوار الذين اغتالوا عثامنفأهل الشام ين

أن يتنازل أهل الشام عن مكاسبهم ومبادئهم التي قاتلوا من أجلها، وهي نرصة اخلليفة املظلـوم 
 .واألخذ بثأره

 .فكيف يمكن ألهل الشام أن يسمحوا برتشيح شخص حيظى بدعم أهل  العراق
ًهل احلجاز عموما ينظر الشاميون هلم عىل أهنم يشرتكون اشـرتاكا ًوأهل املدينة خصوصا وأ ً

ّفاعال يف حتمل املسؤولية عن قتل عثامن  ً ، فقد حورص اخلليفة أكثر من شهر ثـم تـسور الثـوار
 أن – حسب نظرة أهـل الـشام –ًفإذا ليس من املعقول ، ةاملنزل عليه وقتلوه بني أظهر أهل املدين

 .)١( ملدينةيقبلوا بمرشح من أهل ا
ًوال تبعد كثـريا ،  للخالفة من هذه األقاليمًهذا تقريب لنظرة أهل الشام ملن سيكون مرشحا

 . نظرة أهل العراق عن نظرة أهل الشام فيمن سيكون خليفة بعد معاوية 

                                                                                                                         

تل عـثامن بـن عفـان  انظر رسالة األخ حممد عبد اهللا الغبان عن الفتنة ومق،  لكشف هذه الشكوك والشبهات١)(
عبد احلميد عيل نارص عن خالفة عـيل بـن أيب «:ورسالة األخ» هـ١٤١١رسالة ماجستري نوقشت عام « س

 .»هـ١٤١٣ التي نوقشت عام سطالب 
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ٍ، ومن الصعوبة أن يقتنعوا بشخص آخـر حيـل أهل العراق يؤيدون بقوة احلسني بن عيل 
 .حمله

 يف نفـاألمويون ال يرغبـو، اص املرشحني لن حيظوا بتأييد كامل مـن أقـراهنمثم إن األشخ
 . )١( وهم أهل السيادة واإلمارة، فهم أكرب قبيلة يف قريش، حتول اخلالفة لشخص من غريهم

 .ٍكام أهنم عىل خالف مع بعض أبناء الصحابة يف املدينة
حرص يف أشخاصهم مل جيمعـوا ثم إن نفس املرشحني للخالفة الذين يفرتض أن اخلالفة ستن

ٍبل إن كل واحد منهم يرى يف نفسه األحقية واألهلية التي جتعـل منـه ، أمرهم عىل شخص بعينه
 .خليفة للمسلمني

وحتى ابن عمر الذي ربام اجتمعت عليـه اآلراء، وجيمـع غالـب املـسلمني عـىل ترشـيحه، 
 .وهو من أزهد الناس فيها، موقفه من اخلالفة معروف

                                                                                                                         

فـال «ّوأعطاهم مناصب إماريـة ، ً يويل عددا منهمصإن البيت األموي يتمتع بمزايا عديدة، جعلت النبي  ١)(
 تويف وعتاب بن  أسيد عىل مكة، وخالد بن سـعيد عـىل ص التاريخ أن النبي خالف بني الرواة وأصحاب

وسـعيد بـن القثـب ، وأبان بن سعيد بن العاص عـىل البحـرين، صنعاء، وأبو سفيان بن حرب عىل نجران
وعمـرو ، واملهاجر بن أيب أمية املخزومي عىل كندة والصدف، األزدي حليف بني أمية عىل جرش ونحوها

. »وعــثامن بـــن أيب العــاص عــىل الطــائف وهـــؤالء كلهـــم مـــن بنــي أميــة، ىل عــامنبـــن العــاص عــا
، ١/٧٤ أبـو حيان التوحيـدي اإلمتـاع واملؤانـسة »٥٣٠ – ١/٥٢٩أنساب األشـراف ، البالذري«انـظـر

 أسس هذا األساس وأظهر أمـرهم ص فإذا كان النبي «قال أبو حيان ).٢/٧٤منهـاج السنـة ، ابـن تيمية
متاع واملؤانـسة  اإل« »فكيف ال يقوى ظنهم، وال ينبسط رجاؤهم وال يمتد يف الوالية  أملهم، لناسجلميع ا

  إىل أن ص بني أمية األعامل كان إشـارة منـه  صوقد ظهر أن والية رسول اهللا: وقال املقريزي.» ٢/٧٤
 .»٦٤-٦٣ النزاع والتخاصم «هذا األمر سيصري إليهم 
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 كيانات الدولـة، لخالف الذي ربام أدى باألمة إىل نزاعات جديدة، وفتح ثغرات يفًوحسام ل
 ابنه يزيد عىل أنه املرشح الذي سيحظى بتأييد أهل الـشام الـذين يمثلـون الـرأي نظر معاوية إىل

 . الدولةرالعام األقوى يف استقرا
مجـع التأييـد لـه مـن  السبب الذي دعاه الختيار ابنه يزيد وذلك أثنـاء وقد أبرز معاوية 

 عندما سـارع يف أخـذ إذ كان الدافع ملعاوية . كبار أبناء الصحابة أثناء رحلته األخرية للحج
تـه، وربـام تنخـرط يف ، الذي قد يطرأ عىل األمـة بعـد مو)١(البيعة ليزيد هو خوفه من االختالف

ٍقتال جديد   .ال يعلم سعته ومداه إال اهللا عز وجلٍ
 :»قوة العصبية القبلية«  السبب االجتامعي-٢

وكانوا من أشد النـاس ، وتوىل اخلالفة بنرصة من أهل الشام،  احلربلقد خاض معاوية 
 .) ٢(أميةطاعة ملعاوية وحمبة لبني 

وكانت عندهم نظرة متأصلة جتاه أهل املدينة وأهـل العـراق بـأهنم الـسبب يف قتـل خليفـة 
 .املسلمني عثامن بن عفان 

 ملا عرض خالفة يزيـد بـن معاويـة تلك الطاعة واملحبة هو أن معاوية من الدالئل عىل و
 .وبايعوا ليزيد بوالية العهد من بعد أبيه،  ومل يتخلف منهم أحدًمجيعاعىل أهل الشام وافقوا 

                                                                                                                         

 .١٥١، ٤/١٤٩ى الطبقات الكرب:  ابن سعد )١(
، طاعة أهل الشام إىل طبيعة معيشتهم يف بالد الـشام ) ١٣٧ – ١٣٦ص ( فلهاوزن يف تاريخ الدولة العربية ٢) (

ّوأن هذه القبائل قد توطنت منذ قـرون قبـل جمـيء اإلسـالم وكـانوا معرضـني لتـأثري احلـضارة اليونانيـة 
ثم كانت هلـم أرسة قديمـة مـن . لة واتباعها للتنظيمفهذه العوامل تركت أثرها يف الطاعة للدو، والرومانية

ًاألمراء دانوا هلم طاعة دهرا طويال  .فلام جاء معاوية مل يواجهوا صعوبة يف االنقياد له، ً
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مقابلـة بـشعور كثـري مـن ،  كان أهل الشام يرضون بأن يتوىل اخلالفة أحد غري بني أميـةوما
ولقـد كـان هنـاك ، رفضون أن يتوىل اخلالفة رجل مـن غـري آل البيـتأهل العراق الذين كانوا ي

 .شعور قوي بأمهية بقاء اخلالفة يف بني أمية ويف بالدهم
 إن : البن الزبري اعرتض كثري من أرشاف أهل الشام عىل ذلك وقالوامكةًفمثال ملا بايع أهل 

 .)١(امللك كان فينا فيتنقل إىل أهل احلجاز ال نرىض بذلك
الدولة اإلسالمية يف بدايتها أي يف عرص اخللفـاء الراشـدين يـسيطر عليهـا الـوازع وكانت 

والـوازع الـديني قـد ضـعف يف ، الديني إال أنه منذ خالفة معاويـة كانـت العـصبية قـد قويـت
فلو عهد إىل غري مـن رضـيته العـصبية لـردت ، يحتيج إىل الوازع السلطاين والعصبالنفوس وا

 .)٢( وصارت اجلامعة إىل الفرقة واالختالف، ًرسيعاذلك العهد وانتقض أمره 
بـن خلـدون ا أنًوخصوصا ، ير باالحرتام والتأييداجه جلدتإن نظرة ابن خلدون هذه واستن

هـو أدرى بظروفهـا ، فاستنتاجه هذا مبني عـىل جتربـة، خاض احلياة السياسية ودخل يف غامرها
 . ونتائجها

فليس بوسع أي ، لغالب الغموض وعدم الوضوح يكتنفها يف ا بالذاتومنعطفات السياسة
 .شخص أن يدرك هذه احلقائق منذ الوهلة األوىل

                                                                                                                         

 . وإسناده منقطع٧/٢٥٧، املعجم الكبري: الطرباين )١(

خلدون يف التـاريخ اإلسـالمي معامل نظرية ابن ، حممد عايد اجلابري. وانظر د، ٦/٢٦٥ابن خلدون املقدمة  ٢)(
 . وما بعدها٢٧٢ص 
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              مـا عملـه حـسان بـن مالـك–ودورهـا يف تقريـر الـسلطة ثـم ال ننسى قـوة قبيلـة كلـب 
 اخلالفـة هذا الزعيم القـبيل هـو الـذي شـد،  وهو من أخوال يزيد–ابن بحدل سيد قبيلة كلب 

 .)١(ن احلكم فيام بعدملروان ب
وملـا «: إعذار معاوية فيام اختذه من العمل عىل أخذ البيعـة ليزيـد فيقـولويذهب شعوط إىل

ً طبيعيـا يقـره ًأمية، فقد أصبح تـرصف معاويـة بتوليـة يزيـد أمـرابني كانت العصبية والقوة يف 
     .)٢(املنصفون وحيرص عليه العقالء
ً غـريهم يف ذلـك الوقـت مطلبـا اخلالفة من األمويني إىل كان نقل ثم إنه من الناحية العملية

  من أتباعهم، وإسناد اخلالفة إىلًيكاد يكون مستحيال، فالوالة عىل األقاليم كانوا من بني أمية أو
ٍأحد من أبناء الصحابة يف الغالب هو عزل هؤالء الوالة، وقد يرفض الـبعض قـرار العـزل، ثـم 

 .)٣ (»طاق واسعمعارك اجلمل وصفني عىل نستتكرر 
ومن الداللة عىل قوة العصبية يف بالد الـشام لبنـي أميـة، أن مـروان بـن احلكـم متكـن مـن 
االنتصار بأهل الشام عىل عامل عبد اهللا بن الزبري، ثم تبعه بعد ذلك ابنه عبد امللـك بـن مـروان، 

                                                                                                                         

، ١/١٨٣،  مجهـرة النـسب البـن الكلبـي٢/٥٩٦، نـسب معـد والـيمن الكبـري: هشام بن حممد الكلبـي ١)(
 : قال عمرو بن خمالة الكلبي يف مرج راهط، ٢٨٣املسعودي التنبيه واإلرشاف ص 

                   جرى للزبرييني كل بريد             رددنا ملروان اخلالفة بعدمـا               
 فام ناهلا إال ونحن شهـود                 فإال يمكن منا اخلليفة نفسه                            

 ٤/١٩٤، خمترص تاريخ دمشق، انظر ابن بدران
مـر بـن عبـد إن الـذي منـع ع: ، قال اإلمـام مالـك٣٤ص ،  أباطيل جيـب أن متحى من التاريخ–شعـوط  )٢(

ًالعزيز أن يويل رجال صاحلا بعده هو أن البيعة كانت ليزيد بن عبد امللك، فخاف عمر إن بايع لغريه أن يقيم  ً
منهـاج ، ١/١٧٠، ترتيب املـدارك للقـايض عيـاض: انظر. يزيد اهليج، ويقاتل الناس، فيفسد ما ال يصلح

 .١/٥٥٠:  السنة
 .٥/٤٨موسوعة التاريخ اإلسالمي : أمحد شلبي ٣)(
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 مل نجـد أهـل ، ومـع ذلـك هـ ٧٣حتى متكن من االنتصار بأهل الشام عىل ابن الزبري وقتله عام 
         بـن الـزبري ومـالوا مـع مـصعب الشام انقادوا البن الزبري، بل إن أهـل العـراق غـدروا بأخيـه 

 عن خيانة أهل الكوفـة لزوجهـا مـصعب نيّوقد عربت سكينة بنت احلس، عبد امللك بن مروان
ا مل جتتمع األمة عىل فلامذ، )١( لعنكم اهللا يا أهل الكوفة أيتمتموين صغرية وأرملتموين كبرية:بقوهلا

ابن الزبري وهو يف ذلك احلني ال يشاركه أحد يف فضائله ومكانته؟ بل قد ترى العكس، فنجـد أن 
متّكـن مـن تـويل زعامـة ، عبد امللك بن مروان الذي يعترب يف السن كأحد أبناء عبد اهللا بن الزبري

 .املسلمني
 : أسباب شخصية يف يزيد -٣

ات احلسنة من الكرم واملروءة والشجاعة واإلقـدام والقـدرة لقد جتلت يف يزيد بعض الصف
ٍينظر ليزيد نظرة إعجاب وإكبار وتقدير هذه املزايا جعلت معاوية ، عىل القيادة ٍ. 

وهو ابن سـاللة اإلمـارة ، وليس معاوية ذلك الرجل الذي جيهل صفات الرجال ومكانتهم
 وهو يسوس النـاس، ويعـرف مزايـا رههو الذي قىض أربعني سنة من عموالزعامة يف مكة، ثم 

 .ٍالقادة واألمراء والعقالء ويعرف لكل واحد منهم فضيلته
 أفضل من يزيد وأصلح، ولكن مع ذلك فإن معاوية ربام رأى َال شك أن الصحابة وأبناءهم

ن لغريه يف قيادة األمة، بسبب عيشته املتواصـلة مـع أبيـه، ومنـارصة أهـل ويف ولده مقدرة ال تك
 .العه عن قرب عىل معطيات وجمريات السياسة يف عرصهّطاثم ، ووالئهم الشديد لهالشام 

 باخللفاء الراشدين، فقد كـان ًوتأسيا، ً من ولده يزيد حرصا عىل العدلوقد أنس معاوية 
 :  يسأله عن الكيفية التي سيسري هبا يف األمة فريد عليه يزيد بقوله

                                                                                                                         

 .١٩٥: أنساب األرشاف ١)(
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 .)١(»ر بن اخلطابً عامال فيهم عمل عمتكنت واهللا يا أب«
ً يدرك أن كثريا من املزايا موزعة بني الشباب القريش، وأن هـذه املزايـا ولقد كان معاوية 

ٍمع تلك الطموحات الشخصية التي ظهرت فيام بعد ربام تدخل األمة يف حـروب وفـتن كثـرية،  ٍ
 حتتـاج إليـه فمع أن يزيد يشارك بعضهم يف بعض ما يمتازون به إال أنه يمتاز عليهم بـأعظم مـا

 .)٢(الدولة، أي القوى العسكرية
فـاءة للخالفـة أضـمن بيد أن معاوية يرى هذا التدبري عىل مـا فيـه مـن غمـط حقـوق الك«

 به رشور قد تستطري بني الناس كلام مـات هلـم خليفـة، أو قـوي أعـداؤه تقىُ، وتلسالمة الدولة
نـاحرهم أن جيمـع أعـداؤهم فأرادوا استالب اخلالفة منـه، وخيـشى إذا ظـل املـسلمون عـىل ت

 عـىل اإلسـالم بعواقب ذلكواهللا أعلم ، شملهم، ويعيدوا الكرة عليهم يف صميم جزيرة العرب
 .) ٣(»واملسلمني

النظر هلـم يف حياتـه، بـ أبيه أو ابنـه، ألنـه مـأمور  اإلمام يف هذا األمر وإن عهد إىليتهموال 
 قال باهتامه يف الولد والوالـد، أو ملـن خـصص ً حيتمل فيها تبعته بعد مماته، خالفا ملنالفأحرى أ

 .التهم يف الولد دون الوالد

                                                                                                                         

بإسـناد ضـعيف ، ١٢٧ص :  األرشف–ابن أيب الدنيا ، ٍ بسند حسن١/٣٧٥ابن أيب عاصم اآلحاد و املثاين  ١)(
ًإال أن له شاهدا حسنا  ويف الـسند حتريـف ٨/٢٣٢ابـن كثـري ، ابن عساكر ترمجة يزيد ويف السند حتريـف، ً

 .ا من طريق ابن أيب الدني٣٩٨ق / ١٨. ًأيضا
 .٢٢٢،٢٢٣، تعليقاته عىل كتاب العواصم البن عريب: حمب الدين اخلطيب ٢)(

 .٢/٣٩٥، اإلسالم واحلضارة العربية، حممد كرد عيل ٣)(
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فإنه بعيد عن الظن يف ذلك كله، ال سيام  إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار مـصلحة، 
، كام وقع يف عهد معاوية البنه يزيد، وإن كـان فعـل ًفتنفي الظن عند ذلك رأسا، أو توقع مفسدة

 .)١(الناس له حجة يف البابمعاوية مع وفاق 
وعقد اخلالفة من اإلمـام املتـويل لغـريه بعـده جـائز عـىل عامـة املـسلمني «:وقال ابن بطال

إلطباق الصحابة ومن معهم عىل العمل بام عهده أبو بكر لعمر، وكذا مل خيتلفـوا يف قبـول عهـد 
 أتم من غـريه فكـذلك  وهو شبيه بإيصاء الرجل عىل ولده لكون نظره فيام يصلح:عمر إىل الستة

 .)٢ (»اإلمام
وكـذلك بايعـه ابـن عمـر، ومل يبـق إال ، وبايعه )٣(لقد كـان ابن عباس يشهد ليزيد بالفضيلة

وهنـاه احلـسن عـنهم، ، يف حياة معاويـةحياولون التغرير به احلسني بن عيل الذي كان أهل الفتن 
وهنوه عـن ذلـك فـأبى علـيهم وقد حذره الصحابة ، وعزم عىل الذهاب إليهم بعد وفاة معاوية

 .وحدث ما حدث
 لـو أنًثم متنى أخريا بعد احلصار ،  فكان معاوية حيذره من ترصفاتهأما عبد اهللا بن الزبري 

 .)٥( وندور املخالف معروف )٤( فيخلصه مما هو فيهًاحي معاوية 
 
 
 

                                                                                                                         

 .٢٦٥-١/٢٦٤ املقدمة –ابن خلدون  ١)(
  .١٣/٢١٨: فتح الباري ٢)(
  بسند حسن٢٩٠ – ٤/٢/٢٨٩: أنساب األرشاف ٣)(
 .ند حسن بس٣٤٧-٤/٢/٣٤٦: أنساب األرشاف ٤)(
 .١/٢٦٥، املقدمة: ابن خلدون ٥)(
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   ووالية المفضول مع وجود الفاضلمعاوية 
 الـذي،  عـىل االتفـاق واجـتامع الكلمـةًاملفضول حرصالقـد عدل معاوية عن الفاضل إىل 

    .)١( »شأنه أهم عند الشارع، وال يظن بمعاوية غري هذا فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك
ابن عمر وابن عباس وابن الزبري واحلسني : لقد كان النجباء من أبناء الصحابة كثري، ومنهم

 ومل يكن أبناء الصحابة فيام بينهم جيمعون عـىل )٢(مبن عيل وعبد اهللا بن عمرو بن العاص وغريه
شخصية واحدة، فهذا ابن عباس مل يبايع ابن الزبري بعد وفاة يزيد بن معاوية ومبايعـة كثـري مـن 

 .)٣(االنتقادات ويلومه يف بعض أعاملهبل كان يوجه إليه . األقطار له
 فمن الذي يضمن تـرايض مجيـع ًا إذ.وكذلك حممد بن احلنفية وابن عمر مل يبايعا ابن الزبري

 .األطراف عىل شخصية واحدة

                                                                                                                         

 – ٢٣/١٧٢الفـتح الربـاين : انظـر،  باهلدايـةص دعـاء النبـي سولقد ثبت ملعاوية ، ١/٦٥ابن خلدون  ١)(
وقـد أورد . ١٦/٢/٢٤٣: ابـن عـساكر. حـسن غريـب: وقال ) ٣٨٤٢رقم  ( ٥/٦٨٧: الرتمذي، ١٧٣

انظر . وهذه الطرق تزيده قوة عىل قوة، فاحلديث صحيحوباجلملة : األلباين شواهد ومتابعات كثرية ثم قال
 ).١٩٦٩(  رقم ٤/٦١٤السلسلة الصحيحة 

 إن ظـاهر «:  وقال ابـن حجـر٣/١٣٠) فتح الباري ( صحيح البخاري : انظر: وشهد له بالفقه ابن عباس
بحـسن وشـهد لـه أبـو الـدرداء ): ٧/١٣١( » شهادة ابن عباس بالفقه والصحبة دالة عىل الفضل الكثـري

، منهـاج الـسنة: وانظـر. رواه الطرباين ورجاله رجـال الـصحيح: وقال » ٩/٣٥٧جممع الزوائد «. الصالة
ابـن ، مكتبة املخطوطـات يف اجلامعـة اإلسـالمية، ١٥٦٤فضائل معاوية أليب نعيم برقم : وانظر، ٦/٢٣٥

 . بسند صحيح ) ٤/١/١٤٩( سعد 
 .١٠/٣٠٠، طبقات الشافعية الكربى:  السبكي٢)(
 ١/١٤٦/، الطبقـة الرابعـة، ابـن سـعد، بسند صحيح) ٢٠٩٨٥( رقم ، ١١/٤٥٣، املصنف:  عبد الرزاق٣)(

ٍ بإسـناد ٥/٣٣٧، املعجـم الكبـري: الطـرباين، ٢/٣٧٨، اآلحـاد واملثـاين: ابـن أيب عاصـم، ٍبإسناد صحيح
 .٣/١٥٣، سري أعاله النبالء: الذهبي، ٧٣٣، ٦٧٤ق / ١٦: ابن عساكر ،حسن
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واالجتهـاد  )١( عديدة فيمن يصلح لإلمامة مـن ضـمنها القرشـيةًلقد اشرتط الفقهاء رشوطا
 .وغريها ) ٢(والعدالة والعلم والقوة، والسياسة، واحلنكة، وحسن التدبري

 .)٣(لة والعلم والفضلاويروى عن اإلمام أمحد إسقاط اعتبار العد
والذي يظهر من سرية عمـر يف عاملـه الـذين كـان يـؤمرهم يف الـبالد، أنـه كـان ال يراعـي 

ًبل يضم إليه مزيدا من املعرفة بالسياسة مع اجتنـاب مـا خيـالف الـرشع ، األفضل يف الدين فقط
مع وجود مـن هـو أفـضل مـن كـل ، فألجل هذا استخلف عمر معاوية واملغرية بن شعبة، منها

 .) ٤(ء يف الشام وابن مسعود يف الكوفةكأيب الدردا، لدين والعلممنهم يف أمر ا
 

                                                                                                                         

ٍوقد عد من مسائل اإلمجاع، ومل ينقل عن أحـد مـن ، ًاشرتاط اإلمام قرشيا مذهب العلامء كافة: ضقال عيا) ١( ُ
وال اعتداد بقول اخلوارج ومـن وافقهـم « : وقال، السلف فيها خالف، كذلك من بعدهم يف مجيع األمصار

وحيتاج من نقل اإلمجاع «: وقال ابن حجر» ١٣/١٢٧فتح الباري « .. من املعتزلة ملا فيه من خمالفة املسلمني
إن أدركنـي « :، فقد أخرج أمحد عن عمر بسند رجاله ثقـات أنـه قـال»إىل تأويل ما جاء عن عمر من ذلك

وقد مات أبـو عبيـدة اسـتخلفت ، فإن أدركني أجيل«:فذكر احلديث وفيه«أجيل وأبو عبيدة حي استخلفته 
لعـل اإلمجـاع : فيحتمـل أنـه قـال،  قريشومعاذ بن جبل أنصاري ال نسب له يف» احلديث.. معاذ بن جبل

فـتح البـاري «.ً عىل اشرتاط أن يكون اخلليفة قرشيا أو تغري اجتهاد عمر يف ذلك واهللا أعلـمانعقد بعد عمر
 .٢٩، السياسة الرشعية. ،عبد الوهاب خالف: ، وانظر»١٣/١٣٧

أصــول الــدين،            : بغــدادي، ال١١٣ -١١٢، اإلنــصاف: البــاقالين. ٢/٣٢، الــروض الباســم: ابــن الــزبري ٢)(
 .١٣٩صـ 

 .٢٠ص ، األحكام السلطانية:  أبو يعىل الفراء٣)(
 .١٣/٣١١، فتح الباري: ابن حجر ٤)(
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ولكـن لعلـه ،  إين ألبعث الرجل وأدع من هو أحب إيل منه« أنه قال ص عن النبي ويروى
ًعينا وأشد بأسا أو قاليكون أيقظ   .)١( مكيدة:ً

  ينكـره ً يستعمل خالد بن الوليد عىل احلرب مع أنه أحيانـا يعمـل مـاصوهلذا كان النبي 
              : صومـع ذلـك فقـد قـال النبـي  )٢(، وكان أبو ذر أصلح منـه يف األمانـة والـصدقصالنبي 

وال تـولني مـال ،  ال تأمرن عـىل اثنـني:ًيا أبا ذر إين أراك ضعيفا وإين أحب لك ما أحب لنفيس«
 .)٣(يتيم

 .)٤(ً ألنه يراه ضعيفا:ارة والواليةفنهى أبو ذر عن اإلم
تعمل أبو بكر خالد بن الوليد، مع أنه يرى منه هفوات، ومل يعزله من أجلها، بل وكذلك اس

 .)٥(ذلك لرجحان املصلحة عىل املفسدة يف بقائه
 

                                                                                                                         

ــرقم ١١/٣٢٣، املــصنف: عبــد الــرزاق ١)(  )      ٢٦٢١ ( ٢٣٨، ٢/٢٣٧: ســعيد بــن منــصور ). ٢٠٦٥٨(  ب
: انظر. ومرسل ابن سريين صحيح، ا مرسالنومه، وحممد بن سريين، وكال الروايتني عن احلسن البرصي«

ُوكل من عـرف أنـه ال يأخـذ إال عـن ثقـة : » التمهيد«:  قال أبو عمر يف٣١،١٨٦ص ، املراسيل أليب حاتم
. ٍفمراسيل سعيد بن املسيب وحممد بن سريين وإبراهيم النخعي عندهم صـحاح، فتدليسه وترسيله مقبول

جـامع ،  انظـر العالئـي١٥٤قواعـد يف علـوم احلـديث ص ، انوينظفر أمحد الته، »١/٣٠التمهيد «: انظر
 .٢٦٤-١٦٦-١٦٢، التحصيل

الرتمذي    » أصدق هلجة من أيب ذر،  ما أظلت اخلرضاء وال أقلت الغرباء«:  يف أيب ذرصقول النبي  )٢(
صحيح ( وقال األلباين صحيح  ) ١٠٥٦(  ابن ماجه رقم ١٧٥ – ٢/١٦٣، املسند: أمحد ) ٣٨٠٣( 
  ).٥٤١٣امع رقم اجل

 .٢١٠، ١٢/٢٠٩: مسلم برشح النوري )٣(
 .٢٣-٢٢، السياسة الرشعية: ابن تيمية ٤)(
 .٢٤: املصدر نفسه ٥)(
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و أقـوى ـن هــن نقـرك وقـد رأينـا مـن اهللا أـحترجنا م«:الـوق )١(زع رشحبيل بن حسنةـون
 .)٢(»منك

 لست بخريكم وإن فيكم مـن إين« : سمعت معاوية وهو يقول:وعن ثابت موىل سفيان قال
ولكنـي عـسيت أن ، وغريمها مـن األفاضـل، عبد اهللا بن عمرو،  عبد اهللا بن عمر:هو خري مني

 .)٣(ًأكون أنكاكم يف عدوكم وأعلمكم والية وأحسنكم خلقا
قدم أنفعهام لتلك الوالية وأقلهـام ، واآلخر أعظم قوة، فإذا تعني رجالن أحدمها أعظم أمانة

عـىل الرجـل وإن كـان فيـه فجـور  الرجل القـوي الـشجاع، فيقدم يف إمارة احلرب، ًرضرا فيها
 .لواجب يف كل والية األصلح بحسبهافا.)٤(ًالضعيف وإن كان أمينا

أحـدمها قـوي فـاجر واآلخـر ، وسئل اإلمام أمحد عن الرجلني يكونان أمـريين يف الغـزو«
  :فقال، صالح ضعيف مع أهيام يغزى

فـصالحه ، وأما الصالح الضعيف، قوته للمسلمني وفجوره عىل نفسهف، أما الفاجر القوي«
 .)٥(  »يغزى مع القوي الفاجر، املسلمنيلنفسه وضعفه عىل 

                                                                                                                         

هو رشحبيل بن عبد اهللا بن املطاع بن عبد اهللا من كندة حليف بني زهرة نـسب إىل أمـه : رشحبيل بن حسنة )١(
معـدود يف ، وكان مـن مهـاجرة احلبـشة، من مجحوكانت موالة ملعمر بن حبي بن وهب بن حذافة ، حسنة

 ١٨تويف يف طاعون عمواس سـنة ، سًوكان أمريا عىل ربع من أرباع الشام لعمر بن اخلطاب ، وجوه قريش
 ).٢/٦٩٩االستيعاب . ( هـ وهو ابن سبع وستني سنة

 . بإسناد فيه ضعف١١/٩٨، املصنف: ابن أيب شيبة )٢(
اآلحـاد واملثـاين : ابـن أيب عاصـم،  من طريق ابن أيب مريم وهو ضعيف١/١٤١، الطبقة الرابعة: ابن سعد ٣)(

سـري أعـالم النـبالء : الـذهبي، من طريق ابـن سـعد، ٣٣ق / ١٦ابن عساكر ،  من نفس الطريق١/٣٧٧
 . من طريق ابن سعد٣١٣ص  ) ٦٠ – ٤١( حوادث : تاريخ اإلسالم، ٣/١٥٠

 .٢٢السياسة الرشعية : ابن تيمية ٤)(
 .ر نفسه ونفس الصفحةاملصد ٥)(
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واألخذ عىل يد ظـاملهم ، ودفع عدوهم، ومعظم املقصود من نصب األئمة حياطة املسلمني
ًفمن كـان ناهـضا ، عىل ما أوجبه الرشع، وتفريق بيت ماهلم، وإنصاف مظلومهم وتأمني سبلهم

ويـشملهم األمـن ، وينتفع الناس بواليتـه، هبذه األمور ونحوها فيه حيصل عىل مقصود اإلمامة
فـال  ًويأمنون فيه عىل أنفسهم وحرمهم وإن كان غريه أكثـر علـام منـه، شهميويطيب ع، والدعة

صالح وإجـراء ًوال ينفعهم كونه مريدا لإل، يعود عىل املسلمني من علمه أو ورعه وعبادته فائدة
 .)١(اذهفزه عن ذلك وعدم قدرته عىل إناألمور الرشعية مع عج

 والذي صار إليه معظم أهل السنة أن يتعني لإلمامة أفـضل أهـل العـرص إال :وقال اجلويني
كيـف ، ًإذا كان مـستحقا لإلمامـة، فيجوز نصب املفضول، أن يكون يف نصبه هرج وهيجان فتن

 .)٢(صالة لصحت اإلمامةول يف إمامة الولو تقدم املفض
 . ًوهكذا يتضح لنا من خالل النصوص السابقة أن والية املفضول ثابتة وجائزة رشعا

ويزيد بن معاوية ال شك أنه مفضول وليس باألفضل مع وجـود كبـار الـصحابة وأبنـائهم 
. ولكن هناك بعض األسباب التي حاولنا مناقشتها والتي ظهرت لنا مـن عـزم معاويـة عـىل 
فى علينا والتـي مـن أجلهـا أكـد معاويـة بيعـة ًيضا هناك بعض األمور التي قد ختوأ، ة يزيدتولي
 .يزيد

                                                                                                                         

 .٣٥ص ، العربة مما جاء يف الغزو والشهادة، صديق حسن خان ١)(

ال خالف أنه إذا عرسعقد اإلمامة : ً وقال أيضا٨٠ صغياث األمم:  اجلويني٢٦٢ صاإلرشاد: اجلويني )٢(
، ليهواقتضت مصلحة املسلمني تقديم املفضول وذلك ليضمن الناس ميل أويل النجدة والبأس إ، للفاضل

فإذا كانت ، ًومل نجد عددا وتفرقت األجناد، ولو فرض تقديم الفاضل الرشأبت الفتن وثارت املحن
فإذا كان يف ، إذ الغرض من نصب اإلمام استصالح األمة، احلاجة تقتيض تقديم املفضول قدم ال حمالة

ُتقديم الفاضل اختباطها وفسادها  إيثار ما فيه صـالح وفـي تقديم املفضول ارتباطها وسدادها تعني، ُ
 .»١٦٧غياث األمم  ص «ة قاخللي
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  معاوية بن أبي سفيان
  واالنتقادات التي وجهت إليه بشأن البيعة ليزيد

،  مـسؤولية البيعـة الكاملـةّلقد محل كثري من املـؤرخني الـسابقني واملعـارصين معاويـة 
  .خطاء التي يقع فيها احلكام من زمان معاوية حتى عرصنا احلارضّوبالتايل محلوه مجيع األ

ومـنهم مـن اهتمـه  )١( األصـيل للمبـدأ الـوراثي يف امللـكفمنهم من جعل معاوية هو املقرر
 هومنهم مـن اهتمـ. )٢(فكان أول حمطـم لنظـام اإلسالم، باخلـروج عىل نظام الشورى يف اإلسالم

ً أوال وعىل الدين ثانيـاةد عىل السياسّبأنه أقر هذا النظام الذي يعتم امللوك بـ، والـبعض شـبهه )٣(ً
 .)٤(األقدمني من الفرس والروم

 ىلـيف السياسة القائمة ع  )٥(درسة امليكافيليةـد املـو رائـل معاوية هبذه البيعة هـوالبعض جيع

                                                                                                                         

، اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثـاين اهلجـري: ً نقال عن هداره يف كتابه١٠ص ، اخلالفة لتوماس أرنولد ١)(
 .٣١ص 

 .١/٢٨٦، يالفكر السام، الثعالبي الفايس، ٥٨ص ، إسالم بال مذاهب: مصطفى الشكعة )٢(

،  ٨٨خمتـرص تـاريخ العـريب : سيد أمري عيل، ٥٨، نساء هلم يف التاريخ اإلسالمي نصيب: عيل إبراهيم حسن ٣)(
اإلسـالم يف حـضارته ، أنـور الرفـاعي، ٨٥ص ، حممد جالل رشيـف نـشأة الفكـر الـسيايس وتطـوره. د

 .وأنظمته
           ٨٥ – ٨٤ص ، اخلالفــة يف احلــضارة اإلســالمية: أمحــد رمــضان أمحــد، ٦٦، يــوم اإلســالم: أمحــد أمــني )٤(

 .٢٧٨ص ، عائشة والسياسة: سعيد األفغاين
). لورنزو العظـيم ( وقدمه هدية لألمري املرتيش ، آراءه السياسية يف كتابه األمري م ١٥٢٧مجع ميكافييل ت (  ٥)(

ومرتنـيخ ) فرنـسا( وقد تأثر به كل سياسيي القرن التاسـع عـرش يف أوروبـة ويف طليعـتهم نـابليون األول 
ص ، املجتمع املثايل يف الفكر الفلـسفي. انظر حممد سيد أمحد املسري. وغريهم) أملانيا ( وبسامرك ) ا النمس( 

 .نيقوال ماكيافييل ترمجة وحتليل خمتار الزقزوقي. تعريب خريي محاد. األمري:  وانظر٢٦٢-٢٥٧



 
 

 إىل كبـائره والبعض حكم عىل معاوية بارتكابـه كبـرية أضـافها )١(تسويغ الوسيلة من أجل الغاية
 .) ٣( إمجاع املسلمني هبذه البيعةًه خارجا عنوالبعض اعترب ) ٢(السابقة

وملعرفة صحة هذه االهتامات من عدمها جيدر بنا أن نعرف ماهية الشورى وكيفيـة تطبيقهـا  
وأبعاد سلطة أهل احلل والعقد ودور اخللفاء الراشدين يف االستعانة بأهل احلل والعقـد وحتـى 

ومدى خمالفته لنظـام الـشورى  نخرج بتصور صحيح عن الشورى وعن معاوية نستطيع أن 
 ال شك أن الشورى دعامة من دعائم احلكـم يف اإلسـالم وقاعـدة صـلبة مـن :إن حدث فنقول

 أو ة تعطيـه صـفة مقدسـكام أن اختيار احلاكم يف اإلسالم وتويل أمـر األمـة املـسلمة ال، قواعده
 .)٤(سلطة مطلقة

                                                                                                                         

يــوم ،  أمحـد أمـني،١٤٧ص ، مالمـح التيـارات الـسياسية يف القـرن األول اهلجـري: إبـراهيم بيـضون. د ١)(
 .٦٧ص ، اإلسالم

ًوقريبا من هذا انظر أكـرب شـاه خـان تـاريخ اإلسـالم ، ٤١٧دور احلجاز يف احلياة السياسية : أمحد الرشيف ٢)(
 .٦/٣٦األعامل العربية الكاملة ، أمني الرحياين:  وانظر٢/٤٨

 .٢١٩زعامء اإلسالم : حسن إبراهيم حسن ٣)(

ً أيا كان احلاكم «يقول مرجليوث .  حتدثوا عن طبيعة النظام السيايس اإلسالميلقد غالط املسترشقون حينام )٤(
فإن الرعايا املسلمني ليست لـدهيم أيـة حقـوق ضـد رئـيس ، الذي يستقر الرأي عىل االعرتاف به»اإلمام«

                                      .  ٤٦٧-٤٦٦النظرية اإلسالمية ص : حازم الصعيدي. »ًاجلامعة القائمة وإن اإلمام ليس مسؤوال عن أحد
ًال يمكن أن يكون اإلمام حاكام دستوريا باملعنى الذي نعرفه«: ويقول ماكدونالد ويقول موير . ٤٦٧ص ، »ً

 . » املثال والنموذج للحكم اإلسالمي هو احلكم املستبد املطلق«
ًنوعا من احلكومة املستبدة  اجلـائرة التـي  إن اخلالفة التي اعرتف هبا علامء املسلمني كانت «: ويقول أرنولد

 .                                 ٤٦٨ص » ويطلب من الرعايا أن تطيعه بدون تردد، يتمتع احلاكم فيها بسلطة غري مقيدة بقيود
حممد طه بدوي بحث يف . وانظر د٤٦٨ – ٤٦٦ص ، النظرية اإلسالمية يف الدولة. حازم الصعيدي: وانظر

، ًسالم السيايس ردا عىل املسترشق أرنولد ضمن كتاب مناهج املسترشقني يف الدراسات اإلسالميةنظام اإل
    = واحلقيقة   أن هذه مغالطة واضحة يدركها من كان له أدنى اطالع عىل تاريخ املسلمني، ١١٨، ٢/١٧٧
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وأما طريقة الـشورى فلـم ، عـن كل عمل يقوم به وينفذ فيه ما ينفذ يف شعبهبل إنه مسؤول 
ًحيدد هلا نظاما خاصا  .فتطبيقها إذا مرتوك للظروف واملقتضيات اجلارية، ً

 ويأخـذ بـرأهيم فـيام هـم . يستشري املسلمني فيام مل ينزل فيه وحـيصفقد كان رسول اهللا 
واستـشار ، اء الراشدون يف استشارة املـسلمنيوكذلك سار اخللف، أعرف به ومن شؤون دنياهم

ولكـن ، ًن عمر يعـارض أوالوكا، وأنفذ رأيه يف حماربته، أبو بكر املسلمني يف شأن مانعي الزكاة
 .واستشار أهل مكة يف حرب الشام عىل رغم معارضة عمر،  رأي أيب بكررجع إىل
قعية كانـت تعـني أهـل ألن الظروف الوا، هكذا كانت الشورى ال عىل نظام مقرر مرسومو

 . الشورى يف كل فرتة بحيث ال يلتبس األمر يف شأهنم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

.                                         رصفــةةدي نعــم نحــن ال ننكــر فــساد بعــض احلكــام املــسلمني والــبعض كانــت ســريته ســرية اســتبدا  = 
لقد سبق اإلسالم باملسلمني إىل النظرية السياسية التي تقوم عىل التعاقد التي اكتشفها املفكرون الغربيون يف 

 .مطالع القرن السابع عرش امليالدي
نـاس عـىل اختيـار  يقرر أن السيادة مستمرة مـن تعاقـد بـني ال»١٦٧٩-١٥٥٨توماس هويز االنجليزي «

وال حيـق هلـم ، ًألهنم خيشون بعضهم بعضا لغلبة الرش والعدوان عىل طبـاعهم، احلاكم الذي يتوىل أمورهم
ًإذا مل يكن طرفا فيه بل كان منفذا له ، ألن التعاقد يلزمهم وال يلزمه. من تويل احلاكم أمرهم أن خيرجوا عليه ً

يقـرر أن العقـد ملـزم للحـاكم ألن ) ١٧٠٤-١٦٠٣نجليزي جون لوك اال( وكان . ًبناء عىل التعاقد بينهم
وينفـي أن النـاس مفطـورون يف حـالتهم الطبيعيـة عـىل الـرش ، املحكومني طرف فيه واحلاكم طرف آخـر

 .والعدوان عاجزون عن حماسبة احلاكم عىل أخطائه ومظامله
 – منـشئ هـذه الفكـرة فقد اشتهر بالعقد االجتامعي حتى ظن أنه) ١٧٧٨ -١٧١٢جان جاك روسو ( أما 

ويوكلـون ، فعنده أن أفراد الرعية ال يتنازلون للحاكم عن حريتهم ولكنهم يتنازلون بعضهم لـبعض عنهـا
 .  احلاكم ليعمل باسمهم عىل رعاية حقوقهم ومصاحلهم

،   ساعات بـني الكتـب:  وانظر للمؤلف نفسه٥٨-٥٧ص ، الديموقراطية يف اإلسالم. عباس العقاد:  انظر
، العالقات الدولية والـنظم القـضائية يف الـرشيعة اإلسـالمية:  وانظر عبد اخلالق النواوي٥١٩-٥١٣ص 
 .١٧-١٤ص
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ًولكن عمومية األمر تدع املجال مفتوحا ألشكال متعـددة مـن الـنظم والطـرق ال حيـددها 
 .)١(اكتفاء بتقرير املبدأ العام، ماإلسال

ي حـدت فإنه ليس من العسري عىل املرء أن خيمن األسـباب التـ، ولكن عىل الرغم من ذلك
 .ًباخللفاء الراشدين أن يتساهلوا أحيانا  يف األخذ بمبدأ الشورى الذي حضت عليه الرشيعة

 أن التطور الـرسيع يف كيـان الدولـة اإلسـالمية األوىل كنتيجـة التـساع :من هذه األسباب
الفتوحات جعل من املستحيل يف بعض األحيان أن ترتك الكلمة الفاصلة يف أمور الدولة ألناس 

ًإال أنه مل تتجمـع لـدهيم املعلومـات الـصحيحة أوال ،  الرغم من حكمتهم ونبل مقاصدهمعىل
 .ًوترتامى حدودها يوما بعد يوم، بأول عن هذه الدولة  التي ما فتئت تنزاح دائرهتا

 أن اخللفاء الراشدين كانوا يعلمون بأن الوعي السيايس بني مجـاهري :ًن هذه األسباب أيضام
وأن هـذه احلقيقـة ختفـي وراءهـا خطـر تلـون ، ني كان ما يزال يف طفولة  املهدالعامة من املسلم

 .وجهات النظر يف األمور السياسية بألوان العصبية القبلية
كلـام وعىل هذا فبينام أسس اخللفاء الراشدون جمالس شورى وابتغوا النصح واملشورة منهـا 

ة يف العمـل بمـشورة مستـشارهيم أو فإهنم قد احتفظوا ألنفسهم باحلريـ،  ذلكدعت احلاجة إىل
 .) ٢(رفضها من حالة إىل أخرى

 

                                                                                                                         

 كواشـف زيـوف يف املـذاهب –حبنكـة امليـداين : وانظـر. ٨٣، العدالة االجتامعية يف اإلسـالم: سيد قطب ١)(
 .٦٦٥،٦٦٩ص ، الفكرية املعارصة

دراسـة يف منهـاج اإلسـالم الـسيايس . سـعد أبـو حبيـب. ١٠٩ ص، منهاج اإلسالم يف احلكم. حممد أسد )٢(
٢٣٩ -٢٣٧. 



 ٨١ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

ًولكن نرى أن الرشيعة اإلسالمية مل حتدد أهل الشورى حتديدا واضحا  ومل تبـني رشوطهـم، ً
ًبيانا شافيا يميزهم عمن سواهم ً)١(. 

 واستشار املسلمني فأمجع أهـل الـشام وكبـار  أهـل »يزيد«طرح اسم املرشح ، فمعاوية 
 .ومل خيالف إال بعض أهل املدينة ألسباب خمتلفة، راق وباقي األمصار عىل قبولهالع

 ر ـيـن غـًع أمريا مـفمن باي.. .« :السقيفة فـي حديثـه الطويل عـن ر  ـال عمـقـد قـل
 .)٢(»...ّوال بيعـة للذي بايعه تغرة أن يقتال، مشـورة املسلمني فال بيعـة له

 .)٣( » طلب وفود األمصار ورضوا بالبيعةبل، رإن معاوية مل يستبد باألم«
ثم موافقة أهـل ،  طرح اسم يزيد كخليفة املستقبل بعد معاوية عىل أهل الشامًإذا ماذا يسمى

  .؟الشام عىل ذلك أليست هذه شورى أم سوى ذلك
 .؟أليست هذه شورى،  اجتامع الوفود عند معاوية وطرح فكرة مبايعة يزيدماذا يسمى

                                                                                                                         

دعائم احلكم يف الرشيعة : ولنفس املؤلف انظر، ٦٩ص ، الشورى يف اإلسالم، إسامعيل بدوي. د ١)(
الدولة القانونية والنظام . منري محيد البناين. د: وانظر عن الشورى، اإلسالمية والنظم الدستورية املعارصة

 .٢٧٩-٢٥٦ص ،  اإلسالميالسيايس
الـشورى وأثرهـا ، عبد احلميد إسامعيل األنصاري. د. ٢٢٥-٢١٧أصول الدعوة ص ، عبد الكريم زيدان

 .يف الديمقراطية
الشورى يف اإلسالم دراسة يف الـنظم .   تصور الفكر السيايس اإلسالمي اإلمامة عند السنة– يوسف أيبش 

 حنفي حسني الفكر السيايس اإلسالمي واالجتامعي يف اإلسالم    د حسني.اإلسالمية لعبد الغني حممد بركة
 .الشورى بني النظرية والتطبيق. قحطان الدوري، ٤٨-٢٦ص 

قواعد نظـام احلكـم يف اإلسـالم           ، حممود اخلالدي. د، نظام اخلالفة يف الفكر اإلسالمي. مصطفى حلمي. د
 .اخلالفة واإلمامة. عبد الكريم اخلطيب. د

 . حتقيق أمحد شاكر رمحه اهللا»٣٩١«ٍ بإسناد صحيح برقم ١/٣٢٧: أمحد املسند ٢)(
 .١٠٣، تاريخ الدولة اإلسالمية وترشيعها: يوجينا غيانه ٣)(
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وإقنـاعهم ، ًيء معاوية خصيصا ألهل احلجـاز واستـشارة رؤوس املعارضـة جمماذا يسمى
أم أن هـذه املـشورة حتمـل عـىل أهنـا دس ومكيـدة ، أليست هذه شـورى. .بصحة ما ذهب إليه

 .)١(كام يذهب إليه بعض الباحثني... .وهتديد وكذب
فال شـك .) ٢(الفةعم إنا نستطيع أن نقول بأن يزيد بن معاوية هو أول من عهد إليه أبوه باخلن

 .وال ريب يف ذلك
 : األمور الثالث اآلتية سلك أحد أن معاوية ولكن لنتصور

 .مثلام فعل حفيده معاوية بن يزيد،  ترك الناس بدون خليفة بعده– ١
 ثـم خيتـار مـن هـؤالء املرشـحني ً األمصار بأن يرشحوا هلم نائبا نادى يف كل مرص من-٢
 .خليفة
 . وبايعه الناس كام فعل جعل يزيد هو املرشح-٣

  :ولنأخذ األمر األول
 ؟كيف ستكون حالة املسلمني لو أن معاوية تناسى هذا املوضوع وتركه حتى تويف

أعتقد أن الوضع سيكون أسوأ من ذلك الوضـع الـذي أعقـب تـرصيح معاويـة بـن يزيـد 
          بـد امللـكًحتـى اسـتقرت اخلالفـة أخـريا لع، بتنازله عن اخلالفة وترك النـاس يف هـرج ومـرج

ٍبن مروان بعد حروب طاحنةا  .استمرت قرابة عرش سنوات، ٍ
 
 

                                                                                                                         

 .٨٨خمترص تاريخ العرب واإلسالم ص : سيد أمري عيل: ٣١ص ، اإلسالم دين ودولة:  العمراين )١(

، السيوطي. ٤٥٦ص ، قوانني األحكام الرشعية، رناطيابن جزي الغ، ١/٣٢٧األوائل :  العسكري ٢)(
 .٨٨ص ، الوسائل يف مسامرة األوائل
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  :ثم لنتصور التصور الثاين
حتـى تكـون مـسابقة أخـرية ليـتم فـرز ، ًكل مرص بـأن يرشـحوا نائبـا عـنهم  يفٍنادى مناد
ثم اخلروج مـن هـذه األصـوات بفـوز مرشـح مـن املرشـحني ليكـون خليفـة ، األصوات فيها

 .بعد وفاة معاويةللمسلمني 
 .سيختار أهل العراق يف الغالب احلسني بن عيل

 . إما ابن عمر أو عبد الرمحن بن أيب بكر أو ابن الزبري:وسيختار أهل احلجاز
 . عبد اهللا بن عمرو بن العاص:وسيختار أهل مرص
ة ـ أم سـتكون املعارضـ؟ويـسلموا لـه، ن هـؤالءـٍ كل مـرص بواليـة واحـد مـهل سريىض

 !. ؟واردة
ويف هذه احلالة هل يستطيع معاوية أن يلزم كل مرص بام  اختاره ، أعتقد أن املعارضة ستظهر

 ؟أهل املرص اآلخر
وسيعمد أدعياء الرش الذين قهـرهتم ، ستجد الدولة نفسها يف النهاية أمام تنظيامت انفصالية

 إحـداث رشخ ومـن ثـم اإلفـادة منهـا يف، الدولة بسلطتها إىل استغالل هذه الفوىض الـسياسية
 .جديد يف كيان الدولة اإلسالمية

 .وربام حـدث العكـس مـن ذلـك، وربام حصل ما أرشنا إليه، حن نورد هذه االعرتاضاتن
ًولكننا أوردنا ذلك حتى نتصور مدى صحة اآلراء التي أحيانـا يطلقهـا ويـتحمس هلـا الـبعض 

 .دون الرجوع إىل الواقع التارخيي املحتم آنذاك
وتـرك كيانـات وتيـارات ، ع املسلم إىل هزة عنيفة بعد استشهاد عثامن لقد تعرض املجتم
استوجبت من معاوية أن يـدرك خطـورة األمـر والفرقـة التـي سـوف ، سياسية وعقدية خطرية

ثم إن غلبة أهل الـشام وقـوة تعـصبهم لبنـي ، حتصل للمسلمني إذا مل يسارع بتعيني ويل عهد له
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ًنة كان ذلك عامال مرجحا ملعاوية عـىل إقدامـه عـىل هـذا أمية ووجود الشك عندهم ألهل املدي ً
 .األمر

  :ويبقى األمر الثالث 
يـسبب الـسالمة التـي تنـشأ مـن عـدم  وقد أيده بعض الباحثني أن ما فعله معاوية وهو 

  :التنازع عىل السلطة
إن وضع قانون والية العهد يف اإلسـالم يعطـي بعـض احليطـة  التـي « :قال حممد كرد عيل

ولكـن العهـد لألبنـاء .. .وربام خيطـئ رأس امللـة يف توليـة مـن يريـد، نجي من انقسام الكلمةت
واألخوة أو أبناء العم عىل رشط الكفاية يف اجلملة أقرب إىل سالمة الدولة من فتنـة تنـشب بـني 

كل حزب يرشح خليفة باحلق والباطل حتى ال يكـاد الـصالح ، األحزاب وأصحاب العصبيات
 .)١( »أدنى مما جيد الطالح من املعونة واملظاهرةجيد ني من املستخلف

  :ويقول شعوط
علم أنه إذا كانت دائرة اختيار اخلليفة ضيقة كان ذلك أدعى للحفاظ عـىل الوحـدة  ننحن و«

 كام أننا نعلم أنه كلام اتسعت دائرة االختيار كثر .كام حيفظ للدولة سريها يف طريق التقدم والنفوذ
رشيح أنفسهم وبخاصة إذا راعينا اتساع رقعة الدولة وشموهلا عنارص خمتلفـة مـن ن يف توالراغب

 .)٢( »أجناس خمتلفة، مع صعوبة املواصالت بني هذه البالد املفتوحة
والظاهر من أقـوال الفقهـاء أن التكليـف ، كام أن والية العهد ال تنايف حق األمة يف االختيار

، يح من يصلح للخالفة لتبايعه األمة بعـد ذلـك برضـاهاالرشعي لوالية العهد ال تزيد عىل ترش
وإن رفضت بيعته أو بايعت غريه سقط الرتشيح السابق له وكأنـه ، فإن بايعته انعقدت له اإلمامة

                                                                                                                         

 .٢/٣٩٥اإلسالم واحلضارة الغربية : حممد كرد عيل ١)(
 .٣٣٤ص ، أباطيل جيب أن متحى من التاريخ: شعوط ٢)(
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 ما ذكرنا ةويدل عىل صح )١(وهبذا تبقى األمة هي صاحبة القول الفصل يف اختيار احلاكم، مل يكن
 إىل إمـام جيـوز لإلمـام أن يعهـد« :ما قاله أبـو يعـىل، ًاترشيح أن والية العهد ال تعدو كوهنا من

ألن اإلمامة ال تنعقد للمعهود إليه بنفس العهـد ، ٍ غريه ليس بعقد لإلمامةوألن عهده إىل.. .بعده
ٍبدليل أنه لو كان عقدا هلا ألفىض ذلـك إىل اجـتامع إمـامني يف عـرص ، وإنام تنعقد بعقد املسلمني ً

 –أي بعد موت اإلمـام القـائم  - إن إمامة املعهود إليه تنعقد بعد موته.. .ئزوهذا غري جا، ٍواحد
 .)٢( »باختيار أهل الوقت

ً وال يصري الرجل إماما حتى يوافقـه أهـل الـشوكة : ابن تيمية رمحه اهللاتقي الدينهلذا قال و
رة فـإن املقـصود مـن اإلمامـة إنـام حيـصل بالقـد، الذين حيصل بطـاعتهم لـه مقـصود اإلمامـة

 .)٣( ًإمامافإذا بويع بيعة حصلت هبا القدرة والسلطان صار ، والسلطان
نه يسبق بمشاورة أهل احلل والعقـد وظهـور رضـاهم وأوباعتبار والية العهد جمرد ترشيح 

وال يناقض حق األمـة يف اختيـار ، فإنه ال شك مسلك سديد ومحيد الختيار اخلليفة، عن املرشح
ملـا  ٍطريقة انتخاب أهل احلل والعقد للخليفة دون عهد منه إىل أحـدبل وقد يرجح عىل ، اخلليفة

            :ح هـذه الطريقـة اإلمـام ابـن حـزم فقـالّجـ وهلذا ر)٤(يف العهد من حسم ملادة اخلالف والنزاع
،  هو الوجه الذي نختار ونكره غريه ملا يف هذا الوجـه مـن اتـصال اإلمامـة– أي العهد –وهذا «

                                                                                                                         

ة والنظـام الـسيايس الدولـة القانونيـ. منـري محيـد البيـاين.  د٢١١ص ، أصول الـدعوة: عبد الكريم زيدان ١)(
 .٤٦٨ص ، اإلسالمي

 .٢٥ص ، األحكام السلطانية: أبو يعىل ٢)(
 .٣٤ص ، إكليل الكرامة، ًوقريبا من ذلك صديق حسن خان، ٥٢٧/ ١منهاج السنة : ابن تيمية ٣)(
 .٢١٣ص ، أصول الدعوة : عبد الكريم زيدان ٤)(
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مـن ، ورفع ما يتخوف من االختالف والشغب ممـا يتوقـع يف غـريه، سالم وأهلهوانتظام أمر اإل
 .)١(» ومن انتشار األمر وحدوث األطامعبقاء األمة فوىض

ٍثم إن مسالة األسلوب الذي حيسن اتباعه الختيار خليفة أو رئيس دولة بوجه عام هي مـن  ٍ
خللفـاء الراشـدين مل يـتم اختيـارهم ثم إن ا، املسائل التي مل يعرض هلا القرآن والسنة الصحيحة

ٍطبقا ألسلوب واحد معني ٍ  .ً بناء عىل أساليب خمتلفة– كام هو معلوم –بل جرى اختيارهم ، ً
مـن األهـداف  تباعه لتطبيق مبدأ من املبادئ أو لتحقيق هـدفافمسألة األسلوب الواجب 

 .)٢(تتغري بتغري ظروف الزمان واملكانهي من املسائل التي تتأثر و
بـل اجتهـاد ، م إن هذا العمل الذي عمله معاوية ليس بدعة خرج هبا عن نصوص الـرشعث

 .)٣(ٍ أمر مل جتتمع األمة عىل خالفهاجتهده يف
فالوقـت ، كان لتغري الزمن والظروف أثر كبري يف أخذ معاوية البيعة من الناس لولده يزيـدو

حيـث كـان مـن املمكـن ، ًلعدد قليالً فيه حمصورا يف املدينة وكان ايالذي كان املجتمع اإلسالم
وكان من امليـسور ، وكانوا من التقوى والورع باملكان الذي كانوا فيه، اجتامع الناس وتشاورهم

 وكثـرت اجلامعـات - املسلمون يف األمصار ق هذا الوقت قد انقىض وتفر–اتفاقهم أو إمجاعهم 
ٍلناس أو اتفاقهم عـىل أمـر أو فصار من املتعرس اجتامع ا، وتعددت املذاهب وظهرت العصبيات

 .ٍشخص
 

                                                                                                                         

 .٥/١٦،  الفصل يف امللل والنحل: ابن حزم ١)(

 .  ٢٠٩، مبادئ يف نظام احلكم: احلميد متويلعبد . د ٢)(
 .١٦٤، الدولة األموية:  يوسف العش ٣)(



 ٨٧ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

، ومن يضع نفسه مكان معاوية ويدرك اخلطر املحدق باألمة لو ترك األمر من غـري اختيـار«
ُأو ترك ألبناء عيل بن أيب طالب أو غريه فالفتنـة املرتبـصة باألمـة كانـت حتتـاج المتـداد حكـم 

ًمعاوية اجتهادا من معاوية باستمرار ومل يكن بد من اختيار ابن ، معاوية حتى تستقيم أمور األمة
 .)١( »تهد وقدرولكن قدر اهللا كان عىل غري ما اج، ًعهده وحكمه أمال يف موت الفتن

فإهنم ال ينزهـون معاويـة وال مـن هـو ، وعىل كل تقدير فهذا ال يقدح فيام عليه أهل السنة«
 إن للـذنوب :يقولـونبـل ، ًفضال عن تنزهيهم عـن اخلطـأ يف االجتهـاد، أفضل منه من الذنوب

 . تدفع عقوبتها من التوبة واالستغفار واحلسنات املاحية واملـصائب املكفـرة وغـري ذلـكًاأسباب
 .)٢( »وهذا أمر يعم الصحابة وغريهم

ربئ من اهلنـات واهللا بوما هو ،  من خيار امللوك الذين غلب عدهلم عىل ظلمهمومعاوية 
 .)٣(يعفو عنه

ٍاوية أن قلوبنا ال تنضوي عىل غل ألحـد مـن أصـحاب حممـد والذي جيب أن نعتقده يف مع ٍ
!  "  #  $  %  &  '      )     (  *  M  : بــــل نقــــولص

   7  6   5  4  3  2  1    0  /  .  -  ,  +L٤)(. 
ًونقول بأن معاوية اجتهد لألمة خوفا عليهـا مـن االنقـسام والفـتن، وال يمكـن أن حيمـل 

 . راء الذين جاؤوا بعدهتبعات كل أخطاء امللوك واألم

                                                                                                                         

 .٥٨ص ، د عامرة نجيب بعنوان الشورى يف جملة اجلندي املسلم.مقال ١)(
 .٤/٣٨٥منهاج السنة : ابن تيمية )٢(
 .٣/١٥٦سري أعالم النبالء : الذهبي ٣)(
  .١٠اآلية رقم : سورة احلرش ٤)(
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 حرس ذراعيـه كـأهنام عـسيبا نخـل : سمعت معاوية يف مرضه الذي مات فيه:عن قيس قال
 ما شاء :فقال،  إىل رمحة اهللا ومغفرته: فوق ثالث فقالواأغربفيكم واهللا لوددت أن ال :وهو يقول

 .)١(هل الدنيا إال ما عرفنا أو جربناو، ًاهللا أن يفعل ولو كره أمرا لغريه
فقـد بايعـه ، واحلقيقة أن بيعة يزيد قد قبلها الكثري حتى مـن الـصحابة رضـوان اهللا علـيهم

 .)٢( فيهم ابن عمرصستون من أصحاب حممد 
ومع ذلك فقد كانت معارضة بيعة يزيد مثار انتقاد وتعجب من بعض الصحابة رضوان اهللا 

 .عليهم
 حـني ص  أصـحاب حممـدرجـل مـن )٣(ُ عـىل أسـري دخـل:عن محيد بن عبد الرمحن قـال

وال ، ًوال أفقههـا فقهـا،  لـيس بخـري أمـة حممـدًاإن يزيد:يقولون:استخلف يزيد يف معاوية قال
،  أحـب إيل مـن أن تفـرتقصولكن واهللا ألن جتتمع أمة حممد ، وأنا أقول ذلك، ًأعظمها رشفا

:  قلنا: قال؟ وسعهم أكان يعجز رجل واحد لو دخل فيهصًأرأيتكم بابا لو دخل فيه أمة حممد 
أكان ،  ال أهريق دم أخي وال آخذ ماله: قال كل رجل منهمص أرأيتكم لو أن أمة حممد :ال قال

                                                                                                                         

ٍ بسند صحيح١/١٥٣، الطبقة الرابعة: دابـن سع )١( ،          بإسناد صحيح١١/٩١، مصنف ابن أيب شيبة، ٍ
 سُوأما ما نقل عن معاوية ، ٤/١/٥٠أنساب األرشاف ، ٣٧٨/ ١: ابن أيب عاصم، اآلحاد واملثاين
 ٤/١/٢٨أنساب األرشاف » لوال هواي يف يزيد ألبرصت رشدي«: وحترسه من بيعة يزيد وأنه قال

ما ألقى اهللا بيشء أعظم يف نفيس «ًونسبوا إليه أيضا أنه قال ليزيد . سند من طريق الواقدي وهو مرتوكفال
ونيس أولئك .  والسند من طريق اهليثم بن عدي وهو كذاب٤/١/٦٠أنساب األرشاف » من استخالفك

ولقد . نقل هؤالء أن يبطل البيعة ويرتاح من هذا األمل والشعور بالذنب عىل حد هأن معاوية باستطاعت
ًاعتمد رشيد رضا رمحه اهللا عىل هذه الرواية وحتامل عىل معاوية وعىل يزيد حتامال قاسيا انظر اخلالفة ص  ً

٥٣، ٥٢. 
 .١٧ورقة ، القيد الرشيد: ابن طولون )٢(

 ).١٠٠-١/٩٩االستيعاب .(  هـ٨٥له رؤية ت سنة ، الكندي: ويقال، ُأسري بن عمرو بن جابر املحاريب ٣)(
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ال يأتيك «: صرسول اهللا قال  :ثم قال،  فذلك ما أقول لكم:قال،  نعم: قلنا: قال؟هذا يسعهم
 .)١( »من احلياء إال خري

 هـ ومل يبق من ٥٣ينة أي حوايل سنة تويف عبد الرمحن بن أيب بكر بعد خروج معاوية من املد
 .املعارضني إال ثالثة هم ابن عمر وابن الزبري واحلسني بن عيل

 : وقال الناس جمتمعة عىل يزيد بايعه وأرسل بيعته بعد وفاة معاوية أما ابن عمر فلام رأى
ًإن كان خريا رضينا وإن كان بالء صربنا  .بن احلنفيةا وكذلك ابن عباس وحممد، )٢(ً

 .بانحرصت املعارضة يف شخص ابن الزبري واحلسني بن عيل و
           
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

، ابـن حجـر،  مـن نفـس الطريـق٢١٧: تاريخ خليفـة،  بإسناد صحيح٧/٦٧الطبقات الكربى : ابن سعد ١)(
  ).٣٥رواية رقم  ( ١/٦٥، اإلصابة

.  بإسـناد صـحيح٢١٧خليفة ،  من نفس الطريق٤/١٨٢ بسند صحيح ،ابن سعد ١١/١٠٠ابن أيب شيبة  ٢)(
 . أ١٨ورقة رقم ، التاريخ الكبري: ابن أيب خيثمة
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   معارضة الحسين بن علي: المبحث الثاني 
 :ويندرج حتت هذا املبحث عدة مسائل هي كالتايل

  : معارضة الحسين  نقد المصادر التي تناولت : أوًال
 -:  متهيد 

خطرية يف تاريخ املـسلمني، وقـد  نقطة حتول متثل معارضة احلسني بن عيل ليزيد بن معاوية
ت هذه احلادثة من التبعات واالنقسامات اليشء الكثري، وتنبع أمهية هذه احلادثة بالنسبة هلذا َّجر

 .البحث يف أهنا أول معارضة خترج بشكل عميل عىل خالفة يزيد بن معاوية
ًامال أو جتافيا إما مـع وإن الظروف واملسببات التي تولدت عن هذه احلادثة جعلت هناك حت ً

 .احلسني أو عليه
وكان خطر هذه احلادثة ال يقترص عىل تأثريها املبارش عىل املجتمـع املـسلم يف ذلـك الوقـت 

 .بل يتعداه ليؤثر خالل قرون طويلة من تاريخ اإلسالم حتى يومنا هذا، فقط
لـضغائن مـن قبـل ومن ثم تتخذ من هذه احلادثة مادة لتأجيج املـشاعر وإثـارة األحقـاد وا

ً املسلمني مما أدى إىل تضخيم هذه احلادثـة حتـى أخـذت حجـام أكـرب مـن ةالطائفيني ضد مجهر
والتـي أصـبحت الدولـة بـسبب هـذه ، وهذا أمر يقصد من ورائه اهتام اخلالفة األموية، واقعها

ف مـع حتى وإن كان هـذا العنـ،  دولة ال تعرتف إال بمنطق العنف– يف نظر الكثريين –احلادثة 
حيث أضحت ، كان هلذه احلادثة وغريها مؤثرات عكسية عىل الدولة األموية. صأحفاد النبي 

 .الدولة يف قفص االهتام
ولعـل ، ثـم إن هذه احلادثة هي أحد الروافد التي ساعدت عىل قيام الثـورة ضـد األمـويني

ربة األمـويني حتـى  يف حما»الرضا آلل البيت« يفسـر لنا سبب رفـع ذلك الشعار هـذا هـو الذي
 .تم القضاء عىل دولتهم
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 –»املـوايل«وهي الـبالد األعجميـة  - فكأن النظرة التي تبلورت وباألخص يف بالد املرشق
 . األموينيييدأ هي املعاناة واملآيس التي يتعرضون هلا عىل :عن أهل البيت

ق ملعرفـة أبعـاد ملعرفة وإدراك هذا املنعطف اخلطري يف التاريخ اإلسـالمي نحتـاج إىل تعمـو
ًحتى نستطيع أن نقدم صورة أكثر وضوحا مـن ، وسرب أغوارها من مجيع اجلهات، هذه املعارضة

ّتلك الصورة التي قدمت ملقتل احلسني  ُ. 
 ثم خروجه إىل الكوفة ومقتله تتميز إن الروايات التي وصلت إلينا عن معارضة احلسني 

وهي تعـرض ألوضـاع ، أو عن آخرين قريبني منها، بأهنا مبارشة عن رواة شاركوا يف األحداث
ــة ــة االجتامعي ــضمن، الكوف ــة  أدق ال–يف بعــضها –وتت  تفاصــيل عــن مواقــع البيــوت واألزق

  : ومن أهم الرواة الذين وصلت إلينا رواياهتم، واألسواق
  : أبو خمنف-١ 

 .» هـ١٥٧ سنة واملتوىف« )١( لـوط بن حييى بـن سعيد بن خمنف بن سليـم األزدي-
 .) ٢ (وهو إخباري كويف يتميز بغزارة تأليفه وتدوينه ألخبار العراق

 .)٣(ًثني كتابا جلها يف أخبار العراق وثالوقد ذكر له ابن النديم أربعة
 

                                                                                                                         

ابن حجـر لـسان ، ٣٠٢ – ٧/٣٠١سري أعالم النبالء ، الذهبي، ١٠٦ – ١٠٥ص ، الفهرست، بن النديما ١)(
 .٤/٤٩٢امليزان 

 ولـه هديـة العـارفني ٥٤٠، ٤/١٧١ذيل كشف الظنون ، إسامعيل باشا، ١١٥ص ، الفهرست: ابن النديم ٢)(
٤٤٢-٤٤١. 

 ولـه هديـة العـارفني ٥٤٠، ٤/١٧١نون ذيل كشف الظ، إسامعيل باشا، ١١٥ص ، الفهرست: ابن النديم٣) (
٤٤٢-٤٤١. 
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 وقـد اعتمـد »مقتـل احلـسني«والذي هيمنا من كتب ورسائل أيب  خمنف هو كتابـه املـسمى
 .)١(  ّ أرخ ملقتل احلسنيالطربي عىل هذا الكتاب حينام

 ٤٧٠ – ٣٥١ أكثر من مائـة ورقـة مـن ص وقد نقل عنه الطربي فيام خيص قتل احلسني 
 الطـربي الـسبب ّوهلذا فقد بني، وتتميز روايات أيب خمنف بالتسلسل الزمني وترتيب األحـداث

  :الـذي جعله هيتم برواية أيب خمنف فقال
إىل الكوفة ومقتلـه قـصة هـي  خمنف فإنه ذكر من قصة مسلم بن عقيل وشخوصه وأما أبو«

 .)٢(»أشبع وأتم من خرب عامر الدهني عن أيب جعفر التي ذكرناها
وقد سـاعده يف ،  ثم مقتله بكربالء بصورة موسعةلقد عرض أبو خمنف ملعارضة احلسني 

 .)٣(ًأعطاه تفردا بخصوص أخبار العراقاألمر الذي ، كويف، فهو عراقي، ذلك بيئته التي نشأ فيها
ٍفهو يروي يف الغالب عن شهود حرضوا املعركة من أمثـال ، عددت مصادر أيب خمنفولقد ت

 .)٥( ومحيد بن مسلم)٤(زهري بن أيب األخنس
ًولقد اتبع أبو خمنف منهجا موثقا خالل تناولـه للروايـات املتعارضـة فهـو يـورد الروايـة ، ً

جح ًنا يتدخل يف إبداء رأيه ويـروأحيا، ثم إذا كان هناك رواية أخرى معارضة هلا يأيت هبا، بتاممها
 .)٦(ًما يراه صحيحا

                                                                                                                         

 . وما بعدها٥/٣٥١تاريخ األمم وامللوك : الطربي ١)(
 . وما بعدها٥/٣٥١األمم وامللوك : الطربي ٢)(
 .١١٥الفهرست :  ابن النديم )٣(
 .٥/٤٣١: الطربي ٤)(
 .٥/٤٥١: املصدر نفسه ٥)(

 ٥/٤١٣: الطربي ٦)(



 ٩٣ 
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إال أهنم اعتمدوا عليه يف نقل الكثـري مـن ، )١(وبالرغم من أن علامء السنة يضعفون أبا خمنف
قل عنه الطربي والـبالذري  وابـن األثـري ن وقد وباألخص فيام يتعلق بقتل احلسني ، األخبار

 .والذهبي وابن كثري وغريهم
 . ًربي السبب يف النقل عنه حينام ذكر أن روايته أكثر تفصيال وأشبع من غريهاوقد أبدى الط

 ءأبـو خمنـف لـيس بثقـة لكـن لـه اعتنـا« : الذهبي السبب يف النقل عنه حيـنام قـالّنيوقد ب
 .)٢( »باألخبار

ولكنه إخباري ، وهو ضعيف احلديث عند األئمة« :هٍبن كثري حني قال عناهذا ما أوضحه و
هـذا وهلذا يرتامى عليـه كثـري مـن املـصنفني يف ، من هذه األشياء ما ليس عند غريهحافظ عنده 

 .)٣(»واهللا أعلم، الشأن ممن بعده
 هـ كإخباري واسع التأليف يف احلـوادث التـي وقعـت يف ١٥٧ سنة ويربز أبو خمنف املتوىف

 .صدر اإلسالم
      هـي –ا بعـد قليـل  والتـي سـنعرض هلـ–وال أظن أن التآليف التي ألفت عن قتل احلسني 

                فـالطربي، من األمهية والوضوح وتتبـع األحـداث بمثـل روايـة أيب خمنـف عـن قتـل احلـسني
ٍوضع كتابا تارخييا لفرتة زمنية بعيدة عنه)  هـ٣١٠ت ( ٍ ٍ ً ًفوجد أن أبا خمنف يقدم عرضا مفـصال ، ً ً

، وحتى مقتله بكربالء ،  إىل الكوفة منذ خروجه من املدينة إىل مكة ثمًومسهبا عن احلسني 
 األخرى التي ألفها الثقات، حيث تبدو الفجوات وعدم تسلسل احلـدث فوهو ما تفتقده التآلي

 .ًواضحا خالل بعض النصوص التي وصلت إلينا

                                                                                                                         

 .٤/٤٩٢لسان امليزان ، ابن حجر، ٣/٤١٩ميزان االعتدال : الذهبي ١)(
 .١٩٥ص  ) ٨٠ – ٦١( تاريخ اإلسالم حوادث : الذهبي ٢)(
 .٩/٢٠٣، البداية والنهاية: ابن كثري ٣)(



 
 ٩٤ 
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، ًفالطربي رمحه اهللا كان مضطرا حينام اعتمد عـىل روايـة أيب خمنـف عـن مقتـل احلـسني 
 وتبقـى املـسؤولية،  يوردهـايدمة كتابه أنه ال يتحمل تبعة األخبار التوبخاصة أنه أوضح يف مق

 .)١(عىل الراوي الذي نقل إليه احلدث
عىل غزارة املادة التي قـدمها أبـو خمنـف أن الـبالذري قـد اعتمـد عليـه خـالل  من األدلةو

 .استعراضه خلروج احلسني من مكة وحتى استشهاده 
ن الروايات املسندة مـن غري طريق أيب خمنف ما جيعله يقدم ومن املؤكد أن البالذري مل جيد م

ً بـدال مـن ذكـر »قالوا«وكان يستعمل كلمة ، صورة متكاملة وواضحة عن معارضة احلسني 
 ومقارنتها بروايات »قالوا«ومن خالل تتبعي لروايات البالذري التي صدرها بكلمة ، أيب خمنف

ويتـدخل الـبالذري ،  أيب خمنـفرواياتي نفسها  هالرواياتأيب خمنف عند الطربي وجدت أن 
 .)٢(أو بحذف بعض املقاطع من الرواية، باالختصار

وهذا الصنيع من البالذري يقودنا إىل التساؤل عن السبب الذي جعـل الـبالذري يلجـأ إىل 
 ؟عدم ذكر أيب خمنف

  :ويبدو أن ذلك مرده إىل أمرين اثنني
 )٣(فكـان أحـد ندمائـه، يفة العبايس املتوكـل عـىل  اهللا هو عالقة البالذري باخلل:األمر األول

 .وذلك دفعه ملراعاة العالقات املتأزمة بني العباسيني والعلويني
                                                                                                                         

 ).األمم وامللوك ( مقدمة تارخيه : انظر ١)(
 – ٣/١٦٦و، ٣٥٣- ٥/٣٥٢:  مقارنـة مـع الطـربي١٥٩ – ٣/١٥٨أنـساب األرشاف ، البالذري: انظر ٢)(

ــع ١٦٧ ــع الطــربي  ١٧٢ – ٣/١٦٨و ، ٣٩٥-٥/٣٩٤: الطــربي م ــع ١٨٣ – ٣/١٨٢ و٥/٣٩٦ م  م
،  مــع الطــربي٣/١٩٧و، ٤٢٣ – ٥/٤٤٢مــع الطــربي ، ١٩٣ – ٣/١٨٧و ، ٤١٤ – ٥/٤١٣الطــربي 

٥/٤٤٢. 

 .٥/٩٠معجم األدباء : ياقوت ٣)(



 ٩٥ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

،  أن البالذري سلك مـنهج املحـدثني خـالل تأليفـه لكتابـه أنـساب األرشاف:األمر الثاين
 بالتحديث والـسامع وتوثيق الرواية يف ذلك العرص ال يتم إال، وذلك عن طريق توثيق الروايات

 .وذلك من أجل بقاء السلسلة متصلة حتى احلدث، من الراوي نفسه
ٍولكي يستطيع البالذري تقديم منهج موثق لروايته فقـد اعتمـد عـىل اإلسـناد يف كـل خـرب 

، وإنام حتصل عليها وجادة، ويبدو أن كتب أيب خمنف مل تصل إليه إجازة عن طريق السامع، يورده
فيام يدلل عـىل عـدم ثقتـه بكتـب أيب . )١( بن احلكمة أيب خمنف ولكن قرنه بعوانلذا حترج من ذكر

وقـد شـكك علـامء .  خمنـفوبخاصة أن التحريف قد طال أبـا، ةخمنف التي حتصل عليها وجاد
 .»...كتاب مقتل احلسني«ًاإلمامية أيضا يف صحة ما ينسب أليب خمنف مثل 

ومـع اشـتهار تـشيعه ، م مـؤرخي الـشيعةكان أبو خمنف من أعـاظ«:فقد قال عباس القمي
وكتاب مقتل احلسني الـذي ، اعتمد عليه علامء السنة يف النقل عنه كالطربي وابن األثري وغريمها

 .»ولكن لألسف أنه فقد وال يوجد منه نسخة، نقل عنه أعاظم العلامء املتقدمني
ومـن ، ؤرخني املعتمدينٍبل وال ألحد من امل، نا وينسب إليه فليس لهيوأما املقتل الذي بأيد

بل قـد .)٢(أراد تصديق ذلك فليقابل ما يف هذا املقتل وما نقله الطربي وغريه عنه حتى يعلم ذلك
 بعـد أن – وهو عامل إمـامي – يفقد قال عنه السيد هاشم معروف احلسين، ضعفه علامء اإلمامية

 لوط بـن –مرويات أيب خمنف ًو يكفي هذه الرواية عيبا أهنا من « :ذكر رواية من طريق أيب خمنف
 .)٣( »... وقد ضعفه السنة والشيعة ومل يثقوا بمروياته–حييى 

                                                                                                                         

 .٣٠٧، ٤/٢٩٩، أنساب األرشاف: البالذري ١)(

 .١/١٥٥، الكنى واأللقاب: عباس القمي ٢)(
، عبد الرمحن الزرعي: ًنقال عن، ٢١٥ص ، املوضوعات يف اآلثار واألخبار: السيد هاشم معروف احلسيني ٣)(

 .١٥٢ص ، رجال الشيعة يف امليزان



 
 ٩٦ 
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 ال ختلـو مـن امليـل  احلـسني دلكن مع ذلك فإن الصفة التي قدمها أبو خمنف الستـشهاو
 .والعاطفة التي طغت عىل بعض احلقائق الثابتة

 قـدمها أبـو خمنـف عـن قتـل وهذا هو اليشء الذي جيعلنا نتعامل مع تلك الروايـات التـي
 . بكل حذراحلسني 

 أليب خمنـف ولكن الذي هيمنا هي تلك املعلومات التي وصلت إلينا عن مقتـل احلـسني 
 .من طريق الطربي

فبالنظر إىل روايات أيب خمنف ومقارنتها مع رواية عامر الدهني عن مقتـل احلـسني نجـد أن 
 .  كبريالتشابه القائم بني الروايتني

الذي جيعلنا نؤكد أن أبا خمنف ال يتدخل بالـدس والتحريـف يف كـل روايـة يوردهـا ألمر ا
 . وذلك حتى توافق ميوله العقائدية والسياسية

 .) ١(ًأخبارا ال تتفق مع ما ينحى إليهبل إنه يف بعض األحيان يرجح 
  : عامر الدهني-٢

 أبو معاويـة عـامر  :يل من الرواة املهمني الذين شاركوا يف نقل أخبار حركة احلسني بن ع
 .بن معاوية الدهني البجيل الكويفا

    فقد نقـل خـروج احلـسني، وتتضح أمهية رواية عامر باعتبارها رواية عن أهل احلدث نفسه
يل بـن احلـسني بـن عـيل بـن أيب عن طريق أيب جعفر الباقر، حممد بن عـ إىل الكوفة ثم مقتله 

 .)٢(طالب

                                                                                                                         

  .٥/٤١٣: الطربي )١(
 .٣٥٦ – ٧/٣٥٥: هتذيب التهذيب، ٤٩٧ص ، تقريب التهذيب: ابن حجر ٢)(



 ٩٧ 
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وملـا تـرجم ) ٢( ومعركة النهروان)١(ني فيام خيص معركة اجلملوقد نقل الطربي عن عامر الده
 .)٣(حدثالذهبي لعامر الدهني وصفه باإلمام امل

هني عـن حركـة ولعل هذا هو السبب الذي جعل ابن حجـر يعتمـد عـىل روايـة عـامر الـد
 .)٤( احلسني 

كـم عـىل إال أهنا تبقى مهمة من حيـث احل، )٥(وبالرغم من ضعف طريق رواية عامر الدهني
 . وذلك عند مقارنتهام مع بعضهام البعض، روايات أيب خمنف التي أوردها عن حركة احلسني 

  : عوانة بن حكيم-٣
ال ختلـو  )٧(وقـد نـقـل عنه الطربي يف مقتل احلسني مخـس روايـات )٦(وهو إخباري صدوق

 .)٨( »سرية معاوية وبني أمية«ولعله أخذها مـن كتابـه ، من األمهية
 :صني بن عبد الرمحن السلمي احل-٤

 . هـ وله ثالث وتسعون سنة١٣٦ سنة  املتوىف.)٩(أبو اهلذيل الكويف وهو ثقة
 

                                                                                                                         

 .٤/٥١١: الطربي )١(
 .٥/١٢٥: املصدر نفسه ٢)(
 .٦/١٣٨، سري أعالم النبالء: الذهبي ٣)(
 .٨١ – ٢/٧٨اإلصابة ، ًوله أيضا. ٣٠٥ – ٢/٣٠١، هتذيب التهذيب: ابن حجر ٤)(
،        وهو ضعيف، ويف سند الرواية خالد بن يزيد بن أسد بن عبد اهللا القرسي، ٥/٣٤٧الطربي : انظر ٥)(

  ).١/٦٤٧ميزان االعتدال ( الذهبي : انظر

 .٤/٣٨٦،  لسان امليزان:ابن حجر ٦)(
 .٤٦٧ – ٤٦٥، ٤٦٣، ٣٨٦، ٥/٣٥٦: الطربي ٧)(
 .١٠٣ص ، الفهرست: ابن النديم ٨)(
 .١٧٠، التقريب: ابن حجر ٩)(



 
 ٩٨ 
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 .)١( ابن زياد وبني وقد قدم عدة روايات مهمة بشأن القتال الذي جرى بني احلسني 
 أنـاس  نقلـه عـنإضـافة إىل، ً التي أوردها كونـه معـارصا للحـدثتوتكمن أمهية الروايا

 .)٢(ا احلدث واشرتكوا فيهشاهدو
  : حممد بن عمر الواقدي-٥

 .)٣(الركبان بكتبه يف املغازي والسريوسارت ، وكان من أوعية العلم،  هـ٢٠٧ملتوىف سنة ا
كـان أعلـم النـاس ، إنه أمني الناس عىل أهل اإلسالم، ناهيك به« :وقال عنه إبراهيم احلريب

 .)٤( »ً شيئاأما اجلاهلية فلم يعلم هباف، بأمر اإلسالم
 .)٥(ق األرض وغرهبا هو من طبق رش:وقال عنه اخلطيب

نه وأجود الروايات عنه رواية ابن سعد يف الطبقات فإ، ولكن مع ذلك فإنه جممع عىل ضعفه
 .)٦(كان خيتار من حديثه بعض اليشء

          وقـد اعتمـد ابـن سـعد ، والذي هيمنا رواية الواقـدي عنـد ابـن سـعد يف كتـاب الطبقـات
لطبقـة وذلك حينام تـرجم للحـسني يف ا، عىل رواية الواقدي فيام خيص قتل احلسني ريض هللا عنه

 .)٧(اخلامسة من الطبقات الكربى

                                                                                                                         

 .٣٩٤ – ٥/٣٩١: الطربي ١)(
 .٢٢٥ – ٣/٢٢٤، وقد نقل عنه البالذري هذه الرواية يف أنساب األرشاف، ٥/٣٩٢: املصدر نفسه ٢)(
 .٣/٦٩٧لطيفة التحفة ال: السخاوي ٣)(

 .٣/٦٩٧التحفة اللطيفة : السخاوي ٤)(
 .٣/٣: تاريخ بغداد ٥)(
 .٣/٣٩٨، التحفة اللطيفة: السخاوي ٦)(
 . من الطبقة اخلامسة٤٢٣ – ٣٠٠ من ص سوقد استغرقت ترمجة احلسني  ٧)(



 ٩٩ 
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       تابـه املـسمى كتـابويبدو أن ابن سعد اعتمد يف أخباره التي أخـذها مـن الواقـدي عـىل ك
 .)١( »مقتل احلسني«

ً ثم مقتلـه يف كـربالء مـسلكا غريبـا قلـام ولكن ابن سعد سلك يف أخبار خروج احلسني  ً
 .يلجأ إليه خالل كتابه الطبقات الكربى

 مخسة أسانيد أخـرى مـستقلة، ومـن ضـمنها فقام بحشد أسانيد الواقدي األربعة إضافة إىل
ض بحيـث أصـبحت وساق أخبار هذه الروايات بعدما أدخـل بعـضها يف بعـ، رواية أيب خمنف

 .)٢(وكأهنا رواية واحدة
 .ذا العمل من ابن سعد فقد فوت علينا القدرة عىل متييز رواية الواقدي من غريهاوهب

 

   : أبو معرش السندي واسمه نجيح بن عبد الرمحن السندي املدين-٦
 .)٣( هـ وهو ضعيف١٧٠تويف سنة 

 .وقد شارك أبو معرش بروايات عدة عن احلسني ومقتله 
فقـد ، ، إضافة إىل إبراهيم البيهقي) ٤( تل احلسني وقد نقل عنه أبو العرب روايته املتعلقة بق

 .)٥( كاملة– كام يبدو –احتوى روايته ونقلها 

                                                                                                                         

 .١١١ص ، الفهرست : ابن النديم )١(

 ).مطبوع عىل آلة كاتبة(يق الدكتور حممد السلمي  حتق٣٥٤ص ، الطبقة اخلامسة من طبقات ابن سعد: انظر ٢)(
 .٥٥٩) التقريب: (ابن حجر ٣)(
 .١٥٤ – ١٤٨ص ، املحن: أيوب العرب  أبو٤)(
 .٨٦-٨٠، املحاسن واملساوئ: البيهقي ٥)(



 
 ١٠٠ 
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أيب معـرش    وإن مل يـرصح باسـم، وقد نقل رواية أيب معرش هذه ابن عبد ربه يف العقد الفريد
عـرش  وبالتأكيد فإن كل من نقـل عـن أيب م،)١(ولكنه أخذها من طريق أيب عبيد القاسم بن سالم

 .»تاريخ اخللفاء« هكان اعتامده عىل كتاب، فيام خيص حركة احلسني 
 هــ حيـث حـصل ٤٦٣ سـنة ًوهذا الكتاب كان موجودا حتى أيام اخلطيب رمحه اهللا املتوىف

 .)٢(عىل إجازة روايته
 أهنا خالية من اإلسـناد حيـث كـان لكن مما ينتقد عىل رواية أيب معرش عن قتل احلسني و

 . ومل يسمهم»ض مشيختهعن بع«نقله 
وبالرغم مـن أهنـا تفتقـر إىل ، ًهذه تقريبا الروايات التي وصلت إلينا عن حركة احلسني 

 إال أن ورود الرواية من طرق متعددة وبمخارج خمتلفـة يعطينـا – يف معظمها –صحة األسانيد 
ًإحساسا بأن هذه الرواية حتكي كثريا من احلقيقة  نان يف قبول كثـري منهـالتايل يداخلنا االطمئوبا، ً

 .وحتليلها
 :املؤلفات املفقودة عن حركة احلسني 

ولعل من اجلدير ذكره ونحن نتحدث عن مصادر روايات حركة احلسني أن نـشري إىل تلـك 
ً املصادر التارخيية املتقدمة ال تذكر شيئا عن تلك نوحتى أ، ومل تصل إلينا، الروايات التي فقدت

 .فرة يف زمنهماراجح أهنا متووإن كان من ال، الروايات
 ومل تـصل ومن أولئك اإلخباريني واملؤلفني الذين كانت هلم مؤلفات عن حركة احلسني 

 : إلينا
 

                                                                                                                         

 .٤/٣٧٦، العقد الفريد: ابن عبدربه ١)(
 .ب١٢٦، ١٨جمموع : الظاهرية، مشيخة اخلطيب: انظر )٢(



 ١٠١ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

 سـنة :وقيـل، ١٢٧سـنة تـوىف أبو عبد اهللا الكـويف م،  جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي-١
 .)٢( مقتل احلسني  ومن مؤلفاته.)١(هـ١٣٢

 .د من املؤلفني واملؤرخني السابقني أي رواية عنهوهذا الكتاب مل يقتبس أح
 )٤(»كتـاب مقتـل احلـسني«وذكر لـه ابـن النـديم . )٣(هـ٢١٢ سنة املتوىف نرص بن مزاحم -٢

 .ولكن مل تصل إلينا روايات عن هذا الكتاب
 .)٥( أيب الدنيا أبو بكر عبيد اهللا بن حممد القريش األموي البغدادي املشهور بابن-٣

ف ثروة هائلة من املؤلفات املفيدة والتي تناولـت غالـب ّوقد خل، حدثني الكباروهو من امل
 .وبخاصة فن التاريخ، الفنون

 .)٦( »مقتل احلسني«والذي هيمنا من مؤلفاته التارخيية كتابه 
 هـ فقـد نقـل عنـه يف ٥٩٧نة  سًويبدو أن هذا الكتاب كان موجودا أيام ابن اجلوزي املتوىف

 .)٧(موضعني

                                                                                                                         

ُحني جعلت وفاته سـنة ١/٣٨٤: وقد خطأ يف ميزان االعتدال للذهبي٢/٤٢، ب التهذيبهتذي: ابن حجر ١)(
 .هـ١٦٧

، فـؤاد سـزكني، ٣/١٠٦معجـم املـؤلفني ،  عمر رضـا كحالـة– ٥٤٠إيضاح املكنون ص ، إسامعيل باشا ٢)(
 .١/٢/١٢٦تاريخ الرتاث العريب 

 .١٩/٣٢٥ ،معجم األدباء: ياقوت، ٢٨٣ – ١٣/٢٨٢تاريخ بغداد : اخلطيب ٣)(
 .١٩/٢٢٥، معجم األدباء:  ياقوت١٠٦ص ، الفهرست: ابن النديم ٤)(
وانظـر ترمجتـه ، ١٣ – ٦/١٢، هتـذيب التهـذيب: ابـن حجـر، ٢٧٩ – ٢/٦٧٧، تذكرة احلفـاظ: الذهبي ٥)(

 .حتقيق فضيلة الدكتور نجم عبد الرمحن خلف»  كتاب الصمت وآداب اللسان«مفصلة يف مقدمة كتابه 
 .١٣/٤٠٣سري أعالم النبالء : الذهبي ٦)(
 .٣٤٤-٣٤٢ / ٥،  املتنظم: ابن اجلوزي ٧)(



 
 ١٠٢ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 كـان هـذا الفرتة التيلنا من خالل تتبع كتب املشيخات والفهارس أن نصل إىل أي ويمكن 
 .ًالكتاب موجودا فيها

تقـي ولكـن ،  مبـارشةوال نستطيع اجلزم أنه نقل عنـه، )١(وقد نقل عن هذا الكتاب ابن كثري
 عـىل طـالع واسـعا  ابن تيمية له تقي الدينومعروف أن ،  ابن تيمية أشار إىل هذا الكتابالدين

 .ومن نظر يف إحدى مؤلفاته الكثرية يتأكد له ذلك، الكتب واملؤلفات يف شتى الفنون
والذين نقلوا مـرصع احلـسني زادوا أشـياء مـن الكـذب كـام زادوا يف قتـل «:فقال رمحه اهللا

 . كام زادوا يف املغازي والفتوحات وغري ذلك، ثكام زادوا فيام يراد تعظيمه من احلواد، عثامن
كالبغوي وابـن أيب الـدنيا وغريمهـا  ، أهل العلمِمن ون يف قتل احلسني منهم من هو واملصنف
سـناد   ما يرويه املصنفون يف املـرصع بـال إاوأم، ثار منقطعة وأمور باطلةآيام يروونه فومع ذلك ف

 .) ٢( »فالكذب فيه كثري
ً موجودا يف إحـدى  ال يزال»مقتل احلسني«وهناك أمل كبري يف أن يكون كتاب ابن أيب الدنيا 

 .خزائن الكتب التي مل تفهرس بعد
وقـد ، ل تـصلناومما يساعد عىل ترقب هذا األمل أن الكثري من كتـب ابـن أيب الـدنيا ال تـزا

 .)٣(اكتشف الكثري منها

                                                                                                                         

 .٢٠٦، ٨/٢٠٢، البداية والنهاية: ابن كثري ١)(
 .٤/٥٥٦، منهاج السنة: ابن تيمية ٢)(
مقتـل أمـري : إضافة إىل ما خرج من كتب بن أيب الدنيا فإنه ال يزال له كتابان مهامن خمطوطان األول بعنـوان ٣)(

ً أيـضا »حلم معاويـة«والثاين بعنوان  ) ٣٨٣١( برقم : يف مكتبة الظاهرية. ؛عيل بن أيب طالب املؤمنني 
التــاريخ «فهــرس خمطوطـات كتــب الظاهريـة ، خالــد الريـان: انظـر،  »٣٢٤٩«بــرقم :  يف نفـس املكتبـة

 .٢/٦٩٠،٦٤٢ »وملحقاته



 ١٠٣ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

ولكن هـذا الكتـاب  )٢(»له مؤلف باسم مقتل احلسني، )١( حممد بن زكريا بن دينار الغاليب-٤
  .»ن هذا الكتابـ أخذ مٌئيه مل يصلنا من خالل الكتب األخرى شـنإوحتى ، مل يصل إلينا

وهـو إمـام حمـدث ذكـر   هــ٣٦٠ت . )٣( احلسن بن عبد الرمحن بن خـالد الرامهرمـزي-٥
وأظن أن هذا الكتاب ال يتنـاول األحـداث  )٤(» احلسن واحلسني:الرحيانتني«ياقوت أنه له كتاب 

وإنام هو عبارة عن جزء حديثي مجع فيه املصنف ، التارخيية التي جرت لكل من احلسن واحلسني
 .فضائل احلسن واحلسني

مقتـل « وهو إمام حمدث لـه كتـاب )٥( هـ٥١٦ أبو القاسم احلسني بن مسعود البغوي ت -٦
 .)٦( »اإلمام احلسني

ِيبدو أن هذا الكتاب قد فقدو وإن كانت هناك رواية عند ابن كثـري رصح بأخـذها مـن أيب ، ُ
  .ولعل ابن كثري أخذ هذه الرواية من طريق آخر وليس من الكتاب مبارشة، ويالقاسم البغ

ًوقد صـنف كتابـا .)٧( ٥٩٢املعروف باملحرب ت ،  أبو القاسم حممود بن املبارك بن احلسني-٧
 .يف مقتل احلسني

 .»مقتل احلسني« له كتاب عن  ضياء الدين أبو املؤيد موفق الدين أمحد اخلوارزمي– ٨

                                                                                                                         

 .٣/٥٥٠، ميزان االعتدال: الذهبي، ًوهو ضعيف جدا ١)(
 .٤/٥٤٠، إيضاح املكنون: شاإسامعيل با ٢)(
 .٧٤-١٦/٧٣، سري أعالم النبالء: الذهبي ٣)(
 .٩/٥، معجم األدباء: ياقوت ٤)(
 .١٩/٤٣٩، سري أعالم النبالء: الذهبي ٥)(
 .٢/١٧٩٤، كشف الظنون: حاجي خليفة )٦(

:                    أنــه جمــري الــدين انظــر:  وعنــد الــذهبي٤/٥٤٠هكــذا وقــع عنــد إســامعيل باشــا يف إيــضاح الكنــون  ٧)(
 .٢٥٦-٢١/٢٥٥السري 



 
 ١٠٤ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

وهـو عنـدي يف « :هــ وقـال ٨٤٠ سـنة ب عند ابن الـوزير الـيامين املتـوىفالكتاوكان هذا 
 .)١( »جملدين

وإال لنقلـه ابـن الـوزير يف كتابـه حـني ، ويبدو أن صاحب هذا الكتاب مل يأت بيشء جديد
 .تكلم عن احلسني 

 نـور : مـن أمثـال الكتب وغريها من الكتب املؤلفة يف مقتـل احلـسني هوكام يبدو أن هذ
 البـن »ُدرر الـسمط مـن أخبـار الـسبط«وكتـاب ، سفرايينيستاذ اإل لأل»لعني بمشهد احلسنيا

بل غلب عليهـا احلـزن والتبـاكي ، ليس فيها يشء من التحقيق والنظرة الواقعية للحدث، األبار
ومناقشة الروايـات ، دون التعرض جلوهر القضية، ولعن أعدائه، ِوذكر فضائله، عىل احلسني 
 ولعل هذا هو الرس يف أن الطربي وغـريه مـن املـؤرخني .بتصور صحيح عن احلادثةثم اخلروج 

لقرهبام مـن احلقيقـة  وألهنـا ، اعتمدوا فقط عىل رواية أيب خمنف ورواية عامر بن معاوية الدهني
ًتقدم رسدا واقعيا للحادثة ً. 

 يف حركـة  صنيع ابن حجر حينام اعتمد عىل رواية عامر بن معاويـة الـدهنيهذا سببولعل 
وقد صـنف مجاعـة مـن القـدماء يف مقتـل احلـسني تـصانيف فيهـا الغـث « : ثم قالاحلسني 
 .)٢( »ويف هذه القصة التي سقتها غنى، والصحيح والسقيم، والسمني

 
 
 
 

                                                                                                                         

 .٢/٣٩، الروض الباسم: ابن الوزير ١)(

 .٢/٨١، اإلصابة:  ابن حجر ٢)(



 ١٠٥ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

  : عن الخالفة لمعاوية   من تنازل الحسن   موقف الحسين: ثانيًا
 من املدينة ألنه يعرف ما يرتتب عىل ذلك لقد كان احلسن بن عيل من املعارضني خلروج أبيه

 ما حدث من النتائج املروعة ملعركـة اجلمـل  عـرف أمهيـة وملا أدرك عيل ، من حروب وفتن
  :فكان احلسن يقول، نصح ولده يف تلك اللحظة

. )١(» ليتني مت قبل هذا اليوم بعرشين سنة: ويقول– أي أبوه عيل–لقد رأيتني وهو يلوذ يب«
 .اجتمع أهل الكوفة وبايعوا احلسن باخلالفة،  عيل وملا استشهد

يض إىل سفك الدماء وتعطيل اجلهاد  ستفأن حربه مع معاوية  وعندما اتضح للحسن 
عـزم عـىل مبايعـة ، ثم معرفته األكيدة بأولئك اجلند الـذين ينـضوون حتـت لوائـه، يف سبيل اهللا

وقد جعـل ، ص الذي برش به من قبل جده وهو األمر .)٢( باخلالفة والتنازل له بذلك عاويةم
الـذي يتنـازل عـن الـدنيا ، ًمثاال للمـسلم الـصادق الزاهـدهذا املوقف الذي أقدم عليه احلسن 

 ..ويعرض عنها ابتغاء مرضاة اهللا وحده
بل كان للحسني موقف مغـاير ملـا أقـدم عليـه ، ولكن تنازل احلسن مل حيظ بموافقة احلسني

عىل احلسني رأيه الذي سيقرر بموجبه التنازل عن اخلالفـة ملعاويـة فعندما عرض احلسن ، أخوه
 ًورد عىل أخيه حمذرا، ولكن احلسن عزم عىل رأيه بكل حزم، به بمعارضة شديدة من احلسنيُجو

 : ًمن املخالفة قائال

                                                                                                                         

وقـال ، رسالة دكتـوراه مكتوبـة باآللـة الكاتبـة (٣/٩٥٠، بقية الباحث عن زوائد مسند احلارث: اهليثمي ١)(
 وقـد عـزاه للحـارث ٤/٣٠٢، لب العاليـةاملطا: ابن حجر. هذا األثر رجال اإلسناد كلهم ثقات: املحقق

  .إسناده حسن: وقال املحقق
 .انظر ذلك بالتفصيل يف الفصل السابق ٢)(



 
 ١٠٦ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

ٍواهللا لقد مهمـت أن أقـذفك يف بيـت فأطينـه ، ًواهللا ما أردت أمرا قط إال خالفتني إىل غريه«
 .)١( »أمرنا ألمرك تبع:  وقال،به تابعه فلام رأى احلسني غض،حتى أقيض أمريعليك 

وا النـدم واحلـرسة عـىل تـرك بـل أظهـر، ًومل يكن هذا الصلح مفرحا بالنسبة ألهل الكوفة
ولكن احلسن رفض مطالبهم وأجاهبم بخـالف مـا ، حاولوا أن يثنوا احلسن عن رأيهو .)٢(القتال
 .)٣(أرادوا

ا إىل احلسني وعرضـوا عليـه وجلؤ، حلسن عىل رأيه يف التنازل باخلالفة ملعاويةوأمام إرصار ا
ولكن احلسني أقـنعهم بأنـه قـد ، وذلك بعد الصلح مبارشة، مباغتة معاوية وجيشه وهم غارون

 .)٤(االستحالة اإلقدام عىل هذا األمرومن ، بايع ملعاوية
،  عليـه جنـدب بـن عبـد اهللا األزديالرحيل من الكوفـة إىل املدينـة دخـلاحلسني وملا أراد 

فلام رأى مـا ، وسعيد بن عبد اهللا احلنفي، وسليامن بن رصد اخلزاعي،  الفزاريةواملسيب بن نجب
ًقدرا مقدوراكان إن أمر اهللا «:هبم من الكآبة حتدث إليهم وقال  وذكـر ً.وإن أمر اهللا كان مفعوال، ً

ولكن أخي عزم عـيل وناشـدين فأطعتـه  كنت أفضل املوت عىل ذلك :كراهة ذلك الصلح وقال
M  »  º   ¹  : وقد قـال اهللا عـز وجـل.وكأنام حيز يف نفيس باملوايس ويرشح قلبي باملدي

Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ L)٦)(٥(. 
                                                                                                                         

الـسند : وقـال املحقـق) رسـالة دكتـوراه مكتوبـة باآللـة الطابعـة (٢٦٩،٢٧٠الطبقة اخلامـسة : ابن سعد ١)(
 .صحيح

 ).قالوا( بإسناد مجعي ٣/١٥٠، أنساب األرشاف: البالذري )٢(
 . بإسناد مجعي٣/١٥٠:  املصدر السابق ٣)(

 . بإسناد مجعي٣/١٥٠: املصدر السابق ٤)(
 .»١٩ «سورة النساء اآلية  ٥)(
 ).قالوا( بإسناد مجعي ١٤٩، ٣/١٤٨:  أنساب األرشاف ٦)(



 ١٠٧ 
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ثم أكدوا أهنم شيعته وأتباعه وعرضوا عليه الرجوع عن الصلح مرة أخرى، ولكنـه رفـض 
 .)١(ةوفثم أبدى حترسه لفراقهم وفراق الك، هذا الطلب

ًلقد كان احلسني كارها حلدوث هذا الصلح أصال ولكن املبايعة ملعاوية قد متت وأصبحت ، ً
وهلذا فقد أشار عىل منارصيـه بعـدم ، فهو ال يريد أن يشق عصا املسلمني، خالفته خالفة رشعية

عطـاء وأخذ ال، التهدئة وأخذ أنصار احلسني بنصيحته واستمروا يف، ًاملعارضة مادام معاوية حيا
 .)٢(من الدولة

وهبذا يتبني لنا أن اجلنود يف جيش احلسن قد اعرتضوا عىل الصلح لكن احلـسني هـو الـذي 
 بلغنا أن احلـسني مل يعجبـه :وهلذا قال الذهبي، طلب منهم اهلدوء واملوادعة حتى يموت معاوية

ه كظـم وأطـاع ولكنـ، البل كان رأيه  القتـ، ما عمل أخوه احلسن من تسليم اخلالفة إىل معاوية
 .)٣(أخاه وبايع

 نتيجة ملا ملسوه من احلسني بأنه ممانع هوولقد كان هدوء أهل الكوفة ومتابعتهم للحسن إنام 
 . معاويةعد الذي وعدهم به احلسني إذا تويفولذلك الو، هلذا الصلح

 .)٤(نتقل احلسني مع أخيه إىل املدينةوبعد تنازل احلسن باخلالفة ملعاوية ا
واسـتمرت العالقـات بـني الطـرفني بكـل ، الت احلسني بمعاوية كانت طيبـةويبدو أن ص

ٍاحرتام وتقدير وكـان ، ويسارع يف تلبية مطالبـه وحاجاتـه، وكان معاوية دائم الوصل للحسني، ٍ

                                                                                                                         

 . بإسناد مجعي٣/١٤٩: املصدر السابق ١)(
 . بإسناد مجعي١٤٩، ٣/١٤٨: أنساب األرشاف ٢)(

 .٣/٢٩١: ءسري أعالم النبال ٣)(
 .٢/٧٨: اإلصابة ٤)(



 
 ١٠٨ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

كان من ضـخامة هـذا املبلـغ ، نه أعطاه يف بعض األحيان أربعامئة ألفإيغدق عليه العطاء حتى 
 .)١(ل احلسني وال بعدهصل عليه أحد قبأنه مل يتح

ولكن عالقة الكوفيني باحلسن واحلسني مل تنقطع بعد خروجهام من الكوفة واسـتقرارمها يف 
بل استمرت العالقة بني اجلانبني عن طريـق الرسـائل التـي كـان يبعـث هبـا الكوفيـون ، املدينة

كـام ، ألمـوي حتمل دعـوة ملعارضـة احلكـم ا– كام يبدو –ولقد كانت تلك الرسائل ، رباستمرا
تـؤثر عـىل وما كانت تلك الكتـب ل. واستنهاض مهمهام إليها، ًحتمل تأكيدا بأحقيتهام يف اخلالفة

ً وتصورا واضحا عن أهل الكوفةًاحلسن بل أعطته انطباعا وأهنم أهـل رش وفتنـة وال يريـدون ، ً
 .اجتامع األمة ووحدة كلمتها

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

، ٣٢٣، الطبقـة اخلامـسة: ابـن سـعد: ًوانظر قريبا من ذلك،  بسند حسن١١/٩٤، املصنف: ابن أيب شيبة ١)(
 .»ط الباقوري« ٧ص ،  وابن عساكر ترمجة احلسني٣/١٥٥، والبالذري

 .ولقد أثبت علامء اإلمامية عطايا معاوية للحسن واحلسني وعبد اهللا بن جعفر
كتـاب احلقيقـة، بـاب األسـامء والكنـى (، الكـايف يف الفـروع )٣٧٦(جـالء العيـون للمجلـيس ص: رانظ

 ).٢/٨٢٣(، رشح ابن أيب احلديد )٢/٣٣٤(، األمايل للطويس )٦/١٩(



 ١٠٩ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

  : أهل الكوفة من   وخوفه على الحسين الحسن : ثالثًا
،  يا جارية هات املخـضب:فقال، من الكتب) ١( جاءت احلسن إضبارة:قال يزيد بن األصم«

 ممن : يا أبا حممد:فقلت، ًفلم يفتح منها شيئا ومل ينظر إليها، فصبت فيه املاء وألقى الكتب يف املاء
أمـا إين ، اطـل من أهل العراق من قوم ال يرجعون إىل حق وال يقرصون عن ب: قال؟هذه الكتب

 .)٢( »لست أخشاهم عىل نفيس ولكني أخشاهم عىل ذلك وأشار إىل احلسني
 :وروينا من وجوه أن احلسن بن عيل ملا حرضته الوفاة قال للحسني أخيه« :بن عبد الرباقال 

،  أن يكون صـاحبهءرجا،  استرشف األمرصيا أخي إن أبانا رمحه اهللا تعاىل ملا قبض رسول اهللا 
ُ بكر الوفاة تشوف هلـا أيـضا فـرصفت عنـه إىل فلام حرضت أبا، ووليها أبو بكر،  عنهفرصفه اهللا َ ً

ُفلم يشك أهنـا ال تعـدوه،  هو أحدهملام احترض عمر جعلها شورى بني ستةف، عمر ُفـرصفت ، َْ َ
، فام صفي له يشء منهـا، د السيف وطلبهاّرثم نوزع حتى ج، هلك عثامن بويععنه إىل عثامن فلام 

فال أعرفن ما اسـتخفك سـفهاء ، واخلالفة، النبوة، هللا ما أرى أن جيمع اهللا فينا أهل البيتوإين وا
 .)٣( »أهل الكوفة فأخرجوك

 اجتمع أهل الكوفة يف دار سليامن بـن رصد وكتبـوا إىل احلـسني  وملا تويف احلسن بن عيل
،  أعظـم اخللـف ممـن مـىض إن اهللا قد جعل فيـك:ًكتابا بالتعزية يف وفاة احلسن وقالوا يف كتاهبم

 .)٤(املنتظرة ألمرك، ملرسورة برسوركنة بحزنك، او املحزكتبونحن شيعتك املصابة بمصي

                                                                                                                         

ُاإلضبارة: إضبارة ١)( َْ  ).٤/٤٧٩، لسان العرب( ُّاحلزمة من الصحف : َ
ورجالـه ) ٦/٢٤٣(املعجـم الكبـري وقـال يف املجمـع : الطرباين،  بإسناد حسن٢/٧٥٦: املعرفة والتاريخ ٢)(

 .رجال الصحيح غري عبد اهللا بن احلكم بن أيب زياد وهو ثقة
 .١/٣٩١:  االستيعاب ٣)(

 . بدون إسناد٢٢٢، ٢٢١، األخبار الطوال: الدينوري، بإسناد مجعي، ٣/١٥٢: أنساب األرشاف ٤)(



 
 ١١٠ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

ي يف يـورأ، إين ألرجو أن يكون رأي أخـي رمحـه اهللا يف املوادعـة«:رد احلسني عىل كتاهبمـف
ًجهاد الظلمة رشدا وسدادا رتسـوا واح، واكتمـوا اهلـوى، خفوا الشخصأفالصقوا باألرض و، ً

 .)١(»اهللا وأنا حي يأتكم رأيي إن شاء فإن حيدث به حدث، ًمادام ابن هند حيا، من األظناء
وأصـبح هنـاك ،  بعد وفاة احلسن مكانة ال تنكـر من املسلمنيولقد كانت مكانة احلسني 

وقـد كـان يـزوره ، شعور قوي بأن املرشح الوحيد بعد وفاة معاوية للخالفة هو احلسني بن عيل
 .)٢(يف أنه سيكون اخلليفة بعد معاويةأهل احلجاز وزعامء الكوفة وهم ال يشكون كبار 

بـل إهنـم طلبـوا مـن حممـد بـن ،  فقط ومل تقترص حماوالت الكوفيني عىل طلب احلسني
خـذ فأ،   الكوفة عليه وعىل آل عيل بن أيب طالبلفانتبه إىل خطورة أه، م عليهمواحلنفية القد

ون إن القـوم يريـد« :ومما قاله للحـسني، م وتصديق مزاعمهمار وراءهحيذر احلسني من االنجر
 .)٣(»اأن يأكلوا بنا ويشيطوا دماءن

، ولقد أثارت تلك الرسائل املتبادلة بني احلسني وأهل الكوفـة خمـاوف بنـي أميـة يف املدينـة
 .)٤(عرضوا له مطلقا فكتب إليهم بأن ال يت.فكتبوا إىل معاوية يستشريونه بشأن احلسني

وال العالقات الوثيقة التي تربط بني احلـسني ، وال يمكن أن ختفى تلك الرسائل عىل معاوية
وأال يـشق عـصا ،  اهللا عـز وجـلي أن يتقـ: طلب معاوية مـن احلـسنيدهلذا فق، وبني الكوفيني

 .) ٥(ويذكره باهللا يف أمر املسلمني، املسلمني
                                                                                                                         

 .٥/٣٥٧ًريبا من هذا عند ابن سعد بإسناد مجعي وانظر ق، ٣/١٥٢:  أنساب األرشاف ١)(
 . بإسناد مجعي٣/١٥٢: أنساب األرشاف ٢)(
 .يسفكوا دماءنا: ومعنى يشيطوا دماءنا،  بإسناد مجعي٣٥٦/ ٥ط : ابن سعد ٣)(

 . بإسناد مجعي٣/١٥٢: أنساب األرشاف ٤)(
 ٤٨ص ،  الكيش: وانظر.  بإسناد مجعي٣٥٧ / ٥ابن سعد ط ،  بإسناد مجعي٣/١٥٢:  أنساب األرشاف ٥)(

 .ترمجة عمرو بن احلمق



 ١١١ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

ي تؤكـد مجيعهـا منـارصة احلـسني ولعل تلك التأكيـدات املتتابعـة مـن أهـل الكوفـة والتـ
 .)١(ره أمام إغراءات زعامء الكوفة لهقد أثرت عىل احلسني وجعلته يف حرية من أم، والوقوف معه

فـإن معاويـة كـان ، ومهام يكن من أمر تلك العالقة الوطيدة بني احلسني وبني أهـل الكوفـة
بـن فاطمـة ا ر حسني بن عـيلانظ« :هيتوقع خروج احلسني إىل الكوفة وهلذا فقد أوىص يزيد بقول

فـإن ، رفق به يصلح لك أمـرهاو، فصل رمحه، فإنه أحب الناس إىل الناس، ص رسول اهللا بنت
 .)٢(ن يكفيكه بمن قتل أباه وخذل أخاهيك يشء فإين أرجو أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 . بإسناد مجعي٥/٣٥٦ط : ابن سعد ١)(
 . بإسناد مجعي٣٨: ابن سعد ٢)(
 



 
 ١١٢ 
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  :  البيعة ليزيد بن معاوية رفض الحسين بن علي: رابعًا
وشاركه يف املعارضـة ، ن معاوية هو موقف املعارضلقد كان موقف احلسني من بيعة يزيد ب

 . عبد اهللا بن الزبري
ح الـسبب، وبالفعـل ّ حـني أن ابـن عمـر وضـيف، ًومل يبديا أسبابا واضحة ملامنعتهام بالبيعة

 .) ١(  عندما تويف معاوية أرسل البيعة مبارشة
ّفسها بشكل عميلبري قد عربت عن نإن تلك املامنعة الشديدة من قبل احلسني وابن الزو  فـيام ٍ

 .بعد
والذي محله عـىل قبولـه هـو متابعـة أخيـه ، ًكان معارضا للصلح، َّكام مر معنا، فاحلسني 
 .احلسن بن عيل

وقد كان يعدهم باملعارضة ولكن بعـد ،  صالته بأهل الكوفةيفثم إن احلسني بن عيل استمر 
، رع زعامء الكوفة بالكتابة إىل احلسنيوالدليل عىل ذلك أنه بمجرد وفاة معاوية سا، وفاة معاوية

 .وطلبوا منه املسري إليهم عىل وجه الرسعة
أن ًإذا فليس من الغريـب قد مجع كل مقومات اخلالفة،  وال خيتلف اثنان عىل أن احلسني 

ًويرفضها رفضا شديدا وبكل قوة، يقف احلسني يف وجه بيعة يزيد ً. 
وكـان رد ،  يؤكـد عـىل حقـه يف اخلالفـة–فيام يبدو  –وملا قابله معاوية بمفرده أخذ احلسني 

أنـاخ براحلتـه ومل يـرد عليـه سكوت أبيه عن احلسني ملـا معاوية عىل ابنه يزيد حني استفرس عن 

                                                                                                                         

ويبقـى الـسبب . ومل يأتيا بأمور واضحة تطعـن يف تأهلـه للخالفـة،  أقصد بذلك، أهنام مل يتهام يزيد يف سلوكه*
 .إرادة الشورى وأن يتوىل األمة أصلحها: الرئييس

  . البيعة من هذا البحثحثمب: انظر ١)(



 ١١٣ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

 بايع معاوية ليزيد تـأمل ملا« :وهلذا قال الذهبي )١( »لعله يطلبها من غريي فال يسوغه فيقتله« :فقال
 .)٢( »احلسني

 وال صوذلك لقرابته مـن الرسـول ، يويص يزيد باحلسني والرفق به ولقد كان معاوية 
 .أم هي التي كانت عند وفاة معاوية، نعلم إن كانت هذه الوصية قد تعددت أكثر من مرة

ب  أن بعض املصادر التي ذكرت وصية معاوية أشارت إىل وجود يزيـد بجانـ:وسبب ذلك
 .)٣(معاوية وهو يف النزع عند املوت

 
                                                                                                                         

مـن طريـق            . ١٩٩ص) ترمجـة احلـسني: (ابـن عـساكر.  وقال حمققه إسـناده حـسن٥/٣٥٧ط : ابن سعد ١)(
 .ابن سعد

 .٣/٢٩١:  سري أعالم النبالء )٢(
سـعد وابـن ، بسند فيه الواقدي»رسالة دكتوراه مكتوبة باآللة الطابعة« ١٦٥/، ١الطبقة الرابعة :  ابن سعد ٣)(

.  عـن اهليـثم بـن عـدي٤/٢٧٣العقـد الفريـد ،  عن أيب خمنـف٥/٣٢٢الطربي ،  بسند مجعي٥/٣٥٨ط 
 . من طريق ابن سعد٦/٤١٢هتذيب الكامل 

هلم يا ابـن أخـي  نحـوي : فقال، دخلت عىل معاوية  حيث أصابته قرحته: ولقد ورد عن أيب بردة أنه قال
ُفنظرت فإذا هي قد سربت، فانظر إن : فدخل يزيد فقال معاويـة، عليك بأس يا أمري املؤمننيليس : فقلت، َ

 »..ًفإن أباه كان يل خليال أو نحو ذلك، ًوليت من أمر الناس شيئا فاستوص هبذا
فإن الواسطة بـني عبـد اهللا بـن أمحـد         ، والسند عند الطربي فيه سقط، ٍ بسند صحيح٥/٣٣٢: انظر الطربي

ِأسقط اإلمام أمحد من السندوقد ، وأيب صالح هو اإلمام أمحد بيـنام رصح عبـد اهللا بـن أمحـد يف أكثـر مـن ، ْ
ولكن الراويـة ، ٍ بسند حسن٤/١/١٧٢ط : ًموضع أنه يروي عن أبيه عن أيب صالح وانظر أيضا ابن سعد

ُ فـإذا هـي قـد سـربت«مل تذكر يزيد ودخوله عىل معاوية بل توقفت عند قول أيب بـردة  ُالـسري لـذهبي. »َ ّ :
 .بنفس القدر الذي ذكره ابن سعد ٣/١٦٠

وخـرج يزيـد إىل ، ويمكن أن توجه رواية الطربي عىل أن دخـول يزيـد عـىل والـده كـان يف بدايـة مرضـه
 .ثم أتاه خرب وفاة أبيه هناك، حوارين



 
 ١١٤ 
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 .)١(حني وفاة معاوية وقد كان بحوارينت والصحيح أن يزيد كان غائبا عن دمشق بينام الثاب
 .)٢(هري  ومسلم بن عقبةف قيس الوقد أبلغت الوصية إىل يزيد عن طريق الضحاك بن

ًإن معاوية ملا حرضه املوت وذلك سنة ستني وكان يزيد غائبا، فدعا بالـضحاك « :قال عوانة
  بلغـا:فـأوىص إلـيهام فقـال، ومسلم بن عقبة املري -طته وكان صاحب رش - بن قيس الفهري

، وتعاهـد مـن غـاب، فأكرم من قدم عليك منهم، انظر أهل احلجاز فإهنم أصلك،  وصيتييزيد
فـإن عـزل عامـل أحـب ، ًال فافعـلفإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عام، وانظر أهل العراق

فـإن نابـك ، م فليكونـوا بطانتـك وعيبتـكوانظر أهل الشا، أن تشهر عليك مائة ألف سيفِ ّإيل
فـإهنم إن أقـاموا بغـري ،  إىل بالدهـممفإن أصبتهم فاردد أهل الـشا، يشء من عدوك فانترص هبم
وعبـد اهللا ، بن عـيل  حسني:وإين لست أخاف من قريش إال ثالثة، بالدهم أخذوا بغري أخالقهم

ًفليس ملتمـسا شـيئا قبلـك، ه الدينبن عمر فرجل قد وقذافأما ، بن الزبريوعبد اهللا ، بن عمرا ً ،
إن لـه ، وأرجو أن يكفيكه اهللا بمن قتل أباه وخذل أخـاه، وأما احلسني بن عيل فإنه رجل خفيف

ًوحقا عظيام، ًرمحا ماسة فـإن ، ، وال أظن أهل العراق تاركيه حتى خيرجوهصوقرابة من حممد ، ً
فـإذا ، ٌّ ضب)٣(ٌّخبما ابن الزبري فإنه وأ، فإين لو أين صاحبه عفوت عنه، قدرت عليه فاصفح عنه

                                                                                                                         

 .٢/٣١٥معجم البلدان :  ياقوت. من قرى حلب معروفة: حوارين ١)(
: أنـساب األرشاف، الـبالذري،  حـسن كـام قـال حمققـهٍ بـسند١٧٦ – ١/١٧٤الطبقة الرابعـة : ابن سعد ٢)(

ٍبسند ال بـأس بـه إن كـان إسـحاق            . ٥/٣٢٨ًوله أيضا ،  عن عوانه٥/٣٢٣: الطربي، ١٥٦-٤/١/١٥٤
،             تـاريخ دمـشق: ابـن عـساكر، ٤/٢٧٣العقـد الفريـد ، بن خليد هو موىل سعيد بن  العاص ابن عبد ربـه

سـري ، ًولـه أيـضا، ٣١٧ – ٣١٦ص )  هــ ٦٠ – ٤١( تاريخ اإلسـالم حـوادث :  الذهبي، ٣١٠ق / ١٦
 . عن أيب مسهر بسند صحيح١٣/١٦١:  أعالم النبالء

ٌخب ٣)( ٌاخلب: ِ  .»١/٣٤١لسان العرب «اخلداع : ِ



 ١١٥ 
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فاقبـل واحقـن دمـاء قومـك مـا ًإال أن يلـتمس منـك صـلحا فـإن فعـل ، شخص لك فالبد له
 .)١( »استطعت

ًلقد كان تصور معاوية ملا جيري يف دولته تـصورا صـحيحا فإنـه عنـدما أوىص يزيـد هبـذه ، ً
الدولة وهي احلجاز والعراق والشام، ثـم الوصية جعل يف اعتباره األقاليم الثالثة التي متثل ثقل 

 أهلـه وأصـله :فأهل احلجاز هـم، ذكر له العالج املناسب يف التعامل مع ميول كل تلك األقاليم
 .ُوأن جيزل هلم العطاء وأن يكرمهم وجيلهم، فأوصاه أن يرفق هبم، وعشريته

 املـضطرب غـري وأما أهل العراق فقد رسم معاوية ليزيد سياسة التعامل مـع هـذا اإلقلـيم
ٍستقر نظرا لوجود القبائل العربية بشكل كبري يف هذا اإلقليمامل وتنامي النزعات القبلية فيام بينها  ، ً

ثم وجود رشحية كبرية من األعراب الذين مل يكن هلم نصيب وافر من تعاليم اإلسـالم ومعرفـة 
 .أحكامه

هـذا اإلقلـيم قـد أثـر عـىل وعالوة عىل ذلك فإن اختالف عقائد بعض الفرق وتضارهبا يف 
 .زعزعة استقرار العراق

يشيـر عىل يزيـد بـأن يتعامـل مـع العـراقيني  وهـذه العقبات يف العراق جعلت معاويـة 
أميـر كل ل حتى وإن بلغ األمر ذروته يف تنصيب أميـر وعـز، تعامل احلذر واملستجيب ملطالبهم

ار عليه أن جيدد صلته ويقوهيا بأهل الـشام  كام أش- ً اقتداء بسياسة عمر بـن اخلطاب –يـوم 
عـالوة عـىل حـسن طـاعتهم ، حيث إهنم يمثلون مركز الثقل للدولة واملنارصين هلا منذ بدايتها

 .وألهنم مأمونون من الغدر بعيدون عنه، ألمرائهم

                                                                                                                         

        .                              عن اهليثم بن عدي٣٧٤، ٤/٣٧٢: العقد الفريد.  عن عوانة٥/٣٢٣: الطربي ١)(
ً بالقول إن معاوية أوىص الضحاك ويزيد كان غائبا ثم قـدم ٢٢٦وينفرد الدينوري يف األخبار الطوال، ص 

 .سوهذا يعارض عدم وجود يزيد بجانب أبيه عند وفاته ، فأعاد الوصية، عليه



 
 ١١٦ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

هذه الصفات التي متيز هبا أهل الشام عن غريهم جعلت معاوية يويص يزيد بأن ال يـستعني 
 .رب ضد أعدائه إال بأهل الشاميف أي ح

 وأن ال يتفرقـوا يف »الـشام«كام أمره بأن حيرص عـىل أن تكـون إقامـة الـشاميني يف بالدهـم
األقاليم األخرى خشية عليهم أن يتأثروا بالتيارات الفكرية التي بدأت تؤثر يف بعـض األقـاليم  

 .ومن ثم يفقدون ميزهتم التي اشتهروا هبا وهي الطاعة للحاكم
 :َّثم بني معاوية ليزيد حالة املعارضني الثالثة  

ٍفأما ابن عمر الصحايب اجلليل فإن معاوية ال خيشاه عىل الدولة ملا هو معروف عنه مـن ورع 
 .)١(وخوفه من أن يراق دم امرئ مسلم بسببه، ٍوعبادة وبعد عن الدنيا وزخرفها

 .الزاهـدين يف طلـب اخلالفـةإن هذه الصفات التي يتميز هبا ابن عمر عن غريه جتعلـه مـن 
 .األمر الذي جعل معاوية يطمئن ولده يزيد من جهته

وهلـذا فقـد ، فقد وصفة معاوية بالدهاء وال يأمن عىل يزيـد مـن معارضـته، وأما ابن الزبري
ًونصح يزيد بأن يتعامل معه بحـزم أيـضا  ، نصحه معاوية بأن يتعامل معه بحرص وأن ال خيدعه ٍ

 . املعارضةوذلك يف حالة إبدائه
 .د بأن يقبله منهيولكن يف حالة طلبه للصلح وجنوحه إليه فقد أمر معاوية ولده يز

ًونظـرا لتلـك املعلومـات التـي ،  فقد وصفه معاوية بأنه رسيـع التـأثر:وأما احلسني بن عيل
فقـد توقـع معاويـة خروجـه للعـراق بعـد أن يقـع حتـت  وصلت معاوية عن عالقته بالكوفيني

 .تأثريهم
 وأن يعفو عنـه يف صأكد عىل يزيد بأن يراعي يف معاملته للحسني قرابته من رسول اهللا ثم 

 .حالة قيامه باملعارضة
                                                                                                                         

 .١٨٨ – ٤/١٤٢: ابن سعد )١(



 ١١٧ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

 كـل – يف حالـة خروجـه ومعارضـته –كام توقع معاوية أن يلقى احلسني من أهـل العـراق 
 .خذالن كام لقي من قبل أبوه وأخوه منهم

 يسعى يف املحافظة عىل قومه وأن حيقـن دمـاء بأن، م كان التوجيه األخري من معاوية ليزيدث
 .املسلمني ما استطاع إىل ذلك سبيال

ٍلقد كانت وصية معاوية ليزيد تـنم عـن معرفـة أكيـدة وخـربة ملعاويـة  ٍ ٍ يف جمـال العمـل 
وليس هذا غريباً  عىل معاوية فهو السيايس البارع الذي بلغت الدولة يف عهده أوجهـا ، السيايس
 .وقوهتا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ١١٨ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

   :خروج الحسين من المدينة إلى مكة : خامسًا
وقـام الضحاك بن قيس فخطـب وأثنـى .)١( يف رجب من سنة ستني للهجرةتويف معاوية 

فجاء إىل قبـر أبيه ، وأرسل إىل يزيد وقد كان بحوارين، عىل معاوية وترحـم عليه ثـم صىل عليه
وقـال قـصيدته املـشهورة التـي يقـول ثم ذهــب إىل داره ، وصـف من كان معه وصىل عىل أبيه

  :)٢(فيها
 ًزعاـن قرطاسه فـفأوجس القلب م ه               ـرطاس خيب بـقـد بـريـاء البـج

 ًاـعـًا وجـبتـى مثـة أمسـال اخلليفـق مـقلنا لك الويل ماذا يف صحيفتك
 اــعـطـا انقـن أركاهنـر مـبـأن أغـك د بناـادت متيـفامدت األرض أو ك

 اـدعـلصوت رملة ريع القلب فانص قــصفـاب الدار منـا وبـهينـا انتـمل
 ادير تلك النفس أن تقعاـ توشك مق ه تويف عىل رشفـفسـن ال تزل نـم

 ًاـعـاطنني مـًا قـعـونا مجيـكـأن يـك هـن هند وأودى املجد يتبعـ ابأودى
 ًاـمهم فزعو قارع الناس عن أحالـل هـام بـغمـى الـستسقـج يـلـر أبـأغ
 ًا    ـلعـم بالبيداء أو ظـات منهـن مـم هـتـجـهـي إذا أدركت مـالـا أبــوم

 اــعـون ما وقـوه وال يوهـرقعـأن ي  وإن جهدواُال يرقع الناس ما أوهى

                                                                                                                         

، ٣/١٤٢٠ابن عبد الـرب االسـتيعاب ، ٥/٣٣٨، الطربي، ٢٢٦التاريخ ،  خليفة٤/١/١٧٦ط :  ابن سعد ١)(
 .٦/١٥٥ابن حجر اإلصابة 

األنبـاء يف تـاريخ : انظـر، وبويع ليزيـد يف ربيـع األول سـنة إحـدى وسـتني: وشذ ابن العمراين حينام قال
 .٤٩ص ،  اخللفاء

 ٣٢٨ – ٥/٣٢٧: الطربي، ٤/١/١٥٤: أنساب األرشاف، البالذري،  بسند حسن١٧٦/ ٤ط : ابن سعد ٢)(
ابن عـساكر ترمجـة ، ١٧/٣١٢: األغاين، ٣٧٤ – ٤/٣٨٣العقد الفريد : ابن عبد ربه،  أيب خمنفمن طريق

ً وذكر ابن عبد الرب نقال عن الـشافعي أن ١٣، ١١٢شعر يزيد مجع صالح الدين املنجد . ١٦/٧٥٦معاوية 
 .٨/١٤٨: ، ابن كثري٣/١٤١٩االستيعاب : انظر.  من األعشى٩، ٧يزيد أخذ البيتني 



 ١١٩ 
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ًفاغتسل ولبس ثيابا حسنا، وأمر فنودي بالصالة جامعة ثم خرج وخطب الناس فقال بعد ، ً
 :أن محد اهللا وأثنى عليه

أنعم اهللا عليه ثم قبضه إليـه، وهـو خـري ممـن ، ًأهيا الناس إن معاوية كان عبدا من عبيد اهللا«
إن عاقبـه و، إن عفى عنه فربمحتـه، َبعده ودون من قبله، وال أزكيه عىل اهللا عز وجل فإنه أعلم به

راد اهللا عتذر من تفـريط، وإذا  أوال أ،  عىل طلبآسىلست و، وقد وليت األمر من بعده، بهفبذن
 .)١( »ًشيئا كان اذكروا اهللا واستغفروه

ًوإن معاوية كان يغزيكم يف البحر، وإين لست حامال أحدا من املسلمني يف البحـر، : م قالث ً
ًم، ولست مشتيا أحدا بأرض الروموإن معاوية كان يشتيكم بأرض الرو ، وإن معاوية كان خيرج ً

 .)٣( ًاس عنه وهم ال يفضلون عليه أحداوافرتق الن.)٢( »كلهلكم ًلكم العطاء أثالثا وأنا أمجعه 
 .بعد أن توىل اخلالفة يزيد وكانت هذه أول خطبة خطبها

بن بـشري، ا النعامن :والكوفة،  الوليد بن عتبة بن أيب سفيان: املدينة:وكان الوالة عىل كل من
 .)٤( عمرو بن سعيد بن العاص:وأمري مكة،  عبيد اهللا بن زياد:وأمري البرصة

أن ادع النـاس «الوليـد بـن عتبـة ، ٍوقد كتب يزيد بن معاوية إىل وايل املدينة يف أول عمل له
 وليكن أول من تبدأ به احلسني بن عيل فإن أمري املؤمنني عهد إيل يف، فبايعهم وابدأ بوجوه قريش

 
 

                                                                                                                         

: العقـد الفريـد، ابـن عبـد ربـه، ٢/٢٦٠: عيون األخبـار، ابن قتيبة،  بسند حسن١/١٧٦ ٤ط :  سعدابن ١)(
 .٨/١٤٦: ابن كثري. ٣٧٥، ٤/٣٧٤

 . بسند حسن عن أيب مسهر٣/١٦٢السري ، ٣٦٠ق / ١٦: ابن عساكر )٢(
 .٢رقم : نفس احلاشية ٣)(
 .٣٣٨: /٥الطربي  ٤)(



 
 ١٢٠ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 .)٢( عمر وابنًوطلب منه أيضا أن يأخذ البيعة من ابن الزبري )١(»أمره بالرفق به واستصالحه
عتبـة وايل املدينـة بن ولكن ثـمـة روايات تذكر أن خـبـر وفـاة معاويـة لـمـا وصل الوليد 

فأشـار عليـه ، استشار مروان بن احلكم فيام يتخذه من ترتيبات واحتياطـات لقـاء هـذا احلـدث
 .)٣(واحلسني بن عيل ويأمرمها بالبيعةمروان بأن يدعو ابن الزبري 

  ولكننـا – أي أخذ البيعة من هـؤالء النفـر –هو صاحب هذه املبادرة فكان الوليد بن عتبة 
          نستطيع أن نجمع بني الروايات التـي تـذكر أن يزيـد بـن معاويـة هـو الـذي أرسـل إىل الوليـد 

ي وبـني الروايـات التـ، بن عتبة وطلب منه أن يأخذ البيعة من احلسني وابن الزبري وابـن عمـرا
ًا شخصيا حمضاجتعل هذا الترصف ترصف ً والتطـورات ،  من الوليد بن عتبة أملته عليـه الظـروفً

 .التي حدثت
 عىل أن خـرب وفــاة معاويـة ملـا ورد إىل الوليـد بـن عتبـة استـشار :نستطيع أن نجمع بينهام

 .فأشار عليه مروان بأن يأخـذ البيعة مـن احلسني وابن الزبري، مـروان
إن معاوية مات للنصف من رجب سنة «:فقد قال، اوذلك ألن رواية أيب معرش تشري إىل هذ

 .)٤(»... املدينة يف أول شعبانلوورد خربه عىل أه، ستني

                                                                                                                         

 . بإسناد مجعي٥/٣٥٩ط : ابن سعد ١)(
، أنـساب األرشاف: الـبالذري. مـد بـن الـزبري احلـنظيل وهـو مـرتوك  بإسناد فيه حم٢٣٢التاريخ : خليفة ٢)(

 ٥/٣٣الطـربي ،  من طريق حممد بن الزبري احلنظيل٣٠٩ًوله أيضا ،  عن أيب خمنف وعوانة٣٠٠ – ٤/٢٩٩
 .١/١٧٠، األمايل اخلميسية، الشجري، عن أيب خمنف

 عـن ٤/٣٧٦:  العقد الفريـد، ابن عبد ربه، ن جويرية عن أشياخ يف املدينةع، ٢٢٣، ٢٣٢خليفة، التاريخ  ٣)(
 . عن أيب معرش٨١-٨٠املحاسن واملساوئ ، البيهقي، القاسم بن سالم

 .٨٠ص ، املحاسن واملساوئ: البيهقي ٤)(



 ١٢١ 
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خالل مخـسة عـرش ، وهبذا يكون الربيد قد نقل اخلرب بوفاة معاوية من بالد الشام إىل احلجاز
ًيوما تقريبا  .)١( مناسب لوصول اخلرب يف ذلك الوقت وهو وقت.ً

د اخلالفة أرسل رسالته والتي طلب فيها مـن الوليـد بـن عتبـة أن يأخـذ ثم بعد أن توىل يزي
 .احلسني وابن عمر وابن الزبري ليبايعوا

ًوخصوصا إذا أخذنا يف احلسبان أن يزيد كان غائبا عن دمشق حني وفاة والده ثم رجع إىل ، ً
ثـم بعـدها أخـذ ، وربام استمرت التعزية مع البيعة ثالثة أيـام أو أكثـر، دمشق واستقبل املعزيني

 .يدبر شؤون الدولة
ًوهذا يف نظري يستغرق وقتا طويال نسبيا فليس من املعقول أن يزيـد بمجـرد حـضوره إىل ، ًً

  .همن حدد أسامءوطلب منه أن يأخذ البيعة من أولئك النفر الذي، دمشق كتب إىل الوليد
 جاء خطاب يزيـد يطلـب ثم،  عندما بلغه خرب وفاة معاويةًداءفيكون الوليد طلب البيعة ابت

 .منه أخذ البيعة من هؤالء النفر
أن رسالة يزيد إىل الوليد بن عتبة فيها أمر بوجـوب أخـذ ، ومما يدلل عىل صواب هذا الرأي
األمر الذي خيتلف معه سلوك الوليد مع املبـايعني حـني  )٢(هؤالء الثالثة وال يرتكوا حتى يبايعوا

كـام سـنرى ،  مـنهمةينة دون أن يتمكن الوليد من أخذ البيعثم غادروا املد، أذن هلم باالنرصاف
 .فيام بعد

                                                                                                                         

 .١٥٠ص ، املسالك واملاملك، من دمشق إىل املدينة عند ابن خرداذبه، ًانظر وصفا للطريق ١)(
 .عن أيب خمنف، ٥/٣٣٠: طربيال ٢)(



 
 ١٢٢ 
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استشار الوليد بن عتبة بن أيب سفيان مروان بن احلكـم فأشـار عليـه مـروان بـأن يبعـث يف 
 .)١(وإن رفضا يقتلهام مبارشة، يلهام سبِّفإن بايعا خيل، طلب احلسني وابن الزبري

     أن الوليـد ملـا بعـث يف طلـب )٢(روايـة الـبالذريبينام تؤكد ، وتتضارب الروايات بعد ذلك
ًمتناعا قويا مـن الوليـد  ااوامتنع، ابن الزبري واحلسني تشاغال عنه ورحال يف جوف الليل إىل مكة ً

 .)٣(بن عتبةا
وضعه  الوليد ورفض البيعة، واعتذر بأن تذكر أن ابن الزبري حرض عند )٤(رواية خليفةولكن 

 .وطلب منه أن يكون ذلك يف الغد يف املسجد، ايعته عالنية أمام الناساالجتامعي حيتم عليه مب
وأمـر مـروان الوليـد أن يكـون ، لكن ذلك الطلب من ابن الزبري قابله رفض مـن مـروانو

 . ابن الزبري ومروانأي،  فاستبا –َحازما ً معه 
ً رفيقا  ورسيـا ًرجال«ًونظرا ألخالق الوليد بن عتبة وسامحته والتي وصفته الرواية بأنه كان  ً

 . من جملسه– مروان وابن الزبري – فقد أمر بأن خيرجا )٥( »ًكريام
ويبدو أن الوليد حتاشى أن يناقش معه موضـوع البيعـة ليزيـد  ، استدعى احلسني بعد ذلكو

 .فغادر احلسني جملس الوليد من ساعته

                                                                                                                         

 عـن القاسـم              ٣٧٦/ ٤: العقـد الفريـد.  عن جويريـة بـن أسـامء عـن مـشايخ املدينـة٢٣٣، ٢٣٢: خليفة ١)(
 . عن أيب معرش٨١-٨٠املحاسن واملساوئ : البيهفي، بن سالم

 . وأيب خمنفة عن عوان٤/٣٠٠: أنساب األرشاف: البالذري ٢)(
 . الصفحةاملصدر نفسه ونفس ٣)(
 تـراجم العـني  ١٤٧ –١٤٦ص، نفس الرواية مع قليل من االختالف عن ابن عساكر:   وانظر٢٣٣: خليفة )٤(

، نفـس روايـة الـزبري هـذه يف العقـد الثمـني: عن الزبري بن بكار، وانظـر»عبد اهللا بن جابر،عبد هللا بن زيد«
٥/١٥٧. 

  .٢٣٣، التاريخ: خليفة ٥)(
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 . عىل حدةكل منهام،  الليل خـرج ابن الزبري واحلسني متجهني إىل مكةّفلام جن
فـإن ، ً إىل احلقيقة فإضافة إىل تسلسل احلـدث فيهـا– يف نظري –ورواية خليفة هي األقرب 

سـمعت أشـياخنا « : ثم روايته عن مدنيني وقالوهو مدين، الراوية نفسها عن جويرية بن أسامء
  .»من أهل املدينة ما ال أحيص حيدثون

 .)١(ًيدها أمهية ووضوحاعرش السندي يزثم إن ورودها من طريق آخر عن أيب م
وتذكر رواية خليفة أن تسامح الوليد وثقته املطلقة باحلسني وابن الزبريقد أغـضبت مـروان 

ً لئن خرجا من البيـت ال ترامهـا أبـدا إال يف :ر الوليد بأنه سيندم عىل فعلته وقالّوذك، بن احلكما
 .) ٢(رش

ولكـن ،  خرجـا ليلـتهام إىل مكـةوجتمع غالب الروايات عىل أن ابن الزبري واحلسني بن عيل
ً وأبا خمنف يذكران أمرا غريبا بشأن خروج احلسني ةعوان ً . 

ثم يومه ذلك حتى إذا كانـت الليلـة الثانيـة ،  أن احلسني مكث ليلته تلك يف املدينةذكرافقد 
 .)٣( ومل يبق إال حممد بن احلنفيةًيعاخرج بأهله مج

،  ليبـايعسني استمهل الوليد بن عتبة حتى الصباحوذلك ألن احل، د بالكليةبعوهذا أمر مست
 أن يرحتل ًثم ليس من املعقول أيضا،  من املعقول أن يبقى يف املدينة ذلك اليوم حتى املساءوليس

 . ومسمع من الوليد بن عتبة أمري املدينةمرأىبكل أهله وذلك عىل 
فأرسـل يف أثرمهـا ،  عتبـةلقد كان خروج احلسني وابن الزبري من املدينة مفاجأة للوليـد بـن

 .)٤(ولكنهم فشلوا يف اللحاق هبم، ًثالثني راكبا من موايل بني أمية

                                                                                                                         

 .٨٠ص : املحاسن واملساوئ ١)(
 .٢٣٣ص : خليفة ٢)(
 .٥/٣٤١الطربي ، ٤/٣٠٣، أنساب األرشاف: البالذري ٣)(

 .٤/٣٠٠، أنساب األرشاف: البالذري ٤)(
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فعنـدما أراد أن ، وقد كان لسامحة الوليد بن عتبة أثر يف ضعف شخصيته أمـام أهـل املدينـة
يتدارك املوقف وحيتوي الوضع أخذ أحد الشخصيات البارزة املناوئة للدولة من كبـار املؤيـدين 

فاجتمع فتية من بني عدي من عشرية ابـن مطيـع  ، فأودعه السجن، )١(ن الزبري وهو ابن مطيعالب
 .)٢(فلحق بابن الزبري، لسجن فأخرجوهفانطلقوا حتى اقتحموا ا

إن سياسة اللني التي اتبعها الوليد بن عتبة مع احلسني وابن الزبري جعلت مروان بن احلكـم 
 وينبهه عىل خطورة الوضع باحلجاز بشكل عام  وأدرك يزيـد يسارع بالكتابة إىل يزيد بن معاوية

   ًووىل بـدال منـه عمـرو ،  املدينـةنضعف الوليد بن عتبة فعزله عن املدينة عىل أثر هذه احلادثة ع
 .) ٣(وذلك يف رمضان سنة ستني،  العاصبن سعيد بن

سني وابـن الـزبري ويبـدو أن احلـ، خرج احلسني من ليلته تلك التي طلبه فيها الوليد بن عتبة
  عبـد اهللا  ولقد لقـيهام ابـن عمـر و، د تواعدا عىل أن يلتقيا يف مكان معني فـي الطريق إىل مكةـق
              :فقـال هلـام ابـن عمـر، ن مـن العمـرة قـادمني إىل املدينـةاومها منـرصف، )٥(باألبواء )٤(بن عياشا

                                                                                                                         

َّوأمره ابـن الـزبري عـىل ، وكان رأس قريش يوم احلرة، له رؤية، املدين، عبد اهللا بن مطيع بن األسود العدوي ١)(
  ).٣٢٤/ التقريب ( ثم قتل سنة ثالثة وسبعني ، الكوفة

 .٤/٣٠٢:  أنساب األرشاف ٢)(
 .٥/٤٤٣الطربي .  عن أيب خمنف وعوانة٤/٣٠٧:  املصدر السابق ٣)(
، وابـن عبـاس، وابن عمـر، سمع من أبيه، املديني القارئ، عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة املخزومي املكي )٤(

العقـد الثمـني   (٧٨سـنــة واستـشهـد بسجـستان ، وكـان أقــرأ أهــل املدينــة، قـرأ عىل أيب بـن كعـب
٥/٢٣٠.( 

                صوهبـا قـرب آمنـة أم الرســول ، ًبينها وبـني اجلحفـة ممـا يـيل املدينـة ثالثــة وعـشـرون مـيال: األبـواء ٥)(
 ).١/٧٩ياقوت (
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وتنظران فإن اجتمع الناس عليـه ،  فيه الناسال رجعتام فدخلتام يف صالح ما يدخلإأذكركام اهللا «  

 .)١( »وإن افرتق عليه كان الذي تريدان، مل تشذا
بن عبد ا  اختذ احلسني بن عيل من دار العباس– ابن الزبري و احلسني بن عيل -فلام قدما مكة  

 .)٢(بني أمية ري وجعل حيرض الناس عىل ولزم ابن الزبري احلجر ولبس املعاف، ًاملطلب سكنا له
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 مـن طريـق ٦/٤١٦هتذيب الكـامل : املزي،  من طريق ابن سعد٢٠١وابن عساكر ، ٥/٣٦٠ط : ابن سعد ١)(
ولعلـه حتريـف يف اسـم               ، ابن عمـر وابـن عبـاس:  ولكنه ذكر أن الذي لقيهام٥/٣٤٣الطربي و، ابن سعد
، ٧٣٣-٧٣٢ق / ١٥بـن عـساكر : انظر، ًوالصحيح أن ابن عباس كان موجودا بمكة حينذاك، ابن عياش

 .١١٩ق/ ٦بغية الطلب ، ابن العديم: وانظر
 .من طريق ابن سعد ١٩٩وابن عساكر ، ٥/٣٦٠الطقة : ابن سعد ٢)(
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  :نيالفصل الثا

  الحسين وفاجعة كربالء
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  :رسائل أهل الكوفة إلى الحسين: أوًال
 البيعـة ليزيـد هبموت معاويـة وخـروج احلـسني إىل مكـة ورفـضملا علموا  أهل الكوفة إن

            فـاجتمعوا يف منـزل سـليامن، حتـى يمـوت معاويـةً حيـدثوا أمـراتذكروا وصية احلسني بأن ال
  :فقال سليامن بن رصد )١(بن رصد اخلزاعيا

 بيعته وقد خرج إىل مكة وأنتم شـيعة عىل القوم ببضتقًوإن حسينا قد ، إن معاوية قد هلك«
لرجـل وإن خفتم الوهن والفشل فـال تغـروا ا، فإن كنتم تعلمون أنكم نارصوه فاكتبوا إليه، أبيه

 .ثم كتبوا إليه.  فاجتمع أمرهـم عىل نرصته»من نفسه
 أقبلـتإنا ال نصيل مع النعامن بن بشري مجعة وال نخـرج معـه إىل عيـد، فأقبـل علينـا فـإن «

 .»أخرجنا النعامن إىل الشام
 .ُوحبيب بن مظاهر وهذا الكتاب من سليامن بن رصد، واملسيب بن نجبة، ورفاعة بن شداد،

ثـم بعـد يـومني ،  عبد اهللا بن سبع اهلمداين وعبـد اهللا بـن وال: الكتاب معوقد أرسلوا هذا
بيـد الـسلويل، ومحلـوا ُوعامرة بـن ع، وعبد الرمحن األرحبي،  مسهر الصيداويأرسلوا قيس بن

وأرسلوها مع هانئ بن هـانئ الـسبيعي، وسـعد بـن عبـد اهللا ، ًنحوا من ثالث ومخسني صحيفة
 هي قوائم بأسامء املبـايعني، والـذين يطلبـون مـن ون واخلمساحلنفي، وهذه الصحائف الثالث

تبعوا ذلك برسـالة أثم .ٍ رجل أو اثنني أو ثالثة أو أربعةن فكل صحيفة م.احلسني القدوم عليهم
 .»مع هانئ بن هانئ

                                                                                                                         

 هـــ       ٦٥قتـل بعـني الـوردة سـنة ، صـحايب، أبـو مطـرف الكـويف، ُ سـليامن بـن رصد بـن اجلـون اخلزاعـي١)(
 .»٢٥٢التقريب «
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      وعمـر ، وعـزرة بـن قـيس، ويزيد بن احلـارث، وحجار بن أبجر، ثم كتب شبث بن ربعي
أما بعد فقد اخرض اجلنـاب وأينعـت «كتبوا إليه فوحممد بن عمر التميمي ، بن احلجاج الزبيديا

 .)١(»د والسالمنئت فأقدم عىل جند لك جمفإذا ش، الثامر، وطمت اجلامم
أن احلسني ملا خرج إىل العراق ونـصحه ناصـح أشـار   كثرة عدد تلك الرسائلومما يدل عىل

 .)٢( »هذه كتب وجوه أهل املرص« :قالإىل عيبته و
قـام ، ؤكد الرغبة يف حضوره ومبايعتهومجيعها ت،  عىل احلسني وهو بمكةبعد توافد الكتبو

 من حسني بن عيل إىل املـأل مـن املـؤمنني :بسم اهللا الرمحن الرحيم« :ًاحلسني فكتب كتابا قال فيه
َّفإن هانئا وسعيدا قدما عيل، دأما بع، واملسلمني ً م، وكانا آخر من قدم عيل مـن رسـلك،  بكتبكمً

قبل لعـل اهللا أن أإنه ليس علينا إمام ف«: ومقالة جلتكم، وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم
وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهـل بيتـي، وأمرتـه .»جيمعنا بك عىل اهلدى واحلق

ضل  أنـه قـد أمجـع رأي ملـئكم وذوي الفـفإن كتب إيل، الكم وأمركم ورأيكمأن يكتب إيل بح
َنكم عىل مثل ما قدمواحلجى م ِ ًت عيل به رسلكم، وقرأت يف كتـبكم، أقـدم علـيكم وشـيكا إن َ

حاسـب والدائن باحلق، وامل، فلعمري ما اإلمام إال العامل بكتاب اهللا، واآلخذ بالقسط، شاء اهللا
 .)٣( »نفسه عىل ذات اهللا والسالم

 مـن تلـك الرسـائل أن احلسني قـد فهـم، ويتبني لنا من خالل رسالة احلسني ألهل الكوفة
أهنـم قـد و، املتالحقة من الكوفة الرغبة الصادقة واملحبة اجلاحمة لشخـصه يف نفـوس الكـوفيني

                                                                                                                         

 .ً خمترصا٩٦، ٩٥مقاتل الطالبني ، األصفهاين،  من طريق أيب خمنف٣٥٣، ٥/٣٥٢: الطربي ١)(
ً بإسناد ضعيف جـدا كـام قـال ٥/٣٧١/ط: ابن سعد )٢( ٍ ،              مـن طريـق ابـن سـعد٢١٠ابـن عـساكر . حمققـهٍ

ُمن طريق يعقوب الفسوي وكل رجاله ثقات ما عـدى بحـري األسـدي مل أعثـر لـه عـىل ، ٢٠٩ابن عساكر 
 .ترمجة

 . من طريق أيب خمنف٥/٣٥٣:  الطربي )٣(
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 وأهنـم يف –  النعامن بـن بـشري –ُومل يعرتفوا بيزيد وأهنم سيخرجون أمري الكوفة ، نابذوا إمامهم
 . عيلوهذا اإلمام الذي يرغبون فيه هو احلسني بن ، حاجة إلمام جيتمعون عليه

 إن احلسني مل يفكر باخلروج إىل الكوفة إال عندما جاءته الرسل من الكوفة إليـه ليعرتفـوا لـه
 أن ل اهللاـل لعــه فاقبــيـه طائعني مسلمني إلـه مرحبني بـم يدعونـ وأهن)١(امـه ليس علينا إمـإن«

 .)٢( »جيمعنا بك عىل اهلدى واحلق
 .اط من تلك الرسائل وأولئك الرسلواحت، ومع ذلك فإن احلسني بن عيل قد توقف

وأراد أن يتأكد من صحة هذه األقوال ومدى مطابقتها ملا ورد يف الرسائل عىل ألـسنة زعـامء 
ابـن عمـي « : وكـام قـال عنـه– ابن عمـه –فقام بإرسال مسلم بن عقيل بن أيب طالب ، الكوفة

ًويعطيه تفصيال ، قائق بنفسهوأمره أن ينظر يف أهل الكوفة ويقف عىل احل )٣(»وثقتي من أهل بيتي
 .)٤(وجتلية للوضع السائد يف الكوفة

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 . من طريق أيب خمنف٥/٣٥٣: الطربي ١)(
 . من طريق أيب خمنف٥/٣٥٣:  الطربي٢)(

 .ومن نفس الطريق: املصدر السابق ٣)(
 من طريق املـدائني مـن ٩٦، ٩٥مقاتل الطالبيني ، األصفهاين، ٥/٤٣٧ومن نفس الطريق : املصدر السابق ٤)(

ابـن حجـر  ،  من طريق الـدهني٥/٤٢٣هتذيب الكامل ، واملزي، طريق أيب معاوية الدهني والسند ضعيف
 . من نفس الطريق٢/٣٠١هتذيب التهذيب 
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  : إلى الكوفةخروج الحسين : ثانيًا
  -: مسلم بن عقيل إليهاهوإرسالزم الحسين على الخروج إلى الكوفة  ع-أ

 والتـي تطلـب بعد توافد الرسائل من زعامء الكوفة عىل احلسني ّكام مر بنا قبل قليل وأنه 
 أراد أن يطلـع – أكثر من مئة ألف مبايع –ًوملا كان العدد مشجعا ، سارعة يف القدوم إليهممنه امل

ثـم ، فبعث ابن عمه مسلم بن عقيل بن أيب طالب ليـستجيل لـه حقيقـة اخلـرب، عىل حقيقة األمر
 .)١(ًإن كان ما يقولون حقا قدم عليهمف، يكتب إليه بواقع احلال

 وقـيس بـن مـسهر، األرحبـيرمحن بـن عبـد اهللا يـل بـصحبة عبـد الـخرج مـسلم بـن عق
ىل ويف الطريق إ،  فلام وصل مسلم املدينة أخذ معه دليلني.وعامرة بن عبيد السلوكي، الصيداوي

وذلـك ، وكتب مـسلم إىل احلـسني يـستعفيه، ًحد الدليلني عطشاالكوفة تاهوا يف الربية ومات أ
، ولكـن احلـسني رفـض طلبـه،  الكوفـةبسبب إحساسه النفيس ملدى الصعوبات التي تنتظره يف

 .)٢(ملسري نحو الكوفةوأمره بمواصلة ا
         )٣(وذكر أبو خمنف أن مسلم بن عقيل ملا دخل الكوفـة نـزل عنـد املختـار بـن عبيـد الثقفـي

          عـىل أن مـسلم نـزل عنـد هـانئ– الـراوي –بينام تؤكد رواية حصني بن عبد الرمحن الـسلمي 
 .)٤(بن عروة

 

                                                                                                                         

، املـزي، ٢/٦٠البيـايس اإلعـالم بـاحلروب ، ٥/٣٥٤الطـربي ، ٣/١٥٩،  أنـساب األرشاف: الذريالب ١)(
 .٦/٤٢٢هتذيب الكامل 

وذكـر الـبالذري . ٢/٣٠١، ابن حجر هتذيب التهذيب، ٦/٤٢٢املزي هتذيب الكامل ، ٥/٣٤٧: الطربي ٢)(
 .٥/٣٥٤، الطربي، ٣/١٥٩، أنساب األرشاف، البالذري. أن كال الدليلني ماتا عطشا:  والطربي

 .٥/٣٦١: الطربي ٣)(
 .٥/٣٩١، الطربي، بسند صحيح، ٣/٢٢٤أنساب األرشاف : البالذري ٤)(



 ١٣٣ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

 .)١(ابن عوسجة:قال لهُ نزل عىل رجل يً معاوية الدهني فتذهب إىل أن مسلامما رواية أيبوأ
إذا عرفنا أن مسلم بن عقيـل قـد ، ويمكن أن يزول اإلشكال والتضارب بني هذه الروايات

ٍأقام عند أولئك النفر عىل فرتات معينة  .ٍوألسباب أمنية ملحة، ٍ
ارة ـفلام جاء ابن زياد وتوىل إم، يف أول قدومه إىل الكوفة )٢(بن أيب عبيد فقد نزل عند املختار

، انتقل مسلم عند هانئ بن عروة وذلك خشية انكـشاف أمـره، وأخذ يشدد عىل الناس، الكوفة
 .)٣( هانئ وأمهيته كأحد أعيان الكوفةثم ملكانة

ن هـانئ  الشك يساور ابن زياد مأو باألحرى ملا بدأ، بعد أن تم القبض عىل هانئ بن عروةو
ًوانتقـل أخـريا ولفـرتة قـصرية جـدا عنـ،  مسلم بن عقيـل عـىل نفـسهبن عروة خيشا               مـسلمدً
 .)٤(بن عوسجة األسديا

 .)٥(ًدموا إليه فبايعه اثنا عرش ألفاوملا بلغ أهل الكوفة قدوم مسلم بن عقيل ق
 .)٦(ً املبايعني أكثر من ثالثني ألفاويف بعض الروايات تذكر أن عدد

                                                                                                                         

 .٥/٣٤٧: الطربي )١(
كان والده األمري أبو عبيد صاحب معركة اجلرس أيام خالفة عمر        : املختار بن أيب عبيد الثقفي الكذاب ٢)(

وقلة ، والدهاء، والشجاعة، والفصاحة، وذوي الرأي، اء ثقيففكان من كرب، ابن اخلطاب ونشأ املختار
ادعى حمبة آل البيت وتوىل عىل العراق بعد وفاة ، وهو الكذاب الذي جاء ذكره يف احلديث الصحيح، الدين
 ٣/٥٣٩: سري أعالم النبالء(، ًووجه له ابن الزبري أخاه مصعبا وقتله، ثم ادعى أن الوحي ينزل عليه، يزيد
– ٥٤٤.( 

 .٥/٣٦١: املصدر السابق ٣)(
 .٥/٣٦١: الطربي )٤(
هتـذيب :   ابن حجر٦/٤٢٣هتذيب الكامل ، املزي،  )سترمجة احلسني بن عيل ( تاريخ دمشق : ابن عساكر ٥)(

 .٢/٣٠١التهذيب 

 .٣٧٨-٤/٣٧٦: العقد الفريد ٦)(



 
 ١٣٤ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

وملا تأكد ملسلم بن عقيـل رغبـة أهـل ، لقد متت تلك املبايعة بصورة رسية مع حترص شديد
إن مجيـع ، أما بعد، فإن الرائد ال يكذب أهله« :الكوفة يف احلسني وقدومه إليهم كتب إىل احلسني

 .)١(»فة معك فأقبل حني تنظر يف كتايبأهل الكو
 .)٢(يس عليهم إمام كام ذكروا من قبللوهنا تأكد للحسني صدق نوايا أهل الكوفة وأنه 

وقـد بعثـت « :حـني كتـب إىل أهـل الكوفـة، فال بد يف هذه احلالة أن يفي هلم بام وعدهم به
إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، وأمرته أن يكتب إيل بحالكم وأمركم ورأيكم، فإذا 

ىل مثل ما قدمت بـه رسـلكم، َّكتب إيل أنه قد أمجع  رأي ملئكم وذوي الفضل واحلجى منكم ع
 .)٣( »....أقدم عليكم إن شاء اهللا، وقرأته يف كتبكم
لكوفة وأن األمـر  احلسني كتاب مسلم بن عقيل والذي طلب منه القدوم إىل افلام وصل إىل
 .وعزم عىل امليض إىل الكوفة بأهله وخاصته، هز احلسني بن عيلمهيأ لقدومه جت

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .٣/١٦٧أنساب األرشاف : البالذري ١)(
 .٣٥٣/ ٥: الطربي ٢)(
 .٥/٣٥٣: الطربي ٣)(



 ١٣٥ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  
  : ابعين ورأيهم في خروج الحسين إلى الكوفةنصائح الصحابة والت  -ب

يـا أخـي « :ملا بلغ حممد بن احلنفية عزم أخيه احلسني عىل اخلروج إىل الكوفة قدم عليه وقال
تـنح ، ٍولست أدخر النصيحة ألحد من اخللق أحق هبا منك، وأعزهم عيل، أنت أحب الناس إيل

م ابعث رسلك إىل الناس فـادعهم إىل ث، ببيعتك عن يزيد بن معاوية وعن األمصار ما استطعت
وإن أمجع النـاس عـىل غـريك مل يـنقص اهللا بـذلك ، محدت اهللا عىل ذلك، فإن بايعوا لك، نفسك

ًإين أخـاف أن تـدخل مـرصا مـن هـذه ، دينك وال عقلك، ويـذهب بـه مروءتـك وال فـضلك
، ليـكوأخـرى ع، فمـنهم طائفـة معـك، فيختلفـون بيـنهم، األمصار وتأيت مجاعة مـن النـاس

وأذهلـا ، ًأضـيعها دمـا، ًوأما، ًوأبا، ًفإذا خري هذه األمة كلها نفسا، فيقتتلون فتكون ألول األسنة
 فانزل مكة فإذا اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك، :قال،  فإين ذاهب يا أخي:فقال له احلسني، ًأهال

ٍوخرجت من بلد إىل بلد حتى تنتظـر ، وإن نبت بك حلقت بالرمال وشعف اجلبال إىل مـا يـصري ٍ
ًأمر الناس وتعرف عند ذلك الرأي فإنك أصوب ما تكـون رأيـا وأحزمـه عمـال حـني تـستقبل  ً

ًوال تكون األمور عليك أبدا أشكل منها حني تستدبرها استدبارا قال، ًاألمور استقباال  يا أخـي :ً
 .)١(»ًأشفقت وأرجو أن يكون رأيك سديداقد نصحت ف

يا ابن عـم إنـك قـد « : ابن عمه عبد اهللا بن عباس وقالتاهأوملا بلغ خرب عزمه عىل اخلروج 
قد أمجعت املسري يف أحد يومي : قال ؟فبني يل ما أنت صانع، أرجف الناس أنك سائر إىل العراق

 .هذين إن شاء اهللا تعاىل
أخـربين رمحـك اهللا أتـسري إىل قـوم قتلـوا ،  فإين أعيذك بـاهللا مـن ذلـك:فقال له ابن عباس

وإن كـانوا إنـام ، فإن كانوا قد فعلوا ذلك فرس إلـيهم، ونفوا عدوهم، ا بالدهموضبطو، أمريهم
                                                                                                                         

 مــن طريــق               ٥/٣٤١الطــربي ،  مــن روايــة أيب خمنــف وعوانــة١٦-٤/١٥أنــساب األرشاف : الــبالذري ١)(
 .أيب خمنف



 
 ١٣٦ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

وال ، فإهنم إنام دعـوك إىل احلـرب والقتـال، وعامله جتبي بالدهم، وأمريهم عليهم، دعوك إليهم
، وأن يستنفروا إليـك أشـد النـاس عليـك، آمن عليك أن يغروك ويكذبوك وخيالفوك وخيذلوك

 .ستخري اهللا وأنظر ما يكون وإين أ:فقال له حسني
بن عـم إين أتطـري وال أصـرب  ا يا :فلام كان العيش من الغد أتى احلسني ابن عباس فقال: قال

فـال تقـربنهم  ، إن أهل العراق قـوم غـدر، لوإين أختوف عليك يف هذا الوجه اهلالك واالستئصا
  كام زعمـوا فاكتـب إلـيهم  يريدونكأقم هبذا البلد فإنك سيد أهل احلجاز، فإن كان أهل العراق

ًفإن أبيت إال أن خترج فرس إىل اليمن فإن هبـا حـصونا وشـعابا ، قدم عليهمثم ا، فلينفوا عدوهم ً
 النـاس فتكتـب إىل، أنـت عـن النـاس يف عزلـةوألبيك هبا شيعة و، وهي أرض عريضة طويلة

 يـا :ل احلـسنيفقـا، فإين أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي حتب يف عافيـة، وثبت دعاتك، وترسل
 :فقال له ابن عباس، واهللا إين أعلم أنك ناصح مشفق ولكن قد أزمعت وأمجعت املسري، ابن عم

فواهللا إين خلـائف أن تقتـل كـام قتـل عـثامن ونـساؤه ، ًفإن كنت سائرا فال ترس بنسائك وصبيتك
 .)١( »وولده ينظرون إليه

سببني يف إقناع احلسني بـاخلروج إىل  الذي اهتمته بعض الروايات أنه أحد املتوابن الزبري 
وحـذره مـن مغبـة مغـادرة مكـة ، هو نفسه ثبت عنه بأنه قد أسدى النـصائح للحـسني، الكوفة

 .والذهاب إىل الكوفة

                                                                                                                         

 ص سترمجة احلسني بـن عـيل ( تاريخ دمشق ، ابن عساكر،  من طريق أيب خمنف٣٨٤ – ٥/٣٨٣: الطربي ١)(
 .٦/٤٢٠هتذيب الكامل ، املزي ) ٢٠٤



 ١٣٧ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

لـئن : فقال احلـسني، أين تذهب إىل قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك« :ًوقد نصح احلسني قائال
 .)١( »... يعني مكة– أقتل بمكان كذا وكذا أحب إيل من أن تستحل يب

يا ابن عـم إنـك تـأيت « : وقال)٢(عمر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزوميه وجاء
وإنام الناس عبيد هلذا الدرهم والدينار، وال آمـن ، ومعهم بيوت األموال، ًبلدا فيه عامله وأمراؤه

بن خالـد بـن  حلارثعليك أن يقتلك من وعدك ونرصك، ثم دعا له بخري وانرصف، وملا أخرب ا
 .)٣( »ة نصحته ورب الكعب:العاص بن هشام بام قاله للحسني قال

وقد نظر بعض الصحابة إىل العمل الذي سيقدم عليه احلسني وما حيمله خروجـه عـىل أنـه 
         :فقـال أبـو سـعيد اخلـدري .  مـن الطـرفنيّعىل األمة مهام كانت النتـائج ألينذر رش وبالء 

وال ختـرج عـىل ، والـزم بيتـك، اتق اهللا يف نفـسك« :وقد قلت له، »عىل اخلروجغلبني احلسني «
 .)٤( »إمامك

                                                                                                                         

 ٣٨٥، ٥/٣٨٤: الطـربي ) ٢/٧٥٣( املعرفة والتاريخ بـنفس الـسند ، ٍ بسند حسن١٥/٩٥: ابن أيب شيبة ١)(
ًوأما ما ذكر من أن ابن الزبري كان حريصا عىل محل احلـسني عـىل اخلـروج إىل الكوفـة . من طريق أيب خمنف

ابـن ،  مـن طريـق أيب خمنـف٥/٣٨٣الطـربي «وجاءت من طرق ضعيفة ، فلم يثبت يف ذلك يشء صحيح
ترمجـة ، ابـن عـساكر: واعتمد عىل سند ابن سـعد هـذا كـل مـن. » إسناد ضعيف مرسل٥/٤٠١سعد ط 
 ابـن كثـري ١/١٧٤األمـايل اخلمـسية :  ابن الـشجري، ٦/٤٤٠هتذيب الكامل ،  املزي٢٦٥، ٢٦٤احلسني 

 . من طريق يعقوب الفسوي٨/١٨٣

ولـد يـوم مـات ، من الثانية، ثقة، أخو أيب بكر، املدين، عمر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي ٢)(
  ).٤١٥التقريب ( ومات بعد السبعني ، ثم ثار مع احلجاج، فعاش إىل أن واله ابن الزبري الكوفة، عمر

 . من طريق أيب خمنف٥/٣٨٢:  الطربي، ٣/١٦١أنساب األرشاف : البالذري )٣(
 .٩/١٦٥ية والنهاية البدا، ابن كثري، ٦/٤٦١هتذيب الكامل ، املزي، ٣٦١/ ٥ط :  ابن سعد ٤)(



 
 ١٣٨ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 اتـق اهللا وال تـرضب النـاس بعـضهم :ًكلمـت حـسينا فقلـت لـه« :وقال جابر بن عبد اهللا
 .)١( »ينفعصا، فواهللا ما محدتم ما صنعتم، بعضب

 .)٢(وحذراه من أهل الكوفة وغدرهم، شوابن عيا، ونصحه ابن مطيع
ومل يقترص األمر عىل نصح الصحابة والتابعني املجاورين له يف مكة، بـل تعـداه إىل أن أهـل 

 .الرأي واحلكمة يف األقاليم األخرى ملا سمعوا بعزمه عىل اخلروج أرسلوا له الرسائل ونصحوه
أمـا بعـد فـإن أهـل الكوفـة قـد أبـوا إال أن «: ً إىل احلسني قـائال)٣(ن األصمب فقد كتب يزيد

وقـل يشء نغـص إال قلـق، وإين أعيـذك بـاهللا أن تكـون كـاملغرت بـالربق أو كاملـسبق ، ينغصوك
        وكتـب إليـه األحنـف . )٤(»واصرب إن وعد اهللا حق وال يـستخفنك الـذين ال يوقنـون، للرساب

 .)٥( »حق وال يستخفنك الذين ال يوقنوناصرب إن وعد اهللا « :بن قيسا
بـل ، ة الثمينة مل تؤثر يف موقف احلسني حيال خروجه إىل الكوفةعىل أن هذه النصائح الغالي

وهم تـسعة ، فأرسل إىل املدينة وقدم عليه من خف من بني عبد املطلب، عقد العزم عىل اخلروج
ًعرش رجال ونساء وصبيانا من إخوته وبناته ونسائه ً وأدرك احلـسني ، فتبعهم حممد بـن احلنفيـة، ً

ة أخـرى أن يثنـي احلـسني عـن خروجـه هـذا ولكـن حماولتـه قبل اخلروج من مكة فحاول مـر
 أترغـب بولـدك :فقال له احلسني، فأمر حممد بن احلنفية أبناءه بعدم اخلروج إىل الكوفة، أخفقت

                                                                                                                         

 .٩/١٦٥ابن كثري ، ٦/٤١٦هتذيب الكامل ،  املزي٥/٣٦١ط :  ابن سعد ١)(
 – ١٥٥تـاريخ دمـشق ، ابـن عـساكر،  من طريق أيب خمنـف٥/٣٥١الطربي ، ١٤٥ – ٥/١٢٤:  ابن سعد ٢)(

 .طريق ابن سعد والسند عن الواقدي

وهـو ابـن أخـت ، كـويف نـزل الرقـة، أبو عـوف، اسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي: يزيد بن األصم ٣)(
  ).٥٩٩التقريب (  هــ   ١٠٣من الثالثة مات سنة ، وهو ثقة. وال يثبت، يقال له رؤية، ميمونة أم املؤمنني

 . من طريق القشريي٤/٩٨حلية األولياء ، أبو نعيم، ١٧تاريخ الرقة ص ، القشريي ٤)(
 . حسن ولكنه مرسلٍ بإسناد٣/١٦١أنساب األرشاف : البالذري ٥)(



 ١٣٩ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

وإن كانت مـصيبتك ، ُ وما حاجتي أن تصاب ويصابوا معك:فقال حممد.ُعن موضع أصاب فيه
 .)١(أعظم عندنا منهم

   لـوال أن «: فقـال لـه ابـن عبـاس، ى إال اخلـروج إىل الكوفـةجاءه ابن عباس ونصحه فأبو
ستحل أفقال لئن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إيل من أن ، لنشبت يدي يف رأسك، ُيزري يب وبك

        وكـان»وكـان ذلـك الـذي سـىل نفـيس عنـه«:- فيام بعـد–ابن عباس فقال، يعني مكة، حرمتها
 .)٢(ًعباس من أشد الناس تعظيام للحرمابن 

فخرج يوم الرتوية الثامن من ذي احلجة مـن سـنة سـتني ،  جيهز ويعد العدةأخذ احلسني 
   .ًن شيخا من أهل الكوفةو خرج معه ست:وقيل، وخرج معه أهل بيته، للهجرة

   عبـد اهللا ولكن املحاوالت اهلادفة للحيلولة بني احلسني وبني الكوفة مل تتوقف فكتـب إليـه
فإين أسألك باهللا ملـا انـرصفت حـني ، أما بعد«مع ابنيه حممد وعون   )٣(بن جعفر بن أيب طالب

فإين مشفق عليك من الوجه الذي توجهت له أن يكون فيه هالكـك واستئـصال ، تنظر يف كتايب
 .)٤( »...أهل بيتك

وهنا ظن عبد اهللا بن جعفـر أن سـبب خـروج احلـسني هـو ، ولكن احلسني رفض الرجوع
فذهب إىل عمرو بن سعيد بن العاص وطلـب منـه ، ن سعيد بن العاصخوفه من الوايل عمرو ب

                                                                                                                         

 وقـال ٢٦٧-٢٦٦األمـايل ،  املحـاميل٦/٤٢١املـزي ، ٣٦٦املصنف ص ، ٢٦٧ – ٥/٢٦٦ط : ابن سعد ١)(
 .إسناده صحيح: حمققه

 وقـال اهليثمـي يف ٩/١٩٣املعجـم الكبـري ، الطـرباين، ٍ بإسناد صحيح٩٧ – ٥/٩٦املصنف : ابن أيب شيبة ٢)(
 .ورجاله رجال صحيح) ٩/١٩٢(املجمع 

وهـو       ، مـات سـنة ثامنـني، ولـه صـحبة، ولد بأرض احلبشة، أحد األجواد: د اهللا بن جعفر بن أيب طالبعب ٣)(
 .»٢٩٨ التقريب «ابن ثامنني 

 .١٥٨ص ، املحن. أبو العرب.  من طريق أيب خمنف٥/٣٨٧: الطربي ٤)(



 
 ١٤٠ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

َّأن يكتب كتابا إىل احلسني يؤمنه فيه ويعده باخلري وكان رد عمرو  بن سعيد أن قال لعبد اهللا بـن ، ً
 .»اكتب ماشئت وائت به أختمه« :جعفر

، أمـا بسم اهللا الرمحن الرحيم من عمرو بن سـعيد إىل احلـسني بـن عـيل« :فكتب ابن جعفر
بلغني أنك قـد توجهـت إىل ، بعد، فإين أسأل اهللا أن يرصفك عام يوبقك، وأن هيديك ملا يرشدك

عبـد اهللا  وقـد بعثـت إليـك، فإين أخاف عليك فيه اهلالك، وإين أعيذك باهللا من الشقاق، العراق
ن فـإن لـك عنـدي األمـان والـرب والـصلة وحـس، معهام َّفأقبل إىل، وحييى بن سعيد، بن جعفرا

 .)١( »والسالم عليك، ل، ومراع ووكيلواهللا بذلك شهيد، وكفي،  لكراجلوا
 .ًولكن احلسني رفض هذا العرض وهذا الرجاء أيضا وواصل مسريه نحو الكوفة

، )٣(باقرتاب احلـسني مـن املدينـة خـرج إليـه وأدركـه بملـل  )٢(وملا سمع أبو واقد الليثي
 .)٤(ًورفض احلسني هذا الطلب أيضا، هجه هذا فيه مقتلوأكد له أن خرو، وناشده اهللا أن ال خيرج
 بخروج احلسني أدركه عـىل بعـد ثـالث –  شيخ الصحابة يف عرصه –وملا علم ابن عمر 

، ثم أخرج إليه كتـب القـوم،  فقال أريد العراق؟ أين وجهتك:مراحل من املدينة فقال للحسني
 خيريه بـني ص إن جربيل أتى النبي :كً أحدثك بحديث ما حدثت به أحدا قبل:ثم قال ابن عمر
مـا رصفهـا ، فواهللا ال يليها أحد من أهل بيتـه، وإنكم بضعة منه، فاختار اآلخرة، الدنيا واآلخرة

                                                                                                                         

 .٢٠٢ص ) ترمجة احلسني (تاريخ دمشق : ابن عساكر،  من طريق أيب خمنف٥/٣٨٧: الطربي )١(
اسمــه عـوف بـن : وقيــل، ابـن عـوف: وقيـل، اسمه احلارث بن مالك: قيـل، صحايب، أبو واقـد الليثي ٢)(

 ).٦٨٢التقريب(  سنة ٨٥ هـ، وهو ابن ٦٨مات سنة ، احلارث
وهـو  ) ١٩٥ – ٥/١٩٤انظـر يـاقوت ( بني احلرمني وبني ملل واملدينة ليلتـان ، اسم موضع يف طريق مكة ٣)(

 .والذي ورد ذكره يف غزوة ذات قرد، ري ملل الذي يقع غرب املدينةبالتأكيد غ
 .٩/١٦٥ ابن كثري ٢٠١ص ،  ابن عساكر، ترمجة احلسني٣٦١ /٥ط : ابن سعد ٤)(



 ١٤١ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

، فارجع فأنت تعرف غدر أهل العراق وما كان يلقى أبـوك مـنهم، اهللا عنكم إال ملا هو خري لكم
 .)١( » استودعتك من قتيل:وقال، نقهفاعت، فأبى

فلعمري لقد رأى يف أبيـه وأخيـه ،  غلبنا حسني عىل اخلروج: ابن عمر يقول بعد ذلكوكان
رأى من الفتنة وخذالن الناس هلم ما كان ينبغي له أن ال يتحرك ما عـاش، وأن يـدخل يف ، عربة

 .)٢(فإن اجلامعة خري، دخل فيه الناسصالح ما 
عزمـه عـىل اخلـروج نحـو ولكن هذه النصائح والتحذيرات مل تـثن احلـسني عـن إرادتـه و

 .الكوفة
وهنا يربز سؤال ملح، وهو كيف جيمع عدد من الصحابة وكرباؤهم، وكبار التابعني، ومـن 

عىل رأي واحد هو اخلوف عىل احلـسني مـن اخلـروج وأن النتيجـة معروفـة ، هلم قرابة باحلسني
  .؟؟التابعنيويف املقابل كيف يرص احلسني عىل رأيه ويرتك نصائح الصحابة وكبار ، ًسلفا

 أدرك أن يزيد بن معاوية لـن يـرىض بـأن  احلسني ّأن يف واإلجابة عىل هذا السؤال تكمن
ال يمكن أن يسمح يزيد بـأكثر ممـا ، تكون له حرية الترصف والبقاء بدون محله بالقوة عىل البيعة

كـل هـذا سـوف ، ودعوة عريضة لـه بالكوفـة، ورسل تذهب من عنده، فرسل تأيت إليه، حدث
 .ويف أقرب وقت ممكن، ًجيعل له يزيد حدا

                                                                                                                         

ومـوارد ) ٦٩٢٩( رقـم ٩/٥٨اإلحـسان برتتيـب صـحيح ابـن حبـان . وابن حبـان٦٥/٣٦٠: ابن سعد ١)(
): ٩/١٩٨( قـال اهليثمـي يف الزوائـد ٢٣٣ – ٣/٢٣٢كـشف األسـتار : واهليثمـي) ٢٤٢(الظمآن رقـم 

رواه الطرباين يف األوسط ورجاله : ٩/١٩٢قال اهليثمي ، ١/٣٥٥األوسط ، الطرباين، ورجال البزار ثقات
 ،الـسيوطي، اخلـصائص ٦/٤١٦هتـذيب الكـامل ، واملـزي، ١٩٢ وابن عساكر ٣/١٦٣البالذري . ثقات

 .٢/٥٤١،  الكربى
 .٦/٤١٦ هتذيب الكامل ،املزي، ٢٠١: ابن عساكر ٢)(



 
 ١٤٢ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

وهـو يامنـع البيعـة للخليفـة دون أن ، ًالربام أحس احلسني بأن موقفه يف مكة يـزداد حرجـو
 .ٍيكون هناك ما يربر موقفه بشكل واضح

ثم إن خشية احلسني من وقوع جماهبة بينه وبني أتباعه مـن جهـة وبـني األمـويني مـن جهـة 
َوهو ما أكده البن عبـاس عنـدما بـرر لـه ، ً اخلروج من مكة رسيعاأخرى يف مكة جعله يفكر يف

 .وأراد أن تكون أرض املجاهبة الكوفة وليست مكة، سبب خروجه
هـي الـصورة املـرشقة ، ولعل األمـر الـذي جعـل احلـسني يـسارع يف اخلـروج إىل الكوفـة

،  سمعه ورآه من أهلهـا عىل ماة الكوفة بناءواملشجعة التي نقلها له ابن عمه مسلم بن عقيل حلال
      وأن النـرص قـاب قوسـني ،  فقد أوصل مسلم بن عقيل للحسني أن الكوفـة كلهـا مبايعـةهوعلي

 .والستثامر هذا اإلنجاز فال بد من أن يسارع احلسني بالذهاب إىل هناك، أو أدنى
حيـث وجـود ، إن احلسني ربام فكر وخلص إىل أن الوضع العام يف الكوفة سيكون لصاحله

مع وجود تلك الرغبة آلالف من الناس يتلهفون لرؤية احلـسني ، أمري مسامل هو النعامن بن بشري
 .والترشف بنرصته

 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤٣ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  
   : خذالن أهل الكوفة لمسلم بن عقيل-ج 

ئ بـن عـروة أما يف الكوفة فقد دبر عبيد اهللا بن زياد مكيدة، متكن من خالهلا من االيقاع هبان
وبلغ اخلـرب مـسلم بـن عقيـل فخـرج بأربعـة ام بحبسه يف قرصه، مستضيف مسلم بن عقيل وق

وكـان عنـد عبيـد اهللا يف ذلـك الوقـت ، آالف وحارص قرص عبيد اهللا وخرج أهل الكوفـة معـه
بن عقيل ووعدهم بالعطايـا وخـوفهم بجـيش  أرشاف الناس فقال هلم خذلوا الناس عن مسلم

فام زالت املرأة تأيت وتأخذ ولدها ويأيت ، لبن عقي فصار األمراء خيذلون الناس عن مسلم، الشام
ًحتى مل يبق معه إال ثالثون رجال من أربعـة ،  الناسويأيت أمري القبيلة فينهى،  أخاهالرجل ويأخذ

ًوبقـي وحيـدا ، ذهـب كـل النـاس عنـه، بن عقيل وحده وما غابت الشمس إال ومسلم! آالف
،  أريد ماء:ٍعىل امرأة من كندة فقال هلايميش يف دروب الكوفة ال يدري أين يذهب فطرق الباب 

 النـاس ّا مـسلم بـن عقيـل وأخربهـا اخلـرب وأنأنـ:  فقال؟ من أنت:فاستغربت منه ثم قالت له
وأتتـه باملـاء ، فأدخلته عندها يف بيت جماور، قدمأألنه أرسل إليه أن ، وأن احلسني سيأيت، خذلوه

فأرسـل إليـه سـبعني ، د بمكان مسلم بن عقيلد اهللا بن زيايوالطعام ولكن ولدها قام بإخبار عب
خذ إىل قرص اإلمارة الـذي فيـه ُفأ، ّويف النهاية استسلم هلم عندما أمنوهًرجال فحارصوه فقاتلهم 

 ؟فلام دخل سأله عبيد اهللا عن سبب خروجه هذا، عبيد اهللا بن زياد
 ؟ أوليست يف عنقك بيعة ليزيد: بيعة يف أعناقنا للحسني بن عيل قال:فقال

 قال نعم أوص فالتفت فوجد عمر بن سـعد بـن أيب . قال دعني أويص. إين قاتلك:فقال له
فأخذه يف جانب من الدار وأوصاه ، ً أنت أقرب الناس مني رمحا تعال أوصيك:فقال له، وقاص

ًفأرسل عمر بن سعد رجال إىل احلسني ليخـربه بـأن األمـر قـد ، بأن يرسل إىل احلسني بأن يرجع ُ



 
 ١٤٤ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

ارجـع بأهلـك وال يغرنـك « : وقال مسلم كلمته املشهورة. أهل الكوفة قد خدعوهوأن، انقىض
 .)١(»أهل الكوفة فإن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوين وليس لكاذب رأي

  

ــًا ــة وصــول الحــسين إلــى «  كــربالءالحــسين ومعركــة :ثالث  كــربالء وبداي
  : »المعركة

، أما بعد فإن الرائد ال يكذب أهله« : يقول فيهًاكان مسلم بن عقيل قد بعث إىل احلسني كتاب
 .» فأقبل حني تقرأ كتايب والسالم عليك.إن مجيع أهل الكوفة معك

 .)٢(يلةوكان مسلم قد بعث هبذا الكتاب قبل أن يعتقل ويقتل بسبع وعرشين ل
ويقـال يـوم األربعـاء لتـسع ،  مسلم بالكوفة يف ثامن من ذي احلجة سـنة سـتنيمقتلوكان 

 .)٣(ج احلسني من مكة إىل الكوفة بيومأي بعد خرو، ةمضني من ذي احلج
وملا خرج احلسني من مكة يوم الرتوية املوافق لثامن مـن ذي احلجـة سـنة سـتني، أدرك وايل 
ًمكة عمرو بن سعيد بن العاص خطورة املوقف فأرسل وفدا إىل احلـسني وعـىل رأسـهم أخـوه 

أال تتقـي ،  يا حسني:ولكنه رفض فنادوهفحاولوا أن يثنوه عن عزمه ، حييي بن سعيد بن العاص
 :فتأول احلسني قول اهللا عز وجل، وتفرق بني هذه األمة، خترج عن مجاعة املسلمني، اهللا

 Mà  ß  Þ  Ý        á   é  è  ç  æ  å  ä  ã  â   L)٥)( ٤(. 
ًفخرج احلسني متوجها إىل العراق يف أهل بيته وستني شيخا من أهل الكوفة ً. 

                                                                                                                         

 .٥/٣٧٩ والطربي ٥/٣٧٤انظر يف ذلك باستيعاب ابن سعد يف الطبقات ط  ١)(
 . عن أيب خمنف٥/٣٩٥: الطربي ٢)(
 .٣/١٦٠أنساب األرشاف ،  عن أيب خمنف٣٩٤، ٥/٣٨١: الطربي )٣(
 .»٤١«اآلية : سورة يونس ٤)(
: ابـن عـساكر، ن أيب معرش عن بعض مـشيخته ع١٤٩املحن . أبو العرب،  عن أيب خمنف٥/٣٨٥: الطربي )٥(

 .٢٤٠ترمجة احلسني 



 

ل كبار بني أمية يف إقناع احلسني بعدم اخلـروج إىل الكوفـة كتبـوا إىل ابـن زيـاد وبعد أن فش
 .حيذرونه من مغبة الغلط واخلطأ يف تقدير التعامل مع احلسني 

        وهـو احلـسني، فإن احلسني بـن عـيل قـد توجـه إليـك، أما بعد«فكتب مروان إىل ابن زياد 
 ما أحـد يـسلمه اهللا أحـب إلينـا مـن احلـسني، ، وتاهللاصوفاطمة بنت رسول اهللا ، بن فاطمةا

 .)١( »والسالم عليك، وال يدع ذكره، وإياك أن هتيج عىل نفسك ما ال يسده يشء وال ينساه العامة
ً للحسني ويأمره بأن يكـون حـذرا ضوكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص ينهاه عن التعر

ًد عبـدا تـسرتق  احلسني ويف مثلها تعتق أو تعـوأما بعد فقد توجه إليك« :ً قائال له.يف تعامله معه
 .)٢( »كام يسرتق العبيد

 .)٣(الفرزدق الشاعر املشهور بذات عرقويف الطريق إىل الكوفة قابل احلسني 
ثم أراد أن يعطي الفـرزدق ، فسأله احلسني بن عيل عن تصوره ملا يقوم به أهل الكوفة حياله

ًفإنك تأيت قومـا ، خيذلونك فال تذهب« :عليه الفرزدقفرد ،  هذه كتبهم معي:إيضاحا أكثر وقال
 .)٤(»قلوهبم معك وأيدهيم عليك

                                                                                                                         

هتـذيب الكـامل ، املـزي، ٢٤٠ترمجـة احلـسني ص ، تـاريخ دمـشق، ابـن عـساكر، ٥/١٦٧ط : ابن سـعد ١)(
 .٩/١٦٧البداية والنهاية ، ابن كثري، ٦/٤٢٢

 .نفس املصادر السابقة ٢)(
وعرق هو اجلبل املرشف عىل . هي قرية خربت اآلنو: قال ابن عابدين، عىل مرحلتني من مكة. ذات عرق ٣)(

املغني «واألخص ميقات العراقي، وهي ميقات أهل املرشق»٢/٤٧٥حاشية ابن عابدين«العقيق
 كم عىل حد قول سيد سابق يف فقه ٩٤وهي تقع يف الشامل الغريب من مكة وتبعد عن مكة . »٣/٢٤٥

 .١/٦٢٥السنة 

ٍبإسناد حسن حتى الفرزدق ٣٧١/ الطبقة اخلامسة ، ابن سعد )٤( التـاريخ ، ، خليفـة»وذكر أنه لقيه بالصفاح«ٍ
ٍ بسند صحيح حتى ٣/١٦٥أنساب األرشاف ، البالذري، ٢/٦٧٣املعرفة والتاريخ ، يعقوب، بدون إسناد

 = »ويف رواية عوانة ذكر أنه لقيه باحلرم«ومن طريق عوانة،  من طريق أيب خمنف٥/٣٨٦الطربي ، قالفرزد
 

١٤٥ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  



 
 ١٤٦ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

وكأن التحـذيرات التـي حـذره منهـا ، وهذا السؤال من احلسني يدل عىل احلرية التي متلكته
 .ثم كأنه يريد إجابة تشفي قلقه وتزيح مهومه، الصحابة أقلقت نفس احلسني 

ملرهـف احلـس الـذكي البليـغ الوضـع يف الكوفـة صـورة لقد صور الفرزدق وهو الشاعر ا
تدل عىل حقيقة املوقف يف الكوفة كام تدل عىل طباع أهلها الذين يريدون منارصة ، صادقة معربة

 .احلسني بن عيل
كتب إىل ابـن ، وعندما علم يزيد بن معاوية بخروج احلسني من مكة واجتاهه صوب الكوفة

،  به زمانك مـن بـني األزمـانًنا قد سار إىل الكوفة وقد ابتيليبلغني أن حس« :زياد حيذره ويقول
عبد ستًأو تعـود عبـدا كـام تـوعنـدها تعتـق ، وابتليت به مـن بـني العـامل، وبلدك من بني البالد

 .)١(»العبيد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

األمـايل اخلمـسية ، الـشجري.  من طريق ابن سـعد٢٠٥ ص »ترمجة احلسني«تاريخ دمشق ، رابن عساك= 
َطريق لبطـه بـن الفـرزدق عـن أبيـه وغالب الروايات جاءت من ١٩/٦٦األغاين ، أبو الفرج، ١/١٦٦ َ .

بـن روى عن أبيه وروى عنه ا، الالم والباء املوحدة ابن الفرزدق ابن غالب التميمي املجاشعي ولبطه بفتح
 وأبو حـاتم يف اجلـرح ٧/٢٥١سكت عنه البخاري يف التاريخ الكبري .  والقاسم بن الفضل اهلمداين ،عيينة

والفرزدق هـو مهـام بـن غالـب بـن صعـصعة ، ٧/٣٦١، وذكره ابن حبان يف  الثقات ٧/١٨٣والتعديل 
 ضـعفه ٢/٥٠٩عفاء قال الذهبي يف املغني يف الـض، التميمي أبو فراس الشاعر، وألبيه رؤية وجلده صحبة

ومعجـم ، ٧/٩٣اجلـرح والتعـديل : وانظـر، فيجب جمانبة روايته، ًكان قذافا للمحصنات: ابن حبان وقال
 .٤/٤٣٣، ولسان امليزان ٤/٥٩٠وسري النبالء ، ٤٦٥الشعراء للمرزباين 

إال أن ، اترواه الطـرباين ورجالـه ثقـ«٩/١٣٩قال اهليثمـي يف املجمـع . ٣/١١٥املعجم الكبري : الطرباين ١)(
ترمجـة : ابـن عـساكر، » بنفس سـند الطـرباين٤/٣٨٢العقد الفريد ، ابن عبد ربه، الضحاك مل يدرك القصة

 . من طريق الزبري بن بكار٢٠٨احلسني 



 ١٤٧ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

وحيكم سـيطرته ، وهنا اختذ ابن زياد بعض التدابري لكي حيول بني أهل الكوفة وبني احلسني
 .)١(ضمن والءهم املقاتلة وفرق عليهم العطاء حتى يفقام بجمع، عىل الكوفة

وقام بتنظيم اخليل ، صاحب رشطته حتى نزل بالقادسية، ثم بعث احلصني بن متيم الطهوي
 .)٤(واىل لعلع ) ٣(وما بني القادسية إىل القطقطان )٢(ما بني القادسية إىل خفان

 .)٥(كرهثم أصدر أوامره إىل احلصني بن تيم بأن يقبض عىل كل من ين
إىل طريق البرصة فال يرتك ،  إىل طريق الشام)٦(ثم أمر ابن زياد بأخذ كل من جيتاز بني واقصة

 وأراد ابن زياد من اإلجراء األخري قطع االتصال بني أهـل الكوفـة وبـني .)٧(أحد يلج وال خيرج
تغريات التـي ومل يكن يعلم بتلك ال،  ومىض احلسني بن عيل يف طريقه إىل الكوفة.احلسني بن عيل

  :حدثت يف الكوفة وكتب معه إليهم
الـسالم ، من احلسني بن عيل إىل إخوانـه مـن املـؤمنني املـسلمني، بسم اهللا الرمحن الرحيم«

  فـإن كتـاب مـسلم :أما بعـد، فإين أمحد اهللا إليكم الذي ال إله إال هو، عليكم ورمحة اهللا وبركاته
فـسألنا ، والطلـب بحقنـا، اجتامع ملئكم عىل نرصناو، بن عقيل جاءين خيربين فيه بحسن رأيكما

وقد شخصت إليكم من مكـة يـوم ، وأن يثيبكم عىل ذلك أعظم األجر، اهللا أن حيسن لنا الصنع
                                                                                                                         

 .٥/٣٧٦ابن سعد ط  )١(
   وقيـل هـو فـوق القادسـية     . ًلعلها خفان قال ياقوت هو موضع بقرب الكوفة يسلكه احلاج أحيانا: خففان ٢)(

  ).٢/٣٧٩املعجم ( 
  ).٤/٣٧٤املعجم ( موضع قرب الكوفة من جهة الربية بالقرب من القادسية : القطقطان ٣)(
  ).٥/١٨املعجم ( ًمنزل بني البرصة والكوفة بينها وبني البرصة عرشون ميال : لعلع ٤)(
املسالك واملاملـك    ص ، هًوانظر وصفا للطريق من مكة إىل الكوفة عند ابن خرداذب، ٥/٣٧٦ط : ابن سعد )٥(

 . عن أيب خمنف٥/٣٩٤: ، الطربي٣/١٦٦أنساب األرشاف :  ، البالذري١٢٧-١٢٥
 ).٥/١٥٤املعجم (وهو دون زبالة بمرحلتني ، منزل بطريق مكة لبني شهاب من طيء: واقصة ٦)(
 .٥/٣٩٢: الطربي، ٢٢٥، ٣/١٧٣، أنساب األرشاف: البالذري )٧(



 
 ١٤٨ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

فإذا قدم عليكم رسويل فاكمشوا أمركم وجـدوا فـإنني ، الثالثاء لثامن من ذي احلجة يوم الرتوية
 .)١( »ركاتهم عليكم ورمحة اهللا وبوالسال، قادم إليكم يف أيامي هذه إن شاء اهللا

ث احلـسني حـني وصـوله إىل ولكن احلصني بن متـيم قـبض عـىل قـيس بـن مـسهر مبعـو
 .)٢(القادسية

فوقع ،  إىل مسلم)٤( ثم بعث احلسني عبد اهللا بن بقطر.)٣( ثم بعث به إىل ابن زياد فقتله مبارشة
 .)٥(ًافقتله أيض، ث به إىل ابن زيادوبع، يف يد احلصني بن متيم

وكانت لتلك اإلجراءات الصارمة التي اختذها ابن زياد أثر كبري عىل نفـوس أتبـاع احلـسني  
فأصبح مـن يفكـر ، فهم يرون أن من كان له عالقة باحلسني فإن مصريه القتل وعىل أبشع صوره

 .يف نرصة احلسني فإن عليه أن يتصور هنايته عىل ذلك النحو املؤمل
ًمور تسري سريا غري طبيعي يف الكوفـة وبخاصـة عنـدما أخـربه  حيس أن األكان احلسني 

 .)٦(ً يلج وال خيرج من الكوفة مطلقاًاألعراب أن أحدا ال
وبينوا له ذلك اخلطر الـذي ، َّواستمر التحذير من بعض رجال القبائل العربية الذين مر هبم

أسـامء العدد اهلائل مـن ولكن احلسني كان يدلل عىل نجاح مهمته باإلشارة إىل ذلك ، يقدم عليه
 .)٧(التابعني التي كانت بحوزته

                                                                                                                         

 . خمنف عن أيب٤/٣٩٤: الطربي ١)(
 . عن أيب خمنف٥/٣٩٥: الطربي )٢(
 .٣/١٦٧أنساب األرشاف ، ٥/٣٧٦ط : ابن سعد ٣)(
 .٥/٨اإلصابة : ابن حجر ٤)(
 .٥/٨اإلصابة : ابن حجر، ٣/١٦٨،  أنساب األرشاف:  البالذري ٥)(

 .٥/٣٩٢:  الطربي، ٣/٢٢٤أنساب األرشاف: البالذري ٦)(
 .٢١٠حلسني ترمجة ا: ابن عساكر، ٥/٣٧١ابن سعد ط  ٧)(



 ١٤٩ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

بـن عـروة اجاءه خرب مقتل مسلم بن عقيـل وهـانئ  )٢( رشاف:وقيل، )١(ملا بلغ احلسني زبالة
 .)٣(إضافة إىل ختاذل أهل الكوفة عن نرصته، وعبد اهللا بن بقطر

            هـو رسـولفروايـة تـذكر أن الـذي أوصـل اخلـرب ، هنا خيتلف فيمن أوصـل إليـه اخلـربو
ابن األشعث إىل احلسني، وذلك بأن مسلم بن عقيل ملا قبض عليه طلـب مـن ابـن األشـعث أن 

وال يغرك أهل الكوفـة فـإهنم أصـحاب أبيـك ، ارجع بأهل بيتك«خيرب احلسني عىل لسانه بقوله 
كـذب  قد كـذبوك وكـذبوين ولـيس ملةإن أهل الكوف، الذي كان يتمنى فراقهم باملوت أو القتل

احلسني هـم رجـال وتذكر رواية أخرى أن الذي أخرب )٤( »واهللا ألفعلن، بن األشعثافقال ، رأي
 .)٥(من قبيلة بني أسد

، وليس هناك إشكال بني الروايتني فقد يكون رسول ابن األشعث هو مـن قبيلـة بنـي أسـد
د الـذي وصـاه  ملاذا مل تصل الرسالة إىل احلسني عن طريق عمر بـن سـع:ًولكن املشكل حقا هو

 ثم ملاذا رسول ابن األشعث يتأخر يف إبالغ اخلـرب إىل احلـسني .مسلم وكلفه هبذه املهمة قبل قتله
  أو رشاف قريبة من الكوفة؟ةومعروفة أن زبال.ةحتى بلغ احلسني منطقة زبال

                                                                                                                         

وهـي لبنـي غـارضة مـن بنـي أسـد         ، منزل معروف بطريق مكة من الكوفة بـني واقـصة والثعلبـني: زبالة ١)(
 ).٣/١٢٩املعجم ( 

ــساء: رشاف )٢( ــن األح ــال م ــة أمي ــىل ثامني ــاء ع ــصة والقرع ــني واق ــيالن                  ، ب ــصة م ــن رشاف إىل واق وم
  ).٣/٣٣١املعجم ( 

 . بإسناد مجعي٣/١٦٨البالذري أنساب األرشاف ،  عن أيب خمنف٥/٣٩٨: الطربي )٣(
 . عن أيب خمنف٥/٣٧٣: الطربي ٤)(
 .٥/٣٩٧: املصدر نفسه ٥)(



 
 ١٥٠ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

ابـن زيـاد  وال نعلم إن كان سبب التأخري يعود إىل صعوبة جتاوز تلك التدابري احلازمـة مـن
تي منع خالهلا اخلروج والدخول إىل الكوفة أم يعود سبب التـأخري إىل تـأخر ابـن األشـعث وال

 .نفسه يف إرسال رسوله إىل احلسني 
 أقـرب النـاس إليـه قـد ءفهـؤال، وكان هلذا اخلرب املفجع املؤمل وقعه الشديد عىل احلسني 

 .قتلوا وأنصاره يف الكوفة ختاذلوا يف نرصته
فانـرصف ، وأذن ملـن أراد االنـرصاف، إعالن هذا اخلرب عـىل أصـحابهوقام احلسني نفسه ب

 .)١(صحابه الذين قدموا معه من احلجازأكثر الناس الذين معه ومل يبق معه إال أ
وترجى ، وتوصل إىل وجوب الرجوع،  يراجع حساباتهأمام هذه الفاجعة أخذ احلسني و

 .)٢(ده األكرب عيلوشاركه يف الرأي ول، أصحابه وبني هلم أمهية الرجوع
ًولكن أبناء عقيل أخذوا موقفا مغايرا من طلب احلسني حيث أرصوا عىل امليض إىل ، الكوفة ً

 .)٣(عترصهم ورغبة يف إدراك ثأر أخيهموذلك بدافع األمل الذي ي
 )٤(»ال خـري يف العـيش بعـد هـؤالء«وأمام هذا الضغط النفيس تنازل احلسني عن رأيه وقال 

 عقيـل فـإن القتـل سـيكون مـن  لقد أدرك احلسني أنه إذا ختـىل عـن بنـي.تهويقصد أبناء عموم
ًفضال ، ولعل احلسني ظن أن يف بقائه معهم فرصة ليجنبهم خماطرة املجاهبة مع ابن زياد، نصيبهم

 .ًعىل أن احرتام احلسني ربام قد يكون مانعا من وقوع الكارثة
إنك لـست مثـل «أن أصحابه قالوا له ومما شجع احلسني عىل أن يواصل مسريه نحو الكوفة 

 .)٥( »مت الكوفة لكان الناس إليك أرسعولو قد، مسلم بن عقيل
                                                                                                                         

 عـن       ٥/٣٩٨الطـربي ،  بإسـناد مجعـي٣/١٦٩أنـساب األرشاف :  الـبالذري، ٥/٣٧٦ ٥ط :  ابن سعد ١)(
 .أيب خمنف

  .٥/٣٩٧ط : ابن سعد )٢(
 .١٥٣ص ، املحن. أبو العرب، ٥/٣٩٧:  الطربي. ٥/٣٧٦ط :  ابن سعد ٣)(
 .٥/٣٩٨:  الطربي ٤)(
 . عن أيب خمنف٥/٣٩٨:  املصدر السابق ٥)(



 ١٥١ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

لقد أقدم ابن زياد عىل اختاذ إجراء خطري مل يكن له أي داع سوى إثبـات الـذات والرغبـة يف 
 . االنتقام

 رؤيتـه وعنـد، أمره بأن يعسكر يف رشاف، فقد أمر احلر بن يزيد الذي كان يقود ألف فارس
 .)١(ن له باالنرصاف حتى يدخله الكوفةللحسني فعليه أن يالزمه وال يأذ

فـأنكر ،  بالكتب التي تطلب منـه القـدوم إىل الكوفـةوقام احلسني وأخرج خرجني مملوءين
 .)٢( أي عالقة هلم هبذه الكتبهذين معاحلر وال

ح عليـه احلـر أن فـاقرت، وهنا رفض احلسني الذهاب مع احلر إىل الكوفـة وأرص عـىل ذلـك
وذلك من أجـل أن يكتـب احلـر إىل ابـن زيـاد ، ًيسلك طريقا جينبه الكوفة وال يرجعه إىل املدينة

 .)٣(وأن يكتب احلسني إىل يزيد بأمره، بأمره
 .)٤(ًسية واجته شامال عىل طريق الشاموبالفعل تيارس احلسني عن طريق العذيب والقاد

 له أنه إذا قاتـل فـسوف ّوبني، ويذكره باهللا، املقاتلةوأخذ احلر يساير احلسني وينصحه بعدم 
 .)٥(يقتل

،  بـن ذي اجلوشـنوملا وصل احلسني إىل كربالء أدركته خيل عمـر بـن سـعد ومعـه شـمر
 .)٦(واحلصني بن متيم

                                                                                                                         

 .٤٠٢، ٤٠١ / ٥، ٥/٣٧٧ط : ابن سعد ١)(
 .٥/٤٠٢الطربي  ٢)(
 .٤٠٣، ٥/٤٠٢:  املصدر السابق ٣)(
 .٣/١٧٣أنساب األرشاف :  ـ البالذري٣٩٢، ٥/٤٠٣:  الطربي ٤)(
 ٥/٤٠٣: صدر السابق امل )٥(
 .٣/١٦٦: أنساب األرشاف ٦)(



 
 ١٥٢ 
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ًوكان هذا اجليش الذي يقوده عمر بن سعد مكونا من أربعة آالف مقاتل، وكان وجهة هـذا 
هاد الديلم، فلام طلب منه ابن زياد أن يذهب ملقاتلة احلسني رفـض اجليش يف األصل إىل الري جل

وهـدم داره، ، عمر بن سعد يف البداية هذا الطلب، ولكن ابن زياد هدده إن مل ينفذ أمـره بـالعزل
 .)١(وقتله، وأمام هذا اخليار الصعب ريض باملوافقة

 :قـال،  قالوا كـربالء؟رضما اسم هذه األ: قال، ملا بلغ احلسني كربالء وأحاطت به اخليلو
 .)٣(ويطلق عىل املنطقة كلها اسم الطف، ) ٢( إهنا أرض كرب وبالءصصدق رسول اهللا 

                                                                                                                         

ابن عساكر ترمجة احلـسني ، ٣/٣٢٥املعرفة والتاريخ ،  يعقوب٥/٤٠٩الطربي ، ٥/٣٧٧/ ط :  ابن سعد ١)(
٢١٠، ٢٠٩. 

عن ، املحن. وفيه يعقوب بن محيد بن كاسب وهو ضعيف وقد وثق، رواه الطرباين: ٩/١٩٢: قال اهليثمي )٢(
  ٢/٥٨١وأما ما ورد عند أيب نعيم يف دالئل النبوة ، ًوهو إسناد ضعيف جدا. مشيختهأيب معرش عن بعض 

وفيه سعد بن طريف وأصبغ بن نباتة : قال املحقق. هذا مناخ ركاهبم:  ملا مر بكربالء قالسًأن عليا 
: رواه إسحاق بسند ضعيف وقال املحقق: وقال البوصريي. ٢/٤٥٢اخلصائص : انظر. وكالمها مرتوك

: املطالب العالية.( ًوالراوي عن أيب حييى وهو عندي مصدع مل أر فيه توثيقا، ل من بني ضبة ال يعرفرج
٤/٣٢٦                                                  .(  

ــالطف: بــن عبــاساوأمــا قــول                            .                          مــا كنــا نــشك وأهــل البيــت متــوافرون أن احلــسني بــن عــيل يقتــل ب
وأما ما ذكـره ابـن عـساكر بإسـناده عـن أم ).٣/١٧٩املستدرك (ترك : وفيه حجاج بن نصري: قال الذهبي

ابن «كربالء :  أنه سيقتل وأراه الرتبة التي سيقتل هبا فإذا األرض يقال هلاصأن جربيل أخرب النبي : سلمة
 بعـد ١/١٣: قال الذهبي يف ميزان االعتدال، بن أيب عياشأبان : ففي اإلسناد.»١٧٦عساكر ترمجة احلسني 

:  وقال الدارقطني»١/٧املغني يف الضعفاء «وانظر . قال أمحد تركوا حديثه:  أبان: قال:  أن ساق خربه هذا
 .مرتوك

طـرح ، أبـو زرعـة. ٤٤ص ، احلبائـك يف أخبـار املالئـك،  وانظر السيوطي»٦٤الضعفاء واملرتوكني ص «
 .١/١٩٩: التثريب

يـاقوت ( وهـي أرض بناحيـة الكوفـة  . يف اللغة ما أرشف من أرض العـرب عـىل ريـف العـراق:  الطف٣)(
  .»٣/٣٤رغبة اآلمل : سعيد عيل املرصفي« ) ٣٦، ٤/٣٥



 ١٥٣ 
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 احلسني أنه مل يأت إىل الكوفـة إال ّوبني، عيل بالتفاوض مع عمر بن سعدلقد بدأ احلسني بن 
 .بطلب من أهلها

ن أسـامء املبـايعني  تـضاموأبرز لعمر بن سعد الدليل عىل ذلك وأشار إىل حقيبتـني كبريتـني
  :وكتب عمر بن سعد البن زياد بام سمعه من احلسني وقال، والداعني للحسني

فـسألته عـام ، بسم اهللا الرمحن الرحيم أما بعد، فإين حيث نزلت باحلسني بعثت إليه رسويل«
فلـام  »وأتتني رسلهم فأنـا منـرصف عـنهم، َّ كتب إيل أهل هذه البالد:فقال، أقدمه وماذا يطلب

  :ء الكتاب عىل ابن زياد متثل قول الشاعرقرى
  حني مناص  يرجو النجاة والت                               ه  ـاآلن إذا علقت خمالبنا ب        

 :ثم كتب ابن زياد لعمر بن سعد
عرض عـىل افـ، وفهمـت مـا ذكـرت، فقد بلغني كتابك، أما بعد، بسم اهللا الرمحن الرحيم«

 .»فإذا فعل ذلك رأينا رأينا والسالم،  يبايع ليزيد بن معاوية هو ومجيع أصحابهاحلسني أن
، وملا اطلع عمر بن سعد عىل جواب ابن زياد ساءه ما حيملـه اجلـواب مـن تعنـت وصـلف

 .)١( »وعرف أن ابن زياد ال يريد السالمة
فاحلسني قد رفض البيعة ليزيـد وهـو يف املدينـة ، للحسني احلق يف أن يرفض هذا العرضو

ًمعززا مكرما، وإنام اختار ما اختار من أمر ثـم ، وأدى ذلك إىل قتل ابن عمه مـسلم بـن عقيـل، ً
 .وبعد ذلك كله يبايع حتت هتديد السالح، أعرض عن رأي الذين نصحوه

 
 

                                                                                                                         

  . من طريق أيب خمنف٥/٤١١: الطربي ١)(



 
 ١٥٤ 
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بـن سـعد ا رثم ملا رأى جهامة املوقف وخطورته طلب من عمـ، رفض احلسني هذا العرض
  :) ٢( نقاطر يتمثل يف إجابته واحدة من ثالثًوعرض عىل عمر بن سعد عرضا آخ، )١(مقابلته
 .أن يرتكوه فريجع من حيث أتى -١
 .)٣(وإما أن يرتكوه ليذهب إىل الشام فيضع يده يف يد يزيد بن معاوية -٢
هلـم وعليـه مـا   له ماًفيكون واحدا منهم، وإما أن يسريوه إىل أي ثغر من ثغور املسلمني -٣
      .)٤( عليهم
 .)٥( موافقته للذهاب إىل يزيدوقد أكد احلسني    

لقد أدخل هذا العرض الرسور عىل عمر بن سعد ومتنى أن يوافـق ابـن زيـاد وينتهـي هـذا 
ل وأن ُ فيـه أن هـذا املوقـف املتـأزم قـد حـبل وكتب إىل ابن زياد بكتاب أظهـر، املوقف اخلطري
 .)٦(  ابن زياد إال املوافقةوما عىل، شكالسالم قد أو

 تدخل شمر بـن ذي اجلوشـن لوالوبالفعل فقد أوشك ابن زياد أن يوافق ويرسله إىل يزيد 
فقد اعرتض عىل رأي ابن زياد يف أن يرسـله ، ًالذي كان جالسا يف املجلس حني وصول الرسالة

                                                                                                                         

 . عن أيب معرش عن بعض مشيخته١٥٤املحن . أبو العرب ١)(
 .بعض مشيخته عن أيب معرش عن ٥٤: املحن ٢)(
 .١٤٩ذخائر العقبي ص  ٣)(
حـدثنا املجالـد بـن سـعيد «:  عـن أيب خمنـف وقـال٥/٤١٣الطربي ،  بإسناد مجعي٥/٣٧٨ط : ابن سعد ٤)(

املحـن  ص ، أبـو العـرب، والصقعب بن زهري األزدي وغريمها من املحدثني وهو ما عليه مجاعة املحـدثني
 .٨٤، ٨٣،  واملساوئاملحاسن، البيهقي، ٤/٣٧٨العقد الفريد ، ١٥٤

بإسـناد ، ٥/٣٩٢، وقـد توبـع عنـد الطـربي، ٍ بإسناد صحيح٢٢٤، ٣/١٧٣أنساب األرشاف : البالذري ٥)(
 .صحيح

  . عن أيب خمنف٥/٤١٤: الطربي ٦)(



 ١٥٥ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

 أي –حلسني أن ينزل عـىل حكمـه وبني البن زياد أن األمر الصائب هو أن يطلب من ا، إىل يزيد
 .)١(واملتحكم فيه،  حتى يكون هو صاحب األمر–ابن زياد 

فـأمر شـمر بـن ذي ، وأعجب هذا الرأي ابن زياد وتابع شمر بـن ذي اجلوشـن عـىل رأيـه
ويعرض عىل عمر بن سـعد أن ينـزل احلـسني عـىل ، اجلوشن أن يكون رسوله إىل عمر بن سعد

كام أعطى الصالحيات لشمر بـأن يقتـل عمـر بـن سـعد ،  غري هذا وال يقبل منه.حكم ابن زياد
 .)٢( رفض عمر بن سعد ألمر ابن زيادةًويتوىل القيادة بدال منه يف حال

وإمـا أن ينـزل ، إما أن يرفض أمر ابن زياد فيقتـل،  خياراتةوأصبح عمر بن سعد بني ثالث
وإما أن يـرفض احلـسني ، سعداحلسني عىل حكم ابن زياد ويرىض بذلك وهو ما يتمناه عمر بن 

 .فيقاتله
فكان رد احلـسني بـالرفض القـاطع هلـذا ، فعرض عمر بن سعد عىل احلسني طلب ابن زياد

 .العرض
أراد احلسني أن يبني لقواد ابن زياد أنه راغب يف السالم وال يريد احلرب، وطلب منهم أن و

 .)٣(م ابن زياد فقطينزل عىل حكم يزيد، ولكنهم رفضوا وطلبوا منه النزول عىل حك
وهو الذي قتل ابن عمه وهـانئ وعبـد اهللا بـن ،  يعرف ابن زياد ويعرف قسوتهفاحلسني 

ً جليال حتى يطلب منه النزول عىل حكـم ً مل حيدث أمرا ثم إن احلسني .بقطر وقيس بن مسهر
ابـه للكوفـة  ًكان رأيه رصحيا يف سبب ذه، فلم يقتل ومل يقد اجليوش يف مناصبة الدولة، ابن زياد

                                                                                                                         

البيهقي املحاسن ،  عن أيب معرش١٥٤، املحن: أبو العرب،  من طريق أيب خمنف٥/٤١٤:  املصدر نفسه ١)(
 .٨٤ص ، واملساوئ

 . عن أيب معرش١٥٤، املحن: أبو العرب، ٣٧٨/الطبقة اخلامسة :  ابن سعد ٢)(
 .١٧٠وجويرية ت ، ٍ بإسناد صحيح حتى جويرية بن حازم٣/٢٢٧أنساب األرشاف : البالذري ٣)(



 
 ١٥٦ 
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ً ورعـا يف هـذا فكـان ، وخيش من القتـال،  اجليشل وعرض عليهم االنرصاف منذ أن رأىب
ًإذا ما هو املسوغ لنزوله عـىل حكـم ابـن زيـاد، ثـم . اجلانب، فقد خيش أن يراق حمجم دم بسببه

، وابـن عـيل بـن أيب طالـب رابـع اخللفـاء صوفاطمة بنت رسـول اهللا ، كيف وهو ابن فاطمة
ثم هو قد أرشف عمره عىل الستني ومقامه ومركزه يمنعه من النـزول عـىل حكـم ،دين الراش

فكان طلب احلسني أن ينزل عىل حكـم يزيـد، ألنـه يعـرف مـا الـذي ،شاب يبحث عن الشهرة
 .وإال ما طلب منذ البداية الذهاب إىل يزيد، ينتظره من يزيد، ويعرف أخالقه وصفاته

حينام جعل السبب املفيض المتناع احلسني من التـسليم  امنوليس األمر كام ذهب إليه بروكل
 .)١( ص بوصفه حفيد رسول اهللا بن زياد هو ما يتمتع به مـن حصانةال

، فقـد حـاول أن يمهـل احلـسني،  خلشية عمر بن سعد من وقوع القتال مـع احلـسنيًاونظر
 أي –ره بـرضب عنقـه وأمـ، فجاءه من خيربه أن ابن زياد قد بعث إليه جويرية بن بـدر التميمـي

 .)٢( إن مل يقاتل احلسني–عمر بن سعد 
وكـان ، وإال القتـال، فقام عمر بن سعد وعرض عىل احلسني أن ينزل عىل حكم ابـن زيـاد

 .فطلب احلسني مهلة حتى الصباح، ذلك يوم اخلميس التاسع من املحرم
يف أهنم  أصحابه عند ذلك عرض عىل، وأدرك احلسني أنه إن مل يوافق فسيكون مصريه القتل

 .ّحل من طاعته
                                                                                                                         

ًألنه يف رشع اهللا ال توجد حـصانة ألحـد كائنـا مـن كـان . ١٢٨ص ، تاريخ الشعوب اإلسالمية. بروكلامن ١)( ٍ
وعد كل من خيالف أوامر الرشع بتطبيق حكم اهللا فيه حتى ولو كانـت فاطمـة بنـت حممـد  تصوالرسول 
 .ص

 بإسناد كل رجاله ٥/٣٩٣الطربي .  من طريق أيب معرش١٥٤: املحن.  بإسناد مجعي٥/٣٧٩ط :  ابن سعد )٢(
، حٍ بـسند صـحي١/٦٢٧أبـو زرعـة . ثقات ما عدا شيخ الطربي حممد بن عامر الـرازي مل أجـد لـه ترمجـة

  .٣/٢٢٦أنساب األرشاف : والبالذري



 ١٥٧ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

 .)١( عىل املقاتلة معه حتى النهايةأصحابهّفأرص 
ً احرتافيا احرتازيا حـني خـرج إىل ًوأما ابن زياد فقد اختذ إجراء واسـتعمل عـىل ، )٢(النخيلـةً

 علـم أن بعـض أنـهوخاصـة ، ًومل يـرتك أحـدا جيـوزه، وضبط اجلرس، الكوفة عمرو بن حريث
 .)٣(بدأوا يتسللون من الكوفة إىل احلسنياألشخاص من الكوفة 

ولقد أثارت مواقف ابن زياد املتشددة أمام طلبات احلسني املرنة استياء عند احلـر بـن يزيـد 
وخاطـب جـيش عمـر ، أحد القواد الكبار جليش ابن زياد، فانضم إىل احلسني بن عيل، احلنظيل

واهللا لو سـألكم الـرتك والـديلم مـا ، أال تقبلون من هؤالء ما يعرضون عليكم« :ًبن سعد قائالا
 .)٤( »حل لكم أن تردوه

حيـث كـان هـو املتـسبب يف منـع ، ّوكان احلر بن يزيد انضم إىل احلسني ليكفر عـن عملـه
 .احلسني من الرجوع إىل املدينة

ًوانضم إىل احلسني أيضا ثالثون رجال من جيش عمر بن سعد ً)٥(. 
وكـان معـه اثنـان وثالثـون ،  أصـحابهّنظم، قاتلةوعزم احلسني عىل امل، فلام أصبح الصباح

وأعطى ، وحبيب بن مظاهر يف امليرسة، فجعل زهري بن القني يف ميمنته، ًوأربعون راجال، ًفارسا

                                                                                                                         

 .ٍ بأسناد مجعي٥/٣٧٩ط : ابن سعد ١)(
 ).٥/٢٧٨ياقوت (  موضع قرب الكوفة عىل سمت الشام –تصغري نخلة : النخيلة ٢)(
 .٥/٣٧٨ط : ابن سعد ٣)(
،  عـن أيب خمنـف٥/٤٢٧: الطـربي،  بإسـناد صـحيح حتـى الـبالذري٣٢٥، ٣/١٧٣: أنساب األرشاف ٤)(

 . بإسناد كل رجاله ثقات ما عدا حممد بن عامر الرازي شيخ الطربي مل أعثر له عىل ترمجه٥/٣٩٢الطربي 
  .٢٢٠ترمجة احلسني ص : ابن عساكر،  من طريق أيب معرش عن بعض مشيخته١٥٤: املحن ٥)(



 
 ١٥٨ 
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وأمر احلسني بحطب وقصب فجعلـه مـن ، وجعل البيوت وراء ظهورهم، رايته العباس بن عيل
 .)١(خلفهموأشعل فيه النار خمافة أن يأتوهم من ، وراء البيوت

ًوجعل عىل امليمنة عمرو بن احلجاج الزبيدي بـدال مـن ، ّوأما عمر بن سعد فقد نظم جيشه
 ةوجعل عىل امليرسة شمر بن ذي اجلوشن وعىل اخليل عزر. احلر بن يزيد الذي انضم إىل احلسني

 .)٢(ًوأعطى الراية ذويدا مواله، وعىل الرجال شبث بن ربعي الرياحي، بن قيس األمحيس
وجوبه جيش عمر بن سعد بمقاومـة ، وكانت مبارزة يف بداية األمر، دأت املعركة رسيعةوب
َ من قبل أصحاب احلسنيةشديد فلـم يعـد هلـم أمـل يف ، حيث إن مقاتلتهم اتسمت بالفدائيـة، ِ
 .)٣(احلياة
وملـا قتـل ، وكـان أصـحابه يـدافعون عنـه،  يف البداية مل يشرتك يف القتـالكان احلسني و

وكان جيش عمر بن سعد يتـدافعون وخيـشى كـل فـرد أن يبـوء ،  جيرؤ أحد عىل قتلهأصحابه مل
 .ومتنوا أن يستسلم، بقتله

عندئـذ خـشى ،  يقاتلهم بشجاعة نادرةبل كان ،  من الليونةً مل يبد شيئاولكن احلسني 
، فحملـوا عليـه، شمر بن ذي اجلوشن من انفالت زمام األمور ،فصاح باجلنـد وأمـرهم بقتلـه

 .)٤(ثم طعنه سنان بن أنس النخعي واحتز رأسه،  بن رشيك التميميةرضبه زرعو
   

                                                                                                                         

ولعـل ، ٍ راجـل ١٠٠ً فارسـا و٤٥وتنفرد رواية الدهني بأن عددهم كان ،  عن أيب خمنف٥/٤٢٢: الطربي ١)(
الطـربي . (إضـافة إىل بعـض املتـسللني مـن الكوفـة، هذا بعد انضامم الثالثني من جـيش عمـر بـن سـعد

٥/٣٨٩.( 
 . عن أيب خمنف٥/٤٢٢: الطربي ٢)(
 . وما بعدها٥/٤٢٩: املصدر السابق ٣)(
 .ب/ ٦٣القضاعي األنباء ،  عن أيب خمنف٥/٤٥٣: الطربي ٤)(



 ١٥٩ 
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 .)١( احلينيوزيد بن رقادة،  بن بطار التغلبيإن الذي قتله عمرو: ويقال
ومحـل رأسـه إىل ابـن زيـاد ، إن املتويل لإلجهاز عليه شمر بن ذي اجلوشـن الـضبي: ويقال

 .)٢(خويل بن يزيد األصبحي
فهؤالء الذين ذكرهتم الروايات قد ، هذه الروايات إذا استطعنا اجلمع بينهاوال تعارض بني 

قـال أسـلم ، ولكن الثابت أن الذي توىل عملية القتل هو سنان بن أنس، اشرتكوا يف قتل احلسني
، فـإذا شـيخ آدم فيـه حنـاء، دخلت عىل احلجاج فدخل سنان بن أنس قاتـل احلـسني« :املنقري

 أنـت قتلـت :فقـال، فنظر إليـه احلجـاج، فأوقف بحيال احلجاج، طويل األنف يف وجهه برش
فقال لـه ، ً دعمته بالرمح وهربته بالسيف هربا: قال؟ وكيف صنعت به:قال،  نعم: قال؟احلسني
 .)٣ (» أما إنكام لن جتتمعا يف دار:احلجاج

 .)٤( يف حمرم يف العارش منه سنة إحدى وستنيوكان قتله 
 .)٥( ًوقتل من أصحاب عمر ثامن وثامنون رجال، ًوسبعون رجال اثنان وقتل مع احلسني 

 
 

                                                                                                                         

 . عن أيب خمنف٥/٤٥٣: الطربي )١(
 .ورجاله ثقات) ٩/١٤٩( قال يف املجمع ٣/١١٧املعجم الكبري : ينالطربا ٢)(
: الـبالذري، ورجالـه ثقـات ) ١٩٥ – ٩/١٤٩( قـال يف املجمـع ١١٢، ٣/١١١املعجم الكبري : الطرباين ٣)(

، ٢٢٨ص ، ترمجـة احلـسني، ابـن عـساكر، ١٥٨املحـن . أبو العـرب، ٢١٩ ، ٢١٨/ ٣، أنساب األرشاف
 .د حسن إال أنه مل يذكر اسمه بإسنا٥٢٥السنة ، اخلالل

: معجـم الطـرباين، ١٥٨املحـن : أبـو العـرب، ٥/٣٩٤: ، الطـربي٣/٣٢٥: املعرفـة والتـاريخ: يعقوب ٤)(
  .١/١٤٢تاريخ بغداد ، اخلطيب ، ٧٤الوفيات ص : ابن قنفد، ٍ بإسناد صحيح حتى الليث٣/١٠٣

وقام بدفن احلسني والذين معه أهـل . نف عن أيب خم٥/٤٥٥: الطربي. ٍ بإسناد مجعي٥/٣٨٦ط : ابن سعد ٥)(
 .الغارضية بعد املعركة بيومني
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وأن ال ، وبعد انتهاء املعركة أمر عمر بن سعد بأن ال يدخل أحد عىل نساء احلسني وصـبيانه
 .)١(يتعرض هلم أحد بسوء

 .)٢(وأرسل عمر بن سعد برأس احلسني ونسائه ومن كان معه من الصبيان إىل ابن زياد
ولعل أدق قائمة هي  )٣(ًتلوا مع احلسني من آل أيب طالب سبعة عرش شابا وكان عدد الذين ق
، )٥(وكذلك القائمة التي أوردها خليفة، وهي املوافقة لألسانيد الصحيحة )٤(التي ذكرها أبو خمنف

 : فقد قتل مع احلسني مخسة من إخوته وهم»وهي ال تشمل املختلف فيهم«
 . حممد– ٥ عثامن  – ٤ عبد اهللا  – ٣ جعفر  -٢ العباس  – ١
 

                                                                                                                         

 .٥/٤٥٥: الطربي، ٥/٣٨٥ط : ابن سعد ١)(
 .٥/٤٥٤: الطربي ٢)(
 رواه الطـرباين ٩/١٩٨ وقال اهليثمي ٣/١١٩الطرباين املعجم الكبري .  بإسناد حسن٥/٤٠٥ط : ابن سعد ٣)(

ابـن عبـد ربـه ، ١٥٧: املحن: أبو العرب، ٢٣٥التاريخ ، خليفة ، بإسنادين رجال أحدمها رجال الصحيح
 عـن ١/١٦٤األمـايل اخلمـسية ، ابـن الـشجري ، ٢٠٧تاريخ اخللفـاء ، السيوطي، ٤/٣٨٥العقد الفريد 

 مـن ١٧٩ص : وأما ما ورد عند الدواليب يف الذرية الطـاهرة، وذكر أن عددهم ستة عرش، احلسن البرصي
وكذلك مـا ورد يف مجهـرة األنـساب البـن . فإن إسنـاد معضل ضعيف، ًأن العدد ثالثة وعشـرون رجـال 

 ٤١ق /١٢اه ابـن عـساكر وأما مـا رو،  بدون إسناده٥/٢١١وطبقات ابن سعد  ، ٢٢ – ١٨الكلبي   ص 
لقد رأيت أربعة عرش : فقال«بن أيب الدنيا بإسناده عن عيل بن احلسني أنه سئل عن كثرة بكائه ،بإسناده عن 

ثـم هـو خمالف لألسانيد الـصحيحة ،  فلـم أعثر عىل ترمجة لبعض رواته» بيتي ذبحوا أماميًرجال من أهل
 ).ً شابا ١٧( والتي حتدد العدد ب

 .٤٦٩ – ٥/٤٦٨: الطربي ٤)(

 وتعليقـات ٦/٤٣٧هتذيب الكامل : املزي، ٥٦ – ٥٣مقاتل الطالبني :  وانظر٢٣٥ – ٢٣٤التاريخ : خليفة ٥)(
 .بشار عواد عىل النص. د
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  :نيومن أوالد الحس
 . عبد اهللا– ٧ عيل األكرب  – ٦

  :ومن أوالد أخيه الحسن
 . القاسم– ١٠ عبد اهللا  – ٩ أبو بكر  – ٨

   :وقتل من أبناء عقيل
 . عبد اهللا– ١٣ عبد الرمحن  – ١٢ جعفر  – ١١

  :ومن أبناء مسلم بن عقيل
 . بن عقيل حممد بن أيب سعيد– ١٥ عبد اهللا  – ١٤

  :ومن أبناء عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب
 . حممد– ١٧ عون   – ١٦

وكان مـن ضـمن ذريـة ،  ابن زيادبن سعد ذرية احلسني من نساء وصبيان إىلعمر وقد محل 
وكـان ، احلسني ابنه عيل بن احلسني الذي مل يشرتك يف املعركة بسبب املرض الـذي كـان مالزمـه

 .)١( ابن زياد مع بقيه الصبيان والنساءفحمل إىل، يح الفراشم املعركة طرأثناء احتدا
كان أحسن ما صنع هبم ابن زيـاد أن أمـر هلـم بمنـزل يف ، فلام وصل نساء احلسني وصبيانه

 .)٢( والنفقةةوأمر هلن بالكسو، فأجرى عليهم الرزق، مكان معتزل
 يظهـر كـذب هـذه ولعـل ممـا، وتذكر بعض الروايات أن ابن زياد أمر بقتل كل مـن أنبـت

، فـأمر ابـن زيـاد بقتلـه، الروايات حينام تذكر أن عيل بن احلسني كشفوا عنه فوجدوه قـد أنبـت
 .)٣(ولكن شفاعة أخته زينب وتعلقها به حالت دون قتله

                                                                                                                         

، هتـذيب التهـذيب: ابـن حجـر،  عـن أيب خمنـف٥/٤٥٤: الطـربي،  بـدون إسـناد٥/٢١١ط : ابن سعد ١)(
٧/٢٠٧. 

 . من نفس الطريق٥/٣٩٣الطربي ، ٍبإسناد صحيح، ٣/٢٢٦أنساب األرشاف : البالذري ٢)(
         ، مقــاالت اإلســالميني: أبــو احلــسن األشــعري، ١٥٧: املحــن: أبــو العــرب، ٤٥٨ – ٥/٤٥٧: الطــربي ٣)(

 .٧٥ص 
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 األمر الذي يدل عىل أنه ، ويف سنة الفقهاء،  هـ٩٤ومن املعلوم أن عيل بن احلسني تويف عام 
وإال ملا حاز عىل تلك املنزلة الرفيعـة باعتبـاره أحـد فقهـاء ، ق العرشين فوكانعندما قتل والده 
وأبو جعفـر  ، ثم كيف مل ينبت وقد ولد له أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني، املدينة املشهورين

ابـن حجـر بـأن  وقـد جـزم، )١(هذا قد لقي جابر بن عبد اهللا املتوىف سنة ثامن وسبعني وروى عنه
ْعم  .)٢( سنةثالثة وعرشونسني حني قتل والده ر عيل بن احلُ

، عىل الطبيعـة وعـىل الـسامء واألرض ومن الكذب السمج ما ينقل عن أثر قتل احلسني 
ومـن ،  أعظم من األنبياء واملرسـلنيحتى يظن اجلاهل عندما يقرأ تلك الروايات أن احلسني 

 اهللا أن ننتقص مـن حـق ، معاذصأيب بكر وعمر وعثامن وعيل وغريهم من صحابة رسول اهللا 
ونحن واهللا نحبـه ،  كان حيبهص وثبت أن رسول اهللا ص باعتباره حفيد رسول اهللا احلسني 

ًوال نجايف فيمن نكره ومقياسـنا دائـام ، ولكن ال نغايل فيمن نحب، وحيزننا غاية احلزن مقتله 
 .ًوأبدا الكتاب والسنة

 تقي الـدين فقال. )٣( وتسبب هبا مقتله ، اقلولقد تنبه علامء األمة لتلك األكاذيب التي تتن
 من الكذب من كون الـسامء أمطـرت – أي احلسني –وأكثر ما روي يف قتله «:ابن تيمية رمحه اهللا

فإن احلمـرة هلـا سـبب ، فهذا من الرتهات، وأن احلمرة مل تظهر يف السامء إال بعد ذلك اليوم، ًدما
 مـا :وأمـا قـول الزهـري، فهذا من الكذب البني، طوما رفع حجر إال وجد حتته دم عبي، طبيعي

                                                                                                                         

 ٣٨٧ ،٤/٣٨٦سري أعالم النبالء ، ٣٢ورقه / ١٢ابن عساكر ،  من طريق الواقدي٥/٢٢١: ابن سعد ١)(
   ).٣/٣١٠املعرفة والتاريخ  ( ھ ٣٣وقد حدد يعقوب والدته سنة . ٧/٢٧هتذيب والتهذيب : ابن حجر ٢)(
بعـض اخلرافـات التـي نتجـت عـن قتـل ومن العجيب أن حمب الدين الطربي ذكر يف كتابه ذخائر العقبي  ٣)(

ص : وانظر مثال ذلك،  مكذوبةةوأحاديث موضوع، وهي روايات يف غاية السخف والركاكة، احلسني 
٩٦ – ٩٥. 
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، وأرسع الـذنوب عقوبـة البغـي، فهـذا ممكـن، بقي أحد من قتلة احلـسني إال عوقـب يف الـدنيا
 .)١(»والبغي عىل احلسني من أعظم البغي
فوضـعوا « : عن الروايات املكذوبة التي وردت هبذا الشأنهوقال ابن كثري يف معرض حديث

ًا وفحشا، من كون الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجومأحاديث كثرية كذب وما رفع حجر ، ً
، وأن الشمس كان يطلع شـعاعها كأنـه الـدم، وأن أرجاء السامء امحرت، إال وجد حتته دم عبيط

ًوأمطرت الـسامء دمـا أمحـر ومل ، ًوأن الكواكب رضب بعضها بعضا، وصارت السامء كأهنا علقة
إىل غري ذلك من األكاذيب واألحاديـث .. . إال وجد حتته دميرفع حجر من أحجار بيت املقدس
خـرب عنهـا  التـي أصونـود أن نـشري إىل معجـزة النبـي .)٢(»املوضوعة التي ال يصح فيهـا يشء

 .)٣( أن احلسني سوف يقتل بشط الفراتص أخرب فقد .بخصوص هذه احلادثة
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .٤/٥٦٠: ج السنةامنه ١)(
 .٨/٢٠٣: ابن كثري ٢)(
، طـرباين ال٢٠٧ – ١/٢٠٦املـسند ،  ؛ أبـو يعـىل١/١٠١املـسند ، البـزار، ١٥/٩٧املصنف ، ابن أيب شيبة )٣(

أورده احلافظ ابن كثري يف :  وقال مؤلفه١٧٦ – ٢٣/١٧٥الفتح الرباين ،  ؛ الساعايت٣/١٠٧املعجم الكبري 
رواه أمحـد وأبـو يعـىل والبـزار والطـرباين : (وقـال، ٩/١٨٧وأورده اهليثمي ، تفرد به أمحد: وقال، البداية

دالئـل ، ؛ أبـو نعـيم) ن مـسلمة احلـرضمي ثقـة وعبد اهللا       بن نجي ب، ورجاله ثقات ومل يتفرد نجي هبذا
تـاريخ ، ابـن عـساكر). ٦٧٠٧ (٨/٢٦٢اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبـان ،  ؛ ابن بلبان٢/٥٥٣النبوة 
 .٧/١٠٥كنز العامل ،  ؛ اهلندي١٦٥ترمجة احلسني ، دمشق
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   :وقفات حول مقتل الحسين
ثنا عن فاجعة كربالء التي راح ضحيتها احلسني بن عيل وأهـل بيتـه بقـي لنـا أن دوبعدما حت

 :نتحدث عن عدة أمور متعلقة بمقتله، وهي كالتايل
 :  ومن أبناء احلسني وذريتهموقف يزيد بن معاوية من قتل احلسني : ًوالأ

يد بن معاوية خيربه بام حدث ويستشريه يف شـأن أبنـاء احلـسني كتب عبيد اهللا بن زياد إىل يز
 أي أهـل –كنـت أرىض مـن طـاعتكم « :فلام بلغ اخلرب إىل يزيد بن معاوية بكـى وقـال ،ونسائه

لعن اهللا ابن مرجانة لقد وجده بعيـد ، كذلك عاقبة البغي والعقوق،  بدون قتل احلسني–العراق 
ومل يـصل مبلـغ اخلـرب . )١(»فـرحم اهللا احلـسني،  لعفوت عنـهأما واهللا لو أين صاحبه، الرحم منه

 .بيشء
ثم مل أقدر عىل دفع القتل عنه إال ببعض ، أما واهللا لو كنت صاحبه...... .:ٍيف رواية أنه قالو

 .)٢( »عمري ألحببت أن أدفعه عنه
طـاهم وبادر ذكوان أبـو خالـد فأع، فجاء رد يزيد عىل ابن زياد يأمره بإرسال األسارى إليه

 .)٣(عرشة آالف درهم فتجهزوا هبا
أو أنه محلهم مغللـني كـام ورد يف ، ومن هنا يعلم أن ابن زياد مل حيمل آل احلسني بشكل مؤمل

 .)٤(بعض الروايات
                                                                                                                         

باطيـل واملنـاكري األ: اجلوزقـاين،  بسند كل رجاله ثقات ما عدا موىل معاويـة وهـو مـبهم٥/٣٩٣الطربي  ١)(
أنـساب : الـبالذري،  من نفـس الطريـق٤/٣٨١ابن عبد ربه العقد الفريد ،  بنفس إسناد الطربي١/٢٦٤

 .ٍ بسند حسن٢٢٠، ٣/٢١٩األرشاف 
  .ًإال أن فيه انقطاعا بني الشعبي واملدائني، ٍ بسند كل رجاله ثقات١/٢٦٥األباطيل واملناكري : اجلوزقاين ٢)(
 . بإسناد مجعي٥/٣٩٣ط : ابن سعد ٣)(
، التمهيد والبيـان يف مقتـل الـشهيد عـثامن. حممد بن حييي األندليس،  عن أيب معرش١٥٥املحن : أبو العرب ٤)(

٢٣٧، ٢٣٦. 



 
 ١٦٨ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

وأجـرى علـيهم الـرزق ، َّوقد مر معنا كيف أن ابن زياد قد أمـر لألسـاري بمنـزل منعـزل
 .والنفقة وكساهم

ثـم إن رد يزيـد كـان ، نعامه عليهم بتلك الصورة التي ذكرتفكيف يعقل أنه حيملهم بعد إ
، بل سبه ونال منه بسبب تـرصفه مـع احلـسني، ّفلم يقره عىل عمله،  ملا يطمع إليه ابن زيادًخمالفا

 احلسني عىل صـورة الئقـة لعلهـا األسارى من أبناءوهنا يكون الداعي أكرب ألن حيمل ابن زياد 
 .ختفف من حدة وغضب يزيد عليه

 :ولذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 ومحلهـم عـىل اجلـامل بغـري دوأما ما ذكر من سبي نسائه والذراري والدوران هبم يف الـبال«

وال اسـتحلت أمـة حممـد ، ما سبى املسلمون وهللا احلمد هاشمية قـط، أقتاب فهذا كذب وباطل
 .)١( »ًولكن كان أهل اجلهل واهلوى يكذبون كثريا،  سبى بني هاشم قطص

ِ أن حمفز بن ثعلبة هو الذي قدم بأبناء احلسني عىل يزيدوتذكر رواية عوانة َ )٢(. 
 ص أبنـات رسـول اهللا: يا يزيد:وملا دخل أبناء احلسني عىل يزيد قالت فاطمة بنت احلسني

     : قالت فاطمة.ادخيل عىل بنات عمك جتدهين قد فعلن ما فعلت،  بل حرائر كرام: قال؟سبايا
 .)٣(»ن فام وجدت فيهن سفيانية إال ملتزمة تبكيفدخلت إليه«

                                                                                                                         

 .٤/٥٥٩: منهاج السنة ١)(
 .٥/٤٦٣: الطربي ٢)(
يـد العقـد الفر: ابـن عبـد ربـه،  من طريق أيب خمنف٥/٤٦١ًوله أيضا ،  من طريق عوانة٥/٤٦٤: الطربي ٣)(

٤/٣٨٣. 



 ١٦٩ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

 قطع رمحـي وظلمنـي فـصنع أباك يا حبيب إن : بن احلسني عىل يزيد قالّعندما دخل عيلو
�  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M  ª  :سنياحلـفقـال عـيل بـن ، اهللا به مـا رأيـت

°  ¯  ®  ¬    «±¶  µ  ´  ³  ²  L)١(. 
M  Ï  قـل لـه:فقـال يزيـد، فلم يدر خالد ما يقـول، جييبهد أن ثم طلب يزيد من ابنه خال

  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  ÐL)٣) ( ٢(. 
جعل أحد أهـل ، وحتاول بعض الروايات أن تصور أبناء احلسني وبناته كأهنم يف مزاد علني

 .)٤( يزيد أن يعطيه إحدى بنات احلسنيالشام يطلب من
م ـثـ، مه سند صحيح أو واقعة واحدة يف تاريخ املسلمنيّفهذا من الكذب البني الذي مل يدع

ن ـم يـستعرض النـساء وجيعلهــد لــثم إن يزيـ، هنا مغايرة ملا ثبت من إكرام يزيد آلل احلسنيإ
 .)٥(عرضة للجمهور من أراد فليخرت ما يشاء

                                                                                                                         

 .»٢٢«اآلية : سورة احلديد ١)(
 .»٣٠«اآلية : سورة الشورى )٢(
 ١٥٥،١٦٥املحـن ،  بإسناد حسن٣/٢٢٠أنساب األرشاف : البالذري، ٥/٤٦٤من طرق عوانة : الطربي ٣)(

 .بإسناد ضعيف عن أيب مشعر عن يزيد بن أيب زياد األشجعي
 .ٍ بسند ضعيف عن حممد بن احلسن بن زبالة٣/١١٦ًوانظر قريبا من هذا يف املعجم الكبري للطرباين 

ً بإسـناد كـل رجالـه ثقـات إال أن فيـه انقطاعـا انظـر املجمـع ٣/١٠٤ًوالطرباين أيضا يف املعجـم الكبـري 
 . من نفس الطرق السابقة١/١٧٨الشجري، األمايل اخلمسية ). ٩/١٩٥(

ٍ بإسـناد ٣/٢١٦أنـساب األرشاف ، ذريالبال،  بدون إسناد٥/٢١١أوردها ابن سعد يف الطبقات الكربى  ٤)(
 .٥/٤٦١الطربي ، فيه جماهيل

 أن يزيد أمر األسارى من ذرية احلـسني أن يـوقفن « ٦/١٢ذكر مطهر بن طاهر املقديس يف البدء والتاريخ  ٥)(
 . نقل هذا األمر١١١، ١١٠وكذلك ابن العربي يف تاريخ خمترص الدولة » وينظر الناس إليهن

 .ملؤلفان يف صحة هذا اخلرب وغريه عن مقتل احلسنيومع ذلك فقد شكك ا



 
 ١٧٠ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 رسـول منبل وأعز املسلامت لقرابتهن ، م كيف حيدث هذا يف الصدر األول ومع مسلامتث
 .؟ مع وجود الصحابة والتابعنيص اهللا

ًوكل امرأة تـدعي شـيئا ،  اهلاشميات يسأل عن كل ما أخذ هلاوأرسل يزيد إىل كل امرأة من
 .)١( يف العطيةاًبالغا ما بلغ إال أضعفه هل

 .)٢( عيل بن احلسنياوكان يزيد ال يتغذى وال يتعشى إال دع
يـد بعـث إال أن ابن سعد يـذكر أن يز، وال نعرف كم مكث أبناء احلسني عند يزيد يف دمشق

 .)٣( السن من موايل بني هاشم ومن موايل بني عيلإىل املدينة فقدم عليه ذوو
ًوبالطبع فإن املسافة بني املدينة ودمشق تستغرق وقتا طويال أي أهنم مكثوا عند يزيد قرابـة ، ً

 .الشهر
 وذريتـه ويكـون هلـم موكـب ولعل يزيد أراد باستقدامه هلؤالء املوايل إظهار مكانة احلسني

 .عزيز عند دخوهلم املدينة
وأعطـاهن كـل مـا طلـبن ، وبعد أن وصل املوايل أمر يزيد بنساء احلسني وبناته أن يتجهزن

 .)٥(نثم أمر النعامن بن بشري أن يقوم بمصاحبته، )٤( حاجة باملدينة إال أمر هباننه مل يدع هلإحتى 
 إن أحببت أن تقيم عندنا فنصل رمحك ونعـرف :سنيوقبل أن يغادروا قال يزيد لعيل بن احل

 .)٦(لك حقك فعلت
                                                                                                                         

 . عن أيب خمنف٥/٤٦٤الطربي ،  بإسناد مجعي٥/٣٩٧ط : ابن سعد ١)(
  . بإسناد مجعي٥/٣٩٧ط : ابن سعد ٢)(
 .٣٩٧/ ٥ط : املصدر السابق ٣)(
 .٥/٣٩٧ط : املصدر السابق ٤)(
 . عن أيب خمنف٥/٤٦٢: الطربي ٥)(
 .٣٨٧، ٤/٣٨٦سري أعالم النبالء ، الذهبي،  مجعي بإسناد٥/٣٩٧ط : ابن سعد ٦)(



 ١٧١ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

وأكرم أبناء « :عن يزيدشيخ اإلسالم  وقال، ولكن عيل بن احلسني اختار الرجوع إىل املدينة
 .)١( »ّاحلسني وخريهم بني املقام عنده والذهاب إىل املدينة فاختاروا الرجوع إىل املدينة

، ابن مرجانـة لعن اهللا« :يد االعتذار من عيل بن احلسني وقالّ كرر يزقوعند مغادرهتم دمش
َولـدفعت احلتـف عنـه بكـل مـا ، ًأما واهللا لو أين صاحبه ما سألني خصلة أبدا إال أعطيتهـا إيـاه ْ َ ْ

ة تكـون ـكـاتبني بكـل حاجـ،  مـا رأيـتولكن اهللا قىض، ديـو هبالك بعض ولـول، استطعت
 .)٢(»لك

وكـان عـددهم ثالثـني ، )٣(سني وفـد مـن مـوايل بنـي سـفيانوأمر يزيد بأن يرافق ذرية احلـ
 .)٤(ًفارسا

        ًوبعـث معهـم أيـضا حمـرز، وأمر املصاحبني هلم أن ينزلوا هبم حيث شـاءوا ومتـى شـاءوا
 .)٥( وكانا من أفضل أهل الشام، بن حريث الكلبي ورجل من هبراا

 .ير حتى وصلوا إىل املدينةوخرج آل احلسني من دمشق حمفوفني بأسباب االحرتام والتقد
ِوأكرم آل بيت احلسني ورد عليهم مجيع ما فقد هلم وأضافه« قال ابن كثري يف يزيد  ُ وردهـم ، َّ

 .)٦(»....احلسنيعىل وقد ناح أهله يف منزله ، هبة عظيمةأإىل املدينةيف حمامل و
 

                                                                                                                         

 .٤/٥٥٩: منهاج السنة )١(

 . عن أيب خمنف٥/٤٦٢: الطربي ٢)(
 . بسند مجعي٥/٣٩٧ط : ابن سعد ٣)(
 . ب١٤٢اجلمعان يف خمترص أخبار الزمان ق : أمحد التلمساين ٤)(
 :مي األصبهاينوالتمي،  عن أيب خمنف٥/٤٦٢والطربي ،  بسند مجعي٥/٣٩٧ط : ابن سعد ٥)(

 .٥٢٦ – ٢/٥٢٥احلجة يف بيان املحجة 
 .٢/٢٨٥العلل ، عند أمحد،  وانظر خرب رجوعهم إىل املدينة٨/٢٣٥: ابن كثري )٦(



 
 ١٧٢ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 :؟من املسؤول عن قتل احلسني : ًثانيا
 .ء إنام هو فرع عن تصورهكام هو معلوم فإن احلكم عىل اليش

ولكي نستطيع الوصول إىل احلكم الصحيح بشأن املتسبب يف مقتل احلسني فإنـه يلزمنـا أن 
 .نعرض لكل طرف من األطراف املسؤولة عن قتله

ثـم حـددنا ،  فإذا تناولنا كل طـرف عـىل حـدة. اشرتكت يف مقتله عدة أطراففاحلسني 
 وهذه األطراف املشرتكة فـي مقتلـه .اهللا سنوفق إىل احلقيقةاملسؤوليات التي ارتكبها فإننا بعون 

ي تتألف من ثالث فئات وه: 
  :)١(أهل الكوفة  – ١

حتى خرج ، ّومنوه باخلروج، إن أهل الكوفة هم الذين كاتبوا احلسني بن عيل وهو يف املدينة
 .إليهم بالرغم من حتذيرات الصحابة له بعدم اخلروج

ّوملا عني ابن زياد أم بـل ، تـأخر النـاس عـن نـرصة احلـسني وعـن تأييـده، ًريا عىل الكوفـةُ
 .وانخرطوا يف اجليش الذي حاربه وقتله

ِفخذل غالـب النـاس «ّولذا عرب احلافظ ابن حجر عن موقف أهل الكوفة من احلسني بقوله  ُ
 .)٢( »عنه فتأخروا رغبة ورهبة

       :ًامء أهـل الكوفـة قـائال هلـموملا تقابل احلسني ومن معه مع جند الكوفة نادى احلـسني زعـ
أمل تكتبـوا ، ويا يزيد بن احلارث، ويا قيس بن األشعث، ويا حجار بن أبجر، يا شبث بن ربعي«
ٍوإنام تقدم عىل جند لك جمند، وطمت اجلامم، خرض اجلناباو،  أنه قد أينعت الثامرَّإيل ِ  .»فأقبل، ُ

                                                                                                                         

وال شـك أن الكوفـة حتـوي يف ذلـك الوقـت الكثـري مـن الـصاحلني ، ال نقصد كل فرد يف الكوفة: بالطبع )١(
 .ن كان هلم الدور األكرب يف حتريك األحداثبل املقصود يف ذلك أهل الفساد الذي، واألخيار

 .٧/١٢٠: فتح الباري ٢)(



 ١٧٣ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

 هيا أهيا الناس إذا كرهتمـوين :ثم قال، د فعلتمبىل واهللا لق، سبحان اهللا«: مل نفعل فقال:قالوا
 .)١ (»فدعوين أنرصف عنكم إىل مأمني

ولكـن مـاذا ، نعم قد تكون تلك الكتب التي أرسلت بأسامئهم إىل احلـسني مـزورة علـيهم
نقول يف تلك األعداد الغفرية التـي بايعـت مـسلم بـن عقيـل والتـي بـسببها كتـب إىل احلـسني 

 .يستحثه عىل القدوم
 يستحقون وصف املختار بـن أيب عبيـد  مع احلسني هعلهم هبذا الترصف الذي انتهجوول

 هـم :الثقفي حني جاء إىل ابن الزبري بعد مقتل احلسني وسأله ابن الزبري عن أهـل الكوفـة فقـال
 .يف الرس أعداءولسلطاهنم يف العالنية أولياء 

وإذا غـابوا ، هبم خدموهم وأطاعوهم هذه صفه عبيد السوء إذا رأوا أربا:فقال له ابن الزبري
 .)٢(عنهم شتموهم ولعنوهم

وخاصـة إذا عرفنـا ، ًوليس غريبا من أهل الكوفة أن يتصفوا هبذه الصفة من الغدر واخليانة
 .أن الكوفة حتوي فئات كثرية من األعراب والزنادقة والناصبة والغالة

 :؟ فقـالواصشتمون النبـي أنتم الذين ت« : تقول لوفد من أهل الكوفةلفهذه أم سلمة 
وكان رسـول ، وتلعنون من حيبه، ً  تلعنون علياأليس،  بىل: قالتصًما علمنا أحدا يشتم النبي 

 . فهؤالء صنف الناصبة منهم.)٣(» حيبهصاهللا 

                                                                                                                         

 .  عن عوانة٥/٤١١:  ًوله أيضا،  عن أيب خمنف٥/٤٢٥: الطربي، ٣/٢٢٧: أنساب األرشاف: البالذري ١)(
 .٢/٣٠٠األعالم : يوسف البيايس ٢)(
 الثالثـة وأبـو يعـىل ورجـال  رواه الطـرباين يف٩/١٣٠ قـال اهليثمـي ١/٢٢٨املعجـم األوسـط ، الطرباين ٣)(

ثم قال وروى الطرباين بإسناد رجاله ثقات إىل أم سـلمة ، الطرباين رجال الصحيح غري أيب عبد اهللا وهو ثقة
 .  قال مثلهصعن النبي 



 
 ١٧٤ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

ًومن الداللة أيضا عىل وجود فئات من الزنادقة ومن اجلهلة الذين ال يعرفون حـق احلـسني 
حيث قال ملعسكر احلسني ، م به رجل من اجليشما قا،  يف جيش ابن زياد: أمنكم حـسني 

ٍ بل أبرش برب رحيم وشفيع مطاع:فقال احلسني،  أبرش بالنار: قال.  نعم:قالوا ٍ ٍ ٍ. 
فنفـرت بـه ، حـزه إىل النـارا اللهـم :فقال احلـسني ،  أنا ابن حويزة: من أنت قال:فقالوا

 .)١(ما بقي عليها منه إال رجله فو اهللا :فتعلقت رجله يف الركاب قال، الدابة
وا عـىل ـل أن يقدمــ يرشـقون احلـسني بالـسهام قبـأخذواًبل إن أفرادا من جيش ابن زياد 

 .)٢(قتله
 يف أصـحابه أن يـأتوه بثـوب ال يرغـب فيـه بأهنم عازمون عىل قتله نادىوملا أحس احلسني 
 .وذلك خشية أن يقدموا عىل جتريده من ثيابه، حتى يلبسه حتت ثيابه

 .)٣( جترؤا عليه وجردوه من ثيابهثم ملا استشهد ، ّوملا أتوه بالثوب خرقه ولبسه حتت ثيابه

                                                                                                                         

 بإسناد كل رجاله ثقات ما عدا عطـاء بـن الـسائب صـدوق إال أنـه    ٩٩ – ١٥/٩٨املصنف : ابن أيب شيبة ١)(
 رواه ٩/١٩٣ وقـال اهليثمـي يف جممـع الزوائـد ٣/١١٧املعجـم الكبـري : الطـرباين، طتغري حفظه واخـتل

 من طريق أيب خمنـف عـن عطـاء ٥/٤٣١والطربي ، الطرباين وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط
 .٢١٩ص ) ترمجة احلسني : (تاريخ دمشق:  وابن عساكر١٣٨كرامات األولياء ، الاللكائي، بن السائب

 مـن ٢٢١ص ، )ترمجة احلـسني : (تاريخ دمشق، وابن عساكر، ٍ بسند صحيح٦٢٦/ ،١التاريخ : بو زرعةأ ٢)(
 .٩٦٧، ٩٦٦ق /٦بغية الطلب ، وابن العديم، طريق أيب زرعة

قـلــت وقائلـه هــو  عبـد الـرمحن           .  ورجاله ثقـات إلــى قائلـه٩/٩٣:  قـال اهليثمي٣/١١٧:  الطرباين ٣)(
والـذي روى هـذا اخلـرب عنـه هـو  ) ٣٤٩التقريب : (  انظر٨٣ألنصاري املدين الكويف ثقة ت بن أيب ليىل ا

 .١٣٩التقريب :  انظر١١٠وهو ثقة ولكنه ولد بعد . جرير     بن عبد احلميد بن قرط
 بنفس إسـناد ٢٢١ابن عساكر ،  بإسناد مجعي٥/١٨٩ابن سعد ط ، وهلذا فالسند ضعيف لوجود االنقطاع

 .الطرباين
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ًومما يدلل أيضا عىل صحة ما ذكرنا من فشو الزندقة واجلهل بني أفراد اجلـيش الـذي ذهـب 
ً من أن جـارا هلـم قـدم .ما ذكره أبو رجاء العطاردي، ملقاتلة احلسني وحتى أهل الكوفة أنفسهم

 يعنـي احلـسني بـن عـيل –إن اهللا قتلـه ، أمل تروا إىل هذا الفاسق ابـن الفاسـق« :ن الكوفة فقالم
 .)١(»ه فطمس برصهي فرماه اهللا بكوكبني يف عين:قال، ب

،  فـإن االهتـام موجـه إىل أهـل العـراق– رضـوان اهللا علـيهم–وبالنظر إىل أقوال الصحابة 
 ملا جاء نعي احلـسني بـن عـيل لفهذه أم سلمة ، وذلك يف املسؤولية املتعلقة بقتل احلسني 

 .)٢( »لوه لعنهم اهللاغروه وذ، قتلوه قتلهم اهللا عز وجل« :لعنت أهل العراق وقالت
 : يقول لوفد من أهل العراق حينام سألوه عن دم البعوض يف اإلحرام فقالبوابن عمر 

 .)٣(» عن دم البعوض وتسألونصًعجبا لكم يا أهل العراق تقتلون ابن بنت رسول اهللا «
 والتي اعـرتف فيهـا بـأن املتـسبب يف قتـل ويف تلك اخلطبة التي ألقاها سليامن بن رصد 

ملهـا أهـل الكوفـة بـشأن قتـل احلسني هم أهل الكوفة داللـة عـىل عظـم املـسؤولية التـي يتح
تـل وقد حاول عبد املنعم ماجد أن يربر موقف الكوفيني االنتهازي والضعيف مـن ق. )٤(احلسني

ً عىل أهل الكوفة لتقاعسهم إذ مل يكونوا يستطيعون شيئا أمام موال نلقي باللو« : فقالاحلسني 
 .)٥(»احلكم األموي القوي

                                                                                                                         

 رواه الطرباين ورجاله رجال ٩/١٩٦ قال اهليثمي ٣/١١٢الطرباين .  بإسناد صحيح٤٠٩/ ٥ابن سعد ط  )١(
 . بإسناد صحيح١/١٦٤الشجري ، الصحيح

:  قـال اهليثمـي٣/١٠٨الطرباين . ٢/٧٨٢فضائل الصحابة بإسناد حسن : أمحد، ٢٣/١٧٦: الفتح الرباين )٢(
   . رواه الطرباين ورجاله موثقون٩/١٩٤

 .٧/١١٩البخاري مع الفتح  ٣)(
 .٥٥٣ – ٥/٥٥٢: الطربي )٤(
 .٧٩ص ، تاريخ الدولة العربية: عبد املنعم ماجد )٥(
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ا وًوكيف يكون ذلك وأهل الكوفة هم الذين كانوا قد قطعوا عـىل أنفـسهم عهـدا أن ينـرص
كام عرب عـنهم ، مع عليهفلام حرض إليهم وقفوا متفرجني وعيوهنم تذرف بالد، احلسني ويؤازروه

 .)١(معك وسيوفهم عليكقلوهبم  الناس :الفرزدق الشاعر حني قال للحسني
وهـو ، وكانـت لـه بيعـة يف أعنـاقهم، وأهل العراق مل ينفعوا والد احلسني وهم مبايعون لـه

 .عندهم أكثر من احلسني وجاهة
رت ببعض كتب كتبها دعـاة وكان يف العراق عامله وأمراؤه فاغ، وأما احلسني فلم تكن له بيعة

 .)٢(ومل يقاتله إال أهل العراق وحدهم، الفتن وحمبو الرش فحمل أهله وأوالده
 :ًوقال حممد كرد عيل ملقيا باملسؤولية يف قتل احلسني عىل أهل الكوفة

عـادوا يزينـون للحـسني الرحيـل إلـيهم ، ًإن أهل الكوفـة بعدما خذلوا عليا وابنه احلسن«
 .)٣( ».....ام بلـغ كربالء غدروا بهفل، ـراج األمـر من يزيد فاغرت هبمليعاونوه عىل إخ

 أصـدق مـن  وسلوكهم معه حتى قتـل وال نجد بحق يف تعامل الكوفيني مع احلسني 
ًالبغدادي واصفا غالة الكوفة قاالتلك الشهادة التي سجلها  حتـى ، وقد سار املثـل هبـم فيهـا« :ً

 :املشهور من غدرهم ثالثة أمور، يفوأغدر من كو، قيل أبخل من كويف
فطعنــه ســنان ، وغــدروا بــه يف ســاباط املــدائن، احلــسن بــايعوا  بعـــد مقتــل عــيل – ١
 ....اجلعفي

                                                                                                                         

 .١٥٣تاريخ الدولة العربية، : وانظر لنفس املؤلف، ١٩٤، العراق يف العرص األموي: ثابت الراوي )١(

 .٢/١٢٩، حمارضات يف الدولة األموية:اخلرضي ٢)(
 .٢/٣٩٧، إلسالم واحلضارة العربيةا: حممد كرد عيل )٣(
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فلـام ، وخرج إليهم، فاغرت هبم، ودعوه إىل الكوفة لينرصوه عىل يزيد،  كاتبوا احلسني –٢
 حتى قتل احلـسني وأكثـر عـشريته .ًغدروا به وصاروا مع عبيد اهللا يدا واحدة عليه، بلغ كربالء
 .بكربالء
 .)١( »اد القتالوأسلموه عند اشتد، نكثوا بيعته، غدرهم بزيد بن عيل بن احلسني  – ٣

بخذالن أهل الكوفة للحـسني الشيعة من  ًسواء من السنة أووقد رصح كثري من املعارصين 
 :وبكوهنم املسؤولني مسؤولية مبارشة عن مقتله ومن هؤالء

  :م اإلحسائي النجفي كاظ-أ
 كلهـم مـن أهـل . ألـفةثالثامئـ؛إن اجليش الذي خرج حلـرب اإلمـام احلـسني « :قال
كـستاين وال سـوداين وال مـرصي وال ليس فيهم شامي وال حجازي وال هنـدي وال با، الكوفة

 .)٢( »قد جتمعوا من قبائل شتى، بل كلهم من أهل الكوفة، فريقيإ
   :حسني كوراين – ب

بل انتقلوا نتيجة تلون مواقفهم إىل ،  الكوفة مل يكتفوا بالتفرق عن اإلمام احلسنيأهل« : قال
ٍموقف ثالث ويف ، ؛وهو أهنم بدأوا يسارعون باخلروج إىل كربالء وحرب اإلمـام احلـسني ، ٍ

 .)٣( »وتغضب الرمحن، كربالء كانوا يتسابقون إىل تسجيل املواقف التي تريض الشيطان
 :ً  وقال أيضا 
        حـوزة التميمـي يقـف يـأيت عبـد اهللا بـن، ًد موقفا آخر يدل عىل نفاق أهـل الكوفـةونج«

وكـان بـاألمس مـن ، الكوفـة وهذا من أهـل ؟ أفيكم حسني:ويصيح؛أمام اإلمام احلسني 

                                                                                                                         

ِالفرق بني الفرق: البغدادي ١)(   .٣٧ص ، َ
 .٨٩ص : عاشوراء ٢)(
 .٦١ – ٦٠ص : يف رحاب كربالء ٣)(



 
 ١٧٨ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

أو من مجاعة شبث وغـريه الـذين ،  ومن املمكن أن يكون من الذين كتبوا لإلمام؛ شيعة عيل
 .)١(» أبرش بالنار يا حسني:كتبوا ثم يقول
 : آية اهللا مرتىض مطهري– ـج

وأن الذين قتلوا اإلمام احلـسني هـم ،  أهل الكوفة كانوا من شيعة عيلَّوال ريب يف أن« :قال
 .)٢(»شيعته

 :جواد حمدثي – د
وواجـه ، األمـرين؛وقد أدت كل هذه األسباب إىل أن يعـاين مـنهم اإلمـام عـيل« :قال

ًوقتل بينهم مسلم بن عقيل مظلوما،  منهم الغدر؛اإلمام احلسني  ًوقتل احلسني عطـشانا يف ، ُ ُ
 .)٣( »وعىل يدي جيش الكوفة، كربالء قرب الكوفة

 : حسني بن أمحد الرباقي النجفي– هـ
وقتلـوا ،  ومما نقم عىل أهل الكوفة أهنم طعنوا احلسن بن عيل عليهام السالم:قال القزويني«

 .)٤(» بعد أن استدعوه؛احلسني 
 : حمسن األمني– و

، وبيعته يف أعناقهم، هوخرجوا علي، ًثم بايع احلسني من أهل العراق عرشون ألفا غدروا به«
 .)٥( »فقتلوه
 

                                                                                                                         

  .٦١ص :  يف رحاب كربالء ١)(
 ).١/١٢٩: (امللحمة احلسينية ٢)(
 .٥٩ص : موسوعة عاشوراء )٣(
 .١١٣ص : تاريخ الكوفة ٤)(

 .١/٢٦: أعيان الشيعة ٥)(
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 :  أصحاب  القيادة– ٢
لفئة الثانية  املسؤولة عن قتل احلسني هم أصحاب القيادة يف جيش الكوفة وهم عىل النحو ا
 :التايل

 :عبيد اهللا بن زياد  –أ 
ً عبيد اهللا بن زياد يتحمل قسطا كبريا من املسؤولية ؛ ألنه هو السبب املبارش فيهاال شك أن ً. 

وعند دخول الكوفة وجـد ، ًفعبيد اهللا بن زياد جاء إىل الكوفة بناء عىل طلب يزيد بن معاوية
 .ًوأن انفالت زمام األمور من يد الدولة أصبح وشيكا، أن األمر مضطرب

ي إىل استعادة هيبة الدولة ؛ وذلك بالقضاء عىل مفتعل األزمة فعمل ابن زياد وفق خطة ترم
 .الداخلية

ومها مسلم بن عقيـل النائـب األول عـن ، وقد تم له القبض عىل زعيمي الدعوة يف الكوفة
 .وداعيته هاينء بن عروة الزعيم القبيل لقبيلة مراد املشهورة، احلسني بالكوفة

األمر الذي كان لـه أثـر كبـري يف اسـتعادة ، خصيتنيونفذ ابن زياد حكم اإلعدام هباتني الش
كام أن هذا اإلقدام واحلزم من ابن زيـاد كـان بمثابـة التحـذير ألولئـك املنـارصين ، هيبة الدولة

للحسني يف الكوفة بأن مصريهم سوف يكون أسـوأ مـن مصري زعيمـيهام فــي حالـة انكـشاف 
 .أو افتعال دعوة ونشاط جديدين، ختطيط حمتمل

بل إنه مل خيف إعجابه به وبحزمـه ، استحسن يزيد بن معاوية ما فعله ابن زياد يف الكوفةلقد 
عملـت عمـل ، أما بعد، فإنك مل تعد أن كنت كام أحببت« :ّفقال يف رده عىل رسالته، ّبيناهعىل ما 
ورأيـي ، وصدقت ظني بك، فقد أغنيت وكفيت، وصلت صولة الشجاع الرابط اجلأش، احلازم
 .)١(»..فيك

                                                                                                                         

 . عن أيب خمنف٥/٣٨٠: الطربي ١)(
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ًوهذا النجاح الذي حققه ابن زياد يف الكوفة يعترب يف نظره نجاحا جزئيـا، وبخاصـة عنـدما  ً
 .علم أن احلسني يف طريقه إىل الكوفة
فإن ابن زياد قبض عىل مسلم بن عقيل وقتلـه بعـد خـروج ، وتبقى إرادة اهللا فوق كل يشء

ٍاحلسني إىل الكوفة بيوم واحد ًيرا لو علم بخرب القبض عىل مـسلم ً احلسني موقفا مغايتخذوربام ، ٍ
 .ولكن قدر اهللا وما شاء فعل، وقتله قبل خروجه من مكة

ألن ابـن زيـاد يعلـم أن ، َّوأخذ ابن زياد يعمل ما يف وسعه لصد احلسني عن دخول الكوفة
 .ٍور األمور بصورة يصعب تصورهاطَّاحلسني إذا متكن من دخول الكوفة فإنه قد تت

         َّوأعـد ، ةداد الرتتيبـات املناسـبة للحيلولـة بـني احلـسني وبـني الكوفـوهلذا فقد أخذ يف إع
َّوعـد هـذا ، َّابن زياد خطته التي متكن خالهلا من إيقاف احلسني عىل مـسافة بعيـدة مـن الكوفـة َ

ًانجازا  وانتصارا كبريا ً ً. 
ًوملا بدأ احلسني يقدم حلوال واقعية أو ، ٍغـر مـن الثغـورأن يرجع إىل املدينة أو يـذهب إىل ث، ّ

لـوال تـدخل ، وكاد بالفعل أن جييبه إىل مطالبه، أخذت ابن زياد نشوة االنتصار، يذهب إىل يزيد
وأن يطلب منه النزول ،  الذي أشار عليه بأن يرفض مطالب احلسني هذه)١(شمر بن ذي اجلوشن

 .عىل حكم ابن زياد
 فطلب من قائده عمر ، ًديدا يف إمارتهًوإنجازا ج، ًوهنا أراد ابن زياد أن يسجل انتصارا آخر

 .يقتلهأن وإن رفض ، بن سعد أن يلجئ احلسني إىل مطلبه هذاا
                                                                                                                         

 »أو مـن تـشمري الثـوب، وشمر إما من التشمري يف األمر واجلـد فيـه«٦٩٧ص : قال ابن دريد يف االشتقاق ١)(
. وهو جد الصميل بـن حـاتم أحـد أمـراء األنـدلس، ٣٤١ – ٦/٣٤٠هتذيب ابن عساكر : انظر ترمجته يف

وقد ذكر لـسان اخلطيـب أن املختـار ملـا ، ٣/٦/٣٤٦ اإلحاطة يف أخبار غرناطة. لسان الدين ابن اخلطيب
ولكن ابن عساكر أورد خرب مقتله عـىل ، ٍوحلق بالشام فأقام هبا يف عز ومنعة، ّقدم ألخذ ثأر احلسني فر شمر

 .٦/٣٤١انظر هتذيب ابن عساكر  . يد املختار
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ابـن زيـاد    وال شك أن إشارة شمر بن ذي اجلوشن عىل ابن زياد قد صادفت هوى يف نفس
 .وإال ملا انقاد إليها بتلك الصورة وهبذه السهولة، ورغبة يف التسلط والقهر
وأن يرتكـه يـذهب إىل يزيـد أو أي ، ىل ابن زياد أن يلبي مطالب احلـسنيلقد كان يتوجب ع

 .خر، بخاصة أنه لن يدخل الكوفةآمكان 
ومن جرأته إقدامه عىل األمر بإحضار احلسني بني يديـه وإن قتـل دون « :وهلذا قال ابن كثري

يف فتاويـه وقـال ابـن الـصالح .)١(»..وكان الواجب عليه أن جييبه إىل سـؤاله الـذي سـأله، ذلك
 .)٢( »واملحفوظ أن اآلمر بقتاله املفيض إىل قتله إنام هو ابن زياد«

ًوثانيـا ، ًن املسؤول عن قتل احلسني هو أوال شمرإ :وينبغي لنا أن نقول«قال يوسف العش 
 .)٣( »عبيد اهللا بن زياد

َبل إن ابن زياد قد وجه له اللوم عىل فعلته الشنيعة هذه من أقرب الناس إليه  ّ فقال لـه أخـوه ُ
لوددت أنه ليس من بني زيـاد رجـل إال ويف أنفـه خزامـة إىل يـوم القيامـة وأن « :عثامن بن زياد

 .)٤(» فواهللا ما أنكر ذلك عليه عبيد اهللا: قال. مل يقتلًحسينا
ًوقـد دفـع حياتـه ثمنـا هلـذه ، وكان إلقدامه عىل قتل احلسني ردة فعل كبرية عند املـسلمني

 .)٥( اهللا منه بنفس القتلة ويف ظروف مشاهبةفقد انتقم، الفعلة
 
 

                                                                                                                         

 .٨/٢٨٨: ابن كثري ١)(
 ).١/١٤٢(فتاوى ابن الصالح  ٢)(
  .١٧٢ة األموية الدول: يوسف العش ٣)(
 . عن عوانة٥/٤٦٧: الطربي ٤)(
 . وما بعدها٦/٨٦: الطربي ٥)(



 
 ١٨٢ 
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   : عمر بن سعد بن أيب وقاص–ب 
فإن عمر بن سـعد هـو القائـد ، إذا كان ابن زياد هو أمري الكوفة وهو صاحب القرار األخري

 .ذ ألوامر ابن زياداملنف
سـان وأحـد فر، وهو الصحايب اجلليل أحد العرشة املبرشين باجلنة،  عن التعريفُّفأبوه غني

 .صوكان أحب الناس إىل رسول اهللا ، الصحابة
وكان سعد عام حجة الوداع ليس له وريـث ، صوعمر بن سعد هذا مل يولد يف عهد النبي 

 .)١(كام هو ثابت يف احلديث املشهور، إال بنت واحدة
ومـن املـوالني ، وكان أحد نصحاء األمويني، قى يف قيادة اجلندويبدو أن عمر بن سعد قد تر

وكان قبل جميء احلسني قد جتهز عىل رأس أربعـة آالف مقاتـل مـن أهـل الكوفـة يريـدون  ،هلم
 .فرصف ابن زياد هذا اجليش ملقاتلة احلسني، جهاد الديلم

َّ إال أن حب اإلمـارة والرياسـة كانـت هـي الغالبـة عـىل وبالرغم من قرابته من احلسني  ُ
 .موقفه

ويبدو أنه اقتنع وعرض عىل ابـن زيـاد ، جليشوقد حاول أحد النصحاء أن يثنيه عن قيادة ا
 .ًأن يعفيه من إمارة اجليش املتجه إىل احلسني ويعني بدال منه أحد أرشاف الكوفة

فـإن وجـود قائـد كعمـر ، ًولكن ابن زياد مل يكن مغفال حتى يقبل عرض عمر بن سعد هذا
 املهمـة بالنـسبة لـذلك َّبن سعد عىل رأس اجليش املتجه إىل احلسني حيمل الكثـري مـن الـدالئلا

 .اجليش

                                                                                                                         

 وهو من األحاديـث الـشهرية يف بـاب ١٦٢٨( رقم ٣/١٢٥٠: مسلم، ٤٣٥ – ٥/٤٣٤: البخاري بالفتح ١)(
  ).وباألخص يف الوصية ، األحكام
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فقد هدده بسحب القيـادة  وألجل أن يثنيه ابن زياد عن التفكري يف االستقالة من إمارة اجلند
 .وعند ذلك رضخ عمر بن سعد ملطالب ابن زياد وسار إىل احلسني، منه إىل األبد

 .والـده ومما يؤكد حمبة عمر بن سعد للرياسة وطموحاته يف القيادة ما جـرى بينـه وبـني 
، ب دخل املـسلمون يف حـروب ونزاعـات بعـد شـهادته فعندما حدثت فتنة مقتل عثامن 

، ٍ وخرج يف إبـل لـه عـن املدينـة– ب فريق عيل وفريق معاوية –واعتزل  سعد كال الفريقني 
فلـام نـزل قـال ،  أعوذ باهللا من رش هذا الراكـب: فلام رآه سعد قال–فأتاه ابنه هذا عمر بن سعد 

 يف  فـرضب سـعد ؟وتركـت النـاس يتنـازعون امللـك بيـنهم،  نزلت يف إبلك وغنمك:ألبيه
 .)١(»إن اهللا حيب التقي الغني اخلفي« : يقولص اسكت سمعت رسول اهللا :صدره فقال

ويبدو من خالل الروايات التي وصلت إلينا أن عمر بن سعد كان شـديد احلـرص عـىل أن 
ٍيصل احلسني وابن زياد إىل حل مرض   ْ  .يتجنب فيه عمر بن سعد قتال احلسنيُ

          وجعلهـا ملقـاة عـىل، بل إن عمر بن سعد قد حاول التهـرب مـن مـسؤولية قتـل احلـسني
 لعمر بن سعد بعد قتله احلسني يا دبن زياقال عبيد اهللا «تصور هذا األمر  ورواية عوانة، ابن زياد

،  مـضيت ألمـرك وضـاع الكتـاب:ـال ق.عمر أين الكتاب الذي كتبت به إليك يف قتل احلسني
ً ترك واهللا يقرأ عىل عجائز قـريش اعتـذارا :قال،  واهللا لتجيئن به:قال ضاع قال،  لتجيئن به:قال

بـن أيب وقـاص اأما واهللا لقد نصحتك يف حسني نصيحة لو نـصحتها أليب سـعد ، إليهن باملدينة
   .)٢( »كنت قد أدركت حقه

                                                                                                                         

  .١/٩٤لية األولياء ًوانظر قريبا منه يف ح: كتاب الزهد ) ٢٩٦٥(  رقم ٤/٢٢٧٧: صحيح مسلم ١)(
 . عن عوانة٥/٤٦٧: الطربي ٢)(



 
 ١٨٤ 
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 قتل –ي تذكر أن ابن مطيع عاتب عمر بن سعد عىل فعلته  والت:وبالتأمل يف رواية ابن سعد
ابـن عمـي  ذرت إىلوقـد أعـ، ًكانت أمورا قضيت من السامء« رد عليه عمر بقوله – احلسني 

 .)١(»قبل الواقعة فأبى إال ما أبى
إال بـأن يعـرض عليـه أن ، ٍوليس هناك من عذر يمكن أن يقدمه عمر بن سـعد إىل احلـسني

وممـا . عىل أن يتعهد عمر بن سعد بعـدم تعقبـه، لظالم ويذهب حيث شاءينسحب حتت جناح ا
 . )٢(ًيعزز هذا الرأي أن احلسني قابل عمر بن سعد بعض الليايل وحتدثا طويال 

ٍولكن كل هذا الندم الذي أظهره عمر بن سعد ال يعفيه من مـسؤولية قتـل احلـسني كقائـد 
ولكـن حمبـة الرياسـة والقيـادة ، ىل احلسني ويعترب أقرب شخص يف ذلك احلني إ، ٍمنفذ لألمر

ه ألنـه  ال ينبغي أن حيـدث عنـ:قال عنه أمحد. والطاعة العمياء البن زياد محلته عىل هذه اجلريمة
 .)٣(صاحب اجليوش وصاحب الدماء

   فسلط اهللا علـيهم طاغيـة كـذاب هـو املختـار، ص ابن بنت رسول ةوقد انتقم اهللا من قتل
،  وحتققت بذلك رؤيا الـشعبي التـابعي الـشهري.فتتبع قتلة احلسني فقتلهم، بن أيب عبيد الثقفيا

فـام ، ً رأيت يف النوم كأن رجاال من السامء نزلوا معهم حـراب يتبعـون قتلـة احلـسني:حيث قال
 .)٤( »لبثت أن نزل  املختار فقتلهم

 

                                                                                                                         

 .ً بإسناد ضعيف جدا٥/١٤٨: ابن سعد )١(
 . عن أيب خمنف٥/١٤٨: الطربي )٢(
 .٥١٩ – ٥١٨ص ، للخالل: السنة ٣)(

وانظـر خـرب مقتـل عمـر          ،  رواه الطـرباين وإسـناده حـسن٩/١٩٥قال اهليثمي  : ٣/١١٣الكبري : الطربي ٤)(
 .٣٥٠ /٤  السري ابن سعد يف

  



 ١٨٥ 
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 : يزيد بن معاوية– جـ
 جيعلنا أشـد دقـة ب الفعيل يف قتل احلسني إن االهتام املوجه إىل يزيد بن معاوية بأنه املتسب

 .يف التحقق من هذا االهتام
ًوانقاد له الناس وظل معرتفـا بـه ، فيزيد بن معاوية كام هو معروف أصبح خليفة للمسلمني

 .من غالب الصحابة والتابعني وأهل األمصار حتى وفاته
 .  بد اهللا بن الزبريوع،  احلسني بن عيل:امهولقد امتنع عن بيعته اثنان من الصحابة 

 .وكان أهل الكوفة يطالبون احلسني بالقدوم عليهم
وخرج احلسني إىل العراق بعد أن كتب إليه مسلم بن عقيل بكثرة املبايعني وأن األمور تسري 

 .لصاحله
ولو أننا الحظنا موقف يزيد بن معاوية من احلسني بن عـيل طـوال هـذه الفـرتة التـي كـان 

 –شـهر شـعبان « اسـتمرتيوهـي الفـرتة التـ، ًا الرفض التام للبيعة ليزيـدخالهلا احلسني معلن
لوجدنا أن يزيد مل حياول إرسال جيش للقبض عىل املعارضني  » وذي القعدة–ورمضان وشوال 

 .ً بل ظل األمر طبيعيا وكأن يزيد ال هيمه أن يبايعا أو يرفضا»احلسني وابن الزبري«
ًويكـون حلـيام حتـى آخـر ، م خطى والده يف الـسياسةفإن يزيد حاول أن يرتس، وكام يبدو

 .صوذلك بالرفق باحلسني ومعرفة حقه وقرابته من رسول اهللا ، وأن يعمل بوصية والده،حلظة
وباألخص الكوفة التي بدأت مؤرشات األحداث فيهـا ، وقد وجه يزيد اهتاممه نحو العراق

 .)١(وتنذر بانفتاح جبهة داخلية يف الدولة، ًتزداد سوءا
ًوهلذا تدارك األمر وعني ابن عمه عبيد اهللا بن زياد أمريا عىل الكوفة واستطاع ابن زيـاد بـام  ّ

َوهب من حنكة ودهاء وحزم أن يسيطر عىل الكوفة ُِ. 
                                                                                                                         

 .١٦١، العراق يف العرص األموي: ثابت الراوي )١(
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ًنجاز ابن زياد هذا انجازا رائعا يف نظر يزيدإلقد كان  ً)١(. 
م احلـسني وهلذا ملـا عـز، نيًفإن يزيد بن معاوية مل يكن غافال عن حتركات احلس، ويف املقابل

ً حـسينا سـار إىل بلغنـي أن« :ًكتب يزيد إىل ابن زياد رسالة قائال لـه فيهـاعىل التوجه إىل الكوفة 
وعنده تعتـق ، يت به بني العاملوابتل،  به زمانك بني األزمان وبلدك بني البلدانالكوفة وقد ابتيل

، وخذ عىل التهمـة، واحرتس عىل الظن، واملسالحضع املناظر « ) ٢( »ً تعود عبدا كام تعتبد العبيدأو
ر، والـسالم عليـك ورمحـة ـن اخلبـدث مـل ما حيـ يف كِّواكتب إيل، ن قاتلكـال تقتل إال مغري أ
 .)٣(»اهللا

عند النظر إىل املقطع األول من كالم يزيد فإنا نحس بـأن يزيـد يوجـه ابـن زيـاد إىل مكانـة 
، وبلدك مـن بـني الـبالد،  به زمانك من بني األزماند ابتيلق«وإال فام معنى ، احلسني وعلو قدره

 .»وابتليت به بني العامل
كام  ،ًولو كان يزيد حريصا عىل قتل احلسني ملا أطراه لعامله هبذا الشكل املخيف وحذره منه

ْ محل ابن زيـاد عـىل االسـتعداد لـه بكـل مـا دفهأنه ال يعني أن هذا التضخيم من شأن احلسني ه َ
ٍوذلك ألن احلسني خرج يف عدد قليل ويزيد يعرف هذا، يستطيع ٍ. 

ًويف نفس الوقت الذي يوجه فيه يزيد عامله ابن زياد إىل أمهية احلسني يوجهه أيضا إىل أخـذ 
ألنه إذا تساهل يف األمر ومل يعاجله باحلكمة ومتكن احلسني مـن دخـول الكوفـة ، احليطة واحلذر

                                                                                                                         

 . عن أيب خمنف٥/٣٨٠: الطربي ١)(
 رواه الطرباين ورجاله ثقـات إال أن الـضحاك مل يـدرك ٩/١٩٣ قال اهليثمي يف املجتمع ٣/١١٥: الطرباين ٢)(

 من طريـق الـزبري بـن بكـار، ٢٠٨ابن عساكر ترمجة احلسني .  بنفس اإلسناد٤/٣٨٢العقد الفريد . القصة
 .فالضعف يف عدم معرفة مصدر الضحاك، ولكن عن الضحاك أيضا

 .٩/١٩٤ابن كثري ،  عن أيب خمنف٥/٣٨٠: الطربي ٣)(
  



 ١٨٧ 
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يف األصـل وسـتفقد هـذه  ٌأمةصلك وأم أبيك التي هي وترجع إىل أ، فإن السلطان سيكون بيده
 .مارية وغريهااملميزات اإل

 . وليس يف عبارات يزيد ما يدل عىل أنه طلب من ابن زياد اإلجهاز والقضاء عىل احلسني
 كـام أن .بل إن رسالة يزيد األخرى تلزم ابن زياد بعدم قتل أحد إال يف حالة مقاتلة املعتـدي

ويكـون املقـرر األخـري ، ٍبن زياد بوجوب الرجوع إىل يزيد يف كل حدث حيدث اًتأكيدا عىلفيها 
 .فيه هو يزيد نفسه

إن تلك الرسالة التي ناقشنا مضموهنا كانت مرسـلة إىل ابـن زيـاد أثنـاء مـسري احلـسني إىل 
 .الكوفة

، والتـي أن سـبق أن ذكرناهـا، وبعد أن اقرتب احلسني من الكوفة واجهه ابن زياد بالتدابري
، ًحتى أرسل إىل احلسني عمر بن سعد قائدا عىل أربعة آالف مقاتل وأجلؤوا احلـسني إىل كـربالء

 .)١(وكان وصول احلسني إىل كربالء هو يوم اخلميس املوافق الثالث من املحرم
 .واستمرت املفاوضات بني ابن زياد واحلسني حتى قتل يف العارش من حمرم

ًحدا تقريباًأي أن املفاوضات استمرت أسبوعا وا ومن املعلوم أن املسافة التي تفـصل بـني ، ً
 .ٍدمشق والكوفة حتتاج إىل وقت قد يصل إىل أسبوعني

 يزيـد أو أخـذ دون الرجـوع إىل، والـذي يقـيض بقتـل احلـسني، أي أن ابن زياد اختذ قراره
 .مشورته يف هذا العمل الذي أقدم عليه

 . فيهًا به مل يشاور يزيدًا خاصًا فرديًاوهبذا يكون قرار ابن زياد قرار
 يؤكد لعيل بن احلسني بأنه مل يكن يعلم بقتل احلسني ومل يبلغـه خـربه ًاوهذا الذي جعل يزيد

 .إال بعد ما قتل
                                                                                                                         

  .٥/٤٠٩: الطربي ١)(
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، ّيبني عدم معرفة يزيد بام أقدم عليه ابن زياد من قتل احلسني ما ولعل فيام ذكرنا من أدلة 
ِّا والتـي حتمـة التي ذكرناها سـابقإضافة إىل أقوال الصحاب  ألهـلل املـسؤولية يف قتـل احلـسني ً

ًومل نجد أحدا من الصحابة وجه اهتاما  مبارشا إىل يزيد، العراق ً ًلعل يف ذلك كله دليال واضـحا ، ًّ ً
، أما الذي يف الصدور فـاهللا وليـه وهـو أعلـم بـه، فيام يظهر لنامل يأمر بقتل احلسني عىل أن يزيد 

بـل حكمنـا عـىل النـاس بـام يثبـت لنـا مـن ، اس بام يف صدورهمّولسنا خمولني للحكم عىل الن
 .وهو بكل يشء عليم، واهللا يتوىل الرسائر، ظاهرهم

 .)١(»ومل يأمر بقتل احلسني وال أظهر الفرح بقتله« :لذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف يزيدو
        إىل ابـن زيـاد إن يزيد مل يأمر بقتل احلسني باتفـاق أهـل النقـل، ولكـن كتـب « :ًوقال أيضا

      كـان يظـن أن أهـل العـراق ينـرصونه ويفـون لـه بـام واحلسني ، أن يمنعه عن والية العراق
أو يرجـع ، أو يذهب إىل الثغـر، طلب أن يذهب إىل يزيد، فلام أدركته الرسية الظاملة.. .كتبوا إليه
ًقـاتلوه حتـى قتـل شـهيدا ف، فـامتنع،  هلـمفلم يمكنوه من يشء من ذلك حتى يستأرس، إىل بلده
 .ًمظلوما 

ًوملا بلغ ذلك يزيد أظهر التوجع عىل ذلك وأظهر البكاء يف داره، ومل يسب له حـريام أصـال   ً
 .)٢( »بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردهم إىل بلدهم

وال كـان لـه غـرض يف ، ٍوالذي نقله غري واحد أن يزيد مل يأمر بقتـل احلـسني« :ًوقال أيضا
 .)٣( »كام أمره بذلك معاوية ،  كان خيتار أن يكرمه ويعظمهبل، ذلك

                                                                                                                         

 .٤٥ص : الوصية الكربى ١)(
 .٤/٤٧٢: منهاج السنة ٢)(
 .٤/٥٥٧: املصدر السابق ٣)(
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وال ، ِوال رضـاه بـذلك،  بـههوال أمـر، وما صح قتله للحسني« :وقال ابن طولون عن يزيد
 .)١(»ًوال جيوز أن يظن ذلك أبدا، وال يصح ذلك منه، ًكان حارضا حني قتل

 عبيد اهللا بن زياد وشمر بـن ذي  عىل– أي احلسني –وتقع تبعية قتله « :وقال الطيب النجار
وهـو ، ًوال يتحمل يزيد بن معاوية شيئا من هذه التبعية، وعمر بن سعد بن أيب وقاص، اجلوشن

 .)٢( »بريء من هتمة التحريض عىل قتل احلسني
ُولكن يزيد بن معاوية انتقد عىل عدم اختاذ موقف واضح من ابن زياد أو من الذين رشعـوا 

 .يف قتل احلسني 
 ما انتـرص – أي مع إظهار احلزن عىل احلسني  –ولكنه مع ذلك « :ذا شيخ اإلسالم يقولفه

 .)٣(»وال أخذ بثأره، وال أمر بقتل قاتله، للحسني
، وال أرسل يعيب عليـه ذلـك، وال عاقبه، ولكنه مل يعزله عىل ذلك...... .« :وقال ابن كثري

 .)٤( »واهللا أعلم
ه من هـذه االعرتاضـات لـه قـدر كبـري مـن الوجاهـة وكل الذي أبداه شيخ اإلسالم وغري

ًولكن معرفة ظروف العرص الذي حدثت به احلادثة جتعلنا أكثر تعمقا يف مناقـشة هـذا ، واألمهية
 .الرأي

وعندما كان أمـري ، وأحزاهبا، وطوائفها، وفتنها، معروفة بثوراهتا، فالكوفة بلدة غري مستقرة
ًفلام أرسل يزيد ابن زياد أمـريا عـىل ، ور أن تنفلت من يده كادت األمالكوفة النعامن بن بشري 
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وأن يكـبح مجـاح الثـورة  ، استطاع ابن زياد يف مدة قصرية أن يعيـد األمـور إىل نـصاهبا، الكوفة
 .وسيطر سيطرة كاملة عىل الكوفة

وال أظن أن يزيد ، فإن الوضع األمني يف الكوفة ازداد خطورة، وحتى بعد مقتل احلسني 
، رضوا سواء عزل ابـن زيـاد أم بقـييثم إن أهل الكوفة لن ، ًقائدا بحزم ابن زياد وبقوتهسيجد 

 .ولن يتغري ما يف قلوهبم من حقد عىل الدولة نفسها
وربـام سـوف ، ًولو أقـدم يزيد عىل إقالة ابن زياد فإنه سيدفع تكـاليف هـذه اخلطـوة كثـريا

كام حـدث ، فسهم واملتأسفون لقتل احلسنييتحول الوضع إىل ثورة كربى يقودها أهل الكوفة أن
ٍبعد ذلك بفرتة وجيزة  .واملعروفة بحركة التوابني، ٍ

فـنفس الـصعوبات التـي ، ًسـهالفـإن هـذا لـيس ، وأما بالنسبة إىل تتبـع قتلـة احلـسني 
 سوف تعرتض يزيد بن معاوية لو أنـه أراد تتبـع  يف عدم تتبعه لقتلة عثامن ًاعرتضت عليا 

 .قتلة احلسني
ُ الـذي قـاد التـوابني ضـد ابـن زيـاد يبـني هـذه املـسألة ولعل ترصف سليامن بـن رصد 

ومع ذلـك اجتـه ملقاتلـة ابـن ،  يف الكوفة فقد أدرك سليامن بن رصد أن قتلة احلسني .بوضوح
ًزياد بدال من مقاتلة قتلة احلسني يف الكوفة قائال ألصحابه إين نظرت فيام تـذكرون فرأيـت أن « :ً

ومتـى عملـوا مـا ، وهم املطـالبون بدمـه، وفرسان العرب، سني هم أرشف أهل الكوفةقتلة احل
ونظرت فيمن تبعني منكـم فعلمت أهنم لـو ، تريدون وعلموا أهنم املطلوبون كانوا أشد عليكم

 .)١( »...ًومل ينكوا يف عدوهم وكانوا هلم حذرا، خرجوا مل يدركـوا ثأرهم ومل يشفوا أنفسهـم
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َوباألخص من قبل الدولـة األمويـة، سبب يف عدم تتبع قتلة احلسنيوهبذا يتضح ال  فلـيس .ِ
ثم إن ما قام بـه هـؤالء إنـام ،  والسيايسياألمر باهلني فهم يتبعون قبائل كبرية هلا وزهنا االجتامع

 .هو يف خدمة الدولة نفسها
ثـم ، لهـاوباألخص يف منطقة العـراق ك، فلربام أدى ترصف مثل هذا إىل زعزعة أمن الدولة

فمعارضة ابن الـزبري أخـذت تكـرب ، بل كانت الثورات متتابعة، إن يزيد مل يتفرغ ملحاسبة والته
والتـي ، إىل غري ذلك من مشاكل الدولة اخلارجية، وأهل احلجاز قلوهبم ليست مع يزيد، وتنمو

 .ًجتعل يزيد عاجزا عن اختاذ موقف قوي مع والته أو الذين أخطأوا يف حق احلسني 
عود وأكرر وأنبه بأن الواجب علينا كمسلمني أن نحكم عىل ظاهر املرء ال عىل ما يكتمـه وأ
 يزيد أنـه مل يـأمر بقتـل احلـسني  ومل فالظاهر من، لعامل ببواطن النفوسفاهللا وحده هو ا، يف نفسه

فـأمره إىل ، ًا يف مسؤوليته عن الدولة ككل وعام يرتكبـه والتـهو كان ليس معفنوإ، يرض بذلك
ال نـسبه « :وأما رأينا فيه فيلخصه قول ابن تيمية رمحـه اهللا،  تعاىل إن شاء عذبه وإن شاء رمحهاهللا

ًوال نحبه فإنه مل يكن رجال صاحلا فنحبه  .)١( »ًأحدا من املسلمني بعينهونحن ال نسب ، ً
 .نسأل اهللا أن يرزقنا اإلنصاف يف القول والعمل
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 ١٩٢ 
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 :نيالتحقيق يف مكان رأس احلس: ًثالثا
 عند عامة النـاس إنـام هـو نـاتج عـن تلـك  منشأ االختالف يف موضع رأس احلسني ّإن

 وكلها – والتي أقيمت يف عصور التخلف الفكري والعقدي -املشاهد املنترشة يف ديار املسلمني
 .تدعي وجود رأس احلسني

ء  يف كل من دمشق والرقـة وعـسقالن والقـاهرة وكـربال فقد ادعي وجود رأس احلسني
 .واملدينة

 .وسبب هذه االدعاءات هو اجلهل باملكان احلقيقي لرأس احلسني 
 .يلزمنا تتبع وجود الرأس منذ انتهاء معركة كربالءهذه املسألة فحتقيق وإذا أردنا 

فجعـل الـرأس يف طـست وأخـذ يـرضب ، ل إىل ابن زيـادُمح لقد ثبت أن رأس احلسني 
 .)١( »صلقد كان أشبههم برسول اهللا « :وقال، الك فقام إليه أنس بن م، بقضيب كان يف يده

ً بينا بشأن رأس احلسني ًك ختتلف الروايات واآلراء اختالفاثم بعد ذل ّ. 
 :وسأعرض يف أول األمر ما ذكر يف وصول الرأس إىل يزيد يف الشام، فأقول

          :الحـدثني الليـث قـ: مـن طريـق حييـى بـن بكـري قـال)٢(أخرج الطرباين يف املعجم الكبري
أن يستأرس فقاتلوه فقتلوه وقتلوا ابنيه وأصحابه الذين قاتلوا معه بمكان  أبى احلسني بن عيل 

يقال له الطف، وانطلق بعيل بن احلسني وفاطمة بنت حسني وسكينة بنـت حـسني إىل عبيـد اهللا 
 فجعلهـا خلـف  فأمر بـسكينةبن زياد وعيل يومئذ غالم وقد بلغ فبعث هبم إىل يزيد بن معاوية،

 فوضـع رأسـه فـرضب غـل يف برسيره لئال ترى رأس أبيها، وذو قرابتها وعيل بن احلسني 
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) (٢)٣/١٠٤.( 
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ق وأظلام، ثم ذكر متـام  من رجال أحبة إلينا وهم كانوا أعًنفلق هاما:  فقالعىل ثنيتي احلسني 
 .احلديث

 قد ولد يف سـنة ع ألن الليث بن سعد رمحه اهللا مل يدرك تلك احلادثة، فإنهطقوهذا االسناد من
 .حادثة كربالء إنام وقعت يف السنة احلادية والستنيو، )١ (أربع وتسعني

ًوكذا أخرج الطربي من طريق أيب خمنف عن أيب محزة الشاميل خـربا فيـه وصـول الـرأس إىل 
ًيزيد، ونكته كذلك بالقضيب بني ثناياه، وهذا أيضا ال يصح ألن أبا خمنف مرتوك احلـديث كـام 

اميل قـال عنـه ثً ومنه أيضا أبو محزة الـ،)٣ ( وقال عنه حييى بن معني ليس بثقة)٢ (و حاتمبنص عليه أ
  .)٤ ( ليس بثقة:النسائي

ًوقد روي أيضا أن الرأس وصل إىل يزيد ولكن يزيد ترحم عليه وسـاءه مـا فعـل بـه، فقـد 
      ليزيـدمن طرق عن حصني بن عبـد الـرمحن بـن مـوىل )٥ (قاينزأخرج البالذري والطربي واجلو

            ىلـويـيل عـ: ولـزيد رأيتـه يبكـي ويقــدي يـملا وضع رأس احلسني بني ي«:ن معاوية أنه قالـبا
 . واللفظ للبالذري»ابن مرجانة، فعل اهللا به كذا، أما واهللا لو كانت بينه وبينه رحم ما فعل هذا

د نسب يف روايتي الطـربي لكن يف إسناد هذه الطرق مجيعها جمهول، أال وهو موىل يزيد، وق
ًقاين إىل معاوية، وهذا أيضا يكـون اضـطرابا يـؤثر يف صـحة اخلـربزواجلو وهلـذا حكـم شـيخ . ً

 إىل يزيـد، فقـال اإلسالم وغريه من أئمة العلم برد الروايات التي فيها وصول رأس احلسني 

                                                                                                                         

 ).١٥/١٣٧(سري أعالم النبالء : انظر١) (
 .)٧/١٨٢(اجلرح والتعديل ٢) (
 ).٣/٣٦٦(تاريخ الدوري ٣) (
 ).١/٣٦٣(ميزان االعتدال ٤) (
 ).١/١٦٥(، األباطيل واملناكري )٥/٣٩٣(، تاريخ الطربي )٤٢٤-٣/٤٢٢(أنساب األرشاف ٥) (
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 بن زياد وجعل  عبيد اهللا أن الرأس محل إىل قدام)٢ ( أن الذي ثبت يف صحيح البخاري:)١ (رمحه اهللا
أيب بـرزة  ينكت بالقضيب عىل ثناياه بحرضة أنس بن مالك، ويف املـسند أن ذلـك كـان بحـرضة

بـن معاويـة،  ، لكن بعض الناس روى باسناد منقطع أن هذا النكت كان بحرضة يزيد*األسلمي
بـن معاويـة كـان  وهذا باطل فإن أبا برزة وأنس بن مالك كانا بالعراق مل يكونا بالـشام، ويزيـد

   بالشام ومل يكن بالعراق حني قتل احلسني، فمن نقل أنه نكـت بالقـضيب ثنايـاه بحـرضة أنـس 
ًوأيب برزة قدام يزيد فهو كاذب قطعا كذبا معلوما بالنقل املتواتر ً ً. 

 فقد تبني أن القصة التي يذكرون فيها محل رأس احلسني إىل يزيـد »٢٧/٤٧٩«إىل أن قال يف 
م ينقـل لـبالقضيب كذبوا فيها، وإن كان احلمل إىل ابن زياد وهو الثابـت بالقـصة، فونكته إياه 

ً منقطعـا قـد عارضـه مـن ًسـناداإم يزيـد، ومل أر يف ذلـك إال باسناد معروف أن الرأس محل قدا
 .الروايات ما هو أثبت منه وأظهر

باألسـانيد التـي هـي فهذا ونحـوه ممـا نقلـوه : ن ذكر تأمل يزيد ملقتل احلسنيأإىل أن قال بعد 
واملقـصود هنـا أن نقـل رأس احلـسني إىل  ..... أصح وأثبت من ذلك اإلسناد املنقطع املجهول

الشام ال أصل له يف زمن يزيد، فكيف ينقله بعد زمن يزيد، وإنام الثابت هو نقله مـن كـربالء إىل 
 .الكوفةأمري العراق عبيد اهللا بن زياد بالكوفة، والذي ذكره العلامء أنه دفن ب

                                                                                                                         

 ).٢٧/٤٦٩(جمموع الفتاوى ١) (
 ).٣٥٣٨(صحيح البخاري ٢) (

واحلـديث ....  حديث زيد بـن أرقـم وللطرباين من): ١١/٤٩(مل أجده يف املسند، وقد قال احلافظ يف الفتح * 
فجعـل ينقـر  بملا أتى زياد بـرأس احلـسني بـن عـيل : عن زيد بن أرقم) ٥/٢٠٦(أخرجه الطرباين يف 

قـال . يف موضـعه صارفع القضيب لقد رأيـت فـم رسـول اهللا: يف يده وعينه وأنفه، قال له زيد بقضيب
قـال مالـك ) ١/٤٦٨(وإىل امليـزان .  مـرتوكرواه الطرباين وفيه حرام بن عـثامن وهـو): ٩/١٢٩(اهليثمي
 .الرواية عنه حرام حرام: ترك الناس حديثه وقال الشامل وغريه: ليست بثقة وقال أمحد: وحييى
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ً إىل يزيد، ولكنها مجيعا ال ختلـو مـن وقد جاءت روايات أخرى يف وصول رأس احلسني 
 .)١(ضعف

ن رأس احلسني أوبعد أن ترجح بأن الرأس مل يصل إىل يزيد، فقد ذكرت أماكن أخرى قيل ب
دفن فيها وهذه األماكن هي كاآليت  : 

 . املدينة-٥   القاهرة – ٤  عسقالن – ٣  الرقة – ٢   كربالء – ١
نـا سـنعرض إىل كـل هـذه املـدن إف، ولكي نصل إىل حتديد دقيق بشأن مكان رأس احلـسني

ومـن ثـم نحـدد ، ثم نناقش الروايات التي ذكرت ذلـك، فيها بأن الرأس موجود توالتي ذكر
 .مكان الرأس بعد النقد والتمحيص هلذه الروايات

 : كربالءً:أوال
إال أن بعض القصص التـي ال وزن هلـا ، د دفن يف كربالءال يوجد أي دليل عىل أن الرأس ق

ًعند التحقيق أصحاهبا مطعون فيهم وقد ذكروا منها بأن الرأس أعيد إىل كربالء بعد أربعني يوما  ُ
وهـو يف ، ومل يقـل هبـذا القـول عـامل أو مـؤرخ، )٢(ودفـن بجانـب جـسد احلـسني، من القتل

                                                                                                                         

 إىل يزيد  مع اإلشارة إىل أن بعض أهل العلم قد تبنوا وصول رأس احلسني – واهللا أعلم – هذا ما تبني يل ١)(
، باملـشهور عـن أهـل وأمـا رأس احلـسني ): ٨/٢٨٥( البدايـة والنهايـةكابن كثري رمحه اهللا فإنه قال يف

التاريخ وأهل السري أنه بعث به ابن زياد إىل يزيد بن معاوية، ومن الناس من أنكر ذلك، وعنـدي أن األول 
 .أشهر فاهللا أعلم

ص ، نبي املختـارنور األبصار يف مناقب آل بيت ال: مؤمن بن حسن الشبلنجي. ٢/٢٩٥التذكرة :  القرطبي٢)(
عـارف حكمـت  (١٠ق ، مشاهد الصفا يف املدفونني بمرص مـن آل املـصطفى، ومصطفى الصفوي، ١٢١
 .١٤٥ص ، احلسني بن عيل سيد شباب أهل اجلنة، حسني حممد يوسف، )٦٠٠ / ٢٣٥



 
 ١٩٦ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 عـىل مـن »الفضل بن دكـني«وقد أنكر أبو نعيم. شاعرُاحلكايات التي تستغل لإلثارة وتأجيج امل
 .)١(زعم أنه يعرف قرب احلسني 

 .)٢(وقد ذكر ابن جرير وغريه أن موضع قتله عفى أثره حتى مل يطلع أحد عىل تعيينه
 : الرقةً:ثانيا

 إن الرأس بمـسجد :لقد انفرد سبط ابن اجلوزي بإيراد خرب يذكر أن الرأس قرب بالرقة وقال
ألبعثن إىل آل أيب معـيط عـن « :د بن معاوية قالوإنه ملا جيء به بني يدي يزي، اتىل الفرالرقة ع

ْثم دخلت تلـك الـدار باملـسجد، فدفنوه يف بعض دورهم،  وكانوا بالرقة»رأس عثامن َ َ ،  اجلـامعَ
 .)٣( جانب سور هناكوهو إىل

              يـه سـبطفالروايـة ليـست مـسندة، وال نعلـم أي مـصدر اعتمـد عل، وهذا خـرب مـستبعد
  »ھ ٦٥٤ت«ًثم إن سبط ابن اجلوزي متأخر جدا عن احلـدث، ابن اجلوزي حينام نقل هذا الرأي

والتـي ثبـت ، ثم إضافة إىل ما سبق فإن اخلرب فيه نكارة واضحة ملخالفته النـصوص الـصحيحة
ُفيها حسن معاملة يزيد ألرسة احلسني وحترسه وندمه عىل قتله اجلـوزي لـيس ثم إن سبط ابـن ، ُ

 .انظر ترمجته يف لسان امليزان وميزان االعتدال، مطعون فيهفهو بثقة 
 
 
 

                                                                                                                         

تـاريخ اإلسـالم ، ٩/٢٠٥ابـن كثـري ، ٢٧٦، ابن عـساكر ترمجـة احلـسني، ١٤٤ – ١/١٤٣:  تاريخ بغداد١)(
 .١٠٨ص ،  )٨٠ – ٦١(ادث حو

 .٩/٢٠٥:   ابن كثري٢)(
 .٢٩٨/، ٣شخصيات إسالمية :   العقاد٣)(



 ١٩٧ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

 : عسقالنً:ثالثا
ذهبت طائفة إىل أن يزيد أمر أن يطاف بالرأس يف الـبالد فطيـف بـه حتـى « :قال الشبلنجي

 .)١( »انتهى إىل عسقالن فدفنه أمريها هبا
ًولعل الشبلنجي هو الوحيد الذي قدم تفسريا  وأمـا ، عن كيفية وصول الرأس إىل عـسقالنّ

 .)٢(غرية فقد ذكروا بدون مسببات أن الرأس يف عسقالن فقط
بعيدة عـن التـصور فكيـف بـالواقع املحـتم يف تلـك ، وتعترب رواية الشبلنجي رواية منكرة

 .الفرتة بالذات
أرسة والتـي تفيـد أن يزيـد تعامـل مـع ، فهي باإلضافة إىل خمالفتهـا للروايـات الـصحيحة

ًاحلسني تعامال حسنا ًفإن الرواية تعطي تصورا بعيدا جدا عن واقع املسلمني يف ذلك احلني، ً ً ً. 
،  يف بـالد املـسلمنيفكيف يعقل أن يقدم يزيد عىل هذا العمل و يطوف بـرأس احلـسني 

 .؟واملسلمون ال يتأثرون من هذا الصنيع برأس احلسني 
 فـإن كـان ؟ًت إذ ذاك ثغـرا يقـيم هبـا املرابطـونوكانـ، ثم أي غرض هلم يف دفنه بعـسقالن

وإن كـان قـصدهم بركـة البقعـة ، فعسقالن تظهره لكثرة من ينتاهبا للرباط، قصدهم تعفية أثره
 .)٣( »ساع يف قتله،  مستحل لدمه- أي يزيد – إنه عدو له :فكيف يقصد هذا ممن يقول

 
 

                                                                                                                         

 .٨ق ، مشاهد الصفا: مصطفى الصفوي. ١٢١ص : نور األبصار ١)(
املختـرص يف أخبـار البـرش ، أبو الفدا، ١١٩مآثر اإلنافة ص  .  القلقشندي٧٠ص ، تاريخ ميارفني: الفارقي ٢)(

 .٢/١٨٣طط اخل، املقريزي، ١/١٩١
 .١٨٣ – ١٨٢رأس احلسني : ابن تيمية ٣)(



 
 ١٩٨ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 . دفن الرأس بعسقالنةل واستحالب،  فقد ثبت من اجلهة النظرية والعملية استبعاد:وهكذا
ومـا ذكـر أنـه يف عـسقالن فـيشء «:ولقد أنكر مجع من املحققني هذا اخلرب فقـال القرطبـي

 .)١(»باطل
 .)٣(وتابعه عىل ذلك ابن كثري، )٢( وأنكر شيخ اإلسالم ابن تيمية وجود الرأس بعسقالن

 : القاهرةً:رابعا
 .قد انطلت عىل الكثري من الناس»طميونالفا« يبدو أن اللعبة التي قام هبا العبيدون

خـرج الـوزير ، فبعد أن عزم الصليبيون االستيالء عىل عسقالن سنه تسع وأربعني ومخسامئة
فتلقـى الـرأس ، خـرج هـو وعـسكره حفـاة إىل الـصاحلية، الفاطمي الصالح طالئع بن زريـك

سك والعنـرب وفـرش حتتـه املـ، ووضعه يف كيس من احلرير األخرض عيل  كريس مـن األبنـوس
ذلـك يف يـوم وكـان . ًودفن يف املشهد احلسيني قريبا من خان اخللييل يف القرب املعروف، والطيب

 .)٤(خر سنة ثامن وأربعني ومخسامئةاآل األحد الثامن من مجادى
 .) ٥( وقد ذكر الفارقي أن اخلليفة الفاطمي نفسه قد خرج ومحل الرأس

 

                                                                                                                         

 .٢/٢٩٥: التذكرة ١)(
 .٢٦٤ص ، تفسري سورة اإلخالص: ابن تيمية ٢)(
 .٩/٢٠٥: البداية والنهاية ٣)(

العقـد ،  الفـايس١/٢٢٧بـدائع الزهـور، ابن أيـاس، ٣/٢٢: اتعاظ احلنفاء: ً وله أيضا١/٤٢٧: املقريزي ٤)(
: العقـاد، ٤٦تـاريخ اخللفـاء ص : نخلـة بـك، ١٦٤كب السيارة ص االكو، اتابن الزي. ٤/٢٠٣: الثمني

 .٣/٢٩١، شخصيات إسالمية
 .٧٠، تاريخ ميارفني: الفارقي ٥)(



 ١٩٩ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

ونجـح يف ذلـك بعـد ، فرنجع افتدى الرأس من اإل الصالح طالئوذكر الشبلنجي أن الوزير
 .)١(ٍوافتداه بامل جزيل، تغلبهم عىل عسقالن

       ًولقد حاول بعض املـؤرخني أن يؤكـدوا عـىل أن الـرأس قـد نقـل فعـال مـن عـسقالن إىل
والعجيـب أن .أن املشهد احلسيني يف مرص إنام هـو حقيقـة مبنـي عـىل رأس احلـسني مرص و

 :عىل صحة وجود الرأس بمرص باحلادثة التاليةالقلقشندي استدل 
أن الـسلطان صـالح «أن القايض حمب الدين بن عبد الظاهر ذكر يف كتابـه خطـط القـاهرة 

وعذبه بأن حلق ، ًالدين األيويب حني استوىل عىل قرص الفاطميني أمسك خادما من خدام القرص
فـدعاه الـسلطان ، مل يتـأثر بـذلكوجعل فيه خنافس فأقام ثالثـة أيـام ، ًرأسه وكفى عليه طاسا

غري أين محلت رأس احلسني عىل ، ً ال أعلم شيئا:هل معه طلسم وقاه ذلك فقال، وسأله عن شأنه
 .)٢(»فخىل سبيله وأحسن إليه، رأيس حني أتى إىل املشهد

وأثبـت أن الـرأس املوجـود يف املـشهد ، وقد جاء أحد املتأخرين وهو حسني حممد يوسـف
َّة رأس احلسني وخطأ من يقول بغري ذلكاحلسيني هو حقيق َ. 

هـي تلـك املنامـات والكـشوفات التـي جتلـت لـبعض :وكان االسـتدالل الـذي جـاء بـه
 .ن الرأس هو يف احلقيقة رأس احلسنيأفقد جاء يف تلك املنامات ، املجاذيب

لـك ن الرأس يوجد يف القـاهرة وذأ«ًثـم أورد تأييدا هلذا القول باستحداث قاعدة قال فيها 
 .)٣( »ب الكشفهم أصحا«واليقني ، بسبب الشك الذي تعارض مع اليقني

                                                                                                                         

 .٨ق ، مشاهد الصفا، مصطفى الصفوي، ١٢١ص ، البصائر: الشبلنجي )١(

 .»....ي حكايةسمعت من حيك«:  وقال١/٤٢٧اخلطط املقريزية ، ١/١٢٠، مآثر اإلنافة.القلقشندي ٢)(
 .١٥٣ – ١٤٩ص ، احلسني سيد شباب أهل اجلنة: حسني حممد يوسف ٣)(



 
 ٢٠٠ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

ًوكام يبدو فإن الوطنية لعبت دورا كبريا يف التأكيد عىل أن رأس احلسني موجـود يف القـاهرة  ً
 .)١(وذلك ملا ذكره السخاوي هبذا الصدد

بأن الـرأس كـان ً فإن االستدالل عىل وجود الرأس يف القاهرة كان مبنيا عىل القول :وهكذا
وبالتـايل يكـون الـرأس الـذي ، وقد أثبتنا قبل قليل بطالن وجود الرأس بعسقالن، يف عسقالن

ِمحل إىل القاهرة ، واملشهد املعروف اليوم واملقام عليـه واملـسمى باملـشهد احلـسيني هـو كـذب، ُ
 .وليس له أي عالقة برأس احلسني 

ًفإذا متى ،  هو ليس يف احلقيقة برأس احلسنيًوإذا ثبت أن الرأس الذي كان مدفونا بعسقالن
ِّادعي  .؟ أن رأس احلسني بعسقالن وإىل من يعود ذلك الرأسُ

ِّعني، أن رأس احلسني يف مكان هباوهو بعسقالن ، ًن رجال رأى يف منامهإ :يقول النويري  له ُ
ارة بـدر ووز، وذلك أيام املستنرص باهللا العبيـدي صـاحب مـرص، فنبش ذلك املوضع، يف منامه
 .)٢(ًفابتنى له بدر اجلاميل مشهدا بعسقالن، اجلاميل

َّوقام األفضل بعد ذلك بإخراجه وعطره ووضعه يف مكان آخر من عـسقالن وابتنـى عليـه 
ًمشهدا كبريا ً )٣(. 

 فقـط؟ ٍ رجـلاولعلك تعجب من إرساع العبيدين إلقامة املشهد عىل هذا الرأس ملجرد رؤي
 .ُديني فإن األمر ال يستغرب هلذا احلدولكن إذا عرفت تاريخ العبي

 

                                                                                                                         

 .٥١٣ / ١، التحفة اللطيفة: السخاوي ١)(
 .٤٧٨ / ٢٠،  هناية األرب: النويري ٢)(
 .٢٢ / ٣، اتعاظ احلنفاء: املقريزي ٣)(



 ٢٠١ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

ن إىل تغطيـة هـذا وفإحساسهم بأن الناس ال يصدقون نـسبتهم إىل احلـسني جعلهـم يلجـؤ
 من االهتامم به وبناء املـشهد عليـه نويظهرو، اجلانب باستحداث وجود رأس احلسني بعسقالن

إنه لـو :  الناس، ويقولونواإلنفاق عىل ترميمه وحتسينه من األموال اليشء الكثري حتى يصدقهم
 .؟مل يكن هلم نسب فيه ملا اهتموا به إىل هذا احلد

ًثم إن هناك بعدا سياسيا آخر باستحداث وادعاء وجود رأس احلسني بعسقالن دون غريهـا  ً ُ
وهو حماولة جماهبة الدويالت املسلمة التـي قامـت يف بـالد ، من املناطق التي تقع حتت سيطرهتم

 أن حكومة املنترص باهللا العبيدي قد صـادفت قيـام دولـة الـسالجقة التـي ومن املعروف، الشام
 .)١( السلجوقي من دخول بغداد سنة سبع وأربعني وأربعامئةطغرلبكن قائدها كََّمت

ُوأيضا فإن العبيديني يرمون من استحداث قرب احلسني بعسقالن محاية مرص ْ َ بوضـع أقـىص ، ً
وذلـك إذا انحـرس ، ً حمفزا جلنودهم للقتال والـدفاع عنـهثم يكون قرب احلسني، خط هلا يف شامهلا

ٍنفوذهم من بالد الشام وخاصة إذا تعرضوا هلجوم يف القـوة  شامل من دولـة الـسالجقة البالغـة ً
 .ذلك احلني

واستطاعوا اكتساح الدويالت اإلسالمية وسيطروا عـىل ،  الصليبيون بالد الشاموملا أن غزا
فـأرادوا ،  عـىل عـسقالنني خيش العبيديون من استيالء الصليبيواستولوا عىل القدس، فلسطني

بدو أمام الناس بأهنم حريـصون عـىل َوحتى ي، أن جيعلوا من القاهرة املكان املناسب هلذا الرأس
 . مما يدفع الشبهة عنهم أكثر فأكثرجدهمرأس 

 ديـةعبيومما يدل عىل أن استحداث وجود الرأس بعسقالن ونقله إىل مرص ما هـو إال خطـة 
وهـذا . أنه مل يرد بأن رأس احلسني وجد يف عسقالن يف أي كتاب قبل والية املستنـرص الفـاطمي

 .مما يعزز كذب العبيديني وحتقيق أغراض خاصة هلم بذلك
                                                                                                                         

 .٥/٥٧، النجوم الزاهرة: األتابكي ١)(



 
 ٢٠٢ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن هذا الرأس املزعوم بأنه رأس احلسني لـيس يف األصـل 
 .)١(سوى رأس راهب

ألنـه مل «املعايل أن يكون رأس احلسني قد وجد بعسقالن أو مرص وذلـك وأنكر عمر بن أيب 
 .)٢(» نقل إىل عسقالن أو إىل مرص–رأس ال أي – من التواريخ أنه ٍيوجد يف تاريخ

ً اإلمجـاع أيـضا عـىل كـذب املـشهد احلـسيني »العلـم املـشهور« هوقد نقل ابن دحية يف كتاب
ٍوأنه ألغراض فاسدة وضـعوا ذلـك املـشهد ، بيدينيوذكر أنه من وضع الع، املوجود يف القاهرة

 .)٣(وقد أزال اهللا تلك الدولة وعاقبها بنقيض قصدها
وأبو حممـد بـن خلـف الـدمياطي  ، دقيق العيدابن  :رأس يف مرص كل منالوقد أنكر وجود 

 .)٤(وغريهم، وأبو عبد اهللا القرطبي، وأبو حممد بن القسطالين
 املسامة بالفاطميني الذين ملكوا مرص قبل سـنة أربعامئـة إىل وادعت الطائفة«:وقال ابن كثري

سنة ستني ومخسامئة أن رأس احلسني وصل إىل الديار املـرصية ودفنـوه هبـا وبنـوا عليـه املـشهد 
 .»تاج احلسني بعد سنة مخسامئة الذي يقال له، املشهور بمرص

 أرادوا أن يروجـوا وإنـام، وقد نص غري واحد من أئمة أهل العلم عىل أنـه ال أصـل لـذلك
وقـد نـص عـىل ذلـك ، وهم يف ذلـك كذبـة خونـة، بذلك بطالن ما ادعوه من النسب الرشيف

 والناس أكثـرهم يـروج علـيهم :قلت،  من أئمة العلامء يف دولتهمٍالقايض الباقالين وغري واحد

                                                                                                                         

  . ونقله عن القسطالين١٨٧ص ، رأس احلسني: وانظر، ٢٦٥ ص ،تفسري سورة اإلخالص: ابن تيمية ١)(
وحتى  إن موفق الدين املكي الشافعي مل يـرش إىل وجـود رأس احلـسني . ٢٠/٤٨١، هناية األرب: النويري ٢)(

 .»١٠٣/٩٠٠رقم: عارف حكمت« »مرشد الزوار إىل قبور األبرار«بالقاهرة يف كتابه 
 .١٨٦: رأس احلسني: ابن تيمية ٣)(
 .١٨٦،١٨٧: رأس احلسني: ابن تيمية ٤)(



 ٢٠٣ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

، حلسنيهذا رأس ا :وقالوا، فإهنم جاءوا برأس فوضعوه يف مكان هذا املسجد املذكور، مثل هذا
 .)١( »واهللا أعلم، واعتقدوا ذلك، فراج ذلك عليهم

 بعـض املغـررين هبـذه املـشاهد فـأبقىوقد شاء اهللا تعاىل أن ال يقطع الوزر عـن العبيـديني 
بـل ، يعظموهنا أعظم من تعظيمهم املـساجدو والقبور يدعوهنا ويطلبون منها ويترضعون إليها 

هنـم هـم مـن ويلحق هذا اإلثـم بالعبـديني أل، م اإلثمأعظم من تعظيمهم بيت اهللا احلرام فيناهل
 .واهللا املستعان عىل ما يصفون، أسسوا هذه القبور

د ـ لنـا سيـ:ول لـبعض املـسلمنيـان بعـض النـصارى يقــوكـ« ابن تيمية تقي الدينال ـق
ولكـم الـسيد احلـسني والـسيدة ، نا السيد املـسيح والـسيدة مـريمم سيد وسيدة لـولك، وسيدة
 .نظر إىل أي مدى بلغ اجلهل هبؤالء حتى تابعوا النصارى وخالفوا أهل احلقا ف.)٢( »نفيسة

  : املدينة املنورةً:خامسا
 ومل يبـق .وهكذا فإن املدن التي مر ذكرها مل يثبت لدينا أدنى دليل عـىل وجـود الـرأس هبـا

 .أمامنا سوى املدينة
،   عمرو بـن سـعد وايل املدينـة أن يزيـد بعث بالرأس إىل:فقـد ذكر ابن سعـد بإسناد مجعي

 .)٣(صفكفنه ودفنه بالبقيع إىل حيث قرب أمه فاطمة بنت رسول اهللا 
 
 

                                                                                                                         

  . ب٢٨٣ورقة ، عقد اجلامن، العيني، ٩/٢٠٥:  البداية والنهاية ١)(

 .١٦٤، رأس احلسني: ابن تيمية ٢)(
، ومتـام املنـون ) ٨١ – ٦٠( حـوادث ٢٠ص : تاريخ اإلسـالم، ٤٠٠ – ٣٩٨/ ٥ط ، ٢٣٨/ ٥: ابن سعد ٣)(

 .٩٠٩/ ٣،  السمهودي. ٢٠٥، ص



 
 ٢٠٤ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

حدثني أبو بكر عيسى بن عبيد اهللا بن حممد بـن عمـر ،  حدثنا عمر بن شبة:وقال البالذري
 .)١(ةد إىل عمرو بن سعيد وايل املدينَ إن الرأس بعث به يزي:عن أبيه قال، بن عيل بن أيب طالب

وال شك أن أحفاد احلسني هم أعلم الناس بـرأس ،  من أهل البيتٍوهذه الرواية عن واحد
 .ًوبذلك يكون كالمهم مقدما عىل كالم غريهم بشأن وجود الرأس، احلسني 

َ يكون من املـتامت ُثم بالنظر إىل حسن تعامل يزيد مع آل احلسني وندمه عىل قتل احلسني 
 وايل املدينة وأمره فبإرسال رأس احلسني إىل، س أبيهم احلسني هو احرتام رأملا أبداه يزيد جتاه آل
 حيـال رأس احلـسني وحيـال آل ّأقـل مـا يمكـن أمه يكـون يزيـد قـد أدىأن يدفن بجانب قرب 

 .بل وحيال أقارب احلسني يف املدينة وكبار الصحابة والتابعني، احلسني
فإهنم كانوا يف الفتن إذا قتل الرجل مـنهم ، لقومثم إن دفنه بالبقيع هو الذي تشهد له عادة ا«

ثـم ، كام فعل احلجاج بابن الزبري ملا قتله وصـلبه،  سلموا رأسه وبدنه إىل أهله–مل يكن منهم و –
وأن ما كـان بيـنهام مـن احلـروب ، وقد علم أن سعي احلجاج يف قتل ابن الزبري، سلموه إىل أهله

ُ كام أننا ال نجد انتقـادا واحـدا انتقـد .)٢(»خصومهسني وبني أعظم بكثري مما كان بني احل َ  يزيـد بـهً
فظنـي أن يزيـد ، سواء من آل البيت أو من الصحابة أو من التابعني فيام يتعلق بتعامله مع الرأس

لو أنه تعامل مع الرأس كام تزعم بعض الروايات من الطوفـان بـه بـني املـدن والتـشهري برأسـه 
وملا رفـض كبـارهم اخلـروج عليـه يـوم ،  هذا الفعلإثر ًفا آخرف الصحابة والتابعني ترصلترص

 .احلرة ولرأيناهم ينضمون مع   ابن الزبري املعارض الرئييس ليزيد

                                                                                                                         

ٍ بإسناد ضعيف ألن فيه عبيد اهللا بن حممد بن عمر وهو مقبول وأبو بكر عيـسى ٢١٧/ ٣: رشافأنساب األ ١)(
 .مل أعثر له عىل ترمجة

  ١٨٣ص ، رأس احلسني: ابن تيمية ٢)(



 ٢٠٥ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

 وهـو لإن الرأس قرب عند أمه فاطمـة « :ويؤيد هذا الرأي قول احلافظ أبو يعىل اهلمداين
 .)١( »أصح ما قيل يف ذلك

 .)٢ (زبري بن بكار وحممد بن احلسن املخزومي ال:وهو ما ذهب إليه علامء النسب مثل
َواملـني يف مقـ الفاصل بني الصدق« بن أيب املعايل أسعد بن عامر يف كتابه رذكر عـمو ر رأس َْ

           وأيب الفــرج ، وأيب املؤيــد اخلــوارزمي، ًأن مجعــا مــن العلــامء الثقــات كــابن أيب الــدنيا»احلــسني
 .)٣(»ور يف البقيع باملدينةبن اجلوزي قد أكدوا أن الرأس مقبا

 .)٥(ه قال ابن دحية وال يصح غري:وقال الزرقاين )٤(وتابعهم عىل ذلك القرطبي
تقـي الـدين ابـن والذي جعـل ، دفن يف املدينة يميل إىل أن الرأس قد وتقي الدين ابن تيمية

املؤرخني الـذين  أن الرأس نقل إىل املدينة هم من العلامء ووا ذكرنن الذيأ« :ذلك هو  يرى تيمية
وحممد بـن سـعد كاتـب الواقـدي ، الزبري بن بكار، صاحب كتاب األنساب :يعتمد عليهم مثل
،  أعلـم هبـذا البـابموهـ، فني بالعلم والثقة واالطـالعوونحومها من املعر، صاحب الطبقات

 وقـد، وأصدق فيام ينقلونه من املجاهيل والكذابني وبعض أهل التاريخ الذين ال يوثق بعلمهـم
أو يكـون ، حتى يميز بـني املقبـول واملـردود، ولكن ال خربة له باألسانيد، ًيكون الرجل صادقا

 .)٦(» واملؤرخنيخبارينياإلًأو متهام بالكذب أو بالتزايد يف الرواية، كحال كثري من ، سيئ احلفظ
                                                                                                                         

  .٢/٢٩٥، التذكرة: القرطبي )١(
 .١٢١، نور األبصار: الشبلنجي، ٢٩٥/ ٢، التذكرة: القرطبي ٢)(
ــن اجلــوزي )٣( ــ: اب ــىل املتع ــرد ع ــدال ــويري،  ب١٧ق ، صب العني ــة األرب: الن ، ٤٨١ – ٤٨٠/ ٢٠، هناي

 . ب١٧ق ، جواهر العقدين: السمهودي
 .٢/٢٩٥: التذكرة ٤)(
 .١٠ق ، مشاهد الصفا: مصطفى الصفوي ٥)(
  .١٧٠ص : رأس احلسني ٦)(



 
 ٢٠٦ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 ثبت يف الروايـات وهو املوافق ملا ًوبذلك يكون رأس احلسني مقبورا بجانب أمه فاطمة 
د مع آل احلسني ثم هو األقرب إىل الواقع الذي يميل عـىل يزيـد إرسـاله إىل من حسن تعامل يزي

 .ا وأرضاهلاملدينة ليقرب بجانب أمه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٠٧ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

 يم معارضة احلسني تقي: ًرابعا
وذلك ليتبني لنـا مـا وقـع ، إن كل فتنة ومصيبة حلت باملسلمني ال بد هلا من دراسة وحتليل

وما حدث فيها مـن مبالغـات وأخطـاء ،والتفريـق بـني أصـول تطبيـق مـنهج ، ن اجتهادفيها م
 .اإلسالم وبني العواطف السطحية واملحبة اجلاحمة

 ثـم مقتلـه ، ًوكانت معارضة احلسني ليزيد بن معاوية وخروجه إىل العراق طالبا اخلالفة
 فحـسب  ي حدثت بمقتلـه  ليس يف الكيفية والنتيجة الت.ولدت إشكاالت كثريةقد بعد ذلك 

وذلك مـن خـالل نـصوص ، ًأيضابل يف احلكم الرشعي الذي يمكن أن حيكم به عىل معارضته 
 .السنة النبوية

والتأمل يف دراسة الروايات التارخييـة اخلاصـة ، وإن عدم التمعن يف معارضة احلسني ليزيد
ًر احلسني خارجا عىل اإلمـام  قد جعلت البعض جيور ويظلم نفسه و جينح إىل اعتبا، هبذه احلادثة

 .وذلك وفق ما ثبت من نصوص نبوية تدين اخلروج عىل الوالة، ً عادالًءوأن ما أصابه كان جزا
ًمن أراد أن يفرق بـني املـسلمني وهـم مجيـع فـارضبوه بالـسيف كائنـا مـن «:صفقد قال 

 .)١(»كان
 .)٢( »مومًأو وضيعا عىل إفادة معنى العًأي فارضبوه رشيفا « :قال السيوطي

األمر بقتال مـن خـرج عـىل اإلمـام أو أراد تفريـق « :ًي معلقا عىل هذا احلديثووقال النو
ن مل ينـدفع رشه إال بالقتـل كـان إو، كلمة املسلمني ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن مل ينته قوتل

 .)٣(»ًدمه هدرا
                                                                                                                         

 .١٢/٢٤١) اإلمارة ( برشح النووي : مسلم ١)(
 .١/٢٦٤، عقد الزبرجد: السيوطي ٢)(

 .١٢/٢٤١: ح النوويبرش: مسلم ٣)(



 
 ٢٠٨ 
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 أن اخلارج عـىل عىل صويف هذا احلديث وغريه من األحاديث املشاهبة له جاء تأكيد النبي 
 .وذلك ألنه جاء ليفرق كلمة املسلمني، سلطان املسلمني يكون جزاؤه القتل

 إن احلسني :بن العريب يقول ق املبدئي هبذه النصوص جعلت الكثري يظنون أن أبا بكروالتعل
 .)١(صقتل بسيف جده رسول اهللا 

   بـاغ عـىل يزيـدسني  احلإن :قولتًوإن اجلمود عىل هذه األحاديث جعلت الكرامية مثال 
 .)٢(فيصدق بحقه من جزاء وقتل

ًواعتـرب عملـه هـذا مـرشوعا، احلسني فعل أما البعض فقد ذهبوا إىل جتويز و وجعلـوا ، ُ
 .)٣(عدم التكافؤ مع يزيدو، املستند يف ذلك أفضلية احلسني

ًوأما البعض فقد جعل خروج احلسني خروجا رشعيا بسبب ظهور املنكرات من يزيد ً)٤(. 

                                                                                                                         

 وكان اهليثمي رمحه اهللا قـد ظـن أن ابـن خلـدون هـو ٢٤٥ – ٢٤٤ص ، العواصم من القواصم: ابن عريب ١)(
ًوقال احلافظ ابن حجر معقبا عىل . »٣/١٤٧الضوء الالمع «وكان يلعنه ويسبه ويبكي، صاحب هذا القول

وكان ذكرهـا يف النـسخة التـي رجـع عنهـا » نومل توجد هذه الكلمة يف التاريخ املوجود اآل«كالم اهليثمي 
: وقـد علـق املحقـق أمحـد باشـا تيمـور عـىل حاشـية نـسخته بقولـه. »٣٤٧/القسم الثاين ، رفع اإلرص«

والصواب أن ابن خلدون نقل هذا القول عن أيب بكر بن العريب وذكره يف فضل واليـة العهـد مـن مقدمـة 
 .ورد عليه ونسب قائله للغفلة، تارخيه
، اإلعالن بالتوبيخ: انظر..) ُكيف ينسب للرجل ما مل يقل ويشنع عليه هذا التشنيع الذي ال يستحقه: فانظر

وكالم ابـن العـريب يف العواصـم ال يـشعر هبـذا الفهـم . ١/٢٧٢، وهو املوجود يف املقدمة: قلت. ٧١ص 
كـذلك الطيـب : وانظـر. ٢/١٢٩، وقد أخطأ اخلرضي يف حمارضاته ما ذهـب إليـه ابـن العـريب. العجيب
 .٩٢ص ، الدول األموية يف الرشق. النجار

 .٧/٣٦٢: نيل األوطار ٢)(

 .٧/٣٦٢، نيل األوطار: الشوكاين ٣)(
 .١/٢٧١، املقدمة: ابن خلدون، ٣٧٦، الدرة فيام جيب اعتقاده: ابن حزم ٤)(



 ٢٠٩ 
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نجد أن األمر ليس كام ذهـب إليـه هـذان ،  ومقتلهج احلسني وخرولكن إذا أتينا لتحليل 
لكوفة احتى جاءت إليه رسل أهل ، ًوظل معتزال يف مكة، ًفاحلسني مل يبايع يزيد أصال، الفريقان

 .تطلب منه القدوم
ن أهـل ظـن أ، وعندما رأى احلسني كثرة املبايعني وأكد له ذلك ابن عمه مـسلم بـن عقيـل

 . الكوفة ال يريدون يزيد فخرج إليهم
 ًاخاصـة إذا عرفنـا أن جـزءبو، وإىل اآلن فإن احلسني مل يقم بخطأ رشعي خمالف للنصوص

 . لنوع اخلروجمن األحاديث جاءت مبينة
ومن ، ً مـن نزع يدا من طاعة فال حجة له يوم القيامة:قال« ص عن النبي فعن ابن عمر 

 .)١( »ـقـد مات ميتة جاهليةًمات مفارقا للجامعة ف
 إىل الـصالة التـي بعـدها ة الـصالة املكتوبـ:صرسـول اهللا قال  :قال« وعن أيب هريرة 

 ثم قال :كفارة ملا بينهام قال، يعني رمضان، ة والشهر إىل الشهرعكفارة ملا بينهام واجلمعة إىل اجلم
ونكـث ، ن اإلرشاك بـاهللا إال مـ– فعرفت أن ذلك األمر حـدث :قال - إال من ثالث:بعد ذلك
، تقاتلـه بـسيفك، ً أن تبايع رجال ثـم ختـالف إليـه: أما نكث الصفقة: قال.وترك السنة، الصفقة

فقـد عرفـوا ، ونـصحوه ،وقد حذر الصحابة احلسني  )٢(»ةفاخلروج من اجلامعوأما ترك السنة 
 خـالفهم ومـا ، إال أنـهوذلك ملعرفتهم بكذب أهل العـراق، أنه سيقتل وسيعرض نفسه للخطر

 .استمع إىل نصحهم

                                                                                                                         

  .ٍ بإسناد صحيح واللفظ له١١/٦٢، ٧/٢٠٥:  مسند أمحد، ١٢/٢٣٤: مسلم برشح النووي ١)(
 .ٍ بإسناد صحيح٩٨ /١٢: مسند أمحد ٢)(



 
 ٢١٠ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

فلـام رأى انـرصافهم عنـه  ، ولكن ظن أن الناس يطيعونه،  ما خرج يريد القتالواحلسني 
 .)١(أو إتيان يزيد، طلب الرجوع إىل وطنه أو الذهاب إىل الثغر

وكـان مـن الواجـب عليـه أنـه جييبـه ، بن زياد أمام تنازالت احلسني وسهولتهاَّولقد تعنت 
 .بهألحد مطال

ًولكن ابن زياد طلب أمـرا عظيام من احلسني  وكان من الطبيعـي، وهو أن ينزل عىل حكمه، ً
ذلك ألن النـزول عـىل حكـم و ،  للحسني أن يرفض ذلكوحق، أن يرفض احلسني هذا الطلب
ثم إن فيها من إذالل احلسني وإهانته ، ولربام كان حكمه فيه القتل، ابن زياد ال يعلم هنايته إال اهللا

 .اليشء الكبري
،  عىل الكفار املحـاربني أعـداء اإلسـالمصثم إن هذا العرض إنام كان يعرضه رسول اهللا 

 وهلـذا قـال شـيخ .بل هو من أفاضـل املـسلمني وسـيدهم،  ليس من هذا الصنفواحلسني 
 .) ٢(»ًوهذا مل يكن واجبا عليه، أن يستأرس هلم - أي ابن زياد –وطلبه «اإلسالم 

 حـني  نيً أن يوجد مسوغا البن زياد يف إقدامـه عـىل قتـل احلـسة دروزوقد حاول حممد
فمقابلته وقتاله صار من الوجهة الرشعية والوجهة السياسية ،  بالقوةفلام قاوم احلسني « :قال

 .)٣(»ًسائغا
واحلقيقة أن ابن زياد هو الذي خالف الوجهـة الـرشعية والـسياسية حـني أقـدم عـىل قتـل 

 .احلسني 

                                                                                                                         

 .٤/٤٢، منهاج السنة: ابن تيمية ١)(
  .٤/٥٥٠، منهاج السنة: ابن تيمية ٢)(
 .٣٨٤ – ٨/٣٨٣، تاريخ اجلنس العريب: دروزة )٣(



 ٢١١ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

. )١(»فإن جاء آخر ينازع فارضبوا عنق اآلخـر. ...« : يف حديث ابن عمرصرسول فقول ال
، ًثم كان جميئه بناء عـىل طلـب أهـل البلـد،  بسبب أنه عرض عليهم الصلح فلم يقبلوايتناولهال 

 .ًوليس ابتداعا منه
ًقال النووي معلقا عىل هذا احلديث وشارحا له  عـوا  ادف:معناه، فارضبوا عنق اآلخر :قوله«ً

ٍفإن مل يندفع إال بحرب وقتال فقاتلوه، الثاين فإنه خارج عىل اإلمام فإن دعت املقاتلـة إىل قتالـه ، ٍ
 .) ٢( »ٍألنه ظامل معتد يف قتاله، فيه نله وال ضامجاز قت

بعـد أن رفـضوا  ويذلك يكون الظامل هو ابن زياد وجيشه الذين أقدموا عىل قتل احلسني 
 .ما عرض احلسني من الصلح

وأن دمه ، ًثم إن نصح الصحابة للحسني جيب أن ال يفهم عىل أهنم يرونه خارجا عىل اإلمام
بـل إن الـصحابة رضـوان اهللا عليـه أدركـوا  )٣(كام ذهب لذلك يوسف العش، ًحينئذ يكون هدرا

وقد محلت تعابري نصائحهم هـذه ، خطورة أهل الكوفة عىل احلسني وعرفوا أن أهل الكوفة كذبة
 .املفاهيم
وأمـا احلكـم الـرشعي ، إال أنه يف أمر دنيوي ال يرضه الغلط فيه، فتبني بذلك غلط احلسني«

 .)٤(»وكان ظنه القدرة عىل ذلك، بظنهألنه منوط ، فلم يغلط فيه

                                                                                                                         

 ٢٣٤ – ١٢/٢٣٣، برشح النووي: صحيح مسلم ١)(
 .١٢/٢٣٤: املصدر السابق ٢)(
 .١٦٨، الدولة األموية: يوسف العش ٣)(

 .١/٢٧١، املقدمة: ابن خلدون ٤)(



 
 ٢١٢ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

كانوا باحلجاز ومـرص والعـراق والـشام والـذين مل الذين وأما الصحابة رضوان اهللا عليهم 
وهـو أسـوة ، ألنـه جمتهـد، ّم ينكـروا عليـه، وال أثمـوهفلـ، يتابعوا احلـسني رضـوان اهللا عليـه

 .)١(للمجتهدين به
،  التي يأمر فيها بقتـل املفـارق للجامعـة مل تتناولـهصوأحاديث النبي «قال شيخ اإلسالم 

، أو إىل يزيـد، أو إىل الثغـر، ومل يقتل إال وهو طالب للرجـوع إىل بلـده، مل يفارق اجلامعة  هفإن
ولو كان طالب ذلك أقل النـاس لوجـب إجابتـه إىل ، ًمعرضا عن تفريق األمة، ًداخال يف اجلامعة

بـل قتـل بعـد أن عـرض ، ومل يقاتل وهـو طالـب الواليـة)٢(فكيف ال جتب إجابة احلسني، ذلك
 .)٣( »ًفقتل مظلوما، بل قتل وهو يدفع األرس عن نفسه.. . ...اإلنرصاف بإحدى ثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .١/٢٧١: املصدر السابق ١)(
 ).بترصف.( ٤/٥٥٦: منهاج السنة ٢)(
 ).بترصف. ( ٦/٣٤٠:  املصدر السابق ٣)(



 

 :احلسني مقتل اعتقادنا يف 
ً قتـل مظلومـا شـهيداوبعد أن توصلنا إىل تقرير احلقيقة الـسابقة مـن أن احلـسني  فـإن ، ً

 :تقي الدين ابن تيمية رمحه اهللا كام قال اعتقادنا يف قتله 
ًفال ريب أنه قتل مظلوما شـهيدا، وأما قتل احلسني « كـام قتـل أشـباهه مـن املظلـومني ، ً

وهـو ، ه ممن قتله أو أعـان عـىل قتلـه أو ريض بـذلكوقتل احلسني معصية هللا ولرسول، الشهداء
 .وهو يف حقه شهادة له ورفعة درجة وعلو منزله، معصية أصيب هبا املسلمون من أهله وغريه

ومل يكن هلام مـن ، التي ال تنال إال بنوع من البالء، فإنه هو وأخاه سبقت هلام من اهللا السعادة
ًفـامت هـذا مـسموما وهـذا ،  وأمـانٍّ حجر اإلسالم يف عزا يفيفإهنام ترب، السوابق ما ألهل بيتهام

 .)١( »ذلك منازل السعداء وعيش الشهداءًمقتوال ليناال ب
 .)٢( هذه املسألة بني الغلو والتفريطوهو القول الوسط يف، وهذا هو قول أهل احلق

 .ص كام ثبت عنه )٣( ونعتقد أن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة
حسني مني وأنا منـه أحـب « : كان حيب احلسن واحلسني ويقولص اهللا ونعتقد أن رسول

 .ص ونحن نحب ما حيب رسول اهللا )٤(» احلسن واحلسني سبطان من األسباط. أحبهمناهللا 

                                                                                                                         

 .٤/٥٥٠:  منهاج السنة ١)(
 .٤/٥٥٣: املصدر السابق )٢(
ث هــذا حــدي:  وقــال٥/٥٦٦: الــسنن، الرتمــذي، ٣٩٢، ٥/٣٩١، ٨٢ ،٦٤ ،٦٢، ٣/٣، املــسند: أمحــد ٣)(

، احلـاكم املـستدرك ) ٦٩٢٠( رقـم ٩/٥٥، اإلحـسان برتتيـب صـحيح ابـن حبـان: ابن بلبـان، صحيح
وهـذا احلـديث مـن . ١١/٩٠، ٩/٢٣٢، ٦/٣٧٢، ٤/٢٠٧، ٢/١٨٥: تاريخ بغداد، اخلطيب، ٣/١٦٧

  .٢٣٥، نظم املتناثر:  الكتاين٣/٤١٥: فيض القدير، املناوي: انظر، األحاديث املتواترة
             ١٣٣ص ، األدب املفــرد: البخــاري، ٢/٧٧٢، فــضائل الــصحابة: ًولــه أيــضا، ٤/١٧٢، نداملــس: أمحــد )٤(

: =              وقـال٥/٦٥٩، الـسنن: الرتمـذي، ٤١٥ – ٤/٢/٤١٤،  الكبـريخالتـاري: ًولـه أيـضا،  )٣٦٦( رقم 
 

٢١٣ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  



 
 ٢١٤ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

 :قال البغدادي عن عقيدة أهل احلق يف مجاعة آل البيت
، بن احلسن كاحلسني ص اهللا لوقالوا بمواالة احلسن واحلسني واملشهور من أسباط رسو«

وحممـد بـن عـيل بـن احلـسني املعـروف ، »وعيل بن احلسني زين العابدين، وعبد اهللا بن احلسني
 .وجعفر بن حممد املعروف بالصادق، بالباقر

وسـائر ، احلنيفـةوحممد ابـن ، وعمر، وكذلك قوهلم يف سائر أوالد عيل من صلبه كالعباس
 .)١( »نيبائه الطاهرآمن درج عىل سنة 
 :حسن خانوقال صديق 

، حيث ص ويتولوهنم وحيفظون فيهم وصية رسول اهللا صّوحيبون أهل بيت رسول اهللا «
 .)٣( »أذكركم اهللا يف أهل بيتي مرتني« )٢(قال يوم غدير خم

والذي نفـيس بيـده « : طلقٍ ال يلقونه بوجهللعباس عمه حني اشتكى من بعض قريشوقال 
 .)٥( )٤(»ال يؤمنون حتى حيبوكم هللا ولقرابتي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ٩/٥٩، بن حبانبرتتيب صحيح ا: اإلحسان: ابن بلبان، ١/٥١، السنن: ابن ماجه، )هذا حديث حسن  =
 رواه الطـرباين ٩/١٨١يف جممـع الزوائـد، :  وقال اهليثمي٣/٣٢، املعجم الكبري: الطرباين،  )٦٩٣٢( رقم 

: أمحد، ٥٣١ ،٤٤٠، ٢/٢٨٨: ًقريبا منه يف: وانظر، ٣/١٧٧: احلاكم املستدرك، )يف الكبري وإسناده حسن 
 كلهــا ٣/١٧١: احلـاكم، ٣/٤١، كبـريال: الطـرباين: ابـن ماجــة،  )١٣٥٩ ( ٢/٧٧١، فـضائل الـصحابة

 .بأسانيد صحيحة عن أيب هريرة
 .٣٠٦، الفرق بني الفرق: البغدادي ١)(
 ).٤/١٨٨معجم البلدان . (بينه وبني اجلحفة ميالن، بني مكة واملدينة: غدير خم ٢)(
  .٢٤٠٨ص : مسلم ٣)(
ًوانظـر قريبـا منـه          ، ١٧٧٣إسـناده صـحيح رقـم : قال أمحد شـاكر، ٤/٦٥، ٢٠٨ – ١/٢٠٧: مسند أمحد ٤)(

 .٦٤ص ، )مسند أيب بكر الصديق : ( يف مسند أمحد األموي
 .١٠٢ – ١٠١ص ، قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر: صديق حسن خان ٥)(



 ٢١٥ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

فإنـه مـن ، -  أي احلـسني –وكل مـسلم ينبغـي أن حيزنـه قتلـه « : ابن كثري احلافظوقال
وقـد كـان ،  التي هي أفـضل بناتـهصسادات املسلمني وعلامء الصحابة وابن بنت رسول اهللا 

ًشجاعا سخيا ًعابدا  ً« )١(. 
 عليـه ُواملعني، وأن فاعل ذلك والرايض به،  من أعظم الذنوبوال شك أن قتل احلسني 

 .ق لعقاب اهللا الذي يستحقه أمثالهِمستح
 لـو كنـت فـيمن قتـل احلـسني : فقال إبراهيم النخعيوقد استشنع السلف قتل احلسني 

 .)٢(صودخلت اجلنة الستحييت أن أنظر إىل وجه رسول اهللا 
ٌلكن هناك أمر وال ، فـإن قتلـه ريض اهللا لـيس بـأعظم مـن قتـل األنبيـاء،  جيب الـتفطن لـهْ

وكقتـل ، ُوكشهداء أحد والذين قتلوا ببئر معونـة، تل يف حرب مسيلمةُومن ق، قني األولنيالساب
فإن الغـالة يعتـربون ، كام أن اعتقادنا يف احلسني خيتلف عن اعتقاد الغالة فيه.)٣(تل عيلَوق، عثامن

 كان وقد. )٤(ع ورياءُّويظهرون اجلزع واحلزن الذي لعل أكثره تصن، أن قتل احلسني أعظم مصيبة
وقد قتل يوم اجلمعة وهو خارج إىل صالة الفجـر يف الـسابع عـرش مـن ،  أفضل منهأبوه عيل 

 .ًومع ذلك ال يتخذون مقتله مأمتا كيوم مقتل احلسني، رمضان سنة أربعني

                                                                                                                         

 .٩/٢٠٥: البداية والنهاية ١)(
، ابن عبد ٢٦٠حلسني ابن عساكر ترمجة ا،  ورجاله ثقات٩/١٩٤:  وقال اهليثمي٧/١٩٥:  الطرباين الكبري ٢)(

 .٢/٣٠٦، هتذيب التهذيب: ابن حجر، ٦/٤٣٩،  هتذيب الكامل: املزي، ٤/٣٨٣،  العقد الفريد، ربه
 ).بترصف  ( ٥٦٠ – ٤/٥٩٩: ابن تيمية ٣)(
  .٩/٢٠٤:  ابن كثري ٤)(



 
 ٢١٦ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

وقد قتل وهو حمـصور يف داره يف أيـام التـرشيق ، وعثامن كان أفضل من عيل عند أهل احلق
وظلـم عـثامن كـان ، )١(وقد ذبح مـن الوريـد إىل الوريـد، ثالثنيمن شهر ذي احلجة سنة ست و

 .)٢(كالمها مظلوم شهيدو، صربه ومحله كان أكملو، أعظم من ظلم احلسني
 وال انترصت للحسني ،  أعظم من إنكار األمة ملقتل احلسنيوإنكار األمة ملقتل عثامن 

دائـه كـام انـتقم أعـوان عـثامن مـن وال انتقم أعوانه من أع، من اجليوش مثل ما انترصت لعثامن
وال كـان قتلـه أعظـم ، وال حصل بقتله من الفتنة والرش والفساد ما حصل بقتل عـثامن، أعدائه

فـإن عـثامن مـن أعيـان الـسابقني ، ًإنكارا عند اهللا وعند رسوله وعند املـؤمنني مـن قتـل عـثامن
ً األمة سيفا وال قتل عـىل واليتـه بل مل يشهر يف، وهو خليفة املسلمني أمجعوا عىل بيعته، لإلسالم

 .ًأحدا
أيب بكـر  وكان السيف يف خالفته كام كان يف خالفـة ، وكان يغزو باملسلمني الكفار بالسيف

َثم إنه طلـب قتلـه وهـو خليفـة فـصرب، ًمكفوفا عن أهل القبلة، ًوعمر مسلوال عىل الكفار ِ ومل ، ُ
ممـن مل يكـن ، ًوقتلـه أعظـم إثـام، ًم أجراوال ريب أن هذا أعظ، ًيقاتل دفاعا عن نفسه حتى قتل

ومل يتمكن من ذلك حتى قاتلـه أعـوان الـذين طلـب أخـذ األمـر ، ًمتوليا فخرج يطلب الوالية
 .فقاتل عن نفسه حتى قتل، منهم

ألنـه يأخـذ األمـر مـن ، وال ريب أن قتال الدافع عن نفسه وواليته أقرب من قتال الطالب
وقتله أشـنع مـن ، فكان حاله أفضل من حال احلسني، عن واليتهًل دفعا ا وعثامن ترك القت.غريه

 ...... قتل احلسني

                                                                                                                         

 .٩/٢٠٥: املصدر السابق ١)(
  ).بترصف  ( ٢/٦٧: منهاج السنة )٢(



 ٢١٧ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

 املختار بن أيب عبيد :واملنترصون من قتلة احلسني، وأهل الشام،  معاوية:واملنترصون لعثامن
 ادعـى، فـإن املختـار كـذاب، ملختـار خـري مـن اوال يشك عاقل أن معاوية ، الثقفي وأعوانه

 .)١(النبوة
عمر بن اخلطاب وهو أفضل من عثامن وعيل، قتل وهو قائم يصيل باملحراب صالة وكذلك 

وكذلك الصديق كان أفـضل منـه ومل يتخـذ النـاس يـوم ، ًومل يتخذ الناس يوم قتله مأمتا.الفجر
وقـد قبـضه اهللا إليـه كـام مـات ، لد آدم يف الـدنيا واآلخـرةو سيد صورسول اهللا ، ًوفاته مأمتا

 .)٢(ً يتخذ أحد يوم موهتم مأمتاومل، األنبياء قبله
تـرب ذلـك بـام جيـده يف نفـسه ويف ، واعصومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول اهللا 

M  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   Àول اهللا تعـاىل ـق قــاق علم حتقيــفاآل

Ê  ÉË   L٣)(. 
ني هلـم أن القـرآن فاق ويف أنفـسهم حتـى يتبـُنه وتعاىل يري عباده آيات يف اآلفإن اهللا سبحا

  ¥  ¦  ¤  ¡   ¢  £�M~   }  |     {  z، فخربه صدق وأمـره عـدل، حق

 §L)٤(. 
ومما يتعلق هبذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم يف العلم والدين مـن الـصحابة والتـابعني 

ًقد حيصل منه نوع من االجتهـاد مقرونـا بـالظن ونـوع مـن اهلـوى ، ومن بعدهم إىل يوم القيامة
 .وإن كان من أولياء اهللا املتقني، تباعه فيهافيحصل بسبب ذلك ما ال ينبغي ، فياخل

                                                                                                                         

 ).ترصفب (٣٢٩ – ٤/٣٢٨: منهاج السنة ١)(
 .٥٣ – ٥٢،  لطائف املعارف، ابن رجب. ٩/٢٠٥: ابن كثري ٢)(
 .»٥٣ «اآلية : سورة فصلت ٣)(
 .»١١٥ «اآلية : سورة األنعام )٤(



 
 ٢١٨ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

مه وتريد تـصويب ذلـك الفعـل واتباعـه ِّطائفة تعظ، ومثل هذا إذا وقع يصري فتنة لطائفتني
بل يف إيامنـه حتـى خترجـه عـن ...... ًمه فتجعل ذلك قادحا يف واليته وتقواه ،ُذَوطائفة ت، عليه

 .)١(ال هذين الطرفني فاسدوك، اإليامن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).بترصف  ( ٥٤٢ – ٥٤٢ /٤: منهاج السنة ١)(



 ٢١٩ 
 

   القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
  

   ما ينبغي عمله في استشهاد الحسينةخالص : الخاتمة
ها حتى انتهـى بـه األمـر إىل ت واألحداث التي واكب سرية احلسني ًوبعد أن استعرضنا معا

 صيبقى لنا أن نبني أن املسلم وإن كان حيزن ويأمل ملا أصاب حفيـد املـصطفى ، الشهادة األبدية
هـم والتي كـان فقهـاء أهـل البيـت وعلامؤ، صلتزامه بأوامر النبي ا حزنه ال خيرجه عن إال أن

ويأمرون الناس بالتزامهـا ، حيرصون عليها أشد احلرص ويتسابقون للتقيد هبا والعمل بموجبها
 .والعمل هبا

 .وننقل لك بعض األقوال التي تنهى عن اجلزع وتدعو إىل الصربوها نحن 
;     >     =  M  : بسنده عن جعفر الصادق أنه فـرس قـول اهللا عـز وجـلروى الكليني

>L)وال يـتخلفن ، ًوال يدعون ويال، ً وال يلطمن خداً املعروف أن ال يشققن جيبا:بقوله )١
 .)٢( ًوال ينرشن شعرا، ً يسودن ثوباوال، ٍعند قرب

  ٍعـم اهللا عليـه بنعمـةن أنَمـ« :وروى النوري الطربيس عن جعفر الصادق رمحه اهللا أنـه قـال
 ٍفجاء عند تلك املـصيبة بنائحـة، ومن أصيب بمصيبة، فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها

 .)٣(»فقد أحبطها
، يف مرضه الذي قبض ص قال رسول اهللا : األنصاري قالًاويف مستدرك الوسائل أن جابر

وهـي ،  عنـدهلاطمـة وف،  إىل أن قـال» بأيب أنت وأمي أرسـيل إىل بعلـك:لفيه لفاطمة 

                                                                                                                         

 .»١٢ «سورة املمتحنة اآلية  ١)(
 .٥٢٧ – ٥٢٦/ ٥:  الكايف للكليني ٢)(
 .٢/٤٥٠:  مستدرك الوسائل )٣(



 
 ٢٢٠ 

 
  يدالقول السديد في سيرة الحسين الشه

وال ختمـيش ،  اجليـبَّال تشقي عـيل« :صفقال هلا النبي ،  واكرباه لكربك يا أبتاه:تبكي وتقول
 .) ١(» بالويلَّوال تدعي عيل، عيل الوجه

لـيس منـا مـن رضب « :ص قـال رسـول اهللا : قال عن ابن مسعود ًويف املستدرك أيضا
 .) ٢( »وشق اجليوب، اخلدود

وال ،  خـدَّال يلطمن عيل« : أوىص عندما احترض فقال الصادق ًاعفروروى النوري أن ج
 .)٣(»كلام زادت زيدت، فام من امرأة تشق جيبها إال صدع، يشقن عيل جيب

 املوقـف مـن استـشهاد )٤(»جـواهر العقـدين«ولقد خلص لنا نور الدين السمهودي يف كتابه 
 مـن  وإياك أن ما أصيب به احلـسني واعلم وفقني اهللا« :احلسني وما يتوجب علينا فعله فقال

ومزيد حظوة ورفعة درجـة ، الشهادة يف يوم عاشوراء  إنام كان كرامة من اهللا عز وجل أكرمه هبا
وقـد ، وليهني من ظلمه واعتدى عليـه، ًوإحلاقا بدرجات أهل بيته الطاهرين، عند ربه عز وجل

، ل فاألمثـلثـء ثم الـصاحلون ثـم األم األنبيا: قال؟ أي الناس أشد بالء: ملا سئلصقال النبي 
وإن كـان يف دينـه رقـة خفـف ، زيد يف بالئه، فإن كان يف دينه صالبة، يبتىل املرء عىل حسب دينه

فـاملؤمن إذا حـرضه .  وليس عليه خطيئة، وال يزال البالء باملؤمن حتى يميش عىل األرض، عنه
جاع ليس إال كـام أمـره املـوىل عـز يشتغل باالسرت، وذكر ما أصيب به احلسني ، يوم عاشوراء

                                                                                                                         

 .٤٥١ /٢: مستدرك الوسائل ١)(
 .٢/٤٥٢: مستدرك الوسائل )٢(

 .٢/٤٥٦: مستدرك الوسائل )٣(
 .٤٦٥ص :جواهر العقدين ٤)(
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M  M  L  K  J  I : وجل عند املصيبة، ليحـوز األجـر املوعـود بـه يف قولـه تعـاىل

NO    R  Q   P  L )١(. 
M  é  è  ç   æ   å  :ه اهللا تعاىل للصابرين، حيث قالوالحظ ثمرة البلوى وما أعد

êL(٢)جدان مرارة الـبالء وصـعوبتهفيغيب برؤيته عن و، ويشهد أن ذلك البالء من املبتيل ،
 .) ٣(MÕ  Ô  Ó   Ò  ÑL  :قال تعاىل

 ه كنا بعني من هنواه فعندا إذ: فقال؟ متى هيون عليك الرضب والقطع:وقيل لبعض الشطار
، والعاقـل يستحـرض مثـل هـذا يف الوقـت نفـسه، واملحنـة منحـة، واجلفـاء وفـاء، البالء رخاء

ويتـسىل ويتعـزى بـام يـصيبه مـن ، وشدائدها وبالئهاويستصغر ما يرد عليه من مصائب الدنيا 
 عـىل صـوم صويشغل يومه ذلك بام استطاع من الطاعات واألعامل  الـصاحلات حلثـه ، ذلك

، فيكمل ذلك برصف زمانه يف أنواع القربات عسى أن يكتب من حمبـي ذوي القربـى، عاشوراء
، من أخالق أهل البيـت النبـويإذ ليس ذلك ، وال يتخذه للندب والنياحة واحلزن كفعل اجلهلة

ً مأمتـا يف كـل صولو كان ذلك من طرائقهم ال ختذت األمة يوم وفـاة نبيهـا ، وال من طرائقهم
 .»عام  فام هذا إال من تزيني الشيطان وأعوانه

 .ص بجوار جده املصطفى نسأل اهللا تعاىل أن جيمعنا وإياكم مع احلسني 
  
 
 

                                                                                                                         

 .»١٥٧« آية -سورة البقرة  ١)(
 .»١٠« – آية -سورة الزمر  ٢)(
  .»٤٨« آية –سورة الطور  ٣)(



 
 ٢٢٢ 
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