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  ولوالديه ومجيع املسلمني لهغفر اهللا
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 والصالة والسالم عىل من ال هاحلمد هللا وحد

 ما بعد  أ نبي بعده

فهذه رسالة خمترصة يف سـرية اخللفـاء الراشـدين 

 .)١(ل احلسن واحلسني ريض اهللا عنهم أمجعنيومقت

نـا اإليـامن ب إلياهللا العـيل القـدير أن حيبـنسأل 

                                                
استفدت يف حتضري هذه املادة من عدة مراجع ويف مقدمتها ) ١(

 لفضيلة الشيخ عثامن بن حممد »ُحقبة من التاريخ«كتاب 
ًد اعتمدت غالبا عىل مواضيع اخلميس حفظه اهللا تعاىل، وق

الكتاب والتعليق عليه، واحلمد اهللا الذي بنعمته تتم 
 .الصاحلات



 ٤

وق ه إلينــا الكفــر والفــسويزينــه يف قلوبنــا ويكــر

م وسلاهللا وصىل والعصيان وجيعلنا من الراشدين 

 .)١(وبارك عىل نبينا حممد و عىل آله وصحبه أمجعني
 

  عفو ربه القديرالفقري إىلكتبه 
 

 ولوالديه ومجيع املسلمنيله غفر اهللا 

 

 

                                                
متعب بن حممد املجحد حفظه اهللا تعاىل عىل :  نشكر األخ)١(

جهده يف ترتيب هذه الورقات، نسأل اهللا العيل القدير أن 
 . واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات،يسدده ويوفقه



 ٥

 
هناك ضابطان مهامن يف قراءة التاريخ الذي وقع * 

 :ما بني الصحابة
 . أن نعتقد أهنم خري البرشية بعد األنبياء والرسل-
 . أن نعتقد أهنم غري معصومني-

 : من أهم الكتب يف التاريخ اإلسالمي* 
 ويقدم عىل غـريه )اريخ اإلمام الطربيت(كتاب 

 :لعدة أسباب منها
هـ ٢٢٤ قرب عهده من احلوادث ألنه ولد عام -

 .هـ٣١٠وتويف عام 
 يروي التاريخ باألسانيد والعهدة عىل الراوي -
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 .ومن أسند فقد برأت ذمته
 . أنه املرجع واألصل يف كتب التاريخ-

 : يأكثر األسانيد يف كتاب تاريخ اإلمام الطرب* 

 : وقد قال عنه الدارقطني)١(أبو خمنف لوط بن حييى -
وقال  ،)ليس بثقة( : وقال ابن معني،)ضعيف(

 .)مرتوك احلديث(: أبو حاتم

 وهو إمام يف التاريخ وحافظ ولكن )٢( الواقدي-
 .أمجع احلفاظ عىل ضعفه ومتهم بالكذب

                                                
 .١٩ صفحة »حقبة من التاريخ«تاب  انظر ك)١(
 وميزان االعتدال ٩/٣٦٣ انظر ترمجته يف هتذيب التهذيب )٢(

٣/٦٦٢. 



 ٧

  وهو مرتوك احلديث)١( بن عمر التميميسيف -
 .ولكنه مؤرخ معروف

 . وهو كذاب مشهور ال تثبت روايته)٢( الكلبي-
مل ( : تعاىلقال اإلمام حممد بن سريين رمحه اهللا* 

ناد، فلام وقعت الفتنة يكونوا يسألون عن اإلس
وا لنا رجالكم فينظر إن كان من أهل سم: قالوا

ُالسنة أخذ حديثه، وإن كان من أهل البدعة فال 

 .)يؤخذ حديثه
 

                                                
 وميزان االعتدال ٤/٢٩٥ انظر ترمجته يف هتذيب التهذيب )١(

٢/٢٥٥. 
 .٣/٥٥٦ انظر ترمجته يف ميزان االعتدال )٢(



 ٨


 

حتـت سـقيفة ملسو هيلع هللا ىلص بويع الصديق بعد وفاة النبي 
هــ ١١مـن الـسنة كانت مدة خالفته بني ساعدة و

 .هـ١٣إىل السنة 
من أهم األحداث يف خالفـة أيب بكـر الـصديق * 

 :ريض اهللا تعاىل عنه
 يف  عنه تعاىلريض اهللا جيش أسامة بن زيد تنفيذ -

 .قتال الروم
 . قتال مانعي الزكاة-

 :وفاة أيب بكر الصديق ريض اهللا تعاىل عنه* 
 الــصديق يف يــوم بــارد وأصــابته محــى اغتــسل



 ٩

ومرض يف بيته حتى تويف يف شهر مجـادي اآلخـرة 
 .ملسو هيلع هللا ىلص فن بجوار رسول اهللاُهـ ود١٣من سنة 

 


 

 يق ريض اهللا تعاىل عنه بخالفةأوىص أبو بكر الصد
عمر بن اخلطاب ريض اهللا تعاىل عنه من بعده وكانت 

 .هـ٢٣هـ إىل السنة ١٣مدة خالفته من السنة 
من أهم األحداث يف خالفة عمر بن اخلطاب * 

 :ريض اهللا تعاىل عنه
 . فتح بيت املقدس-

 :مقتل عمر بن اخلطاب ريض اهللا تعاىل عنه* 
ل املجــويس الــذي قتــل الفــاروق ذلــك الرجــ
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  بخنجـر مـسموم وهـو يـصيل)أبو لؤلـؤة(ُيسمى 
 . الفجر باملسلمنيصالة


 

 تعـاىل عنـهبعد مقتل عمر بـن اخلطـاب ريض اهللا 
ــورى ــة ش ــت اخلالف ــنيُجعل ــثامن،(:  ب ــيلع  ، وع

بن عـوف، وسـعد عبدالرمحن وطلحة، والزبري، و
 فتنازل بعضهم لـبعض واختـاروا )بن أيب وقاصا

 مـن الـسنة تـهخالفمـدة وكانـت  عثامن بن عفـان
 .هـ٣٥هـ إىل السنة ٢٣
من أهم األحـداث يف خالفـة عـثامن بـن عفـان * 

 :ريض اهللا تعاىل عنه
 .الفتوحات اإلسالمية ونرش اإلسالم يف البالد -
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 .توسعة احلرمني -
 .نسخ القرآن وتوحيده يف األمصار -
هم أسباب الفتنـة التـي وقعـت يف خالفـة من أ* 

 :عثامن بن عفان ريض اهللا تعاىل عنه
 .إثارة الناس عن طريق عبداهللا بن سبأ اليهودي -
 .الذي أصاب األمة اإلسالميةالرخاء واألمن  -
عـثامن فكـان وطبـع طبع عمر بني ختالف اال -

ًام وجتـرؤا عليـه حلـيعثامن كان ًعمر شديدا و
 .عنهامتعاىل ريض اهللا 

 .رئاسة قريشلتثقال بعض القبائل اس -
 :مقتل عثامن بن عفان ريض اهللا تعاىل عنه* 

خرج أناس مـن مـرص والبـرصة  والكوفـة إىل 
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عـثامن هـ يريدون اخلـروج عـىل ٣٥املدينة يف سنة 
 ونـزع اخلالفـة منـه واســتغلوا ريض اهللا تعـاىل عنـه

وقت خروج أهل املدينة إىل احلج وانتشار الـصحابة 
هـؤالء  وكـان  العظيمةعد الفتوحات بيف األمصار

 وحـارصوا عـثامن يف الطغاة قرابة ستة آالف رجل
ًاظـا عـىل ُبيته وأمر عـثامن أن ال يقاتـل هـؤالء حف

مــن وضــع : ( حتــى قــال لعبيــدهدمــاء الــصحابة
فحورص أربعـني )  تعاىلُالسالح فهو حر لوجه اهللا

ليلة حتى قتلوه والقرآن بني يديه ودفن يف حديقـة 
 .دخل قربه فيام بعد يف مقربة البقيعُبيته وأ
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بويع عيل بن أيب طالب بعد مقتل عثامن بـن عفـان 
 خالفته مـن الـسنةمدة وكانت  تعاىل عنهام ريض اهللا

 .هـ٤٠هـ إىل السنة ٣٥
فظهرت الفتنة العظيمة ما بني الـصحابة ريض اهللا 

هـ بني عـيل ٣٦م أمجعني يف معركة اجلمل يف سنة عنه
بن أيب طالب وجيشه القـادم مـن املدينـة إىل الكوفـة 
بعـد خـروج عائـشة والــزبري وطلحـة مـن مكــة إىل 
الكوفة يريدون القصاص من قتلـة عـثامن وتـسببت 
ُالسبئية يف إشعال فتيل النار بني الصحابة وقتل مـنهم 

 . تعاىل عنهامالزبري وطلحة ريض اهللا: الكثري مثل
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هــ  بـني ٣٧وحدثت بعدها موقعة صفني يف سنة 
عيل بن أيب طالب وجيشه وبني معاوية بن أيب سفيان 
وايل الشام وجيـشه ريض اهللا عـنهم أمجعـني وذلـك 
عندما رفض معاوية مبايعة عيل بن أيب طالب والتقى 

: اجليــشان وقتــل يف املعركــة بعــض الــصحابة مثــل
ت املـصاحف واصـطلح ُحتى رفعـ)ار بن يارس عم(

اجليشان يف حتكيم أيب موسى األشـعري مـن جـيش 
عيل بن أيب طالب، وعمرو بـن العـاص مـن جـيش 
معاوية بن أيب سـفيان، ورجـع اجليـشان إىل مقرمهـا 
واصطلحا ويف رجوع عـيل بـن أيب طالـب وجيـشه 
للكوفــة وخــرج بعــد ذلــك اخلــوارج إىل النهــروان 

عركــة ودعــاهم ورجــع بعــضهم وقتــل البــاقي يف م
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 .هـ٣٨النهروان سنة 
 :مالحظة هامة يف موقعة اجلمل وموقعة صفني* 

متفقـون  ريض اهللا عنهم أمجعـني الصحابة مجيع
ن يف ويف الكوفة وخمتلفيف القصاص من قتلة عثامن 

 القـصاصفكان عيل بن أيب طالب يؤجـل  الوقت
َّ  ن مـن اخلالفـة ثـم ينفـذ مـا يطلبـونحتى يـتمك

 ثـم يبـايع القـصاصيد معاوية ابن عم عثامن يرو
 .عىل اخلالفة

 :مقتل عيل بن أيب طالب ريض اهللا تعاىل عنه* 
قتل عيل بن أيب طالب ذلك الرجل اخلارجي الذي 
ُيسمى عبدالرمحن بن ملجم املرادي وهو خارج مـن 

 .هـ٤٠ من شهر رمضان يف سنة ١٧صالة الفجر يف 
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   بعد مقتل عيل بن أيب طالب بايع أهل الكوفـة 
 أشـهر وتنـازل عـن اخلالفـة احلسن ابنه ملدة سـتة

  فكـانملعاوية بن أيب سفيان ريض اهللا عنهم أمجعني
 أول ملك للعرب وسمي ذلـك العـام بعـام بذلك

 قتل احلسنلعنهم اهللا تعاىل اجلامعة وحاول السبئية 
 أكثـر مـن مـرة حتـى مـات  طالببن عيل بن أيبا

ًمسموما يف املدينة ودفن بجوار أمه فاطمة بـالبقيع 

 .هـ٤٤ يف سنة  عنهام تعاىلريض اهللا
 


 

قال رسول  :  قال ملسو هيلع هللا ىلصعن سفينة موىل رسول اهللا
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يت اهللا خالفة النبوة ثالثـون سـنة ثـم يـؤ(: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
بـن أيب  فكانـت خالفـة معاويـة )ملكه مـن يـشاء

هــ وأوىص ٦٠هــ إىل الـسنة ٤١من السنة سفيان 
تكون اخلالفة البنـه يزيـد مـن بعـده قبل وفاته أن 

ظهـر وعندما تـويف معاويـة وأخـذ اخلالفـة يزيـد 
 عبداهللا بن عمر وعبداهللا بن الزبري وعبداهللا بن عباس

وهم عنهم أمجعني ريض اهللا تعاىل   بن عيلواحلسني
فة وأصلها شورى وخالفهم معاويـة يستحقون اخلال

 يزيد بـن  ومل يبايعوا وأرسليف ذلك أن جعلها وراثة
معاوية مسلم بن عقبة وقاتل أهل املدينة وسـميت 

موقعة احلرة وخـرج مـن املدينـة ومـات بـسبب ب
 .إصابته بالفالج بسبب دعوات املسلمني عليه



 ١٨


 

 مل يبايع يزيد  بن عيلبلغ أهل العراق أن احلسني
ال يريـدون إال وية وهم ال يريـدون يزيـد وبن معا

فأرسلوا أمجعني عنهم تعاىل ًعليا وأوالده ريض اهللا 
كلهــم يقولــون يف بــن عــيل والكتــب إىل احلــسني 

ا بايعنـاك وال نريـد إال أنـت ولـيس يف َّإن(: كتبهم
وتكـاثرت الكتـب ) نقنا بيعة ليزيد بل البيعة لكع

حتى بلغت أكثر مـن مخـسامئة بن عيل  عىل احلسني
كتاب كلها جاءته من أهل الكوفـة بدعوتـه إلـيهم 

مـه مـسلم  ابن ع بن عيلفعند ذلك أرسل احلسني
وليعرف حقيقة األمر فلـام بن عقيل لتقيص األمور 
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 كوفة صار يسأل حتىوصل مسلم بن عقيل إىل ال
ال يريـدون يزيـد بـن معاويـة بـل علم أن النـاس 
ونزل عند هانئ بن عـروة بن عيل يريدون احلسني 

وجاء الناس مجاعات ووحدانا يبايعون مسلم بـن 
فتمت البيعة وكـان بن عيل عقيل عىل بيعة احلسني 

ِالنعامن بن بشري أمريا عىل الكوفة من ق بل يزيد بـن ً
عقيـل بـني معاوية فلام بلغـه األمـر أن مـسلم بـن 

بـن ظهرانيهم وأنه يأتيه الناس ويبايعونه للحسني 
ًأظهر كأنه مل يسمع شيئا ومل يعبأ بـاألمر حتـى عيل 

 بـن معاويـة يف خرج بعض الـذين عنـده إىل يزيـد
 يبايعـه  بن عقيـلأن مسلمالشام وأخربوه باألمر ب

الناس وأن النعامن بن بشري غري مكرتث هبذا األمر 
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بعزل النعامن بن بشري وأرسل بن معاوية فأمر يزيد 
ًعبيد اهللا بن زياد أمريا عىل الكوفة وكان أمريا عـىل  ً

البرصة معها ليعالج هذا األمر فوصل عبيد اهللا بن 
ًزياد ليال إىل الكوفة متلثام فكـان عنـدما يمـر عـىل  ُ ً

ِّالناس يسل وعليك السالم يـا (: م عليهم ويقولونُ
  بـن عـيل يظنون أنـه احلـسني)ابن بنت رسول اهللا

ًوأنه دخل متخفيا متلثام ليال  ً فعلم عبيد اهللا بن زياد ً
ّأن األمر جد   والناس ينتظـرون احلـسني بـن عـيلِ

عند ذلك دخل القرص ثم أرسـل مـوىل لـه اسـمه ف
ر ِّمعقل ليتقىص األمـر ويعـرف مـن الـرأس املـدب

فذهب عىل أنه رجل من محـص وأنـه جـاء بثالثـة 
فـصار يـسأل  عـيل بنآالف دينار ملساندة احلسني 
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َّحتى دل عىل دار هانئ  فـدخل ووجـد  بـن عـروةُ
مسلم بن عقيل وبايعه وأعطاه الثالثة آالف دينـار 
ًوصار يرتدد أياما حتى عرف مـا عنـدهم ورجـع 

 .اخلربببعد ذلك إىل عبيد اهللا بن زياد وأخربه 


 

رت األمور وبايع كثري مـن النـاس بعد أن استق
ِبن عيل أن أقـدم مسلم بن عقيل أرسل إىل احلسني 

يف يـوم بـن عـيل  فخرج احلـسني فإن األمر قد هتيأ
الرتوية وكان عبيد اهللا بن زياد قد علم مـا قـام بـه 

)  بـن عـروةَّعـيل هبـانئ(: مسلم بن عقيـل فقـال
ال (:  قـال)أين مسلم بن عقيل؟(: فجيء به فسأل
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: ً مـواله معقـال فـدخل عليـه فقـالى فناد)أدري
سقط يف يده وعلم أن ُ فأ)نعم(:  قال)هل تعرفه؟(

خدعة من عبيد اهللا بـن زيـاد فقـال لـه عنـد األمر 
واهللا لو كان (:  فقال)أين مسلم بن عقيل؟( :ذلك

 فرضبه عبيد اهللا بن زياد ثم )حتت قدمي ما رفعتها
أمر بحبسه وبلغ اخلـرب مـسلم بـن عقيـل فخـرج 
ــاد  بأربعــة آالف وحــارص قــرص عبيــد اهللا بــن زي
وخرج أهل الكوفة معه وكـان عنـد عبيـد اهللا بـن 

: زياد يف ذلـك الوقـت أرشاف النـاس فقـال هلـم
 وواعـدهم )ِّخذلوا الناس عن مـسلم بـن عقيـل(

بالعطايا وخـوفهم بجـيش الـشام فـصار األمـراء 
ِّخيذلون الناس عن مسلم بن عقي  وكان قد خـرج لُ



 ٢٣

 فـام )يـا منـصور أمـت: (ف وشعارهم بأربعة آال
خذ ولدها ويأيت الرجل ويأخذ زالت املرأة تأيت وتأ

 ويأيت أمري القبيلة فينهى الناس، حتـى مل يبـق أخاه
ًمعه إال ثالثون رجال من أربعـة آالف ومـا غابـت 

 ذهـب  وقـدالشمس إال ومسلم بن عقيـل وحـده
يف دروب ًكــل النــاس عنــه وبقــي وحيــدا يمــيش 

 فطـرق البـاب عـىل دري أيـن يـذهبالكوفة ال ي
فاستغربت منه ) ًأريد ماء( :امرأة من كندة فقال هلا

أنـا مـسلم بـن ( : فقـال)من أنـت؟(: ثم قالت له
 وأن وأخربهــا اخلــرب وأن النــاس خــذلوه) عقيــل

أقـدم  سـيأيت ألنـه أرسـل إليـه أن  بن عيلاحلسني
 وأتته باملاء والطعـام فأدخلته عندها يف بيت جماور



 ٢٤

دها قام بإخبار عبيد اهللا بن زيـاد بمكـان ولكن ول
ــال  ــبعني رج ــه س ــل إلي ــل فأرس ــن عقي ــسلم ب ًم
فحارصوه فقاتلهم ويف النهاية استسلم هلم عنـدما 

 نوه فأخذوه إىل قرص اإلمارة الذي فيـه عبيـد اهللاَّأم
 فلام دخل سأله عبيد اهللا بن زياد عن سبب بن زياد

 فقال )بيعة يف أعناقنا للحسني(: خروجه هذا فقال
نعـم (:  قـال)دعني أويص(:  قال )إين قاتلك(: له

بن أيب وقاص  فالتفت فوجد عمر بن سعد) ِأوص
ًقـرب النـاس منـي رمحـا تعـال أنـت أ(: فقال لـه ِ

أن فأخذه يف جانب مـن الـدار وأوصـاه ) أوصيك
 فأرسـل عمـر بن عيل بأن يرجعيرسل إىل احلسني 

يل بـن عـً رجال إىل احلسني  بن أيب وقاصبن سعدا



 ٢٥

د انقـىض وأن أهـل الكوفـة قـد أن األمر قليخربه 
:  كلمتـه املـشهورة بـن عقيـل وقال مسلمخدعوه

َّارجع بأهلك وال يغرنك أهل الكوفـة فـإن أهـل ( ُ
 )الكوفة قد كذبوك وكذبوين ولـيس لكـاذب رأي

ِوقتل عند ذلك مسلم بن عقيل يف يوم عرفة وكان  ُ

ة  قد خرج من مكـة يف يـوم الرتويـ بن عيلاحلسني
 .قبل مقتل مسلم بن عقيل بيوم واحد

 


 

َّكلم و  بن أيب وقاصوصل جيش عمر بن سعد

أمره أن يـذهب معـه إىل العـراق  و بن عيلاحلسني
د ِ وملا رأى أن األمـر جـ بن زياد فأبىعبيد اهللاعند 



 ٢٦

ني ك بُإين أخري (: بن أيب وقاصقال لعمر بن سعد
 )وما هـي؟(:  قال)ثالثة أمور فاخرت منها ما شئت

و أذهب إىل ثغر من ثغـور  أأن تدعني أرجع(: قال
 يزيد حتى أضع يدي يف يده  أو أذهب إىلاملسلمني

نعـم (:  بن أيب وقاص  فقال عمر بن سعد)بالشام
أرسل أنت إىل يزيد وأرسـل أنـا إىل عبيـد اهللا بـن 

 فلــم يرســل )را يكــون يف األمــزيــاد وننظــر مــاذ
 احلسني إىل يزيد وأرسل عمر بن سعد إىل عبيد اهللا

 بـن زيـاد فلام جـاء الرسـول إىل عبيـد اهللابن زياد 
وأخربه اخلرب بأن احلسني يقول أخريكم بـني هـذه 

بن زيـاد أي واحـدة  ريض عبيد اهللا األمور الثالثة
 وكان عند عبيد اهللا بن زياد رجـل خيتارها احلسني



 ٢٧

ذي اجلوشن وكـان مـن املقـربني يقال له شمر بن 
ال واهللا حتـى ينـزل (: من عبيد اهللا بن زيـاد فقـال

:  بقوله فقـال بن زياد فاغرت عبيد اهللا)عىل حكمك
يعنـي يـأيت إىل  -) نعم حتى ينـزل عـىل حكمـي(

َّالكوفة وأنا أسريه إىل الـشام  ُأو الثغـور أو أرجعـه ُ

ر  فقام عبيد اهللا بن زيـاد بإرسـال شـم-إىل املدينة 
اذهب حتـى ينـزل عـىل : (بن ذي اجلوشن وقال ا

ر بن سعد وإال فأنت القائـد حكمي فإن ريض عم
 وكان عبيد اهللا بن زياد قد جهـز عمـر بـن )مكانه

: َّسعد بأربعة آالف يذهب هبم إىل الـري فقـال لـه
قد وعـده و )يَّاقض أمر احلسني ثم اذهب إىل الر(

 ذي اجلوشــن إىل فخــرج شــمر بــن يَّبواليــة الــر



 ٢٨

احلـر بـن  وعمر بـن سـعد عندهوبن عيل احلسني 
فلام جاء اخلرب إىل احلسني وأنه ال بـد التميمي يزيد 

: أن ينزل عىل حكم عبيد اهللا بن زياد رفض وقـال
 )ً بن زياد أبـداال واهللا ال أنزل عىل حكم عبيد اهللا(

ًني فارسا عدد الذين مع احلسني اثنني وسبعالوكان 

 وملا ي يبلغ مخسة آالفويقابلهم جيش الكوفة الذ
وقف الفريقان قال احلـسني جلـيش عبيـد اهللا بـن 

راجعوا أنفـسكم وحاسـبوها هـل يـصلح (: زياد
لكم قتيل؟ وأنا ابن بنت نبيكم ولـيس عـىل وجـه 

 قـال رسـول اهللا داألرض ابن بنت نبي غريي وقـ
)  هذان سـيدا شـباب أهـل اجلنـة: يل وألخيملسو هيلع هللا ىلص 

 بـن زيــاد وصـار حيـثهم عـىل تـرك أمـر عبيـد اهللا



 ٢٩

 فانــضم للحــسني مــنهم ثالثــونواالنــضامم إليــه 
قدمة جـيش مل ًاالذي كان قائديزيد فيهم احلر بن و

أنت جئت  : (زيديعبيد اهللا بن زياد فقيل للحر بن 
: قـالف )معنا أمري املقدمة واآلن تذهب للحـسني؟

ِّوحيكم واهللا إين أخري(  نفيس بني اجلنة والنـار واهللا ُ
ُة ولو قطعت وأحرقتال أختار عىل اجلن ّ ُ(. 

بعد ذلك صىل احلسني بن عيل الظهـر والعـرص 
من يوم اخلميس وصىل بالفريقني بجيش عبيـد اهللا 

مـنكم : (بن زياد وبالذين معه، وكان قد قال هلـم 
فصلوا ) ال بل نصيل خلفك: (قالوا) ّإمام ومنا إمام

خلف احلسني الظهـر والعـرص فلـام قـرب وقـت 
م نحو احلسني وكان احلسني املغرب تقدموا بخيوهل



 ٣٠

ًحمتبيا بسيفه فلام رآهم وكان قد نام قليال قال ً مـا : (ُ
أذهبـوا إلـيهم : (قـال) أهنم تقدموا: (قالوا ) هذا؟

فــذهب ) فكلمـوهم وقولــوا هلــم مـاذا يريــدون؟
ًعرشون فارسا ومنهم العباس بن عيل بن أيب طالب 

إمـا أن : (أخو احلسني فكلموهم وسألوهم؟ قالوا
) عىل حكم عبيد اهللا بن زيـاد وإمـا أن يقاتـلينزل 
) حتى نخرب أبا عبداهللا فرجعوا إىل احلـسني: (قالوا
ًأمهلونا هـذه الليلـة وغـدا نخـربكم حتـى : (فقال

فبـات ليلتـه ) أصيل لريب فإين أحب أن أصيل لـريب
يصيل هللا تبارك وتعاىل ويستغفره ويدعوه هو ومن 

 .معه ريض اهللا تعاىل عنهم أمجعني
 



 ٣١

 
ن ملـا رفـض  صباح يوم اجلمعة تقاتل الفريقايف

 أن يـستأرس لعبيـد اهللا بـن زيـاد  بـن عـيلاحلسني
غـري متكـافئتني فـرأى أصـحاب وكانت الكفتان 
أهنم ال طاقة هلم هبذا اجليش فصار احلسني بن عيل 

مههم الوحيد املوت بني يـدي احلـسني فأصـبحوا 
د تلو اآلخر حتـى يموتون بني يدي احلسني الواح

ًفنوا مجيعا ومل يبق منهم أحد إال احلسني وبقي بعـد 

ًذلك هنارا طويال ال يتقدم عليه أحد حتى يرجع ال  ً

ُيريد أن يبتىل بقتله واستمر هذا األمـر حتـى جـاء 
: ويقــولشـمر بــن ذي اجلوشــن فــصاح بالنــاس 

 )وحيكم ثكلـتكم أمهـاتكم أحيطـوا بـه واقتلـوه(



 ٣٢

 فـصار جيـول بيــنهم فجـاءوا وحـارصوا احلـسني
حتى قتل مـنهم مـن قتـل ولكـن الكثـرة بالسيف 

  هبم شمر بن ذي اجلوشـنح وصاتغلب الشجاعة
فتقدموا ) قدمواوحيكم ماذا تنتظرون؟ أ( : ويقول 

قتـل احلـسني هـو بإىل احلسني فقتلوه والذي بارش 
ن أ: (يـل َّسنان بن أنـس النخعـي وحـز رأسـه وق

ِوبعـد أن قتـل ) ذي اجلوشـن الذي قتله شـمر بـن  ُ

ُ محل رأسـه إىل عبيـد اهللا بـن زيـاد يف  بن عيلاحلسني
 بن زياد جعل  الرأس إىل عبيد اهللالكوفة فلام وصل

يدخلـه يف فـم احلـسني معـه بيـده قضيب يرضبه ب
 فكـان أنـس بـن )إنه كـان حلـسن الثغـر(: ويقول

واهللا (: ًعنه جالسا فقام وقالتعاىل مالك ريض اهللا 



 ٣٣

َّألسوأنك لقد ر ِّيقبـل موضـع ملسو هيلع هللا ىلص أيت رسول اهللا ُ ُ
اهللا وقال إبـراهيم النخعـي رمحـه  )قضيبك من فيه

أدخلت اجلنة لو كنت فيمن قتل احلسني و: (تعاىل 
 ).ملسو هيلع هللا ىلصالستحييت أن أنظر إىل وجه رسول اهللا 

 


 

ِقتل مع احلسني   فالـذين،  كثري من أهـل بيتـهالُ
ِقتل احلـسني نفـسه (  : من أبناء عيل بن أيب طالبواُ

ومـن ) ر والعباس وأبو بكر وحممد وعـثامنوجعف
غـري عـيل  -عبداهللا وعـيل األكـرب (:  أبناء احلسني

زين العابدين ألنه كان عنده عـيل األصـغر وعـيل 
عبـداهللا والقاسـم : (ومن أبنـاء احلـسن) - األكرب



 ٣٤

جعفـر وعبـداهللا : (ن أبنـاء عقيـلومـ) وأبو بكـر
وعبد الرمحن وعبداهللا بن مسلم بن عقيل ومـسلم 

ومـن أوالد  ) - كان قد قتـل بالكوفـة -بن عقيل 
 ) .عون وحممد : (عبداهللا بن جعفر

 ملسو هيلع هللا ىلصًثامنية عرش رجال كلهم من آل بيت رسول اهللا 
 .قتلوا يف هذه املعركة

 


 

ناس يف قتل احلـسني بـن عـيل ريض اهللا تعـاىل ال* 
 :عنهام عىل ثالث طوائف

 يرون أن احلسني قتل بحق وأنه :  الطائفة األوىل-
ًكان خارجا عىل اإلمام وأراد أن يشق عىص 



 ٣٥

 من جاءكم(: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : املسلمني وقالوا
وأمركم عىل رجل واحد يريد أن يفرق مجاعتكم 

ًفاقتلوه كائنا من كان  واحلسني أراد أن يفرق )ِ
 من كان قال كائناملسو هيلع هللا ىلص مجاعة املسلمني والرسول 

ًاقتلوه فكان قتله صحيحا وهذا قول الناصبة 

ن احلسني بن عيل ريض اهللا تعاىل الذين يبغضو
 .عنهام

 قالوا هو اإلمام الذي جتب :  الطائفة الثانية-
 .َّطاعته وكان جيب أن يسلم إليه األمر

نة واجلامعة فقالوا ُّ أهل السوهم :  الطائفة الثالثة-
ً متوليا لألمر أي مل يكن ومل يكنًقتل مظلوما 

ًإماما وال قتل خارجا  ُ ًبل قتل مظلوما شهيدا كام ً ً ُ



 ٣٦

احلسن واحلسني سيدا شباب (: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 
 إىل  وذلك أن احلسني أراد الرجوع)أهل اجلنة

أو يذهب   بن معاوية أو الذهاب إىل يزيداملدينة
 ولكنهم منعوه حتى غر من ثغور املسلمنيإىل ث

 .بن زيادلعبيد اهللا يستأرس 
 


 

يـد يف قتـل احلـسني بـن معاويـة مل يكن ليزيـد 
 ًوليس هذا دفاعا عن يزيد ولكنه دفـاع عـن احلـق

بـني احلـسني  بن زياد ليحـول عبيد اهللافقد أرسل 
 بـل احلـسني قتلـهوالوصول إىل الكوفة ومل يأمره ب

دعـوين (: نفسه كان حسن الظن بيزيـد حـني قـال



 ٣٧

 .)أذهب إىل يزيد فأضع يدي يف يده
 أن: (رمحـه اهللا تعـاىل قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

مر بقتـل احلـسني باتفـاق أهـل يزيد ين معاوية مل يـأ
عـه عـن واليـة ن زياد أن يمن ولكن كتب إىل ابالنقل

 وملا بلغ يزيد قتل احلسني أظهر التوجـع عـىل العراق
ًذلك وظهر البكاء يف داره ومل يـسب هلـم حـريام بـل  ِ

أما الروايـات م أهل بيته حتى ردهم إىل بالدهم وأكر
التي يف كتب املبتدعة أنه أهني نـساء آل بيـت رسـول 

 هنـاك هـنُات وأيُ أخذن إىل الشام مسب وأهننملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
ظمـون بنـي  كالم باطل بل كان بنـو أميـة يعهذا كله

 ولذلك ملا تزوج احلجاج بـن يوسـف فاطمـة هاشم
بنت عبداهللا بن جعفر مل يقبل عبد امللـك بـن مـروان 



 ٣٨

 فهـم  وأمـر احلجـاج أن يعتزهلـا ويطلقهـاهذا األمر
َكانوا يعظمون بني هاشم بل مل تسب هاشمية قط ُ.( 
عـاىل وما ذكر أن رأس احلسني بن عـيل ريض اهللا ت

عنهام أرسل إىل يزيد فهذا مل يثبت بل أن رأس احلسني 
بقي عند عبيد اهللا بن زياد يف الكوفـة ودفـن احلـسني 
وال يعلم أحد مكان قربه ولكن املشهور أنـه دفـن يف 

 .كربالء حيث قتل ريض اهللا تبارك وتعاىل عنه
 

 زمن يزيد تي وقعت يفلعل من أهم األمور ال
 وقتال عبداهللا بن الزبري وقتل وقعة احلرة يف املدينة

بها هناك بوبس بن عيل ريض اهللا تعاىل عنهام احلسني
ِّمن جيوز لعن يزيد بن معاوية وهناك من يمنع  ُ



 ٣٩

ِّوالذي جيوز لعن يزيد بن معاوية حيتاج أن ذلك  ُ
 :يثبت ثالثة أمور

 .ً فاسقاأن يثبت أنه كان:  األمر األول-
أن يثبـت أنه مل يتب من ذلك الفسق :  األمر الثاين-

فإن الكافر إذا تاب يتوب اهللا عليه فكيف 
 .بالفاسق

 .َّأن يثبت جواز لعن املعني:  األمر الثالث-
ي مل يلعنه اهللا وال جيوز لعن امليت املعني الذ

َّأنه ملا سب أبو ملسو هيلع هللا ىلص ثبت عن النبي ورسوله، ألنه  ُ
هنم قد أفضوا إىل إوا األموات فال تسب«: جهل قال

 .»اما قدمو
ودين اهللا مل يقم عىل السب وإنام قام عىل مكارم 



 ٤٠

ن دين اهللا تبارك وتعاىل السب ليس مق واألخال
سباب املسلم « :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول يف يشء بل قال 
 .»فسوق وقتاله كفر

 فسباب املسلم فسوق ومل يقل أحد أن يزيد بن 
بل أكثر ما قيل فيه   خارج من ملة اإلسالممعاوية

 عنه وهذا مبني عىل ثبوت ما ذكروا) فاسق: (نهأ
د ثبت وق والعلم عند اهللا تبارك وتعاىلفسق المن 

أول جيش يغزون مدينة «: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي 
  وثبت أن   هذا اجليش بقيادة يزيد»قيرص مغفور هلم

معه من سادات الصحابة أن  ويذكر بن معاويةا
لزبري وابن عباس وأبو أيوب كابن عمرو وابن ا

 .هـ٤٩سنة يف وذلك ريض اهللا تعاىل عنهم أمجعني 



 ٤١

قد أخطأ و(:  رمحه اهللا تعاىلقال احلافظ ابن كثري
ًيزيد خطأ فاحشا يف أمره ألمريه مسلم بن عقبة يف 

وقعة احلرة أن يبيح املدينة ثالثة أيام مع ما انضم 
 .)إىل ذلك من قتل خلق من الصحابة وأبنائهم

 يزيد بن معاوية إىل اهللا أن أمرخالصة القول ف
: عنه رمحه اهللا تعاىل كام قال الذهبيعاىل وتبارك وت

 .)هَّه وال نحبَّال نسب(

     



 ٤٢

 

 احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
اللهم اغفر يل خطيئتي وجهيل وإرسايف يف أمري وما 

وهزيل وخطئي ِّاللهم اغفر يل جدي ، أنت أعلم به مني
 وعمدي وكل ذلك عندي

اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أرسرت وما 
أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت املقدم وأنت املؤخر 

 وأنت عىل كل يشء قدير
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب 

ُاللهم انفعني بام علمتني وعلمني ما ينفعني ، النار ِّ َّ

ًي علام ينفعني وزدين علاموارزقن ًُ 
 واحلمد هللا عىل كل حال وأعوذ باهللا من حال أهل النار



 ٤٣

ُسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت 
 أستغفرك وأتوب إليك

وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله 
 وصحبه أمجعني

 

 كتبه الفقري إىل عفو ربه القدير
 

 غفر اهللا له ولوالديه ومجيع املسلمني
abuklad@hotmail.com  

 هـ٢٥/٤/١٤٣٠
  


