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 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال عىل 

وحده ال رشيك له، إله األولني  وأشهد أن ال إله إال اهلل ،الظاملني

ِذيَن َيْكُفُروَن بِآَياِت اهللَِّ واآلخرين، القائل يف كتابه املبني:  ﴿إِنَّ الَّ

ِذيَن َيْأُمُروَن بِاْلِقْسِط ِمَن النَّاِس  َوَيْقُتُلوَن النَّبِيِّنَي بَِغْْيِ َحقٍّ َوَيْقُتُلوَن الَّ

ُهْم بَِعَذاٍب َألِيٍم  ْ ْنَيا َواآْلِخَرِة ُأوَلئِ  *َفَبِّشِّ ِذيَن َحبَِطْت َأْعََمُُلُْم يِف الدُّ َك الَّ

يَن﴾  صدق وعده وأعز جنده وهزم األحزاب َوَما َُلُْم ِمْن َناِِصِ

للظامل  إن اهلل ليميل»والصالة والسالم عىل نبينا األمني القائل: . وحده

وعىل آله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم  .«حتى إذا أخذه مل يفلته

 .ان إىل يوم الدينبإحس

حرم املدينة، ملسو هيلع هللا ىلص حرم مكة، وإن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  أما بعد: فإن إبراهيم 

حراًما ما بني مأزميها، أن ال هيراق فيها دم، وال حيمل فيها سالح 

 لقتال، وال ختبط فيها شجرة إال لعلف.
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 نعم، ما بني كذا»املدينة؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال عاصم ألنس: أحرم رسول اهلل 

طع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة اهلل إىل كذا، ال يق

، قال عاصم: فأخربين موسى بن أنس أنه «واملالئكة والناس أمجعني

 «أو آوى حمدثا»قال: 

عني ي -إن هذا البلد »يوم فتح مكة أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت عن النبي 

حرمه اهلل يوم خلق السموات واألرض، فهو حرام بحرمة اهلل  -مكة 

يامة، وإنه مل حيل القتال فيه ألحد قبيل، ومل حيل يل إال ساعة إىل يوم الق

من هنار، فهو حرام بحرمة اهلل إىل يوم القيامة، ال يعضد شوكه، وال 

فقال  «ينفر صيده، وال يلتقط لقطته إال من عرفها، وال خيتىل خاله

إال »العباس: يا رسول اهلل، إال اإلذخر فإنه لقينهم ولبيوهتم، قال: 

 «.راإلذخ

رضوان اهلل –إىل أمته، وعليه قىض أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصهذا عهد النبي 

ى ومكة رشفها اهلل، حتملسو هيلع هللا ىلص يتعاهدون صيانة مدينة رسول اهلل  -عليهم

وأوُلم يزيد بن معاوية ابن أيب سفيان، فَم لبث  ،قامت دولة الصبيان
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بعد أن قامت دولته، حتى سلط عىل رقاب املسلمني مجاعة من 

أنزلوا باملسلمني املصائب العظام، وبطشوا هبم األغيلمة األصاغر، 

بطًشا حتى أهلكوا احلرث والنسل، فكان أول ما أصابوا به املسلمني 

ه مجاعة ومع -ريض اهلل عنه–أن افتتحوا دولتهم بقتل اإلمام احلسني 

، ثم صالوا عىل خْي بقاع األرض حرم اهلل ملسو هيلع هللا ىلصمن خيار آل بيت النبي 

فدخلومها بخيلهم ورجلهم فأحلدوا  مكة واملدينة، ملسو هيلع هللا ىلصوحرم رسوله 

فيهَم، فكانت مصيبة من مصائب اإلسالم، ألن أفاضل املسلمني وبقية 

الصحابة وخيار املسلمني من جلة التابعني قتلوا جهرًا ظلًَم يف احلرب 

 وصربًا. 

، حني ملسو هيلع هللا ىلصفلم يرقب يزيد بن معاوية بن أيب سفيان وصية رسول اهلل  

الناس يف اليوم احلرام والشهر احلرام وقف ذلك املوقف العظيم يويص 

، قالوا: يوم حرام، «يا أهيا الناس أي يوم هذا؟»والبلد احلرام قائال: 

، «فأي شهر هذا؟»، قالوا: بلد حرام، قال: «فأي بلد هذا؟»قال: 

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم »قالوا: شهر حرام، قال: 
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، فأعادها «يف شهركم هذا حرام، كحرمة يومكم هذا، يف بلدكم هذا،

ال ق - «اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت»مرارا، ثم رفع رأسه فقال: 

ابن عباس ريض اهلل عنهَم: فوالذي نفيس بيده، إهنا لوصيته إىل أمته، 

ال ترجعوا بعدي كفاًرا، يرضب بعضكم »فليبلغ الشاهد الغائب، 

 .«رقاب بعض

 وحول وال قوة إال باهلل.وكان ذلك كله طلًبا للملك والدنيا وال 

وقد ثبت عن أيب ذر، قال: قلت: يا رسول اهلل، أال تستعملني؟ قال: 

 يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإهنا أمانة،»فرضب بيده عىل منكبي، ثم قال: 

وإهنا يوم القيامة خزي وندامة، إال من أخذها بحقها، وأدى الذي 

 «عليه فيها

ال يسع عنها السكوت، وألن  فلَم كانت قبائح يزيد بن معاوية مما 

مجاعة ممن ُخدع بمذهب النواصب انتصب للدفاع عنه وتربئته مما 

 فعل، وطاروا مدًحا به، وقدًحا يف كل من يتكلم فيه.
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شمرت عن ساعد اجلد، واستعنت باهلل العظيم، منتهًجا طريقة أهل 

النظر من املحدثني، فوضعت كتابا يكشف حال هذا املجرم، وما 

ليه واليته من ُظلم وضالل وُجرم، معتمًدا عىل األخبار اشتملت ع

الصحيحة املسندة، وما سطره أهل العلم من الوقائع التي اشتهرت 

وانعقد عليها إمجاعهم، وذكرت من كالم العلَمء ما يكشف عن 

مذهب أهل السنة واجلَمعة يف يزيد بن معاوية بن أيب سفيان وبراءهتم 

 حياول البعض دسه بني أهل السنة.منه ومن مذهب النواصب الذي 

واهلل تعاىل أسال أن يوفقنا للصواب والقول العدل، إنه ويل ذلك 

 والقادر عليه، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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 الباب االول
 بيعة يزيد بن معاوية

 وتصدع اجلماعة
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 بن معاوية بن أبي سفيانيزيد 

وبويع يزيد بن معاوية، إذ مات قال ابن حزم عن والية يزيد: 

أبوه؛ يكنى أبا خالد. وامتنع من بيعته احلسني بن عيل بن أيب طالب، 

وعبد اهلل بن الزبْي بن العوام. فأما احلسني عليه السالم والرمحة فنهض 

مْي إلسالم بعد أإىل الكوفة فقتل قبل دخوُلا. وهو ثالثة مصائب ا

 -ريض اهلل عنه-املؤمنني عثَمن، أو رابعها بعد عمر بن اخلطاب 

وخرومه، ألن املسلمني استضيموا يف قتله ظلًَم عالنية. وأما عبد اهلل 

بن الزبْي فاستجار بمكة، فبقى هنالك إىل أن أغزى يزيد اجليوش إىل 

ايا فقتل بق، وإىل مكة، حرم اهلل تعاىل، ملسو هيلع هللا ىلصاملدينة، حرم رسول اهلل 

املهاجرين واألنصار يوم احلرة. وهي أيضًا أكرب مصائب اإلسالم 

وخرومه، ألن أفاضل املسلمني وبقية الصحابة وخيار املسلمني من 

جلة التابعني قتلوا جهرًا ظلًَم يف احلرب وصربًا. وجالت اخليل يف 

، وراثت وبالت يف الروضة بني القرب واملنرب، ومل ملسو هيلع هللا ىلصمسجد رسول اهلل 

، وال كان فيه أحد، حاشا سعيد بن ملسو هيلع هللا ىلصصل مجاعة يف مسجد النبي ت
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املسيب فإنه مل يفارق املسجد؛ ولوال شهادة عمرو بن عثَمن ابن عفان، 

ومروان بن احلكم عند جمرم بن عقبة املري بأنه جمنون لقتله. وأكره الناس 

 ءعىل أن يبايعوا يزيد بن معاوية عىل أهنم عبيد له، إن شاء باع، وإن شا

فأمر  ملسو هيلع هللا ىلصأعتق؛ وذكر له بعضهم البيعة عىل حكم القرآن وسنة رسول اهلل 

بقتله فرضب عنقه صربًا. وهتك مرسف أو جمرم اإلسالم هتكًا، وأهنب 

ومدت األيدي إليهم ملسو هيلع هللا ىلص املدينة ثالثًا، واستخف بأصحاب رسول اهلل 

وانتهبت دورهم؛ وانتقل هؤالء إىل مكة رشفها اهلل تعاىل، فحوِصت، 

لبيت بحجارة املنجنيق، توىل ذلك احلصني بن نمْي السكوين يف ورمي ا

جيوش أهل الشام، وذلك ألن جمرم بن عقبة املري، مات بعد وقعة احلرة 

بثالث ليال، ووىل مكانه احلصني بن نمْي. وأخذ اهلل تعاىل يزيد أخذ عزيز 

مقتدر، فَمت بعد احلرة بأقل من ثالثة أشهر وأزيد من شهرين. وانرصفت 

ومات يزيد يف نصف ربيع األول سنة أربع وستني، وله  .جليوش عن مكةا

نيف وثالثون سنة. أمه: ميسون بنت بحدل الكلبية، وكانت مدته ثالث 

 .(1)سنني وثَمنية أشهر وأيامًا فقط

                                                           

 .58، صفحة 1جوامع السْية، جزء  (1)
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 الدعوة إىل بيعة يزيد بن معاوية       

وكانت هذه سنة ست ومخسني:  قال ابن كثْي يف أحداث

اوية يف نظم ذلك والدعاء إليه، وعقد البيعة لولده السنة، رشع مع

إال ، (1)يزيد، وكتب إىل اآلفاق بذلك، فبايع له الناس يف سائر األقاليم

عبد الرمحن بن أيب بكر وعبد اهلل بن عمر واحلسني بن عيل وعبد اهلل بن 

 (2)الزبري وابن عباس

  

                                                           

قلت: قد مىض أن معاوية جعل ابنه ويل عهده بعده، وأكره الناس قال الذهبي:  (1)

عىل ذلك، فلَم تويف مل يدخل يف طاعة يزيد: احلسني بن عيل، وال عبد اهلل بن 

 الزبْي، وال من شايعهَم.

 .307، صفحة 11البداية والنهاية، جزء  (2)
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 بيان كيف انعقدت البيعة ليزيد 
 ملسو هيلع هللا ىلصنبي وموقف كبار أصحاب ال  

حدثنا سليَمن بن حرب، حدثنا محاد، قال يعقوب الفسوي: 

عن أيوب، عن نافع: أن معاوية بعث إىل ابن عمر بَمئة ألف درهم، 

ديني  إن. أترون هذا أرادفلَم دعا معاوية إىل بيعة يزيد ابن معاوية قال: 

 .(1)إذا عندي لرخيص

و بحدثنا موسى بن إسَمعيل، حدثنا أ قال اإلمام البخاري:

عوانة، عن أيب بِّش، عن يوسف بن ماهك، قال: كان مروان عىل 

فخطب، فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي  (2)احلجاز استعمله معاوية

                                                           

 .492، صفحة 1املعرفة والتاريخ، جزء  (1)

قال خليفة بن خياط يف أحداث سنة ست ومخسني: وفيها عزل معاوية مروان  (2)

بن احلكم عن املدينة ووالها الوليد بن عتبة بن أيب سفيان فلم يزل واليا عليها 

 .224، صفحة 1جزء حتى مات معاوية. تاريخ خليفة بن خياط، 
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، فقال: خذوه، (1)يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرمحن بن أيب بكر شيئا

فدخل بيت عائشة فلم يقدروا، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل اهلل 

، فقالت عائشة من وراء {الذي قال لوالديه أف لكَم أتعداننيو}فيه، 

 .(2)احلجاب: ما أنزل اهلل فينا شيئا من القرآن إال أن اهلل أنزل عذري

  

                                                           

. "سنة هرقل وقيرص"أخرجه النسائي عن عبد الرمحن بن أيب بكر قال: و (1)

 (.11427، برقم )57، صفحة 10السنن الكربى، جزء 

 (.4827، برقم )133، صفحة 6صحيح البخاري، جزء  (2)
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 خروج كبار الصحابة اىل مكة عائذين بالكعبة
حدثنا حسني بن حسن قال: أنا حجاج بن أيب قال الفاكهي: 

قاسم بن حممد: أن معاوية منيع، عن جده، عن الزهري قال: أخربين ال

ملا قدم املدينة أخرب أن عبد اهلل بن عمر وعبد الرمحن بن أيب بكر وعبد 

خرجوا إىل مكة عائذين بالكعبة من  -ريض اهلل عنهم-اهلل بن الزبْي 

 .(1)بيعة يزيد بن معاوية

بقدوم معاوية ابن أيب ملسو هيلع هللا ىلص فلَم علم أصحاب النبي قلت: 

 مكة عائذين بالبيت، فذهب معاوية إىل سفيان إىل املدينة، خرجوا إىل

 مكة معتمرا فلقيهم فيها.

  

                                                           

 .344، صفحة 1أخبار مكة، جزء إسناده حسن،  (1)
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 كبار الصحابة يلتقون معاوية يف مكة   
وهب بن جرير قال حدثني جويرية بن قال خليفة ابن خياط: 

أسَمء قال: سمعت أشياخ أهل املدينة حيدثون أن معاوية ملا كان قريبا 

ال تدع أحًدا يسْي معي  قال لصاحب حرسه: (1)من مكة فلَم راح من مر

إال من محلته أنا، فخرج يسْي وحده حتى إذا كان وسط األراك لقيه 

 ملسو هيلع هللا ىلصاحلسني بن عيل فوقف وقال: مرحًبا وأهاًل بابن بنت رسول اهلل 

سيد شباب املسلمني دابة أليب عبد اهلل يركبها، فأيت بربذون فتحول 

خ وأهاًل بشيعليه، ثم طلع عبد الرمحن بن أيب بكر، فقال: مرحًبا 

قريش وسيدها وابن صديق هذه األمة، دابة أليب حممد فأيت بربذون 

 ملسو هيلع هللا ىلصفركبه، ثم طلع ابن عمر فقال: مرحًبا وأهاًل بصاحب رسول اهلل 

وابن الفاروق وسيد املسلمني ودعا له بدابة فركبها، ثم طلع ابن الزبْي 

ابن و وابن الصديقملسو هيلع هللا ىلص فقال له: مرحًبا وأهاًل بابن حواري رسول اهلل 

عمة رسول اهلل ثم دعا له بدابة فركبها، ثم أقبل يسْي بينهم ال يسايره 

                                                           

 موضع قريب من مكة. (1) 
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غْيهم حتى دخل مكة ثم كانوا أول داخل وآخر خارج، ليس يف 

األرض صباح إال ُلم فيه حباء وكرامة، ال يعرض ُلم بذكر يشء مما 

هو فيه حتى قىض نسكه وترحلت أثقاله وقرب مسْيه إىل الكعبة 

 ه.وأنيخت رواحل
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 الصحابة يتشاورون فيمن يكلم معاوية
: فأقبل بعض القوم عىل بعض فقالوا: قال جويرية بن أسَمء

أهيا القوم ال ختدعوا إنه واهلل ما صنع بكم حلبكم وال كرامتكم، وما 

صنعه إال ملا يريد، فأعدوا له جوابا، وأقبلوا عىل احلسني فقالوا: أنت 

قريش وسيدها هو أحق بالكالم، يا أبا عبد اهلل، قال: وفيكم شيخ 

فقالوا: أنت يا أبا حممد لعبد الرمحن بن أيب بكر فقال: لست هناك 

وابن سيد املسلمني يعني ابن عمر ملسو هيلع هللا ىلص وفيكم صاحب رسول اهلل 

فقالوا: البن عمر أنت، قال: لست بصاحبكم ولكن ولوا الكالم ابن 

ين عهودكم يتموالزبْي يكفيكم قالوا أنت يا بن الزبْي قال: نعم إن أعط

ومواثيقكم أال ختالفوين كفيتكم الرجل، فقالوا: فلك ذلك. فخرج 

 اإلذن فأذن ُلم فدخلوا.
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 معاوية بن أبي سفيان يكلم الصحابة يف شأن يزيد
فتكلم معاوية فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال جويرية بن اسَمء: 

قال: قد علمتم سْييت فيكم، وصيل ألرحامكم، وصفحي عنكم، 

يل ملا يكون منكم، ويزيد ابن أمْي املؤمنني أخوكم وابن عمكم ومح

وأحسن الناس فيكم رأيا، وإنَم أردت أن تقدموه باسم اخلالفة 

وتكونون أنتم الذين تنزعون وتؤمرون وجتبون وتقسمون ال يدخل 

 عليكم يف يشء من ذلك، فسكت القوم فقال: أال جتيبوين؟ فسكتوا.

 

 وية بني ثالث خصالكبار الصحابة خيريون معا
عىل ابن الزبْي فقال: هات يا بن  (1)فأقبلقال جويرية بن أسَمء: 

الزبْي، فإنك لعمري صاحب خطبة القوم، قال: نعم يا أمْي املؤمنني 

أهيا ما أخذت فهو لك رغبة، قال: هلل أبوك  نخريك من ثالث خصال

، وإن شئت ملسو هيلع هللا ىلصاعرضهن، قال: إن شئت صنعت ما صنع رسول اهلل 

                                                           

 ية.أي: معاو (1)
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إن ، وملسو هيلع هللا ىلصت ما صنع أبو بكر فهو خْي هذه األمة بعد رسول اهلل صنع

شئت صنعت ما صنع عمر فهو خْي هذه األمة بعد أيب بكر، قال: هلل 

فلم يعهد عهدا ومل ملسو هيلع هللا ىلص أبوك، وما صنعوا؟ قال: قبض رسول اهلل 

يستخلف أحدا فارتىض املسلمون أبا بكر، فإن شئت أن تدع هذا األمر 

يس ه فيختار املسلمون ألنفسهم، فقال: إنه لحتى يقيض اهلل فيه قضاء

فيكم اليوم مثل أيب بكر، إن أبا بكر كان رجال تقطع دونه األعناق، 

وإين لست آمن عليكم االختالف، قال: صدقت واهلل ما حتب أن تدعنا 

عىل هذه األمة، قال: فاصنع ما صنع أبو بكر، قال: هلل أبوك، قال: وما 

رجل من قاصية قريش، ليس من بني أبيه  صنع أبو بكر: قال: عمد إىل

وال من رهطه األدنني فاستخلفه، فإن شئت أن تنظر أي رجل من 

قريش شئت ليس من بني عبد شمس فرتىض به، قال: هلل أبوك الثالثة 

ما هي؟ قال: تصنع ما صنع عمر، قال: وما صنع عمر؟ قال: جعل 

 ن ولده والهذا األمر شورى يف ستة نفر من قريش ليس فيهم أحد م
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من بني أبيه وال من رهطه، قال: فهل عندك غْي هذا؟ قال: ال، قال: 

 .(1) فأنتم؟، قالوا: ونحن أيضا

ثم خطب معاوية وهؤالء حضور حتت منربه، قال ابن كثْي: 

ا مل ;وبايع الناس ليزيد وهم قعود، ومل يوافقوا ومل يظهروا خالفا

دت ائر البالد، ووفهتددهم وتوعدهم، فاتسقت البيعة ليزيد يف س

 .(2)الوفود من سائر األقاليم إىل يزيد

 آخر أمر معاوية ترك الصحابة الذين رفضوا البيعة
 (3)حدثني أيب قال حدثنا أبو بكرقال عبد اهلل بن اإلمام أمحد: 

قال مل يبايع بن الزبْي وال حسني وال بن عمر يزيد بن معاوية يف حياة 

 .(4)معاوية قال فرتكهم معاوية
                                                           

 .215، صفحة 1إسناده صحيح، تاريخ خليفة بن خياط، جزء  (1)

 .307، صفحة 11البداية والنهاية، جزء  (2)

 .520، صفحة 3أبو بكر بن عياش كَم جاء يف كتاب السنة للخالل. جزء  (3)

 .168، صفحة 3العلل ومعرفة الرجال، جزء  (4)
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 موقف كبار الصحابة بعد تويل يزيد بن معاوية للخالفة 
ويف هذه السنة قال الطربي يف أحداث سنة ستني للهجرة: 

بويع ليزيد بن معاوية باخلالفة بعد وفاة أبيه، للنصف من رجب يف 

ل من عىل ما ذكرنا قب-ثَمن بقني منه قول بعضهم، ويف قول بعض: ل

فأقر عبيد اهلل بن زياد عىل البرصة، والنعَمن بن  -وفاة والده معاوية

 .(1)بشْي عىل الكوفة

  

                                                           

 .338، صفحة 5تاريخ الطربي، جزء  (1)
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 موقف اإلمام احلسني وأهل العراق 

وحدثني وهب قال، حدثني جويرية بن قال خليفة بن خياط: 

حيدثون: أن أسَمء قال: سمعت أشياخنا من أهل املدينة ما ال أحيص 

ه، معاوية تويف ويف املدينة يومئذ الوليد بن عتبة بن أيب سفيان، فأتاه موت

فبعث إىل مروان بن احلكم وناس من بني أمية فأعلمهم الذي أتاه، 

فقال مروان: ابعث الساعة إىل احلسني وابن الزبْي فإن بايعا وإال 

فأتاه  (1)كفارضب أعناقهَم. وقد هلك عبد الرمحن بن أيب بكر قبل ذل

                                                           

د سنة كان بع  -ريض اهلل عنه–ر، أن وفاة عبد الرمحن ابن أيب بكر والذي يظه (1)

بو حدثنا أقال البخاري: هجرية بعد خروج معاوية بن أيب سفيان من مكة.  56

نعيم، ثنا سفيان عن منصور عن أمه قالت: مات أخ لعائشة فأتيناها نعزهيا وهو 

ى الكلبي ثنا ن حييعبد الرمحن بن أيب بكر. حدثني حييى بن صالح ثنا إسحاق ب

الزهري ثنا القاسم بن حممد بن أيب بكر أن معاوية قدم املدينة حني أخرب أن بن 

عمر وعبد الرمحن بن أيب بكر وعبد اهلل بن الزبْي خرجوا عائذين بالكعبة من 

بيعة يزيد بن معاوية فلم يلبث بن أيب بكر إال يسْيا حتى توىف بعد ما خرج 
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ابن الزبْي فنعى له معاوية، وترحم عليه وجزاه خًْيا. فقال له: بايع، 

قال: ما هذه ساعة مبايعة، وال مثيل يبايعك هاهنا. فرتقى املنرب 

فأبايعك ويبايعك الناس عالنية غْي رس. فوثب مروان فقال: ارضب 

بَّا. تعنقه فإنه صاحب فتنة ورش. قال: إنك ُلتاك يا ابن الزرقاء، واس

ا كريًَم، فأخرجا  فقال الوليد: أخرجومها عني. وكان رجاًل رفيًقا رسيًّ

عنه، فجاء احلسني بن عيل عىل تلك احلال، فلم يكلم يف يشء حتى 

رجعا مجيًعا ورجع مروان إىل الوليد فقال: واهلل ال تراه بعد مقامك إال 

ىل عحيث يسوءك، فأرسل العيون يف أثره، فلم يزد حني دخل منزله 

أن دعا بوضوء وصف بني قدميه فلم يزل يصيل، وأمر محزة ابنه أن 

يقدم راحلته إىل احلليفة عىل بريد من املدينة مما ييل الفرع، وكان له 

ا بني قدميه، فلَم كان آخر الليل  باحلليفة مال عظيم، فلم يزل صافًّ

 وتراجعت عنه العيون جلس عىل دابته فركبها حتى انتهى إىل احلليفة،

                                                           

. وقد توفيت أم 103، صفحة 1يخ األوسط، جزء معاوية من املدينة التار

 هـ. 57هـ، وقيل سنة  58سنة  -ريض اهلل عنها–املؤمنني 
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، (1)فجلس عىل راحلته، ثم توجه إىل مكة، وخرج احلسني من ليلته

فالتقيا بمكة، فقال له ابن الزبْي: ما يمنعك من شيعتك وشيعة أبيك، 

 .(2)فواهلل لو أن يل مثلهم لذهبت إليهم

  

                                                           

قال ابن عبد الرب: وخرجا من ليلتهَم إىل مكة، وذلك ليلة األحد لليلتني بقيتا  (1)

من رجب،  فأقام احلسني بمكة شعبان ورمضان وشوال وذا القعدة، وخرج يوم 

 .396، صفحة 1ة. االستيعاب، جزء الرتوية يريد الكوف

. وقول جويرية 232، صفحة 1جزء إسناده صحيح، تاريخ خليفة بن خياط،  (2)

يدل عىل الشهرة  "سمعت أشياخنا من أهل املدينة ما ال أحيص "بن أسَمء

والتواتر وهذا يغني عن البحث يف أسَمء وضبط من أهبمهم، واخلرب تأرخيي، 

 ومثل هذا حيتمل.
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 موقف ابن الزبري وأهل مكة
حدثني جدي أمحد بن حممد، عن سعيد بن سامل، قال األزرقي: 

ممن حرض ابن  (1)قال: سمعت غْي واحد من أهل العلمعن ابن جريج، 

الزبْي حني هدم الكعبة وبناها قالوا: ملا أبطأ عبد اهلل بن الزبْي عن بيعة 

يزيد بن معاوية، وختلف وخيش منهم، حلق بمكة ليمتنع باحلرم، ومجع 

مواليه، وجعل يظهر عيب يزيد بن معاوية ويشتمه، ويذكر رشبه 

بط الناس عنه، وجيتمع الناس إليه، فيقوم فيهم اخلمر وغْي ذلك، ويث

 .(2)بني األيام فيذكر مساوي بني أمية، فيطنب يف ذلك

                                                           

سمعت غْي واحد من أهل العلم، "اسناد صحيح، وقول ابن جريج  وهذا  (1)

ال يرض عدم ذكر أسَمءهم الهنم )مجاعة( ممن سمع ابن  "ممن حرض ابن الزبْي

الزبْي ورأوا ما حدث يف مكة،  ال سيَم أن اخلرب تارخيي، وقد تواتر اخلرب بينهم 

مهم ضبط من أهبيف هذه الطبقة مما يدل عىل شهرته، وهذا يغني عن البحث يف 

 ابن جريج ، وهو أشبه باسناد جويرية بن أسَمء عن أشياخه من أهل املدينة.

 .201، صفحة 1إسناده صحيح ، أخبار مكة، جزء  (2)
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 موقف عبد اهلل بن عمر وأهل املدينة 
نبأ أ أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان، ببغداد  قال البيهقي:

عبد اهلل بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا سليَمن بن حرب، ثنا 

عن أيوب، عن نافع، أن معاوية، بعث إىل ابن عمر ريض اهلل  محاد،

فلَم دعا معاوية إىل بيعة يزيد بن معاوية، قال:  عنهَم مائة ألف درهم 

فلام مات أترون هذا أراد؟ إن ديني إذا عندي لرخيص زاد فيه غْيه: 

 .(1)معاوية واجتمع الناس عىل يزيد بايعه

  

                                                           

 (16632، برقم )275، صفحة 8السنن الكربى، جزء إسناده صحيح،   (1)
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 نيبيعة من بايع من الصحابة والتابع
 وقعت على اإلكراه

إن الناظر يف األخبار الصحيحة يف أخذ البيعة ليزيد بن معاوية 

يدرك أهنا جاءت بالرتغيب تارة وبالرتهيب تارة، فمنهم من ُهدد 

  بالقتل، ومنهم من كاد يؤخذ، ومنهم من كادت عنقه ترضب!

 مروان ابن احلكم يأمر بأخذ عبد الرمحن ابن أبي بكر

حدثنا موسى بن إسَمعيل، حدثنا أبو عوانة، ري: قال اإلمام البخا

عن أيب بِّش، عن يوسف بن ماهك، قال: كان مروان عىل احلجاز استعمله 

معاوية فخطب، فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال 

 ، فدخل بيت عائشة فلمفقال: خذوهله عبد الرمحن بن أيب بكر شيئا، 

ِذي َقاَل لَِوالَِدْيِه ُأفٍّ ن هذا الذي أنزل اهلل فيه، يقدروا، فقال مروان: إ ﴿َوالَّ

فقالت عائشة من وراء احلجاب: ما أنزل اهلل فينا شيئا من  ،َلُكََم َأَتِعَدانِنِي﴾

 .(1)القرآن إال أن اهلل أنزل عذري

                                                           

 (4827، برقم )133، صفحة 6صحيح البخاري، جزء  (1)
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 تهديد عبد اهلل بن عمر بالقتل إن مل يبايع 
ب أيب عن أيو وحدثنا وهب قال حدثنيقال خليفة بن خياط: 

فذكر ابن عمر فقال: واهلل ليبايعن أو عن نافع قال: خطب معاوية 

فخرج عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر إىل أبيه فأخربه وسار إىل مكة  ألقتلنه

ثالثا فلَم أخربه بكى ابن عمر، فبلغ اخلرب عبد اهلل بن صفوان فدخل 

د ما تريد أتريعىل ابن عمر فقال: أخطب هذا بكذا؟ قال: نعم. فقال: 

قتاله؟ فقال: يا بن صفوان الصرب خْي من ذلك. فقال ابن صفوان: 

واهلل لئن أراد ذلك ألقاتلنه. فقدم معاوية مكة فنزل ذا طوى، فخرج 

إليه عبد اهلل بن صفوان فقال: أنت الذي تزعم أنك تقتل ابن عمر إن 

 .(1)همل يبايع البنك؟ فقال: أنا أقتل ابن عمر؟ إين واهلل ال أقتل

                                                           

 .214، صفحة 1تاريخ خليفة بن خياط، جزء إسناده صحيح ،  (1)
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 إن عارضوا تهديد كبار الصحابة بالقتل
 بيعة يزيد بن معاوية

جاء يف خرب جويرية بن أسَمء عن أشياخه من أهل املدينة فيَم 

ندك فهل ع حني لقيهم يف مكة:ملسو هيلع هللا ىلص قاله معاوية لكبار أصحاب النبي 

قال: ال، قال: فأنتم، قالوا: ونحن أيضا، قال: إما ال، فإين  غْي هذا؟

وإنه قد كان يقوم منكم  ،أنه قد أعذر من أنذر ،دم إليكمأحببت أن أتق

 ،القائم إيل فيكذبني عىل رؤوس الناس فأحتمل له ذلك وأصفح عنه

وإين  ،وإين قائم بمقالة إن صدقت فيل صدقي وإن كذبت فعيل كذيب

أقسم لكم باهلل لئن رد عيل منكم إنسان كلمة يف مقامي هذا ال ترجع 

ثم دعا  ،فال يرعني رجل إال عىل نفسه ، رأسهإليه كلمته حتى يسبق إيل

أقم عىل رأس كل رجل من هؤالء رجلني من  :صاحب حرسه فقال

فإن ذهب رجل يرد عيل كلمة يف مقامي هذا بصدق أو كذب  ،حرسك

 .(1)فليرضباه بسيفيهَم

                                                           

 .216، صفحة 1إسناده صحيح، تاريخ خليفة بن خياط، جزء  (1)
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مروان بن احلكم يشري على الوليد بن عتبة بأخذ 
 ارب أعناقهمالبيعة من احلسني وابن الزبري وإال فليض

وحدثني وهب قال، حدثني جويرية بن قال خليفة بن خياط: 

أسَمء قال: سمعت أشياخنا من أهل املدينة ما ال أحيص حيدثون: أن 

ه، معاوية تويف ويف املدينة يومئذ الوليد بن عتبة بن أيب سفيان، فأتاه موت

فبعث إىل مروان بن احلكم وناس من بني أمية فأعلمهم الذي أتاه، 

قال مروان: ابعث الساعة إىل احلسني وابن الزبْي فإن بايعا وإال ف

 فارضب أعناقهَم.

قلت: قد مىض أن معاوية جعل ابنه ويل عهده قال الذهبي: 

بعده، وأكره الناس عىل ذلك، فلَم تويف مل يدخل يف طاعة يزيد: احلسني 

 .(1)بن عيل، وال عبد اهلل بن الزبْي، وال من شايعهَم

                                                           

 .167، صفحة 4تاريخ اإلسالم، جزء  (1)
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واعلم أنه ما ريض ببيعة يزيد فيمن يعول وزي: قال ابن اجل

عليه، حتى العوام أنكروا ذلك غْي أهنم سكتوا خوًفا عىل انفسهم! 

 . (1)والعلَمء حيكمون بصحة اإلمامة إذا وقعت قهًرا ملوضع الرضورة

وما روي عن ابن عمر من اإلقرار بالسمع قال ابن الوزير: 

ق، بعد إحداث يزيد خمتارا غْي مت والطاعة ليزيد فال سبيل إىل أنه قاله

وكيف ال يتقي وقد طلب يزيد الناس البيعة عىل أهنم عبيد، وأمر 

 .(2)برضب رقبة من ذكر البيعة عىل كتاب اهلل

ويل عهده، وأكره الناس عىل ذلك  (3)جعله أبوهقال السيوطي: 

 .(4)كَم تقدم

                                                           

 .78، صفحة 1الرد عىل املتعصب العنيد، جزء  (1)

 .136، صفحة 8العواصم والقواصم، جزء  (2)

 أي معاوية. (3)

 .156حة ، صف1تاريخ اخللفاء، جزء  (4)
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ا مني إذوال أظن أن أمره كان خافًيا عىل أجلة املسلقال األلويس: 

ذاك ولكن كانوا مغلوبني مقهورين مل يسعهم إال الصرب ليقيض اهلل أمرا كان 

 .(1)مفعوال

 بإزاء هذه الفتنة اىل ثالثة أقسام:ملسو هيلع هللا ىلص قلت: كان اجتهاد أصحاب النبي 

 وأهل العراق وابن الزبْي وأهل مكة رفضوا بيعة   فإالمام احلسني

 يزيد بن معاوية ومل يريا الرخصة يف السكوت.

 ريض اهلل عنهم–ابن عمر وأهل املدينة من الصحابة والتابعني و- 

 أخذوا بالرخصة صيانة لدمائهم.

 .وبقي ابن عباس يف مكة مل يبايع الحد حتى يستتب األمر 

 .(2)ومل ينكر بعضهم عىل بعض يف اإلجتهاد 

 .وتويف عبد الرمحن ابن أيب بكر الصديق قبل ذلك

                                                           

 .229، صفحة 13روح املعاين، جزء  (1)

وما ورد يف إنكار أو منع بعض الصحابة عىل احلسني قيامه عىل يزيد بن معاوية فهي أخبار  (2)

كتاب قيام اإلمام احلسني عىل الدولة اليزيدية لشيخنا أمحد بن   -إن شئت–ال تثبت. راجع 

 عبد الستار النجار.
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 الباب الثالث

  ملسو هيلع هللا ىلصبار النبي ما جاء يف إخ

 بهالك أمته على يدي أغيلمة
 سفهاء من قريش 

 
 

                 
 

 

          



40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



41 
 

 ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي 
 هالك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء

حدثنا موسى ابن إسَمعيل حدثنا عمرو قال اإلمام البخاري: 

 تبن حييى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخربين جدي قال: كن

و باملدينة ومعنا مروان، قال أبملسو هيلع هللا ىلص جالسا مع أيب هريرة يف مسجد النبي 

هلكة أمتي عىل يدي غلمة »هريرة سمعت الصادق املصدوق يقول: 

فقال مروان: لعنة اهلل عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو «. من قريش

شئت أن أقول بني فالن وبني فالن لفعلت. فكنت أخرج مع جدي 

ني ملكوا بالشام فإذا رآهم غلَمنا أحداثا قال لنا: إىل بني مروان ح

  .(1)عسى هؤالء أن يكونوا منهم قلنا: أنت أعلم

  

                                                           

 (.7058، برقم )47صفحة ، 9صحيح البخاري، جزء  (1)
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 يف بيان أن ذلك من عالمات النبوة        
 .(1)باب عالمات النبوة يف اإلسالمقال اإلمام البخاري: 

حدثني حممد بن عبد الرحيم، حدثنا أبو معمر إسَمعيل بن 

أبو أسامة، حدثنا شعبة، عن أيب التياح، عن أيب زرعة، إبراهيم، حدثنا 

 هيلك الناس: »ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة ريض اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل 

لو أن الناس »قالوا: فَم تأمرنا؟ قال: « هذا احلي من قريش

 .(2)«اعتزلوهم

  

                                                           

 .191، صفحة 4صحيح البخاري، جزء  (1)

 (.3604برقم ) 199، صفحة 4صحيح البخاري، جزء  (2)
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 يف بيان أن أول الغلمة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 

وأن ر أن املذكورين من مجلتهم والذي يظه قال ابن حجر:

أوهلم يزيد كام دل عليه قول أيب هريرة رأس الستني وإمارة الصبيان فان 

يزيد كان غالبا ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار ويوليها األصاغر 

 (1) .من أقاربه

لعنة اهلل عليهم من أغيلمة ، والعجب من قال البدر العيني: 

كورين مع أن الظاهر أهنم من ولده ، فكأن اهلل لعن مروان الغلمة املذ

تعاىل أجرى ذلك عىل لسانه ليكون أشد يف احلجة عليهم لعلهم 

يتعظون، وقد وردت أحاديث يف لعن احلكم والد مروان وما ولد ، 

أخرجها الطرباين وغْيه. قوله: فكنت أخرج مع جدي قائل ذلك 

 ص الشام مع أهنم ملاعمرو بن حييى. قوله: حني ملكوا بالشام إنَم خ

ولوا اخلالفة ملكوا غْي الشام أيضا ألهنا كانت مساكنهم من عهد 

وأوهلم يزيد عليه ما معاوية. قوله: أحداثا مجع حديث أي: شبانا، 

                                                           

 .10، صفحة 13فتح الباري، جزء  (1)



44 
 

يستحق وكان غالبا ينزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار ويوليها 

  .(1)األصاغر من أقاربه

: هذا احلديث -اهلل عليهمرمحة -قال علَمؤنا قال القرطبي: 

يدل عىل أن أبا هريرة كان عنده من علم الفتن العلم الكثْي، والتعيني 

عىل من حيدث عنه الِّش الغزير، أال تراه يقول لو شئت قلت لكم هم 

بنو فالن وبنو فالن، لكنه سكت عن تعيينهم خمافة ما يطرأ من ذلك 

اد ية، وعبيد اهلل بن زييزيد بن معاو -واهلل أعلم-وكأهنم من املفاسد، 

، فقد صدر عنهم من ومن تنزل منزلتهم من أحداث ملوك بني أمية

وسبيهم، وقتل خيار املهاجرين واألنصار ملسو هيلع هللا ىلص قتل أهل بيت رسول اهلل 

باملدينة وبمكة وغْيها، وغْي خاف ما صدر عن احلجاج، وسليَمن بن 

الناس  عبد امللك، وولده من سفك الدماء، وإتالف األموال، وإهالك

باحلجاز والعراق وغْي ذلك، وباجلملة وغْي ذلك، وباجلملة فبنو أمية 

كوا يف أهل بيته وأمته باملخالفة والعقوق، فسفملسو هيلع هللا ىلص قابلوا وصية النبي 

                                                           

 .180، صفحة 24عمدة القاري، جزء  (1)
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دماءهم وسبوا نساءهم وأرسوا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا 

 ملسو هيلع هللا ىلصفضلهم ورشفهم واستباحوا لعنهم وشتمهم، فخالفوا رسول اهلل 

 وقابلوه بنقيض مقصودة وأمنيته، فواخجلتهم إذا وقفوا بنييف وصيته 

 .(1)يديه، وافضحيتهم يوم يعرضون عليه، واهلل أعلم

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1114، صفحة 1التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة، جزء  (1)
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 ملسو هيلع هللا ىلصين عن رسول اهلل ءما جاء عن أبي هريرة يف الوعا

حدثنا إسَمعيل قال حدثني أخي عن ابن أيب قال االمام البخاري: 

 ملسو هيلع هللا ىلصت من رسول اهلل ذئب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال: حفظ

 .(1)وعاءين فأما أحدمها فبثثته وأما اآلخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم

قوله )قطع هذا البلعوم( زاد يف رواية املستميل قال قال ابن حجر: 

: الُبلعوم جمرى الطعام، وهو بضم املوحدة، -يعني املصنف-أبو عبد اهلل 

 -يعني رأسه-طع هذا وكني بذلك عن القتل، ويف رواية اإلسَمعييل لق

ومحل العلَمء الوعاء الذي مل يبثه عىل األحاديث التي فيها تبيني أسامي أمراء 

وقد كان أبو هريرة يكنى عن بعضه وال يرصح السوء واحواُلم وزمنهم، 

به خوفا عىل نفسه منهم، كقوله أعوذ باهلل من رأس الستني وإمارة الصبيان 

 هنا كان  ننة نتني من اهلررة وانترا يشري إىل خالفة يزيد بن معاوية أل

 (2)اهلل دعاء أيب هريرة فامت قبلها بسنة

                                                           

 (.120، برقم )35فحة ، ص1صحيح البخاري، جزء  (1)

 .216، صفحة 1فتح الباري، جزء  (2)
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 ما جاء عن أبي هريرة يف إمارة الصبيان
حدثنا آدم بن أيب إياس قال: حدثنا ابن قال اإلمام البخاري: 

أيب ذئب قال: حدثنا سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يتعوذ 

 .(1)من إمارة الصبيان والسفهاء
ومها إنَم يقوالن مثل هذا اليشء سمعاه من النبي قال البيهقي: 

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلص

قال ابن بطال جاء املراد باُلالك مبينا يف حديث قال ابن حجر: 

آخر أليب هريرة أخرجه عيل بن معبد وبن أيب شيبة من وجه آخر عن 

أيب هريرة رفعه أعوذ باهلل من إمارة الصبيان قالوا وما إمارة الصبيان 

ل إن أطعتموهم هلكتم أي يف دينكم وإن عصيتموهم أهلكوكم أي قا

يف دنياكم بإزهاق النفس أو بإذهاب املال أو هبَم ويف رواية بن أيب شيبة 

أن أبا هريرة كان يميش يف السوق ويقول اللهم ال تدركني سنة ستني 

                                                           

 (66، برقم )37، صفحة 1إسناده صحيح، األدب املفرد، جزء  (1)

 .466، صفحة 6دالئل النبوة، جزء  (2)
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وال إمارة الصبيان ويف هذا إشارة إىل أن أول األغيلمة كان يف سنة 

فإن يزيد بن معاوية انتخلف فيها وبقي إىل ننة هو كذلك ستني و

فَمت ثم ويل ولده معاوية ومات بعد أشهر وهذه الرواية  أربع ونتني

ختصص رواية أيب زرعة عن أيب هريرة املاضية يف عالمات النبوة بلفظ 

هيلك الناس هذا احلي من قريش وإن املراد بعض قريش وهم 

د أهنم هيلكون الناس بسبب طلبهم األحداث منهم ال كلهم واملرا

امللك والقتال ألجله فتفسد أحوال الناس ويكثر اخلبط بتوايل الفتن 

وأما قوله لو أن الناس اعتزلوهم حمذوف  ملسو هيلع هللا ىلصوقد وقع األمر كَم أخرب 

اجلواب وتقديره لكان أوىل هبم واملراد باعتزاُلم أن ال يداخلوهم وال 

 .(1)نيقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفت

 

 

 

                                                           

 .10، صفحة 13فتح الباري، جزء  (1)
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 الباب الرابع
 يف بيان أن يزيد بن معاوية

 كان ينتزع الشيوخ ويويل األصاغر
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 ما جاء يف تولية يزيد بن معاوية لألصاغر    

فان يزيد كان غالًبا ينتزع الشيوخ من إمارة قال ابن حجر: 

 (1).البلدان الكبار ويوليها األصاغر من أقاربه

 عن الكوفة عزل النعمان بن بشري
 وتولية عبيد اهلل بن زياد

 فيها  بعث احلسني بن عيل بن أيبقال خليفة بن خياط: 

طالب ابن عمه مسلم بن عقيل بن أيب طالب إىل أهل الكوفة 

ليبايعوه، فبايعه ناس كثْي، فجمع يزيد بن معاوية لعبيد اهلل بن 

                                                           

 .10، صفحة 13فتح الباري، جزء  (1)
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، فخرج بأهل العراق فقتل مسلم بن عقيل (1)زياد العراق

 .(2)بن عروة املرادي وهانئ

                                                           

ن بشْي ابن النعَمن بقال الذهبي: عىل الكوفة النعَمن ابن بشْي. وكان عبيد اهلل بن زياد عىل إمرة البرصة، و (1)

وابن صاحبه، أبو عبد اهلل. ويقال: أبو حممد، األنصاري ملسو هيلع هللا ىلص سعد بن ثعلبة، األمْي العامل، صاحب رسول اهلل 

 يمسنده مائة وأربعة عِّش حديثا. اتفقا له عىل مخسة، وانفرد البخار. اخلزرجي، ابن أخت عبد اهلل بن رواحة

 . شهد أبوه بدرا . بحديث، ومسلم بأربعة

 وعد من الصحابة الصبيان  باتفاق.ملسو هيلع هللا ىلص وولد النعَمن سنة اثنتني وسمع من النبي 

حدث عنه: ابنه حممد، والشعبي، ومحيد بن عبد الرمحن الزهري، وأبو سالم ممطور، وسَمك بن حرب، وسامل بن 

 . ه حبيب بن سامل، وعدةأيب اجلعد، وأبو قالبة، وأبو إسحاق السبيعي، وموال

 وكان من أمراء معاوية، فواله الكوفة مدة، ثم ويل قضاء دمشق بعد فضالة ثم ويل إمرة محص.

 . قال البخاري: ولد عام اُلجرة

ون وهم يف الديوان عِّش-قيل: وفد أعشى مهدان عىل النعَمن وهو أمْي محص، فصعد املنرب ، فقال: يا أهل محص 

من أهل العراق والِّشف جاء يسرتفدكم ، فَم ترون ؟ قالوا : أصلح اهلل األمْي، احتكم له، هذا ابن عمكم  -ألفا

فأبى عليهم. قالوا: فإنا قد حكمنا له عىل أنفسنا بدينارين دينارين. قال: فعجلها له من بيت املال أربعني ألف 

 . دينار

قيل: إن النعَمن ملا دعا أهل محص  . من أخطب من سمعت -واهلل-قال سَمك بن حرب: كان النعَمن بن بشْي 

 . إىل بيعة ابن الزبْي ذبحوه

 اهلل عنه . ريض-وقيل: قتل بقرية بْيين قتله خالد بن خيل بعد وقعة مرج راهط يف آخر سنة أربع وستني 

 .231، صفحة 1تاريخ خليفة بن خياط، جزء  (2)
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 عزل الوليد بن عتبة عن املدينة
 وتولية عمرو بن سعيد بن العاص

مضان يف هذه السنة، يف رقال ابن كثْي يف أحداث سنة ستني. : 

فريطه، لت ;منها، عزل يزيد بن معاوية الوليد بن عتبة عن إمرة املدينة

ملدينة يف ، فقدم ا(1)وأضافها إىل عمرو بن سعيد بن العاص نائب مكة

، وسلط عمرو وكان مفوها متكربا -وقيل: يف ذي القعدة  -رمضان 

عىل حربه وجرده له، وجعل  -وكان عدوا ألخيه عبد اهلل-بن الزبْي 

 .(2)عمرو بن سعيد يبعث البعوث إىل مكة حلرب عبد اهلل بن الزبْي

 

 

 

                                                           

عيد مية لعمر بن سوسلم يزيد بن معاوية إمرة احلجاز كربيات األمصار اإلسال (1)

 املجرم الفاسق لتصفية خصومه ممن عارض البيعة.

 .470، صفحة 11البداية والنهاية، جزء  (2)



54 
 

 يف بيان األصاغر الذين تولوا هلكة األمة
 

 عبيد اهلل بن زياد
أمْي العراق، أبو  عبيد اهلل بن زياد بن أبيه أبو حفصلذهبي: قال ا

ويل البرصة سنة مخس ومخسني، وله ثنتان وعِّشون سنة، وويل .حفص

وكان .خراسان، فكان أول عريب قطع جيحون، وافتتح بيكند، وغْيها

وقيل: كانت أمه مرجانة من بنات ملوك  .مجيل الصورة، قبيح الرسيرة

 .(1)الفرس

 اجلوشن أبو السابغة الضبابي مشر بن ذي
 .عن أبيه .شمر بن ذي اجلوشن، أبو السابغة الضبابىقال الذهبي: 

 .وعنه أبو إسحاق السبيعى

وقد قتله أعوان  .ليس بأهل للرواية، فإنه أحد قتلة احلسني ريض اهلل عنه

 .املختار

                                                           

 .545، صفحة 3سْي أعالم النبالء، جزء  (1)
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روى أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق قال: كان شمر يصىل معنا، ثم 

 .للهم إنك تعلم أنى رشيف فاغفر ىليقول: ا

ال: ؟ قملسو هيلع هللا ىلصقلت: كيف يغفر اهلل لك وقد أعنت عىل قتل ابن رسول اهلل 

وحيك! فكيف نصنع؟ إن أمراءنا هؤالء أمرونا بأمر فلم نخالفهم، ولو 

 .خالفناهم كنا رشا من هذه احلمر السقاة

 .(1)إن هذا لعذر قبيح، فإنَم الطاعة يف املعروف: -الذهبي–قلت 

 مرو بن سعيد بن العاص املعروف باألشدقع
وعمرو بن سعيد هو ابن العايص بن سعيد بن قال ابن حجر: 

العايص بن أمية القريش األموي، يعرف باألشدق، وليست له صحبة، 

 (2)وال كان من التابعني بإحسان

وال كرامة للطيم الشيطان رشطي الفاسق  وقال ابن حزم عنه:

بَم سمعه ذلك ملسو هيلع هللا ىلص ب رسول اهلل يريد أن يكون أعلم من صاح

وإنا هلل وإنا إليه ملسو هيلع هللا ىلص من فم رسول اهلل  -ريض اهلل عنه  -الصاحب 

                                                           

 .280، صفحة 2ميزان االعتدال، جزء  (1)

 .198، صفحة 1فتح الباري، جزء (2)
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راجعون، عىل عظيم املصاب يف اإلسالم ثم عىل تضاعف املصيبة ممن 

شاهده حيتج يف هذه القصة بعينها بقول الفاسق عمرو بن سعيد 

لضعفاء بأنه ا ثم يتكلم يف دين اهلل تعاىل، ويغرملسو هيلع هللا ىلص معارضة لرسول اهلل 

 إال الفاسق عمرو بن سعيد،ملسو هيلع هللا ىلص عامل، وما العايص هلل تعاىل ولرسوله 

ومن واله وقلده، وما حامل اخلربة يف الدنيا واآلخرة إال هو، ومن 

 .(1)أمره وأيده، وصوب قوله؟ 

وإنَم خالف يف ذلك عمرو بن سعيد الفاسق قال ابن القيم عنه: 

 .(2)يه وهواهبرأملسو هيلع هللا ىلص  وشيعته، وعارض نص رسول اهلل 

ي
ّ
 مسلم بن عقبة املر

مسلم بن عقبة  بن رباح بن أسعد بن ربيعة بن عامر قال ابن حجر: 

بن مالك بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف املّري، أبو عقبة، األمْي 

 من قبل يزيد بن معاوية عىل اجليش الذين غزوا املدينة يوم احلّرة.

                                                           

 .150، صفحة 11املحىل باآلثار، جزء  (1)

 .389، صفحة 3املعاد يف هدي خْي العباد، جزء زاد  (2)
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شهد صفني مع معاوية، ، وملسو هيلع هللا ىلصذكره ابن عساكر، وقال: أدرك النبي 

وكان عىل الرّجالة. وعمدته يف إدراكه أنه استند إىل ما أخرجه حممد بن 

سعد يف الطبقات عن الواقدي بأسانيده، قال: ملا بلغ يزيد بن معاوية 

أن أهل املدينة أخرجوا عامله من املدينة وخلعوه وّجه إليهم عسكرا 

ني يخ ابن بضع وتسعأمّر عليهم مسلم بن عقبة املري، وهو يومئذ ش

سنة، فهذا يدل عىل أنه كان يف العهد النبوي كهال، وقد أفحش مسلم 

القول والفعل بأهل املدينة، وأرسف يف قتل الكبْي والصغْي حتى 

سموه مرسًفا، وأباح املدينة ثالثة أيام لذلك، والعسكر ينهبون 

يزيد لويقتلون ويفجرون، ثم رفع القتل، وبايع من بقي عىل أهنم عبيد 

بن معاوية، وتوجه بالعسكر إىل مكة ليحارب ابن الزبْي لتخّلفه، عن 

البيعة ليزيد فعوجل باملوت، فَمت بالطريق، وذاك سنة ثالث وستني، 

واستمر اجليش إىل مكة، فحاِصوا ابن الزبْي، ونصبوا املنجنيق عىل 

 أيب قبيس، فجاءهم اخلرب بموت يزيد بن معاوية، وانرصفوا، وكفى اهللَّ

ساكر ولوال ذكر ابن عاملؤمنني القتال. والقصة معروفة يف التواريخ، 
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ملا ذكرته كام تقدم يف االعتذار عن ذكر مثل هذا يف ترمجة عبد الرمحن 

 .(1)بن ملرم

 احلصني بن منري السكوني
حصني بن نمْي الكندي ثم السكوين  -متييزقال ابن حجر: 

يش ه ابنه يزيد كان عىل اجلاحلميص. روى عن بالل موىل أيب بكر. وعن

الذين قاتلوا بن الزبْي بمكة، ويقال أنه أحرق الكعبة. قلت: كان أحد 

أمراء يزيد بن معاوية يف وقعة احلرة، وكان األمر إىل مسلم بن عقبة 

املزين، فلَم ظعن عن املدنية أخذه اهلل فاستخلف عىل اجليش حصينا 

ذ اهلل يزيد يق ومل يلبثوا أن أخهذا فحاِص بن الزبْي ورموا البيت باملنجن

بن معاوية فجاءهم اخلرب بموته فأخذ حصني األمان من بن الزبْي 

ودخلوا احلرم ثم رحلوا إىل الشام وفرق البخاري بني حصني بن نمْي 

                                                           

 .232، صفحة 6اإلصابة يف متييز الصحابة، جزء  (1)
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الراوي عن بالل وبني حصني بن نمْي األمْي وهو األظهر عندي 

 .(1)وكذلك ذكر بن حبان يف الثقات الراوي عن بالل

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .392، صفحة 2هتذيب التهذيب، جزء  (1)
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 الباب اخلامس
  ملسو هيلع هللا ىلصهلكة أمة النبي 

 على يد أغيلمة سفهاء
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 ما جاء يف هلكة اإلمام احلسني وأهل العراق
 

 مناقب اإلمام احلسني رضي اهلل عنه
حدثني حييى بن معني، وصدقة، قاال: قال اإلمام البخاري: 

 ه، عنأخربنا حممد بن جعفر، عن شعبة، عن واقد بن حممد، عن أبي

أهل  يف ملسو هيلع هللا ىلصابن عمر ريض اهلل عنهَم، قال: قال أبو بكر: ارقبوا حممدا 

 .(1)بيته

حدثني حممد بن احلسني بن إبراهيم، وقال اإلمام البخاري: 

قال: حدثني حسني بن حممد، حدثنا جرير، عن حممد، عن أنس بن 

مالك ريض اهلل عنه، أيت عبيد اهلل بن زياد برأس احلسني عليه السالم، 

جعل يف طست، فجعل ينكت، وقال يف حسنه شيئا، فقال أنس: كان ف

 .(2)، وكان خمضوبا بالوسمةملسو هيلع هللا ىلصأشبههم برسول اهلل 

                                                           

 (.3751، برقم )20صفحة  5صحيح البخاري، جزء  (1)

 (.3748، برقم )26، صفحة 5صحيح البخاري، جزء  (2)
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حدثنا عمر بن حممد بن احلسن وقال اإلمام البخاري: 

األسدي، حدثنا أيب، حدثنا إبراهيم بن طهَمن، عن حممد بن زياد، عن 

ند يؤتى بالتمر عملسو هيلع هللا ىلص قال: كان رسول اهلل  -ريض اهلل عنه–أيب هريرة 

ِِصام النخل، فيجيء هذا بتمره، وهذا من متره، حتى يصْي عنده كوًما 

من متر، فجعل احلسن واحلسني  يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدمها 

قال: فأخرجها من فيه، فملسو هيلع هللا ىلص مترة فجعلها يف فيه، فنظر إليه رسول اهلل 

 .(1)ال يأكلون الصدقة؟ملسو هيلع هللا ىلص أما علمت أن آل حممد 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.1485قم )، بر126، صفحة 2صحيح البخاري، جزء  (1)
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 يام اإلمام احلسني على الدولة اليزيديةق
وحدثني وهب قال، حدثني جويرية بن قال خليفة بن خياط: 

أسَمء قال: سمعت أشياخنا من أهل املدينة ما ال أحيص حيدثون: أن 

ه، معاوية تويف ويف املدينة يومئذ الوليد بن عتبة بن أيب سفيان، فأتاه موت

أمية فأعلمهم الذي أتاه،  فبعث إىل مروان بن احلكم وناس من بني

فقال مروان: ابعث الساعة إىل احلسني وابن الزبري فإن بايعا وإال 

وقد هلك عبد الرمحن بن أيب بكر قبل ذلك  فأتاه  فارض  أعناقهام.

ابن الزبْي فنعى له معاوية، وترحم عليه وجزاه خًْيا. فقال له: بايع، 

اهنا. فرتقى املنرب قال: ما هذه ساعة مبايعة، وال مثيل يبايعك ه

فأبايعك ويبايعك الناس عالنية غْي رس. فوثب مروان فقال: ارضب 

عنقه فإنه صاحب فتنة ورش. قال: إنك ُلتاك يا ابن الزرقاء، واستبَّا. 

ا كريًَم، فأخرجا  فقال الوليد: أخرجومها عني. وكان رجاًل رفيًقا رسيًّ

حتى  لم يف يشءعنه، فجاء احلسني بن عيل عىل تلك احلال، فلم يك
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رجعا مجيًعا ورجع مروان إىل الوليد فقال: واهلل ال تراه بعد مقامك إال 

  .(1)حيث يسوءك
فلَم رأى يزيد بن معاوية تسامح الوليد بن عتبة مع   قلت:  

اإلمام احلسني وابن الزبْي عزله ووىل عمر بن سعيد بن العاص 

 املعروف باألشدق.

  

                                                           

 .232، صفحة 1تاريخ خليفة بن خياط، جزء إسناده صحيح،  (1)
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 عروةهالك مسلم بن عقيل وهانئ بن 
 وقتال أهل العراق 

حدثنا سعيد بن سليَمن، ثنا عباد بن العوام، قال البالذري: 

عن حصني، أن أهل الكوفة كتبوا إىل احلسني: إنا معك ومعنا مائة ألف 

سيف ، فبعث إليهم مسلم بن عقيل، فنزل بالكوفة دار هانئ بن عروة، 

فكتف  رفبعث إليه ابن زياد، فأتى فرضبه بقضيب كان معه، ثم أم

  .(1)فرضبت عنقه، فبلغ ذلك مسلم بن عقيل، فخرج يف ناس كثْي

فحدثني هالل بن يساف  قال: لقد تفرقوا عنه، فلَم قّلت قال حصني: 

األقوات  قيل البن زياد: ما نرى معه كبْي أحد. فأمر فرفعت حرادي 

فيها النار حتى نظروا فإذا ليس مع مسلم إال قدر مخسني، فقال ابن 

نهض فلناس: متيزوا أرباًعا، فانطلق كل قوم إىل رأس ربعهم، زياد ل

                                                           

قال شيخنا أمحد النجار يف كتابه قيام اإلمام احلسني: من هنا يكون اخلرب  (1)

موصواًل؛ ألن حصينًا وإن كان أدرك الواقعة إال أنه حّدث ببعض األحداث 

 بالًغا وببعضها موصواًل.
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فررح مسلم جراحة، وقتل ناس من ، (1)إليهم قوم قاتلوا مع مسلم

، وجلأ إىل دار من دور كندة، فجاء رجل إىل حممد بن األشعث أصحابه

وهو جالس عند ابن زياد فأخربه بذلك، فقال البن زياد: إنه قال يل إن 

الن. فقال: ائتوين به. فدخل عليه وهو عند امرأة قد مسلًَم يف دار ف

أوقدت ناًرا، فهي تغسل عنه الدم فقالوا له: انطلق إىل األمْي. فقال: 

عفًوا؟ قالوا: ما نملك ذلك. فانطلق معهم، فلَم رآه أمر به فكتف، 

وقال: أجئت يا ابن حلية لتنزع سلطاين؟ وأمر به فرضبت عنقه، قال: 

 عقيل، وهي أم ولد.  وحلية، أم مسلم بن

 

                                                           

هل العراق مل خيذلوا احلسني وابن عقيل، فإهنم قاموا ويف هذا داللة عىل أن أ (1)

وقاتلوا مع مسلم، وبذلوا من كربائهم ما اتصل إلينا خربه كهانئ بن عروة سيد 

 من سادات الكوفة.
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ا    
ً
ا على الكوفة متهيد

ً
 األصاغر يضربون حصار

 لقتل اإلمام احلسني
وحدثنا سعدويه، ثنا عباد بن العوام، حدثني قال البالذري: 

حصني، حدثني هالل بن إساف قال: أمر ابن زياد فأخذ ما بني واقصة 

ج، رإىل طريق الشام إىل طريق البرصة، فال يرتك أحد يلج وال خي

فانطلق احلسني يسْي نحو طريق الشام يريد يزيد بن معاوية، فتلقته 

 .(1)اخليول فنزل كربالء

 األصاغر يقتلون اإلمام احلسني رضي اهلل عنه   
حدثني حممد بن احلسني بن إبراهيم قال، قال اإلمام البخاري: 

حدثني حسني بن حممد، حدثنا جرير، عن حممد، عن أنس بن مالك 

اهلل بن زياد برأس احلسني بن عيل فجعل يف طست، فجعل أيت عبيد 

                                                           

 .173، صفحة 3أنساب األرشاف، جزء إسناده صحيح،  (1)
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، ملسو هيلع هللا ىلصينكت وقال يف حسنه شيًئا، فقال أنس: كان أشبههم برسول اهلل 

 .(1)وكان خمضوًبا بالوسمة

 يف بيان من هلك من أصحاب اإلمام احلسني
 رمحة اهلل عليهم

حدثنا عيل بن عبد العزيز، ثنا إسحاق بن قال الطرباين: 

ين، ثنا سفيان بن عيينة، عن أيب موسى، عن احلسن، إسَمعيل الطالقا

هل ستة عِّش رجال من أ -ريض اهلل عنه-قال: قتل مع احلسني بن عيل 

بيته، واهلل ما عىل ظهر األرض يومئذ أهل بيت يشبهون. قال سفيان: 

 .(2)ومن يشك يف هذا؟

ل مقتقال خليفة بن خياط يف أحداث سنة إحدى وستني: 

ها قتل احلسني بن عيل بن أيب طالب )رمحة اهلل احلسني وأصحابه. في

عليه( يوم األربعاء لعِّش خلون من املحرم يوم عاشوراء سنة إحدى 

                                                           

 (.3748، برقم )26، صفحة 5صحيح البخاري، جزء  (1)

 .118، صفحة 3جم الكبْي، جزء إسناده صحيح، املع (2)
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وستني، وقتل معه جعفر بن عيل بن أيب طالب. قال أبو عبيدة: قتل 

معه جعفر بن عيل بن أيب طالب، أمه أم البنني بنت حزام ابن خالد من 

 أبو احلسن: وقتل معه عثَمن بن عيل، بني الوحيد أحد بني كالب. قال

أمه أم البنني أيضا. قال أبو عبيدة وأبو احلسن: وقتل معه العباس 

األصغر، وحممد بن عيل األصغر ابنا عيل بن أيب طالب، أمهَم لبابة بنت 

عبيد اهلل بن العباس. وقال أبو احلسن: أمه أم ولد. وقال أبو عبيدة 

ت ني بن عيل، أمه ليىل، أو لبني بنوأبو احلسن: قتل معه عيل بن حس

أيب مرة بن عروة بن مسعود بن عامر بن معتب الثقفي، وأمها ميمونة 

بنت أيب سفيان أبن حرب بن أمية. قال أبو احلسن: وقتل معه عبيد اهلل 

بن عيل بن أيب طالب، أمه الرباب بنت امرئ القيس من كلب، وقتل 

عيل  معه القاسم ابن حسن بنمعه أبو بكر بن عيل بن أيب طالب، وقتل 

بن أيب طالب، وحممد بن عبد اهلل بن جعفر، أمه اخلوصاء بنت خصف 

ابن ثقف بن ربيعة بن عائذ من بني تيم الالت بن ثعلبة بن عكابة، 

ومسلم بن عقيل ابن أيب طالب أمه فتاة تدعى حلبة. وعبد الرمحن بن 
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بن أيب  قية بنت عيلمسلم أمه فتاة. وعبد اهلل بن مسلم بن عقيل، أمه ر

 طالب، وحممد بن أيب سعيد بن عقيل بن ايب طالب.

ويف ما سقناه من األخبار الصحيحة، عن يزيد بن معاوية يف  قلت:

ولية عمرو وت -ريض اهلل عنه–عزل الوليد بن عتبة والنعَمن بن بشْي 

بن سعيد بن العاص وعبيد اهلل بن زياد، داللة واضحه عىل أن يزيد بن 

يدير مقاليد األمور بنفسه، فيستبدل الوالة الذين يتهاونون مع  معاوية

الصحابة بالوالة الفسقة املجرمني الظلمة، وهذا يدل عىل أن يزيد بن 

 معاوية سلط زبانيته لقتل احلسني. 
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 ملسو هيلع هللا ىلصهلكة أهل مدينة رسول اهلل 

 وحرمة أهلها ملسو هيلع هللا ىلصمناقب مدينة رسول اهلل 
هلل بن حممد، حدثنا وهب بن حدثنا عبد اقال اإلمام البخاري: 

جرير، حدثنا أيب، سمعت يونس، عن ابن شهاب، عن أنس ريض اهلل 

، قال: اللهم اجعل باملدينة ضعفي ما جعلت بمكة ملسو هيلع هللا ىلصعنه، عن النبي 

 .(1)من الربكة، تابعه عثَمن بن عمر، عن يونس

حدثنا قتيبة، عن مالك، عن هشام بن قال اإلمام البخاري: 

ته، فأخربملسو هيلع هللا ىلص عائشة قالت: فجئت إىل رسول اهلل  عروة، عن أبيه، عن

فقال: اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها، 

 .(2)وبارك لنا يف مدها وصاعها، وانقل محاها فاجعلها باجلحفة

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز قال اإلمام مسلم: 

يى املازين، عن عباد بن يعني ابن حممد الدراوردي، عن عمرو بن حي

                                                           

 (.1885، برقم )23، صفحة 3صحيح البخاري، جزء  (1)

 (.5654، برقم )116، صفحة 7صحيح البخاري، جزء  (2)
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 قال: إنملسو هيلع هللا ىلص متيم، عن عمه عبد اهلل بن زيد بن عاصم، أن رسول اهلل 

إبراهيم حرم مكة ودعا ألهلها، وإين حرمت املدينة كَم حرم إبراهيم 

مكة، وإين دعوت يف صاعها ومدها بمثيل ما دعا به إبراهيم ألهل 

 .(1)مكة

، عن دثنا جريرحدثنا قتيبة بن سعيد، حقال اإلمام البخاري: 

األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: قال عيل ريض اهلل عنه: 

ما عندنا كتاب نقرؤه إال كتاب اهلل غْي هذه الصحيفة، قال: فأخرجها، 

فإذا فيها أشياء من اجلراحات وأسنان اإلبل، قال: وفيها: املدينة حرم 

ى حمدثا، فعليه لعنة ، فمن أحدث فيها حدثا، أو آو(2)ما بني عْي إىل ثور

                                                           

 (.1360، برقم )991، صفحة 2صحيح مسلم، جزء  (1)

قال أبو عبيد القاسم بن سالم: وأهل املدينة ال يعرفون باملدينة جبال يقال له  (2)

 ثور بمكة فنرى أن احلديث إنَم أصله: ما بني عْي إىل أحد. ثور وإنَم 
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اهلل واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل منه يوم  القيامة ِصف وال 

 .(1)عدل

حدثنا عبد اهلل بن يوسف، أخربنا مالك، قال اإلمام البخاري: 

عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أنه 

: ملسو هيلع هللا ىلص ا، قال رسول اهللكان يقول: لو رأيت الظباء باملدينة ترتع ما ذعرهت

 .(2)ما بني البتيها حرام»

 يف من أحدث يف احلرمملسو هيلع هللا ىلص  ما جاء عن رسول       
حدثنا موسى بن إسَمعيل، حدثنا عبد قال اإلمام البخاري: 

؟ املدينةملسو هيلع هللا ىلص الواحد، حدثنا عاصم، قال: قلت ألنس: أحّرم رسول اهلل 

 دث فيها حدثانعم، ما بني كذا إىل كذا، ال يقطع شجرها، من أح»قال: 

                                                           

 (.6755، برقم )154، صفحة 8صحيح البخاري، جزء  (1)

 (.1873، برقم )21، صفحة 3صحيح البخاري، جزء  (2)
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سى ، قال عاصم: فأخربين مو«فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني

 .(1)بن أنس أنه قال: أو آوى حمدثا

 ملسو هيلع هللا ىلصما جاء يف إثم من كاد أهل مدينة رسول اهلل 
حدثنا حسني بن حريث، أخربنا الفضل، قال اإلمام البخاري: 

  اهللعن جعيد، عن عائشة هي بنت سعد، قالت: سمعت سعدا ريض

، يقول: ال يكيد أهل املدينة أحد، إال انَمع ملسو هيلع هللا ىلصعنه، قال: سمعت النبي 

 .(2)كَم ينَمع امللح يف املاء

حدثنا سليَمن بن داود اُلاشمي، قال: أخربنا قال اإلمام أمحد: 

إسَمعيل بن جعفر قال: أخربين يزيد، عن عبد الرمحن بن أيب صعصعة 

السائب بن خالد أخا بني  األنصاري، أن عطاء بن يسار أخربه، أن

قال: من أخاف أهل املدينة  ملسو هيلع هللا ىلصاحلارث بن اخلزرج أخربه، أن النبي 

                                                           

 (.7306، برقم )100، صفحة 9صحيح البخاري، جزء  (1)

 (1877، برقم )21، صفحة 3صحيح البخاري، جزء  (2)
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ظاملا أخافه اهلل وكانت عليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل 

 .(1)منه عدل وال ِصف

وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا عبيد قال اإلمام مسلم: 

بن زيد، عن أيب عبد اهلل القراظ، قال:  اهلل بن موسى، حدثنا أسامة

: ملسو هيلع هللا ىلصسمعته يقول: سمعت أبا هريرة، وسعدا، يقوالن: قال رسول اهلل 

اللهم بارك ألهل املدينة يف مدهم، وساق احلديث وفيه: من أراد أهلها 

 .(2)بسوء، أذابه اهلل كَم يذوب امللح يف املاء

 

 

 

                                                           

 (.16564، برقم )98، صفحة 27جزء  املسند، (1)

 (.1387، برقم )1008، صفحة 2صحيح مسلم، جزء  (2)
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 ملسو هيلع هللا ىلصوقعة احلرة واستباحة مدينة رسول اهلل 

 عن ابن عباسما روي 
 يف تأويل آية من كتاب اهلل عز وجل

 يف وقعة احلرة
قال وهب بن جرير، قال جويرية، قال يعقوب بن سفيان: 

حدثني ثور بن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: جاء تأويل هذه 

﴿َوَلْو ُدِخَلْت َعَلْيِهْم ِمْن َأْقَطاِرَها ُثمَّ ُسِئُلوا اآلية عىل رأس ستني سنة: 

ا إاِلَّ َيِسًْيا﴾ الْ  ال . قال: ألعطوها يعني إدخِفْتنََة آَلَتْوَها َوَما َتَلبَُّثوا هِبَ

 .(1)بني حارثة أهل الشام عىل أهل املدينة

 ما جاء يف سبب وقعة احلرة

وكان سبب وقعة احلرة أن وفًدا من أهل املدينة قال ابن كثْي: 

ق جائزهتم، وأطلقدموا عىل يزيد بن معاوية بدمشق فأكرمهم وأحسن 

، قريبا من مائة ألف -وهو عبد اهلل بن حنظلة بن أيب عامر  -ألمْيهم 

                                                           

 .327، صفحة 3إسناده صحيح، املعرفة والتاريخ، جزء  (1)
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فلَم رجعوا ذكروا ألهليهم عن يزيد ما كان يقع منه من القبائح يف 

رشبه اخلمر، وما يتبع ذلك من الفواحش التي من أكربها ترك الصالة 

ملنرب اعن وقتها، بسبب السكر، فاجتمعوا عىل خلعه، فخلعوه عند 

النبوي، فلَم بلغه ذلك بعث إليهم رسية، يقدمها رجل يقال له مسلم 

بن عقبة، وإنَم يسميه السلف: مرسف بن عقبة، فلَم ورداملدينة 

، فقتل يف غضون هذه األيام بًِّشا كثْيا حتى كاد (1)استباحها ثالثة أيام

 (2).ال يفلت أحد من أهلها

                                                           

أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي أنا احلسن بن عيل أنا أبو عمر بن حيوية قال ابن عساكر:  (1)

ن هم نا حممد بن سعد أنا حييى بن عباد نا أبو عقيل بِّش بأنا أمحد بن معروف أنا احلسني بن الف

خل أبو سعيد د قال ملا انتبيح  املدينة يعني يوم احلرةعقبة عن يزيد بن عبد اهلل بن الشخْي 

اخلدري غارا فدخل عليه رجل من أهل الشام فقال اخرج فقال ال أخرج وإن تدخل عيل 

من  : إين أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكونأقتلك فدخل عليه فوضع أبو سعيد السيف وقال

أصحاب النار وذلك جزاء الظاملني  قال أنت أبو سعيد قال نعم قال استغفر يل قال  غفر اهلل 

 لك.

 .245، صفحة 9البداية والنهاية، جزء  (2)
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 ن معاويةخرب وفد عبد اهلل بن حنظلة على يزيد ب
حدثنا وهب بن جرير قال حدثني قال خليفة بن خياط: 

جويرية بن أسَمء قال سمعت أشياخا من أهل املدينة حيدثون: أن ممن 

وفد عىل يزيد بن معاوية عبد اهلل بن حنظلة معه ثَمنية بنني له فأعطاه 

مائة ألف وأعطى بنيه كل رجل منهم عِّشة آالف درهم سوى 

 كسوهتم ومحالهنم.

 اهلل بن حنظلة وأهل املدينة خيلعون عبد
 يزيد بن معاوية

فلَم قدم عبد اهلل بن حنظله املدينة أتاه  قال جويرية بن أسَمء:

قال أتيتكم من عند رجل اهلل لو مل أجد إال بني الناس فقالوا ما وراءك 

قالوا فإنه بلغنا أنه أجازك وأكرمك وأعطاك قال:  هؤالء جلاهدته هبم

وحضض الناس     ذلك منه إال أن أتقوى به عليهقد فعل وما قبل

فبايعوه قال أبو اليقظان دعوا إىل الرضا والشورى وأمروا عىل قريش 

عبد اهلل بن مطيع العدوي وعىل األنصار عبد اهلل بن حنظلة الغسيل 
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وعىل قبائل املهاجرين معقل بن سنان األشجعي وأخرجوا عثَمن بن 

 .(1)ومن كان هبا من بني أميةحممد بن أيب سفيان من املدينة 

 خروج أهل املدينة للقتال وغدر بني حارثة بإدخال
 جيش مسرف بن عقبة

قال وهب يف حديثه عن جويرية: فخرج قال خليفة بن خياط: 

أهل املدينة بجموع كثْية وهبيئة مل ير مثلها، فلَم رآهم أهل الشام 

 ثم أمر لصفنيهابوهم وكرهوا قتاُلم، فأمر مسلم برسيره فوضع بني ا

مناديه قاتلوا عني أو دعوا، فشد الناس يف قتاُلم فسمعوا التكبْي 

خلفهم يف جوف املدينة وأقحم عليهم بنو حارثة أهل الشام وهم عىل 

اجلد فاهنزم الناس وعبد اهلل بن حنظلة متساند إىل بعض بنيه يغط نوما 

دم حتى قتل قفنبهه ابنه فلَم فتح عينيه فرأى ما صنع أمر أكرب بنيه فت

                                                           

 .237، صفحة 1تاريخ خليفة بن خياط، جزء إسناده صحيح،  (1)
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فلم يزل يقدمهم واحًدا واحًدا حتى أتى عىل آخرهم ثم كرس جفن 

 .(1)سيفه وقاتل حتى قتل

 موقف عبد اهلل بن عباس من غدر بن حارثة    
قال وهب بن جرير، قال جويرية، قال يعقوب بن سفيان: 

حدثني ثور بن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: جاء تأويل هذه 

﴿َوَلْو ُدِخَلْت َعَلْيِهْم ِمْن َأْقَطاِرَها ُثمَّ ُسِئُلوا أس ستني سنة: اآلية عىل ر

ا إاِلَّ َيِسًْيا﴾  ال . قال: ألعطوها يعني إدخاْلِفْتنََة آَلَتْوَها َوَما َتَلبَُّثوا هِبَ

 .(2)بني حارثة أهل الشام عىل أهل املدينة

 ملسو هيلع هللا ىلصقتل أصحاب رسول اهلل 
 وخيار التابعني من أهل املدينة

وقال الليث، عن حييى بن سعيد، عن قال اإلمام البخاري: 

فلم تبق  -يعني مقتل عثَمن-سعيد بن املسيب: وقعت الفتنة األوىل 

                                                           

 .238، صفحة 1ياط، جزء تاريخ خليفة بن خإسناده صحيح،  (1)

 .327، صفحة 3املعرفة والتاريخ، جزء إسناده صحيح،  (2)
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فلم  -يعني احلرة  -من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة الثانية، 

تبق من أصحاب احلديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة، فلم ترتفع وللناس 

 .(1)طباخ

                                                           

. ورواه  عمر بن شبة موصوال، قال: 86، صفحة 5صحيح البخاري، جزء  (1)

حدثنا القعنبي قال: حدثنا سليَمن بن بالل، عن حييى بن سعيد قال: سمعت 

فلم يبق من  -نة عثَمن يعني فت -وقعت الفتنة األوىل »سعيد بن املسيب يقول: 

م يبق من فل -يعني فتنة احلْية  -أصحاب بدر أحد، ثم وقعت الفتنة الثانية 

. حدثنا  «أصحاب احلديبية أحد، وأنى وقعت الثالثة مل ترتفع وبالناس طباخ

زهْي بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حييى بن سعيد، عن سعيد بن 

ن قال ابن حجر: وقال الليث عن حييى ببمثله. واملسيب قال: وقعت فتنة الدار 

عن سعيد بن املسيب وقعت الفتنة األوىل يعني مقتل عثَمن فلم  128سعيد م 

تبق من أصحاب بدر أحدا ثم وقعت الفتنة الثانية يعني احلرة فلم تبق من 

أصحاب احلديبية أحدا ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ رواه أبو نعيم 

خرجه من طريق أمحد بن حنبل عن حييى بن سعيد القطان عن حييى بن يف مست

 سعيد األنصاري نحوه قال ابن سيدة الطباخ القوة.
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حدثنا إسَمعيل بن عبد اهلل قال حدثني البخاري:  قال اإلمام

إسَمعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال حدثني عبد اهلل 

: حزنت عىل من أصيب  بن الفضل أنه سمع أنس ابن مالك يقول

باحلرة فكتب إيل زيد بن أرقم وبلغه شدة حزين يذكر أنه سمع رسول 

 ء األنصار. وشك ابن الفضل يفيقول: اللهم اغفر لألنصار وألبناملسو هيلع هللا ىلص 

أبناء أبناء األنصار. فسأل أنسا بعض من كان عنده فقال هو الذي 

 .(1)هذا الذي أوىف اهلل له بإذنهملسو هيلع هللا ىلص  يقول رسول اهلل 

أخربنا أبو احلسني، أخربنا عبد اهلل، أخربنا  قال البيهقي:

رير ج يعقوب، حدثنا ابن عثَمن، أخربنا عبد اهلل هو ابن املبارك، أخربنا

ملا كان يوم احلرة قتل أهل »بن حازم، قال: سمعت احلسن، يقول: 

 .(2)املدينة حتى كاد ال ينفلت أحد

                                                           

 (.4906، برقم )154، صفحة 6صحيح البخاري، جزء (1)

 .474، صفحة 6دالئل النبوة، جزء  (2)
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أخربين حممد بن عيل، قال: ثنا مهنى، قال: قال أبو بكر اخلالل: 

سألت أمحد عن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان، قال: هو فعل باملدينة 

 ملسو هيلع هللا ىلصدينة من أصحاب النبي ما فعل؟ قلت: وما فعل؟ قال: قتل بامل

وفعل، قلت: وما فعل؟ قال: هنبها، قلت: فيذكر عنه احلديث؟ قال: 

ال يذكر عنه احلديث، وال ينبغي ألحد أن يكتب عنه حديثا، قلت 

ألمحد: ومن كان معه باملدينة حني فعل ما فعل؟ قال: أهل الشام؟ 

عثَمن قلت له: وأهل مرص، قال: ال، إنَم كان أهل مرص معهم يف أمر 

 .(1)رمحه اهلل

فجميع من أصيب من األنصار مائة قال خليفة بن خياط: 

رجل وثالثة وسبعون رجال ومجيع من أصيب من قريش واألنصار 

 .(2)ثالث مائة رجل وستة رجال

                                                           

 .520، صفحة 3السنة للخالل، جزء  (1)

 .250فحة ، ص1تاريخ خليفة بن خياط، جزء  (2)
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 ذكر بعض ممن قتل من الصحابة يف وقعة احلرة
فقتل فيها ممن عرف سبعَمئة، سوى قال عبد الرمحن بن منده: 

 .(1)فمن مل يعر

 .عليهم رمحة اهلل تعاىل-عنى ممن عرف من الصحابة والتابعني قلت: 

 .(2)معقل بن سنان، أبو حممد، األشجعي ممن عرف من الصحابة:

 .(3)عبد اهلل بن زيد بن عاصم، األنصاري، املديني، ثم املازين ومنهم:

                                                           

املستخرج من كتب الناس للتذكرة واملستطرف من أحوال الرجال للمعرفة،  (1)

 .32، صفحة 3جزء 

 .له صحبة .نزل الكوفة .قال البخاري: معقل بن سنان، أبو حممد، األشجعي (2)

. وقال ابن أيب حاتم: معقل 391، صفحة 7ُقتل يوم احلرة. التاريخ الكبْي اجلزء 

بو حممد نزل الكوفة له صحبة روى عنه نافع بن جبْي بن بن سنان االشجعى أ

 مطعم وعلقمة،، قتله مسلم بن عقبة يوم احلرة سمعت ابى يقول ذلك.

 5قال ابن أيب حاتم: قتل يوم احلرة، له صحبة. اجلرح والتعديل، جزء  (3)

 .57صفحة



87 
 

 .(1)عامر بن أوس بن عتيك ومنهم:

 .(2)نصاريحبيب بن أيب اليرس بن عمرو األ ومنهم:

 .(3)عبد اهللَّ بن ثابت بن قيس بن شَمس األنصاريومنهم: 

 .(4)معاذ بن احلارث أبو حليمة االنصاري القارىومنهم: 

                                                           

 .قال ابن حجر: قال الطربي يف الذيل: له صحبة، وشهد اخلندق وما بعدها (1)

 .467، صفحة 3وقتل يوم احلّرة، اإلصابة يف متييز الصحابة، جزء 

قال ابن األثْي: له صحبة، وقتل يوم احلرة، وكان له أخوان: يزيد، وعمْي، فأما  (2)

يزيد، فقتل أيضا يوم احلرة، وأما عمْي فقتل يوم اجلرس، ذكره الغساين، أسد 

 .683، صفحة 1الغابة، جزء 

ه خليفة فقال: قتل هو وأخواه حممد وحييى يوم احلّرة، قال ابن حجر: ذكر (3)

 5وأبوهم استشهد باليَممة، وألوالده رؤية، اإلصابة يف متييز الصحابة، جزء 

 .8صفحة 

قال مغلطاي: ذكره ابن سعد يف طبقة اخلندقيني، وابن السكن، وابن قانع،  (4)

حابة، واب وابن َعبد الرب، والطرباين، وأبو نعيم، وابن مندة يف مجلة ن حبان الصَّ
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 .(1)معاذ بن الصّمة بن عمرو بن اجلموح األنصاريومنهم: 

  .(2)يزيد بن كعب بن عمرو األنصاريمنهم: 

  

                                                           

يف كتاب التابعني، وقال البيهقي: قل: له صحبة. اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم 

 .187، صفحة 2من الصحابة، جزء 

 قاله العدوي. االستيعاب يف -قال ابن عبد الرب: شهد أحدا، وقتل يوم احلرة  (1)

 .407، صفحة 3معرفة األصحاب، جزء 

هو وأبوه وأخوه ملسو هيلع هللا ىلص العدوي، وقال: صحب النبي قال ابن حجر: ذكره  (2)

 حبيب، واستشهد يزيد وأخوه يوم احلّرة، واستدركه ابن فتحون.
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 ما جاء يف مقتل سبعمائة من محلة القرآن
 هلل عليهمرمحة ا

عن إبراهيم ابن املنذر عن قال يعقوب بن سفيان الفسوي: 

حممد بن الضحاك عن مالك وزاد: وكانت احلرة سنة ثالث وستني، 

 .(1)وقتل يومئذ من محلة القرآن سبعَمئة نفس

وقد تركت ذكر الكثْي ممن ذكره أهل العلم من الصحابة قلت:   

ت عىل  قول من  ُخدع وخيار التابعني اختصاًرا، ولوال إين وقف

يف  -رضوان اهلل عليهم–بمذهب النواصب ممن أنكر مقتل الصحابة 

وقعت احلرة مل أعقد ذكًرا لذلك، ويف هذا كفاية ملن ألقى السمع وهو 

 شهيد.

                                                           

 325، صفحة 3إسناده صحيح، املعرفة والتاريخ، جزء  (1)
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 مسلم بن عقبة يدعو الناس للبيعة على أنهم
 عبيد ليزيد بن معاوية

 (1)قال وهب يف حديثه عن جويريةقال خليفة بن خياط: 

قال....ودخل مسلم بن عقبة املدينة ودعا الناس إىل البيعة عىل أهنم 

 .(2)خول ليزيد بن معاوية حيكم يف أهليهم ودمائهم وأمواُلم ماشاء

 مسلم بن عقبة يقتل من يبايع
 ملسو هيلع هللا ىلصعلى كتاب اهلل وسنة نبيه 

قال وهب يف حديثه عن جويرية ودعا قال خليفة بن خياط: 

م خول ليزيد بن معاوية حيكم يف أهليهم الناس إىل البيعة عىل أهن

ودمائهم وأمواُلم ماشاء حتى أيت بعبد اهلل بن زمعة وكان صديقا ليزيد 

بن معاوية وصفيا له فقال بايع عىل أنك خول ألمْي املؤمنني حيكم يف 

دمك وأهلك ومالك قال أبايعك عىل أين ابن عم أمْي املؤمنني حيكم 

                                                           

 عن أشياخه من أهل املدينة. (1)

 .239، صفحة 1تاريخ خليفة بن خياط، جزء إسناده صحيح،  (2)
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وا عنقه فوثب مروان فضمه إليه وقال يف دمي وأهيل ومايل فقال ارضب

يبايعك عىل ما أحببت قال واهلل ال أقيلها إياه أبدا وقال إن تنحى وإال 

فاقتلومها مجيعا فرتكه مروان فرضبت عنق ابن زمعة قال أبو احلسن 

وقال عوانة أيت مسلم بيزيد بن عبد اهلل بن زمعة فقال بايع فقال أبايعك 

 .(1)أمر بقتلهعىل كتاب اهلل وسنة نبيه ف

 يف بيان أن القتل قد طال حىت من مل يقاتل
حدثنا وهب قال حدثني أيب قال نا قال خليفة بن خياط: 

احلسن قال أصيب ابنا زينب يوم احلرة فحمال إليها فقالت إنا هلل وإنا 

إليه راجعون ما أعظم املصيبة عيل فيهَم وُلي يف هذا أعظم عيل منها يف 

                                                           

 .239، صفحة 1خليفة بن خياط، جزء  إسناده صحيح، تاريخ (1)
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ه فقاتل حتى قتل فأنا أخاف عليه وأما هذا فكف هذا أما هذا فبسط يد

 .(1)يده حتى قتل فأنا أرجو له

 جيش يزيد بن معاوية ينتهب
 ملسو هيلع هللا ىلصمدينة رسول اهلل  

حدثنا حممد بن بشار، حدثنا غندر، قال اإلمام البخاري: 

حدثنا شعبة، عن حمارب، سمعت جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهَم، 

ائت »يف سفر، فلَم أتينا املدينة قال: بعْيا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: بعت من النبي 

جح، فَم فأر -قال شعبة: أراه فوزن يل  -فوزن « املسجد فصل ركعتني

 .(2)زال معي منها يشء حتى أصاهبا أهل الشأم يوم احلرة

                                                           

. ويف رواية 239، صفحة 1تاريخ  بن خليفة بن خياط، جزء إسناده صحيح،  (1)

قالت: أما هذا فجلس يف بيته فكف يده، فدخل عليه فقتل مظلوًما، وأنا أرجو 

 .وأما هذا فبسط يده فقاتل، فال أدري عىل ما هو من ذلكله اخلْي، 

 (.2604، برقم )161، صفحة 3صحيح البخاري، جزء  (2)
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أخربين موسى بن إسَمعيل قال: حدثني قال ابن سعد: 

ة رجويرية بن أسَمء عن نافع قال: فلَم وثب أهل املدينة أيام احل

أخرجوا عثَمن بن حممد وبني أمية من املدينة فأجلوهم عنها إىل الشام 

وفيهم مروان بن احلكم وأخذوا عليهم األيَمن أال يرجعوا إليهم وإن 

قدروا أن يردوا هذا اجليش الذي قد وجه إليهم مع مسلم بن عقبة 

املري أن يفعلوا. فلَم استقبلوا مسلم بن عقبة سلموا عليه وجعل 

م عن املدينة وأهلها فجعل مروان خيربه وحيرضه عليهم فقال يسائله

له مسلم: ما ترون؟ متضون إىل أمْي املؤمنني أو ترجعون معي؟ فقالوا: 

بل نميض إىل أمْي املؤمنني. وقال مروان من بينهم: أما أنا فأرجع 

فرجع معه مؤازرا له معينا له عىل أمره حتى ظفر بأهل املدينة  .معك

 .(1)هبت املدينة ثالثاوقتلوا وانت

                                                           

 .29، صفحة 5إسناده صحيح، الطبقات الكربى، جزء  (1)
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 ملسو هيلع هللا ىلصتعطل الصالة يف مسجد رسول اهلل 
أن سعيد بن املسيب قال:  (1)قال مالك: بلغنيقال ابن رشد: 

يف ثالثة أيام، مل جيمع فيه من حني كان: يوم ملسو هيلع هللا ىلص خالء بيت رسول اهلل 

 .(2)قتل عثَمن، ويوم احلرة، ويوم آخر قال مالك: أنسيته

 احلكم مؤازرتهيزيد بن معاوية يشكر ملروان بن 
 مسرف بن عقبة يف أمر احلرة

قال: حدثني  أخربين موسى بن إسَمعيلقال ابن سعد: 

أيام  فلَم وثب أهل املدينة وجاء يف اخلرب:عن نافع،  جويرية ابن أسَمء 

                                                           

قال أبو زرعة الرازي: مالك ال يكاد يرسل إال عن قوم ثقات، مالك متثبت  (1)

 يف أهل بلده جدا، فإن تساهل، فإنَم يتساهل يف قوم غرباء ال يعرفهم.

ن بكري قال سمعت عبد امللك بوقال ابن أيب حاتم: ذكر عبد اهلل بن أيب عمر ال

عبد احلميد امليموين الرقي قال سمعت أمحد بن حنبل غْي مرة يقول: كان مالك 

ابن أنس من أثبت الناس يف احلديث، وال تبايل أن ال تسأل عن رجل روى عنه 

 مالك بن انس، وال سيَم مديني.

 .137، صفحة 17البيان والتحصيل، جزء  (2)
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 فأجلوهم عنها إىل وبني أمية من املدينة  احلرة أخرجوا عثَمن بن حممد 

عليهم األيَمن أال يرجعوا  وأخذوا وفيهم مروان بن احلكم  الشام

وإن  قدروا أن يردوا هذا اجليش الذي قد وجه إليهم مع مسلم  إليهم 

  فلَم استقبلوا مسلم بن عقبة سلموا عليه بن عقبة املري أن يفعلوا 

 فجعل مروان خيربه وحيرضه عليهم  وجعل يسائلهم عن املدينة وأهلها 

 ؤمنني أو ترجعون معي؟فقال له مسلم: ما ترون؟ متضون إىل أمْي امل

وقال مروان من بينهم: أما أنا  فقالوا: بل نميض إىل أمْي املؤمنني 

معينا له عىل أمره حتى ظفر بأهل  فرجع معه مؤازرا له  فأرجع معك 

ذلك إىل وكتب مسلم بن عقبة ب وانتهبت املدينة ثالثا  وقتلوا  املدينة 

 ته ومناصح نته إياه ويذكر معو وكتب يشكر مروان بن احلكم  يزيد 

فشكر ذلك له  وقدم مروان عىل يزيد بن معاوية الشام  وقيامه معه 

فلم يزل مروان بالشام حتى مات يزيد بن  وأدناه  وقربه  يزيد 

 .(1)معاوية

                                                           

 .28، صفحة 5قات الكربى، جزء الطبإسناده صحيح،  (1)
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 كالم علماء املسلمني فيما فعله يزيد بن معاوية
 يف وقعة احلرة

هنى، ثنا مأخربين حممد بن عيل، قال: حدقال أبو بكر اخلالل: 

قال: سألت أمحد عن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان، قال: هو فعل 

باملدينة ما فعل؟ قلت: وما فعل؟ قال: قتل باملدينة من أصحاب النبي 

وفعل، قلت: وما فعل؟ قال: هنبها، قلت: فيذكر عنه احلديث؟ ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: ال يذكر عنه احلديث، وال ينبغي ألحد أن يكتب عنه حديثا، قلت 

د: ومن كان معه باملدينة حني فعل ما فعل؟ قال: أهل الشام؟ ألمح

قلت له: وأهل مرص، قال: ال، إنَم كان أهل مرص معهم يف أمر عثَمن 

 .(1)رمحه اهلل

وأما ما فعله بأهل احلرة، فإهنم ملا خلعوه قال ابن تيمية: 

وأخرجوا نوابه وعشْيته، أرسل إليهم مرة بعد مرة يطلب الطاعة، 

ن أ، فأرسل إليهم مسلم بن عقبة املري، وأمره إذا ظهر عليهم فامتنعوا

                                                           

 .520، صفحة 3السنة للخالل، جزء  (1)
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 .وهذا هو الذي عظم إنكار الناس له من فعل يزيديبيح املدينة ثالثة أيام. 

وُلذا قيل ألمحد: أتكتب احلديث عن يزيد؟ قال: ال وال كرامة. أوليس هو 

 .(1)الذي فعل بأهل املدينة ما فعل؟

قد أتى أمورا منكرة. منها: وقعة احلرة. ويزيد بن معاوية: وقال أيضا: 

ة حرام قال: املدينملسو هيلع هللا ىلص وقد جاء يف الصحيح عن عيل ريض اهلل عنه عن النبي 

ما بني عْي إىل كذا. من أحدث فيها حدثا أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهلل 

من أراد }وقال  {واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه ِصف وال عدل

 .(2){ه اهلل كَم ينَمع امللح يف املاءأهل املدينة بسوء أماع

وقد أخطأ يزيد خطأ فاحشًا يف قوله ملسلم بن عقبة أن وقال ابن كثْي: 

يبيح املدينة ثالثة أيام، وهذا خطأ كبْي، فإنه وقع يف هذه الثالثة أيام من 

املفاسد العظيمة يف املدينة النبوية ما ال حُيد وال يوصف، مما ال يعلمه إال اهلل 

 .(3)جلعز و

                                                           

 .575، صفحة 4منهاج السنة النبوية، جزء  (1)

 .478، جزء 27جمموع الفتاوى، جزء  (2)

 .627، صفحة 11البداية والنهاية، جزء  (3)
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 االتفاق على أن يزيد بن معاوية غزا املدينة
 وأخاف أهلها

: قال ابن اجلوزي وصنف القايض أبو قال ابن حجر اُليتمي

يعىل كتابا ذكر فيه بيان من يستحق اللعن وذكر منهم يزيد ثم ذكر 

حديث )من أخاف أهل املدينة ظلَم أخافه اهلل وعليه لعنة اهلل واملالئكة 

 والناس أمجعني

 .(1)وال خالف أن يزيد غزا املدينة بريش وأخاف أهلها انتهى

  

                                                           

 .135، صفحة 2الصواعق املحرقة، جزء  (1)
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 هلكة أهل مكة وضرب الكعبة باملنجنيق
 مناقب مكة املكرمة وحرمتها

َمَها قال تعاىل:  ََم ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلَبْلَدِة الَِّذي َحرَّ ﴿إنَّ

 َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن ا
ٍ
ء  (1)مْلُْسلِِمنَي﴾َوَلُه ُكلُّ يَشْ

 اللهم إنويف صحيح مسلم عن أيب سعيد اخلدري يرفعه: 

 .(2)إبراهيم حرم مكة فجعلها حرًما

حدثنا إسحاق، حدثنا أبو عاصم، عن قال اإلمام البخاري: 

ابن جريج، قال: أخربين حسن بن مسلم، عن جماهد، أن رسول اهلل 

السموات قام يوم الفتح فقال: إن اهلل حرم مكة يوم خلق ملسو هيلع هللا ىلص 

واألرض، فهي حرام بحرام اهلل إىل يوم القيامة، مل حتل ألحد قبيل وال 

حتل ألحد بعدي، ومل حتلل يل قط إال ساعة من الدهر، ال ينفر صيدها، 

وال يعضد شوكها، وال خيتىل خالها، وال حتل لقطتها إال ملنشد. فقال 

                                                           

 .91سورة النمل، اآلية  (1)

 (.1374، برقم )1001، صفحة 2لم، جزء صحيح مس (2)
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ه للقني بد من العباس بن عبد املطلب: إال اإلذخر يا رسول اهلل، فإنه ال

وعن ابن جريج، « إال اإلذخر فإنه حالل»والبيوت، فسكت ثم قال: 

أخربين عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس، بمثل هذا أو نحو 

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصهذا، رواه أبو هريرة عن النبي 

 قيام عبد اهلل ابن الزبري على يزيد بن معاوية   
أسد  ن خويلد بنعبد اهلل بن الزبْي ابن العوام بقال الذهبي: 

بن عبد العزى بن قيص بن كالب بن مرة، أمْي املؤمنني، أبو بكر؛ وأبو 

خبيب، القريش األسدي املكي ثم املدين، أحد األعالم، ولد احلواري 

 . وحواريهملسو هيلع هللا ىلص اإلمام أيب عبد اهلل، ابن عمة رسول اهلل 

 كان عبد اهلل أول مولود للمهاجرين باملدينة. ولد سنة اثنتني وقيل:

سنة إحدى. وله صحبة، ورواية أحاديث. عداده يف صغار الصحابة، 

  .(2)وإن كان كبْيا يف العلم، والِّشف، واجلهاد، والعبادة

                                                           

 (.4313، برقم )153، صفحة 5صحيح البخاري، جزء  (1)

 .363، صفحة 3سْي أعالم النبالء، جزء  (2)
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 ما جاء يف مناقب عبد اهلل بن الزبري   
حدثنا إسحاق بن نرص، حدثنا أبو قال اإلمام البخاري: 

يض كر رأسامة، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسَمء بنت أيب ب

اهلل عنهَم: أهنا محلت بعبد اهلل بن الزبْي بمكة، قالت: فخرجت وأنا 

به رسول اهلل  أتيت»متم، فأتيت املدينة فنزلت قباء، فولدت بقباء، ثم 

فوضعته يف حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل يف فيه، فكان ملسو هيلع هللا ىلص 

 ه، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا لملسو هيلع هللا ىلصأول يشء دخل جوفه ريق رسول اهلل 

وكان أول مولود ولد يف اإلسالم، ففرحوا به فرحا شديدا، « فربك عليه

 .(1)ألهنم قيل ُلم: إن اليهود قد سحرتكم فال يولد لكم

                                                           

 (.5469، برقم )84، صفحة 7صحيح البخاري، جزء  (1)
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 سبب استحالل يزيد بن معاوية
 حرم مكة شرفها اهلل

حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي أمحد بن قال األزرقي: 

: سمعت غْي واحد من حممد، عن سعيد بن سامل، عن ابن جريج، قال

أهل العلم ممن حرض ابن الزبْي حني هدم الكعبة وبناها قالوا: ملا أبطأ 

منهم، حلق  وخيش،عبد اهلل بن الزبْي عن بيعة يزيد بن معاوية، وختلف 

 ،بمكة ليمتنع باحلرم، ومجع مواليه، وجعل يظهر عيب يزيد بن معاوية

تمع الناس عنه، وجيوغْي ذلك، ويثبط  ،ويشتمه، ويذكر رشبه اخلمر

الناس إليه، فيقوم فيهم بني األيام فيذكر مساوي بني أمية، فيطنب يف 

 ذلك.

 عمرو بن سعيد األشدق يتوعد ابن الزبري   
 بغزو مكة

وبعث يزيد عمرو بن سعيد أمًْيا عىل قال خليفة بن خياط: 

 املدينة عىل الوليد بن عتبة ختوًفا لضعف الوليد، فرقي عمرو املنرب حني

دخل، فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم ذكر ابن الزبْي وما صنع، قال: تعوذ 



103 
 

بمكة، فواهلل لنغزونه، ثم واهلل لئن دخل مكة لنحرقنها عليه عىل رغم 

أنف من رغم. قال وهب، قال جويرية، فأخربين مسافع  أنه حدثه 

رجل من قريش نسيت اسمه، أنه كان جالًسا مع عبد امللك بن مروان 

عمرو بن سعيد؛ حيث قال: عىل رغم أنف من رغم، فوضع  حتت منرب

عبد امللك إصبعه عىل أنفه ثم قال: اللهم فإن أنفي يرغم أن يغزى بيتك 

 احلرام، وفيه حديث، وأقام احلج عمرو بن سعيد.

قسم
ُ
 يزيد بن معاوية ي

 أن ال يؤتى بابن الزبري إال مغلوال
ؤتى سم أن ال يفبلغ ذلك يزيد بن معاوية، فأققال ابن جريج: 

يف خيل من خيل  ،به إال مغلواًل، فأرسل إليه رجاًل من أهل الشام

الشام، فعظم عىل ابن الزبْي الفتنة، وقال: ألن يستحل احلرم بسببك، 

فإنه غْي تاركك، وال تقوى عليه، وقد لج يف أمرك، وأقسم أن ال يؤتى 

اب، يبك إال مغلوال، وقد عملت لك غال من فضة، وتلبس فوقه الث

وترب قسم أمْي املؤمنني، فالصلح خْي عاقبة، وأمجل بك وبه. فقال: 

 دعوين أياما حتى أنظر يف أمري. 
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 أمساء ذات النطاقني تأبى على ابن الزبري
 أن يذهب ليزيد مغلوال

ريض -فشاور أمه أسَمء بنت أيب بكر الصديق قال ابن جريج: 

يا بني، عش كرياما : فأبت عليه أن يذهب مغلواًل، وقالت -اهلل عنه

، وال متكن بني أمية من نفسك فتلعب بك، فاملوت أحسن  وم  كرياما

فأبى عليه أن يذهب إليه يف غل، وامتنع يف مواليه ومن تألف  من هذا.

  .(1)إليه من أهل مكة وغْيهم، وكان يقال ُلم الزبْيية
 يزيد بن معاوية جيهز اجليوش لقتال ابن الزبري

، إذ أتى يزيد (2)َم يزيد عىل بعثة اجليوش إليهفبينقال ابن جريج: 

خرب أهل املدينة وما فعلوا بعامله ومن كان معه باملدينة من بني أمية 

وإخراجهم إياهم منها إال من كان من ولد عثَمن بن عفان، فجهز 

إليهم مسلم بن عقبة املري يف أهل الشام، وأمره بقتال أهل املدينة، فإذا 

                                                           

 .201، صفحة 1أخبار مكة، جزء إسناده صحيح،  (1)

 أي إىل ابن الزبْي. (2)
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ابن الزبْي بمكة. وكان مسلم مريًضا، يف بطنه  فرغ من ذلك سار إىل

املاء األصفر، فقال له يزيد: إن حدث بك املوت، فول احلصني بن نمْي 

الكندي عىل جيشك. فسار حتى قدم املدينة، فقاتلوه أهل املدينة، 

فظفر هبم ودخلها، وقتل من قتل منهم، وأرسف يف القتل، فسمي 

 .(1)بذلك مرسفا، وأهنب املدينة ثالثا

 أبو شريح ينصح عمرو بن سعيد بن العاص  

حدثنا عبد اهلل بن يوسف، قال: حدثني قال اإلمام البخاري: 

الليث، قال: حدثني سعيد هو ابن أيب سعيد، عن أيب رشيح، أنه قال 

، ائذن يل أهيا األمْي -وهو يبعث البعوث إىل مكة-لعمرو بن سعيد: 

م الفتح، سمعته أذناي ووعاه الغد من يوملسو هيلع هللا ىلص أحدثك قوال قام به النبي 

قلبي، وأبرصته عيناي حني تكلم به: محد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: إن 

مكة حرمها اهلل، ومل حيرمها الناس، فال حيل المرئ يؤمن باهلل واليوم 

اآلخر أن يسفك هبا دما، وال يعضد هبا شجرة، فإن أحد ترخص لقتال 

                                                           

 .201، صفحة 1خبار مكة، جزء إسناده صحيح، أ (1)
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 أذن لرسوله ومل يأذن لكم، وإنَمفيها، فقولوا: إن اهلل قد ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

أذن يل فيها ساعة من هنار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس، 

وليبلغ الشاهد الغائب فقيل أليب رشيح ما قال عمرو قال: أنا أعلم 

 .(1)منك يا أبا رشيح ال يعيذ عاصيا وال فارا بدم وال فاًرا بخربة

 يف بيان كالم أهل العلم

 ملسو هيلع هللا ىلصعمرو بن سعيد حديث النبي فيما عارض فيه 
وال كرامة للطيم الشيطان رشطي الفاسق يريد أن قال ابن حزم: 

-بَم سمعه ذلك الصاحب ملسو هيلع هللا ىلص يكون أعلم من صاحب رسول اهلل 

وإنا هلل وإنا إليه راجعون، عىل ملسو هيلع هللا ىلص من فم رسول اهلل  -ريض اهلل عنه

 .(2)عظيم املصاب يف اإلسالم

                                                           

وقال ابن حجر عن (.  104، برقم)32، صفحة 1صحيح البخاري، جزء  (1)

جواب عمرو بن سعيد: وقد وهم من عد كالم عمرو بن سعيد هذا حديثا 

 واحتج بَم تضمنه كالمه.

 .150، صفحة 11املحىل باآلثار، جزء  (2)
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واب، وأتى بكالم وقد تشدق عمرو يف اجلقال ابن حجر: 

ظاهره حق لكن أراد به الباطل، فإن الصحايب أنكر عليه نصب احلرب 

، (2)، وهو صحيح(1)عىل مكة، فأجابه: بأهنا ال متنع من إقامة القصاص

 .(3)اال أن بن الزبْي مل يرتكب أمًرا جيب عليه فيه يشء من ذلك

 يف بيان اإلمجاع على حرمة قتال ابن الزبري يف مكة

أن الطائفة املمتنعة هبا من مبايعة اإلمام ال ن القيم: قال اب

تقاتل، ال سيَم إن كان ُلا تأويل، كَم امتنع أهل مكة من مبايعة يزيد، 

فلم يكن قتاهلم ونصب املنرنيق عليهام، وإحالل وبايعوا ابن الزبْي، 

، وإنَم خالف يف ذلك عمرو بن سعيد حرم اهلل جائزا بالنص واإلمجاع

برأيه وهواه، فقال: إن ملسو هيلع هللا ىلص  عته، وعارض نص رسول اهلل الفاسق وشي

                                                           

احلكم مساق الدليل ويف قال ابن حجر: وأغرب عمرو بن سعيد يف سياقه  (1)

 ختصيصه العموم بال مستند.

ويف إقامة احلدود داخل مكة عىل من وجب عليه حد يف احلل  ثم دخل احلرم  (2)

 خالف مشهور.

 .199، صفحة 1فتح الباري، جزء  (3)
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احلرم ال يعيذ عاصيا، فيقال له: هو ال يعيذ عاصيا من عذاب اهلل ولو 

مل يعذه من سفك دمه مل يكن حرما بالنسبة إىل اآلدميني، وكان حرما 

بالنسبة إىل الطْي واحليوان البهيم، وهو مل يزل يعيذ العصاة من عهد 

اهلل عليه وسالمه، وقام اإلسالم عىل ذلك، وإنَم مل إبراهيم صلوات 

يعذ مقيس بن صبابة، وابن خطل، ومن سمي معهَم، ألنه يف تلك 

الساعة مل يكن حرما، بل حال، فلَم انقضت ساعة احلرب عاد إىل ما 

 .(1)وضع عليه يوم خلق اهلل السَموات واألرض

 هالك مسرف بن عقبة املري قبل غزو مكة  
ثم سار إىل مكة، فلَم كان ببعض الطريق يج: قال ابن جر

، لوال (2)حرضته الوفاة، فدعا احلصني بن نمْي، فقال له: يا برذعة احلَمر

أين أكره أن أتزود عند املوت معصية أمْي املؤمنني ما وليتك، انظر إذا 

                                                           

 .389، صفحة 3زاد املعاد يف هدي خْي العباد، جزء  (1)

 ثوب يوضع عىل ظهر احلَمر. (2)
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قدمت مكة، فاحذر أن متكن قريشا من أذنك فتبول فيها، ال تكن إال 

 .(1)ثم االنرصاف. فتويف مسلم املرسف الوقاف، ثم الثقاف،

 احلصني بن منري يغزو ابن الزبري يف مكة
ومىض احلصني بن نمْي إىل مكة، فقاتل ابن  :قال ابن جريج

الزبْي هبا أياما، ومجع ابن الزبْي أصحابه، فتحصن هبم يف املسجد 

احلرام وحول الكعبة، ورضب أصحاب ابن الزبْي يف املسجد خياما 

تنون فيها من حجارة املنجنيق، ويستظلون فيها من ورفافا يك

 .(2)الشمس

 جيش يزيد بن معاوية يضرب الكعبة باملنجنيق
وكان احلصني بن نمْي قد نصب املنجنيق عىل قال ابن جريج: 

أيب قبيس وعىل األمحر، وهم أخشبا مكة، فكان يرميهم هبا، فتصيب 

                                                           

 .202، صفحة 1أخبار مكة، جزء يح، إسناده صح (1)

 .202، صفحة 1إسناده صحيح، أخبار مكة، جزء  (2)
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ب كأهنا جيواحلجارة الكعبة حتى خترقت كسوهتا عليها، فصارت 

 .(1)النساء، فوهن الرمي باملنجنيق الكعبة

ا
ً
ا وتعظيم

ً
 احرتاق الكعبة زادها اهلل تشريف

فذهب رجل من أصحاب ابن الزبْي يوقد نارا قال ابن جريج: 

يف بعض تلك اخليام مما ييل الصفا بني الركن األسود والركن اليَمين، 

قت، فاحرت واملسجد يومئذ ضيق صغْي، فطارت رشارة يف اخليمة

وكانت يف ذلك اليوم رياح شديدة، والكعبة يومئذ مبنية بناء قريش، 

مدماك من ساج، ومدماك من حجارة، من أسفلها إىل أعالها وعليها 

الكسوة، فطارت الرياح بلهب تلك النار؛ فاحرتقت كسوة الكعبة، 

واحرتق الساج الذي بني البناء، وكان احرتاقها يوم السبت لثالث 

ون من شهر ربيع األول قبل أن يأيت نعي يزيد بن معاوية بسبعة ليال خل

 .(2)وعِّشين يوما

                                                           

 .203صفحة  1إسناده صحيح، أخبار مكة، جزء  (1)

 .203صفحة  1إسناده صحيح، أخبار مكة، جزء  (2)
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 ذكر بعض من قتل من الصحابة والتابعني
 يف حصار مكة

ة قدم وملا تويف معاويقال ابن كثْي يف ترمجة مسور بن خمرمة: 

مكة فأصابه حجر املنجنيق مع ابن الزبْي ملا رموا به الكعبة، فَمت من 

يام، وغسله عبد اهلل بن الزبْي، ومحله يف مجلة من محل إىل بعد مخسة أ

 ، ويمشون به بني أهل الشام.وكانوا يطأون به القتىل، (1)احلجون

وقد انحاز إىل مكة مع قال الذهبي يف ترمجة مسور بن خمرمة: 

 ابن الزبْي، وسخط إمرة يزيد ، وقد أصابه حجر منجنيق يف احلصار.

ل املنذر بمكة قتاملنذر بن الزبْي بن العوام: وقال ابن كثْي يف ترمجة 

 .يف حصارها مع أخيه

                                                           

 مقربة يف مكة وتعرف اليوم باملعالة. (1)
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 هالك يزيد بن معاوية
 قصمه اهلل الذي قصم اجلبارين

وجاء نعيه يف هالل شهر ربيع اآلخر ليلة قال ابن جريج: 

الثالثاء سنة أربع وستني، وكان تويف ألربع عِّشة خلت من شهر ربيع 

لَم فته ثالث سنني وسبعة أشهر، فاألول سنة أربع وستني، وكانت خال

احرتقت الكعبة واحرتق الركن األسود فتصدع، كان ابن الزبْي بعد 

ربطه بالفضة، فضعفت جدارات الكعبة، حتى إهنا لتنقض من أعالها 

إىل أسفلها، وتقع احلَمم عليها فتتناثر حجارهتا، وهي جمردة متوهنة من 

يعا، واحلصني بن كل جانب، ففزع لذلك أهل مكة وأهل الشام مج

 .(1)نمْي مقيم حماِص ابن الزبْي

رسل حلصني ابن منري
ُ
 عبد اهلل بن الزبري ي

فأرسل ابن الزبْي رجااًل من أهل مكة من : قال ابن جريج

قريش وغْيهم، فيهم عبد اهلل بن خالد بن أسيد، ورجال من بني أمية، 

                                                           

 .203صفحة  1إسناده صحيح، أخبار مكة، جزء    (1)
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لك : إن ذإىل احلصني، فكلموه وعظموا عليه ما أصاب الكعبة، وقالوا

كان منكم، رميتموها بالنفط. فأنكروا ذلك، وقالوا: قد تويف أمْي 

املؤمنني، فعىل ماذا تقاتل؟ ارجع إىل الشام حتى تنظر ماذا جيتمع عليه 

وهل جيمع الناس عليه؟ فلم  -يعنون معاوية بن يزيد-رأي صاحبك 

مني هيزالوا حتى الن ُلم، وقال له عبد اهلل بن خالد بن أسيد: أراك تت

 . (1)يف يزيد. ومل يزالوا به حتى رجع إىل الشام

 عبد اهلل ابن الزبري يدع البيت
حرب الناس على أهل الشام

ُ
 لي

حدثنا هناد بن الرسي، حدثنا ابن أيب زائدة، قال اإلمام مسلم: 

أخربين ابن أيب سليَمن، عن عطاء، قال: ملا احرتق البيت زمن يزيد بن 

شام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبْي معاوية، حني غزاها أهل ال

شام، عىل أهل ال -أو حيرهبم  -حتى قدم الناس املوسم يريد أن جيرئهم 

فلَم صدر الناس، قال: يا أهيا الناس، أشْيوا عيل يف الكعبة، أنقضها 

                                                           

 .204، صفحة 1ناده صحيح، أخبار مكة، جزء إس (1)
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ثم أبني بناءها؟ أو أصلح ما وهى منها؟ قال ابن عباس: فإين قد فرق 

صلح ما وهى منها، وتدع بيتا أسلم الناس عليه، يل رأي فيها، أرى أن ت

ْي: ، فقال ابن الزبملسو هيلع هللا ىلصوأحجارا أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي 

لو كان أحدكم احرتق بيته، ما ريض حتى جيده، فكيف بيت ربكم؟ 

إين مستخْي ريب ثالثا، ثم عازم عىل أمري، فلَم مىض الثالث أمجع رأيه 

اس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من عىل أن ينقضها، فتحاماه الن

السَمء، حتى صعده رجل، فألقى منه حجارة، فلَم مل يره الناس أصابه 

يشء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به األرض، فجعل ابن الزبْي أعمدة، 

فسرت عليها الستور حتى ارتفع بناؤه، وقال ابن الزبْي: إين سمعت 

 أن الناس حديث عهدهم بكفر، لوال»قال: ملسو هيلع هللا ىلص عائشة تقول: إن النبي 

وليس عندي من النفقة ما يقوي عىل بنائه، لكنت أدخلت فيه من 

احلجر مخس أذرع، وجلعلت ُلا بابا يدخل الناس منه، وبابا خيرجون 

 "، قال: «فأنا اليوم أجد ما أنفق، ولست أخاف الناس»، قال: «منه

نى إليه، فب فزاد فيه مخس أذرع من احلجر حتى أبدى أسا نظر الناس
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عليه البناء وكان طول الكعبة ثَمين عِّشة ذراعا، فلَم زاد فيه استقرصه، 

فزاد يف طوله عِّش أذرع، وجعل له بابني: أحدمها يدخل منه، واآلخر 

خيرج منه. فلَم قتل ابن الزبْي كتب احلجاج إىل عبد امللك بن مروان 

ظر إليه أس نخيربه بذلك وخيربه أن ابن الزبْي قد وضع البناء عىل 

العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد امللك: إنا لسنا من تلطيخ ابن 

الزبْي يف يشء، أما ما زاد يف طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من احلجر فرده 

 .(1)إىل بنائه، وسد الباب الذي فتحه، فنقضه وأعاده إىل بنائه

 

 
 
 
 
 

                                                           

 (.1333، برقم )970، صفحة 2صحيح مسلم، جزء  (1)
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 الباب السادس
 كالم علماء املسلمني 

 يزيد بن معاوية بن أبي سفيان يف
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 اإلمام أمحد بن حنبل                
أخربين حممد بن عيل، قال: ثنا مهنى، قال: قال أبو بكر اخلالل: 

سألت أمحد عن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان، قال: هو فعل باملدينة 

 ملسو هيلع هللا ىلصما فعل؟ قلت: وما فعل؟ قال: قتل باملدينة من أصحاب النبي 

عل، قلت: وما فعل؟ قال: هنبها، قلت: فيذكر عنه احلديث؟ قال: وف

ال يذكر عنه احلديث، وال ينبغي ألحد أن يكتب عنه حديثا، قلت 

ألمحد: ومن كان معه باملدينة حني فعل ما فعل؟ قال: أهل الشام؟ 

قلت له: وأهل مرص، قال: ال، إنَم كان أهل مرص معهم يف أمر عثَمن 

 .(1)رمحه اهلل

                                                           

 .520، صفحة 3السنة للخالل، جزء  (1)
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أخربين أمحد بن حممد بن مطر، وزكريا بن أبو بكر اخلالل:  قال

حييى، أن أبا طالب حدثهم قال: سألت أبا عبد اهلل: من قال: لعن اهلل 

يزيد بن معاوية؟ قال: ال أتكلم يف هذا، قلت: ما تقول؟ فإن الذي 

تكلم به رجل ال بأس به، وأنا صائر إىل قولك. قال أبو عبد اهلل: قال 

لعن املؤمن كقتله(، وقال: )خْي الناس قرين، ثم الذين : )ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

، وقال: )من لعنته أو سببته فاجعلها له (1)يلوهنم(، وقد صار يزيد فيهم

 .(2)رمحة(، فأرى اإلمساك أحب يل

وبعد هذا الذي ذكر أبو عبد اهلل من قال أبو بكر اخلالل: 

ومن كتب  مالتوقي للعنة ، ففيه أحاديث كثْية ال خيفى عىل أهل العل

                                                           

ليس معناه أنه )من( أهل القرون املفضلة كَم  "وقد صار يزيد فيهم"وقوله:  (1)

فيهم( يد )ُيتوهم، فيجري عليه ما جيري عليهم! بل قال اإلمام أمحد: وقد صار يز

ومل يقل )منهم( وبينهَم فرًقا، وإال يلزم جعل الفسقة وأهل الضالل والبدع ممن 

كان )يف( هذه القرون )من( أهل هذه القرون ُلذه العلة، وهذا قول فاسد كاسد 

 باطل عاطل ال قائل به، وإذا علمنا فساد الالزم علمنا فساد امللزوم.

 .521، صفحة 3السنة للخالل، جزء  (2)
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احلديث إذا أنصف يف القول، وقد ذكر عن ابن سْيين وغْيه أهنم 

إذا ذكر ُلم مثل احلجاج  {أال لعنة اهلل عىل الظاملني}كانوا يقولون: 

ورضبه، ونحن نتبع القوم وال نخالف، ونتبع ما قال احلسن وابن 

سْيين، فهَم اإلمامان العدالن يف زماهنَم، الورعان، الفقيهان، ومن 

أفاضل التابعني، ومن أعلمهم باحلالل واحلرام، وأمر الدين، وال 

نجهل ونقول: لعن اهلل من قتل احلسني بن عيل، ولعن اهلل من قتل 

عمر، ولعن اهلل من قتل عثَمن، ولعن اهلل من قتل عليا، ولعن اهلل من 

قتل معاوية بن أيب سفيان، فكل هؤالء قتلوا قتال، ويقال: لعنة اهلل عىل 

املني، إذا ذكر لنا رجل من أهل الفتن، وعىل ما تقلد أمحد بن حنبل الظ

 (1).من ذلك، وباهلل التوفيق

 

                                                           

 .521، صفحة 3السنة للخالل، جزء  (1)
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بيان غلط ابن العربي املالكي على اإلمام أمحد بن 
 حنبل يف تعديل يزيد بن معاوية

عىل تقشفه وعظيم -وهذا أمحد بن حنبل  قال ابن العريب:

 بن معاوية يف كتاب الزهد قد أدخل عن يزيد -منزلته يف الدين وورعه

أنه كان يقول يف خطبته:  إذا مرض أحدكم مرضا فأشفي ثم متاثل، 

فلينظر إىل أفضل عمل عنده فليلزمه ولينظر إىل أسوأ عمل عنده 

. وهذا يدل عىل عظيم منزلته عنده حتى يدخله يف مجلة الزهاد  فليدعه

هم، وعظمن الصحابة والتابعني الذين يقتدى بقوُلم ويرعوى من 

ونعم. وما أدخله إال يف مجلة الصحابة، قبل أن خيرج إىل ذكر التابعني. 

مر وأنواع الفجور، أال فأين هذا من ذكر املؤرخني له يف اخل

! وإذ سلبهم اهلل املروءة واحلياء، أال ترعوون أنتم تستحيون؟

وتزدجرون، وتقتدون باألحبار والرهبان من فضالء األمة، وترفضون 
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هذا بيان للناس وهدى }واملجان من املنتمني إىل امللة: امللحدة 

 .(1)[ واحلمد هلل رب العاملني138]آل عمران:  {وموعظة للمتقني

مل يعرف يزيد بن معاوية ابن أيب سفيان عند العلَمء بزهد  قلت:

 وال صالح جيعلهم ُيدخلونه يف مجلة الزهاد.

ألن ف -اويةأي يزيد بن مع –وأما ترك حمبته قال ابن تيمية: 

املحبة اخلاصة إنَم تكون للنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني؛ 

 .(2)وليس واحدا منهم

فإنه قد اختلط  وال شك أن هذا من أوهام ابن العريب! قلت:

عليه يزيد بن معاوية النخعي الكويف العابد بيزيد بن معاوية ابن أيب 

عرف ، وهذا باب يسفيان، فإهنَم اتفقا باالسم، وافرتقا باالشخاص

 .عند أهل احلديث بباب املتفق واملفرتق

                                                           

 .339، صفحة 1العواصم من القواصم، جزء  (1)

 .484، صفحة 4جمموع الفتاوى، جزء  (2)
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وهذا األثر ليس يف كتاب الزهد لإلمام أمحد بن حنبل املطبوع 

املتداول، وذلك أنه مل يطبع كاماًل! إال إن األثر معروف قد أخرجه ابن 

 .املبارك يف كتاب الزهد

ليكة مأنا حنظلة بن أيب سفيان قال: نا ابن أيب قال ابن املبارك: 

قال: سمعت يزيد بن معاوية يقول يف خطبته: أيكم ما مرض مرضا 

أشفي منه، فلينظر أي عمل كان أغبط عنده فليلزمه، وأي عمله كان 

 .(1)أكره عنده فليذره

والراوي عن يزيد بن معاوية هذا، ابن أيب مليكة، وال قلت: 

  !يعرف البن أيب مليكة رواية عن يزيد بن معاوية ابن أيب سفيان

إنَم ُعرف بالرواية عن يزيد بن معاوية النخعي الكويف العابد! ومها بال 

 .شك رجالن ال رجل واحد كَم تومهه ابن العريب

 نا احلسن بن عىل بن مهران املتوىف نا عيل بنقال ابن أيب حاتم: 

بحر بن بري ثنا سفيان بن عيينة عن ابن ابى مليكة قال: سمعت يزيد 

                                                           

 .38، صفحة 2إسناده صحيح، الزهد والرقائق، جزء  (1)
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ابا الدرداء من الفقهاء العلَمء الذين يشفون من بن معاويه  يقول ان 

  .الداء

 .(2)ليس هذا يزيد بن معاوية بن ابى سفيان: (1)قال أبو حممد

 -محه اهللر–وهبذا يتبني غلط ابن العريب عىل اإلمام أمحد  قلت:

ويسقط ما نسبه لإلمام أمحد من تعديل يزيد بن معاوية، واتسق قوله 

 حم اهلل اجلميع.مع قول علَمء املسلمني ر

 ابن قدامة املقدسي
: فيَم ملا سئل عن يزيد  وقال أبو حممد املقديسوقال ابن تيمية: 

 .(3)بلغني ال ُيسب وال حيب

                                                           

 رمحه اهلل.–أبو حممد هو عبد الرمحن ابن أيب حاتم الرازي  (1)

 .27، صفحة 7اجلرح والتعديل، جزء  (2)

 .483، صفحة 4جمموع الفتاوى، جزء  (3)
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 ابن حزم األندلسي
بن  . الوليدمرسفوهم  يزيد بن معاويةقال ابن حزم االندليس: 

عبد امللك. السفاح. أبو جعفر املصور. اُلادي. املعتضد. احلكم 

ربيض. عبد الرحن الناِص. سليَمن الظافر بن احلكم؛ إال أنه من ال

بينهم كان إرسافُه وجوره ممزوجني بضعف وخساسة نفس وسوء 

 .(1)سياسة

 ابن الصالح                     
والناس يف يزيد ثالث فرق فرقة حتيه قال ابن الصالح: 

ال  ذلك ، وفرقة أخرى تسبه وتلعنه، وفرقة متوسطة يف(2)وتتوااله

تتوااله وال تلعنه وتسلك به سبيل سائر ملوك اإلسالم وخلفائهم غْي 

الراشدين يف ذلك وشبهه، وهذه الفرقة هي املصيبة ومذهبها الالئق 

                                                           

  .75، صفحة 2رسائل ابن حزم، جزء  (1)

قال ابن العَمد احلنبيل: وال أظن الفرقة األوىل توجد اليوم. شذرات الذهب 2 

 .276، صفحة 1جزء 
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بمن يعرف سْي املاضني ويعلم قواعد الِّشيعة الطاهرة جعلنا اهلل من 

 .(1)خيار أهلها آمني

ه يدل عىل والوتصويب ابن الصالح للطائفة التي ال تتقلت: 

 ت وهذا قدح واضح بيزيد بن معاوية.االإنه ليس بأهل للمو

 أبو العباس القرطبي
فهي أول الِّش  (2)وأما خالفة ابنه،قال أبو العباس القرطبي: 

الثالث. ويزيد وأكثر والته، ومن بعده من خلفاء بني أمية هم الذين 

ا قذفوه يصدق عليهم أهنم: دعاة عىل أبواب جهنم من أجاهبم إليه

فيها، فإهنم مل يسْيوا بالسواء، وال عدلوا يف القضاء؛ يدل عىل ذلك 

تصفح أخبارهم، ومطالعة سْيهم، وال يعرتض عىل هذا بمدة خالفة 

عمر بن عبدالعزيز، بأهنا كانت خالفة عدل؛ لقرصها، وندورها يف بني 

                                                           

 .219، صفحة 1فتاوى ابن الصالح، جزء  (1)

 أي يزيد بن معاوية ابن أيب سفيان. (2)
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أمية، فقد كانت سنتني ومخسة أشهر، فكأن هذا احلديث مل يتعرض ُلا، 

 .(1)واهلل أعلم

 ابن تيمية
: ومع هذا فيقال غاية يزيد وأمثاله من امللوك أن قال ابن تيمية

يكونوا فساقا فلعنة الفاسق املعني ليست مأمورا هبا إنَم جاءت السنة 

 .(2)بلعنة األنواع

 ابن خلدون
وال تقولن إن يزيد وإن كان فاسقًا ومل جيز قال ابن خلدون: 

اله عندهم صحيحة. واعلم أنه إنَم ينفذ من هؤالء اخلروج عليه فأفع

وقتال البغاة عندهم من رشطه أن . أعَمل الفاسق ما كان مِّشوعاً 

يكون مع اإلمام العادل، وهو مفقود يف مسألتنا، فال جيوز قتال احلسني 

مع يزيد وال ليزيد، بل هي من فعالته املؤكدة لفسقه، واحلسني فيها 

                                                           

 .56، صفحة 4من تلخيص كتاب مسلم، جزء  املفِهم ملا أشكل (1)

 .567، صفحة 4منهاج السنة النبوية، جزء  (2)
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د، والصحابة الذين كانوا مع يزيد شهيد مثاب، وهو عىل حق واجتها

 .(1)عىل حق أيضًا واجتهاد

 العماد ابن كثري
وملا خرج أهل املدينة عن طاعته وخلعوه وولوا قال ابن كثْي: 

وهم أشد الناس عداوة  -عليهم ابن مطيع وابن حنظلة، مل يذكروا عنه 

إال ما ذكروه عنه من رشب اخلمر وإيتانه بعض القاذورات، مل  -له 

هموه بزندقة كَم يقذفه بذلك بعض الروافض، بل قد كان فاسقا يت

 .(2)والفاسق ال جيوز خلعه ألجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة

 

 

 

                                                           

 .271، صفحة 1تاريخ ابن خلدون، جزء  (1)

 .652، صفحة 11البداية والنهاية، جزء  (2)
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 مشس الدين الذهبي
 .(1)مقدوح يف عدالته. ليس بأهل أن يروى عنه :قال الذهبي

 ابن الوزير اليماني
تل يزيد بق: أنا لو قدرنا ما مل يكن من عدم رضا قال ابن الوزير

فإنه فاسق متواتر الفسق والظلم، رشيب  -عليه السالم-احلسني 

 .(2)اخلمر

  ابن حجر العسقالني
رمحه اهلل عن  -اي ابن حجر–سئل شيخنا قال القسطالين: 

 لعن يزيد بن معاوية وماذا يرتتب عىل من حيبه ويرفع من شأنه.

خلالف رايس ا: أما اللعن فنقل فيه الطربي املعروف بالكيا اُلفأجاب

يف املذاهب األربعة يف اجلواز وعدمه فاختار اجلواز ونقل الغزايل 

                                                           

 .440، صفحة 4ميزان االعتدال، جزء  (1)

 .104، صفحة 8العواصم والقواصم، جزء  (2)
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اخلالف واختار املنع وأما املحبة فيه والرفع من شأنه فال تقع إال من 

مبتدع فاسد االعتقاد فإنه كان فيه من الصفات ما يقتيض سلب اإليَمن 

 .(1)ملستعانواهلل اعمن حيبه ألن احلب يف اهلل والبغض يف اهلل من اإليَمن 

 جالل الدين السيوطي
حزنت عىل من أصيب باحلرة: هي وقعة كانت قال السيوطي: 

باحلرة سنة ثالث وستني، وذلك أن أهل املدينة خلعوا يزيد بن معاوية 

ملا ظهر منه الفسق، فأرسل إليهم جيًشا استباحوا أهل املدينة، وقتلوا 

 .(2)من األنصار ما ال حيىص

                                                           

بن حجر العسقالين واجلواب عليها مجع شيخ اإلسالم أسئلة من خط الشيخ ا (1)

 . ملحق بكتاب اإلمتاع باألربعني املتباينة السَمع.96صفحة  1القسطالين، جزء 

 .3085، صفحة 7التوشيح رشح اجلامع الصحيح، جزء  (2)
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 الشوكاني حممد بن علي
ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومن قال الشوكاين: 

وافقهم يف اجلمود عىل أحاديث الباب حتى حكموا بأن احلسني السبط 

وأرضاه باغ عىل اخلمْي السكْي اُلاتك حلرم الِّشيعة  -ريض اهلل عنه-

املطهرة يزيد بن معاوية لعنهم اهلل، فياهلل العجب من مقاالت تقشعر 

 .(1)اجللود ويتصدع من سَمعها كل جلمودمنها 

 مصطفى الرحيباني احلنبلي          
ومقتىض هذا أن خروج احلسني عىل يزيد كان قال الرحيباين: 

جائزا، وإن سبقت له البيعة من بعض أهل احلل والعقد، وذلك كان يف 

ثبوت اإلمامة له، وإن بلغ من قبائح الفسق واالنحالل عن التقوى مبلغا 

را، واجتهاد احلسني اقتىض جواز أو وجوب اخلروج عىل يزيد؛ جلوره واف

 .(2)وقبائحه التي تصم عنها اآلذان؛ فهو حمق بالنسبة ملا عنده

                                                           

 .208، صفحة 7نيل األوطار، جزء  (1)

 .267، صفحة 6مطالب أويل النهى، جزء  (2)
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 ما جاء يف اتفاق األئمة األربعة على تفسيق
 يزيد بن معاوية

 يكن إنه ملسئل الكيا اُلرايس أيضا عن يزيد بن معاوية فقال: 

أيام عمر بن اخلطاب، ريض اهلل عنه، وأما  من الصحابة ألنه ولد يف

قول السلف ففيه ألمحد قوالن تلويح وترصيح، وملالك قوالن تلويح 

وترصيح، وأليب حنيفة قوالن تلويح وترصيح، ولنا قول واحد 

الترصيح دون التلويح وكيف ال يكون كذلك وهو الالعب بالنرد 

 :لهعلوم، ومنه قوواملتصيد بالفهود ومدمن اخلمر، وشعره يف اخلمر م

 أقول لصحب ضمت الكأس شملهم ...وداعي صبابات اُلوى يرتنم

 خذوا بنصيب من نعيم ولذة ..... فكل وإن طال املدى يترصم

 وال ترتكوا يوم الرسور إىل غد ..... فرب غد يأيت بَم ليس يعلم

وكتب فصال طويال، ثم قلب الورقة وكتب: لو مددت ببياض ملددت 

 .(1)ي هذا الرجل؛ وكتب فالن بن فالنالعنان يف خماز

                                                           

 .287، صفحة 3يان، جزء وفيات األع (1)
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 اتفاق املسلمني على تفسيق يزيد بن معاوية 
فأما حني أمجعوا عىل فجور يزيد  قال ابن الوزير اليَمين:

وفسوقه وخروجه عن والية اهلل إىل عداوته، وإنَم اختلف اختيارهم  

يف االستكثار من لعنه لغرض صحيح، فإنه صار مثل إمجاعهم عىل أن 

 .(1)ة خْي موضوع وإن اختلفوا يف االستكثار  منهاالصال

ي يعن-وبعد اتفاقهم عىل فسقه وقال ابن حجر اُليتمي: 

اختلفوا يف جواز لعنه بخصوص اسمه، فأجازه قوم منهم ابن  -يزيد

الرد عىل »اجلوزي، ونقله عن أمحد وغْيه، فإنه قال يف كتابه املسمى بـ

ية سألني سائل عن يزيد بن معاو«: املتعصب العنيد املانع من ذم يزيد

قلت: قد أجازه العلَمء فقال له يكفي ما به، فقال: أجيوز لعنه؟ ف

الورعون؛ منهم أمحد بن حنبل، فإنه ذكر يف حق يزيد ما يزيد عىل 

اللعنة، ثم روى ابن اجلوزي، عن القايض أيب يعىل الفراء، أنه روى يف 

، بإسناده إىل صالح بن أمحد بن حنبل قال« املعتمد يف األصول»كتابه 

                                                           

 .150، صفحة 8العواصم والقواصم، جزء  (1)
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وهل يتوىل  ال: يا بني،قلت أليب: إن قوًما ينسبوننا إىل تويل يزيد. فق

يزيد أحد يؤمن باهلل؟ ومل ال يلعن من لعنه اهلل يف كتابه؟ فقلت: وأين 

ْيُتْم َأْن ﴿َفَهْل َعَسْيتُ لعن اهلل يزيد يف كتابه؟ فقال: يف قوله تعاىل  ْم إِْن َتَولَّ

ِذيَن َلَعنَ  ُهُم اهلل ُتْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض َوُتَقطُِّعوا َأْرَحاَمُكْم . ُأوَلِئَك الَّ

ُهْم َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهْم ﴾ فهل يكون فساد أعظم من القتل؟ ويف  َفَأَصمَّ

رواية فقال: يا بني، ما أقول يف رجل لعنه اهلل يف كتابه؟ فذكره. قال ابن 

اجلوزي: وصنف القايض أبو يعىل كتاًبا ذكر فيه بيان من يستحق 

أهل املدينة ظلًَم اللعن، وذكر منهم يزيد، ثم ذكر حديث )من أخاف 

ن وال خالف أأخافه اهلل، وعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني(. 

 .(1)يزيد غزا املدينة بريش وأخاف أهلها

 

 
 
 

                                                           

 .634، صفحة 2الصواعق املحرقة، جزء  (1)
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 الباب السابع
 بيان أقوال العلماء 

 يف لعن يزيد بن معاوية 
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 ة، ذهب إىلوألجل ما تقدم من أفعال يزيد بن معاوية القبيح

 (1)لعنه مجاعة من أهل العلم، وهي رواية عن اإلمام أمحد بن حنبل

اختارها اخلالل، وأبو بكر عبد العزيز غالم اخلالل، والقايض أبو 

يعىل، وابنه القايض أبو احلسني، وانترص لذلك أبو الفرج بن اجلوزي 

 .(2)يف مصنف مفرد، وجوز لعنه

نا من أخرج احلجاج عن من أصحابقال ابن مفلح يف الفروع: 

اإلسالم ألنه أخاف املدينة وانتهك حرم اهلل وحرم رسوله فيتوجه 

عليه: يزيد ونحوه، ونص أمحد خالف ذلك وعليه األصحاب وأنه ال 

 .(3)جيوز التخصيص باللعنة خالفا أليب احلسني وابن اجلوزي وغْيمها

                                                           

إىل تضعيف هذه الرواية باالنقطاع. ومل أقف عىل  -رمحه اهلل–ذهب ابن تيمية  (1)

 ما يدل عىل قوله، فإن اخلرب مسلسل بادوات التحديث، واهلل أعلم.

 .73، صفحة 1العنيد، جزء الرد عىل املتعصب  (2)

 .190، صفحة 10الفروع، جزء  (3)
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: قلت: واملختار ما ذهب إليه ابن اجلوزي. قال السفاريني

 .(1)أبو حسني القايض. ومن وافقهَم و

 . (2)وقد أطلق مجع حمققون حل لعن يزيد بهوقال املناوي: 

وذكر الناظم ألخيه يزيد يف هذا املقام، مما ال قال اآللويس: 

وجه له؛ ألنه قد اتفق األجلة عىل جواز لعنه ألفعاله القبيحة. وتطاوله 

 .(3)عىل أهل العرتة الطاهرة

ال التفتازاين:  وقد اختلفوا يف جواز لعن ققال القسطالين: 

يزيد بن معاوية فقال يف اخلالصة وغْيها: أنه ال ينبغي اللعن عليه وال 

هنى عن لعن املصلني ومن كان من أهل ملسو هيلع هللا ىلص عىل احلجاج ألن النبي 

من اللعن لبعض أهل القبلة فلَم أنه يعلم  ملسو هيلع هللا ىلصالقبلة، وأما ما نقل عنه 

                                                           

. ثم قال: ثم وقفت 404، صفحة 1البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة، جزء  (1)

عىل ترمجة يزيد، قبحه امللك املجيد، يف كتاب الوايف بالوفيات، فرأيت فيه ما 

 يشعر بكفر يزيد السفيه.

 .84، صفحة 3فيض القدير، جزء  (2)

 .453، صفحة 1العذاب عىل من سب األصحاب، جزء  صب (3)
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غْيه وبعضهم أطلق اللعن عليه ملا أنه من أحوال الناس ما ال يعلمه 

للعن ، واتفقوا عىل جواز ا-ريض اهلل عنه-كفر حني أمر بقتل احلسني 

عىل من قتله أو أمر به أو أجازه أو ريض به، واحلق أن رضا يزيد بقتل 

وإهانته أهل البيت النبوي مما تواتر معناه وإن  -ريض اهلل عنه-احلسني 

 عليه ال نتوقف يف شأنه بل يف إيَمنه لعنة اهللكانت تفاصيله آحاًدا فنحن 

 .(1)وعىل أنصاره وأعوانه انتهى

 .(2)لعن اهلل قاتله وابن زياد معه ويزيد أيضاقال السيوطي: 

خالف يف تفسيقه
ُ
 من منع من العلماء من لعنه ال ي

وقد استدل هبذا احلديث وأمثاله من ذهب إىل قال ابن كثْي: 

معاوية، وهو رواية عن أمحد بن حنبل اختارها  الرتخيص يف لعنة يزيد بن

اخلالل، وأبو بكر عبد العزيز، والقايض أبو يعىل، وابنه القايض أبو احلسني، 

نه، مصنف مفرد وجوز لع وانترص لذلك الشيخ أبو الفرج بن اجلوزي يف

                                                           

 .171، صفحة 10إرشاد الساري لِّشح صحيح البخاري، جزء  (1)

 .157، صفحة 1تاريخ اخللفاء، جزء  (2)
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ه لئال جيعل لعنه وسيلة إىل أبي -وصنفوا فيه أيضا-ومنع من ذلك آخرون 

، ومحلوا ما صدر عنه من سوء الترصفات عىل أنه (1)حابةأو أحد من الص

 .(2)وقالوا: إنه كان مع ذلك إماما فانقاتأول وأخطأ، 

فأما حني أمجعوا عىل فجور يزيد وفسوقه قال ابن الوزير اليَمين: 

وخروجه عن والية اهلل إىل عداوته، وإنَم اختلف اختيارهم  يف االستكثار 

ار مثل إمجاعهم عىل أن الصالة خْي من لعنه لغرض صحيح، فإنه ص

 موضوع وإن اختلفوا يف االستكثار  منها.

ومنع من لعنه آخرون، صنفوا فيه أيضًا، آخرهم قال ابن طولون: 

شيخنا املحيوى النعيمي الشافعي وقالوا: لئال جيعل لعنه وسيلة إىل أبيه، 

نه  أألنه واحد من الصحابة، ومحلوا ما صدر عنه من سوء الترصفات عىل

 .(3)نازلة وأخطاء، قالوا: إنه كان مع ذلك إمامًا فاسقاً 

                                                           

وهذا الوجه عند بعض العلَمء يدل عىل إن املنع من لعنه ليس ألنه  يستحق ذلك من  (1)

 عدمه، وإنَم سدا لذريعة التسلق البيه.

 .630، صفحة 11بداية والنهاية، جزء ال (2)

 .54، صفحة 1قيد الِّشيد من أخبار يزيد، جزء  (3)
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 من قال من العلماء بكفر يزيد بن معاوية
واعلم أن اهل السنة اختلفوا يف تكفْي قال ابن حجر اُليتمي: 

يزيد بن معاوية وويل عهده من بعده فقالت طائفة إنه كافر لقول سبط 

س احلسني ريض اهلل عنه مجع ابن اجلوزي وغْيه املشهور أنه ملاجاء رأ

أهل الشام وجعل ينكت رأسه باخليزران وينشد ابيات ابن الزبعرى 

)ليت أشياخي ببدر شهدوا ... ( األبيات املعروفة وزاد فيها بيتني 

 .(1)مشتملني عىل ِصيح الكفر

ومما يدل عىل كفره وزندقته فضاًل عن سبه وقال ابن عقيل: 

باإلحلاد وأبان عن خبث الضمْي  ولعنته أشعاره التي أفصح فيها

 .(2)وسوء االعتقاد

قال التفتازاين: احلق أن رىض يزيد بقتل احلسني قال املناوي: 

وإهانته أهل البيت مما تواتر معناه وإن كان تفاصيله آحادا فنحن ال 

                                                           

 .630، صفحة2الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة، جزء  (1)

 .578صفحة  1تذكرة اخلواص، جزء  (2)
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نتوقف يف شأنه بل يف إيَمنه لعنة اهلل عليه وعىل أنصاره وأعوانه. قال 

نة ه بل يف إيَمنه أي بل ال يتوقف يف عدم إيَمنه بقريالزين العراقي: وقول

 .(1)ما قبله وما بعده

 -وأنا أقول: الذي يغلب عىل ظني أن اخلبيث وقال اآللويس: 

ع ، وأن جمموع ما فعل مملسو هيلع هللا ىلصمل يكن مصدًقا برسالة النبي  -يعني يزيد 

أهل حرم اهلل تعاىل وأهل نبيه عليه الصالة والسالم وعرتته الطيبني 

اهرين يف احلياة وبعد املَمت، وما صدر منه من املخازي، ليس الط

بأضعف داللة عىل عدم تصديقه من إلقاء ورقة من املصحف الِّشيف 

يف قذر، وال أظن أن أمره كان خافًيا عىل أجلة املسلمني إذ ذاك، ولكن 

كانوا مغلوبني مقهورين مل يسعهم إال الصرب ليقيض اهلل أمًرا كان 

سلم أن اخلبيث كان مسلًَم فهو مسلم مجع من الكبائر ما مفعواًل، ولو 

ال حييط به نطاق البيان، وأنا أذهب إىل جواز لعن مثله عىل التعيني، 

ولو مل يتصور أن يكون له مثل من الفاسقني، والظاهر أنه مل يتب، 

                                                           

 .84، صفحة 3فيض القدير، جزء  (1)
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واحتَمل توبته أضعف من إيَمنه، ويلحق به ابن زياد، وابن سعد، 

عليهم أمجعني، وعىل أنصارهم، وأعواهنم، ومجاعة، فلعنة اهلل 

وشيعتهم، ومن مال إليهم إىل يوم الدين، ما دمعت عني عىل أيب عبد 

 .(1)اهلل احلسني 

 

 

 
 

 
 

 

  

                                                           

 .73، صفحة 26روح املعاين، جزء  (1)
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 الباب الثامن

 يف الوجوه التي فسق بها علماء املسلمني 

 يزيد بن معاوية بن أبي سفيان
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 مراء السوءالوجه األول: يزيد بن معاوية من أُ 
 ملسو هيلع هللا ىلصالذين أخرب عنهم النبي 

قد تقدم أن يزيد بن معاوية من أمراء السوء الذين أخرب عنهم 

إال فساًقا، وإال فَم معنى كوهنم أمراء وا وأمراء السوء ال يكونملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 سوء؟!

 الوجه الثاني: يزيد بن معاوية جمرم سفاك للدماء  
تباحوا قتل نيته فاسفإن يزيد بن معاوية كَم سبق بيانه، سلط زبا

 .(1)ريض اهلل عنه–احلسني 

 عة احلرة.يف وق -ريض اهلل عنهم–واستباح قتل الصحابة والتابعني 

يف  -نهمريض اهلل ع–واستباح قتل من قتلهم من الصحابة والتابعني 

 مكة.

                                                           

 أمر احلسنيوابن تيمية: أنه صدر عنه ما يقتيض ظلمه وفسقه يف سْيته؛ قال  (1)

 وأمر أهل احلرة.
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 الوجه الثالث: يزيد بن معاوية يشرب اخلمر
 شهادة عبد اهلل بن الزبري

دي أمحد بن حممد، عن سعيد بن سامل، حدثني جقال األزرقي: 

عن ابن جريج، قال: سمعت غْي واحد من أهل العلم  ممن حرض ابن 

الزبْي حني هدم الكعبة وبناها قالوا: ملا أبطأ عبد اهلل بن الزبْي عن بيعة 

يزيد بن معاوية، وختلف وخيش منهم، حلق بمكة ليمتنع باحلرم، ومجع 

ويذكر رشبه  معاوية ويشتمه،مواليه، وجعل يظهر عيب يزيد بن 

ويثبط الناس عنه، وجيتمع الناس إليه، فيقوم فيهم  اخلمر وغري ذلك،

 .(1)بني األيام فيذكر مساوي بني أمية، فيطنب يف ذلك

 شهادة معقل بن سنان
أخربنا أبو غالب املاوردي أنا أبو احلسني بن قال ابن عساكر: 

و بن حممد بن جعفر أنا أب الطيوري أنا أبو احلسن حممد بن عبد الواحد

بكر أمحد بن احلسن بن إبراهيم بن شاذان أنا أبو بكر أمحد بن حممد بن 

                                                           

 .201، صفحة 1أخبار مكة، جزء  (1)



151 
 

شيبة بن أيب شيبة البزاز أنا أبو جعفر أمحد بن احلارث اخلراز  نا أبو 

احلسن عيل بن حممد بن عبد اهلل بن أيب سيف املدائني عن عوانة وأيب 

أن مسلَم ملا دعا الناس إىل البيعة زكريا العجالين عن عكرمة بن خالد:  

قال ليت شعري ما فعل معقل بن سنان األشجعي وكان له مصافيا 

فخرج ناس من أشجع يطلبونه فأصابوه يف قرص العرصة ويقال 

أصابوه يف جبل أحد فقالوا له األمْي يسأل عنك فارجع إليه قال أنا 

با بأيب ه مسلم مرحأعلم به منكم إنه قاتيل قالوا كال فأقبل معهم فقال ل

حممد ويقال قال له أبا عبد الرمحن وهبا كان يكنى أظنك ظمآنا وأظن 

هؤالء قد أتعبوك قال أجل قال شوبوا له عسال بثلج من العسل الذي 

محلتموه لنا من حوارين ويقال قال خوضوا له سويق اللوز بالثلج 

ال جرم  الففعلوا وسقوه فقال سقاك اهلل أهيا األمْي من رشاب اجلنة ق

واهلل ال تِّشب بعدها ال أم لك رشابا حتى تِّشب من محيم جهنم قال 

أنشدك اهلل والرحم قال ألست القائل ليلة لقيتك بطربية وأنت 

منرصف من عند أمْي املؤمنني وقد أحسن جائزتك رسنا شهرا 
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وحرسنا ظهرا ورجعنا صفرا نرجع إىل املدينة فنخلع الفاسق شارب 

ياتيس أشجع  (1) من املهاجرين أو أبناء املهاجريناخلمر ونبايع رجال

                                                           

قال: أخربنا حممد بن عمر قال: حدثني عبد الرمحن بن عثَمن بن قال بن سعد:  (1)

ل ومح ملسو هيلع هللا ىلصزياد األشجعي، عن أبيه قال: كان معقل بن سنان قد صحب النبي 

ن عتبة بن فبعثه الوليد ب وبقي بعد ذلكا قومه يوم الفتح، وكان شابا ظريفلواء 

أيب سفيان وكان عىل املدينة ببيعة يزيد بن معاوية فقدم الشام يف وفد من أهل 

املدينة فاجتمع معقل بن سنان ومسلم بن عقبة الذي يعرف بمرسف. قال: فقال 

ن ذكر معقل بن سنان يزيد ب معقل بن سنان ملرسف وقد كان آنسه وحادثه إىل أن

معاوية بن أيب سفيان فقال: إين خرجت كرها ببيعة هذا الرجل وقد كان من 

القضاء والقدر خروجي إليه، رجل يِّشب اخلمر وينكح احلرم ثم نال منه فلم 

يرتك، ثم قال ملرسف: أحببت أن أضع ذلك عندك فقال مرسف: أما أن أذكر 

 واهلل ال أفعل ولكن هلل عيل عهد وميثاق أال ذلك ألمْي املؤمنني يومي هذا فال

متكني يداي منك ويل عليك مقدرة إال رضبت الذي فيه عيناك، فلَم قدم مرسف 

املدينة أوقع هبم أيام احلرة كان معقل يومئذ صاحب املهاجرين فأتى به مرسف 

 مأسورا فقال له: يا معقل بن سنان أعطشت؟، قال: نعم، أصلح اهلل األمْي فقال:

خوضوا له رشبة بلوز فخاضوا له فِّشب فقال: له أرشبت ورويت؟، قال: نعم، 
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فيم  غطفان وأشجع من اخللع والتأمْي إين واهلل عاهدت اهلل ال ألقاك 

وقال لعمرو  (1)يف حرب أقدر فيها عىل قتلك إال قتلتك وأمر به فقتل

 .(2)بن حمرز واره قال تقتله أنت وأواريه

                                                           

قال: أما واهلل ال تستهني هبا يا مفرج، قم فارضب عنقه، قال: ثم قال: اجلس ثم 

قال: لنوفل بن مساحق: قم فارضب عنقه، قال: فقام إليه فرضب عنقه ثم قال: 

ه عىل إمامك، قال: فقتله واهلل ما كنت ألدعك بعد كالم سمعته منك تطعن في

 :صربا، وكانت احلرة يف ذي احلجة سنة ست وستني  فقال الشاعر

 ]البحر الطويل[

 أال تلكم األنصار تنعى رساهتا ... وأشجع تنعى معقل بن سنان

بقي وملسو هيلع هللا ىلص وشهد الفتح مع النبي «. أشجع»قال ابن قتيبة الدينوري: هو من  (1)

« بن مساحق نوفل»يومئذ، وتوىل قتله « قبةمسلم بن ع»، فقتله « احلرة»إىل يوم 

بِّشب اخلمر، ويطعن عليه، فحقد « يزيد بن معاوية»، ألنه سمعه قديَم يذكر 

 ذلك عليه.

 .365، صفحة 59تاريخ دمشق، جزء إسناده صحيح،  (2)
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 شهادة عبد اهلل بن حنظلة
حدثنا وهب بن جرير قال حدثني جويرية  :قال خليفة بن خياط

بن أسَمء قال سمعت أشياًخا من أهل املدينة حيدثون أن ممن وفد عىل 

معه ثَمنية بنني له فأعطاه مائة ألف  (1)يزيد بن معاوية عبد اهلل بن حنظلة

وأعطى بنيه كل رجل منهم عِّشة آالف درهم سوى كسوهتم 

اءك املدينة أتاه الناس فقالوا ما ورومحالهنم فلَم قدم عبد اهلل بن حنظله 

قال أتيتكم من عند رجل اهلل لو مل أجد إال بني هؤالء جلاهدته هبم قالوا 

                                                           

قال ابن كثْي: وكان عبد اهلل هذا من سادات املسلمني صواًما قواًما ال ينام من  (1)

يال، ومل يكن له فراش إنَم كان إذا أعيا من الصالة استلقى عىل أحد الليل إال قل

جنبيه وتوسد ذراعيه ـ رمحه اهلل ـ، وملا قدم عىل يزيد بن معاوية بمن كان معه من 

أهل املدينة فرأوا ما كان يزيد يعانيه من اللعب واللهو واملنكرات رجعوا إىل 

سلم ْي فأرسل إليهم يزيد جيشا مع ماملدينة، فخلعوه، وبايعوا عبد اهلل ابن الزب

بن عقبة، فقاتلهم مسلم ابن عقبة، وقاتلوه، فقتل من الفريقني خلق كثْي، وقتل 

عبد اهلل بعدما قتل بني يديه خلق منهم ثَمنية من ولده، ثم قتل بعد ذلك، ورجع 

 الناس إىل بيعة يزيد قهًرا.
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فإنه بلغنا أنه أجازك وأكرمك وأعطاك قال قد فعل وما قبلت ذلك منه 

 .(1)إال أن أتقوى به عليه

وكان سبب وقعة احلرة أن وفًدا من أهل املدينة قال ابن كثْي: 

عىل يزيد بن معاوية بدمشق فأكرمهم وأحسن جائزهتم، وأطلق قدموا 

، قريبا من مائة ألف -وهو عبد اهلل بن حنظلة بن أيب عامر   -ألمْيهم 

فلَم رجعوا ذكروا ألهليهم عن يزيد ما كان يقع منه من القبائح يف 

رشبه اخلمر، وما يتبع ذلك من الفواحش التي من أكربها ترك الصالة 

بب السكر، فاجتمعوا عىل خلعه، فخلعوه عند املنرب عن وقتها، بس

النبوي، فلَم بلغه ذلك بعث إليهم رسية، يقدمها رجل يقال له مسلم 

بن عقبة، وإنَم يسميه السلف: مرسف بن عقبة، فلَم ورد املدينة 

استباحها ثالثة أيام، فقتل يف غضون هذه األيام بًِّشا كثْيا حتى كاد 

 .(2)ال يفلت أحد من أهلها

                                                           

 .237، صفحة 1إسناده صحيح، تاريخ خليفة بن خياط، جزء (1)

 .245، صفحة 9البداية والنهاية، جزء  (2)
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وملا خرج أهل املدينة عن طاعته وخلعوه وولوا وقال ابن كثْي: 

وهم أشد الناس عداوة  -عليهم ابن مطيع وابن حنظلة، مل يذكروا عنه 

إال ما ذكروه عنه من رشب اخلمر وإيتانه بعض القاذورات، مل  -له 

يتهموه بزندقة كَم يقذفه بذلك بعض الروافض، بل قد كان فاسقا 

 .(1)ز خلعه ألجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنةوالفاسق ال جيو

 شهادة حممد بن أبي اجلهم
أخربنا أبو غالب املاوردي أنبأنا أبو احلسني بن قال ابن عساكر: 

الطيوري أنبأنا أبو احلسن حممد بن عبد الواحد بن حممد بن جعفر 

بو أنبأنا أ (2) املعدل أنبأنا أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن شاذان

بكر أمحد بن حممد بن أيب شيبة البزاز أنبانا أبو جعفر أمحد بن احلارث 

اخلراز ثنا أبو احلسن عيل بن حممد بن عبد اهلل بن أيب سيف املدائني عن 

أن معقل بن سنان  (3) وعوانةأيب زكريا العجالين عن عكرمة بن خالد 

                                                           

 652، صفحة 11البداية والنهاية، جزء  (1)

  (2)   يف األصل شاذار والصواب ما اثبتناه

  (3)   كذا يف األصل والصواب )العجالين وعوانه عن عكرمة(
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انزال  موحممد بن أيب اجلهم كانا يف قرص العرصة  فأرسل إليهَم مسل

بأمان فنزال فأمر بقتلها فقال حممد بن أيب اجلهم ناولني سيفي وال ذمة 

يل عندكم وكان مروان عمل فيه فقال له مسلم أنت الذي وفدت عىل 

أمْي املؤمنني فوصل رمحك وأحسن جائزتك ثم رجعت إىل املدينة 

تشهد عليه بِّشب اخلمر واهلل ال تشهد بعدها شهادة زور أبدا وأمر 

ه فجزع وجعل يشق جبة عليه فقال له معقل بن سنان ما هذا اجلزع بقتل

قال لو كنت بلغت من السن ما بلغت مل أجزع ولكني شاب حديث 

السن فقتل وأمر برأسه فوضع بني يدي أبيه قال له تعرفه قال نعم هذا 

رأس سيد فتيان قريش ويقال أمر بالرأس فوضع بني يدي أخيه موسى 

مه أمهَم خولة بنت القعقاع بن معبد بن زرارة بن طلحة وهو أخوه أل

 .(1)فقال هذا رأس سيد فتيان العرب

وذكر الزبْي أن حممدا هذا شهد احلرة، فقتله قال ابن حجر: 

مسلم بن عقبة بعد ذلك صربا، وكان قبل ذلك وفد عىل يزيد فأجاره، 

                                                           

 .180، صفحة 54تاريخ دمشق، جزء إسناده صحيح،  (1)
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فلَم خرج أهل املدينة عىل يزيد شهد حممد عليه أنه يِّشب اخلمر وغْي 

ذلك، فقال له مسلم بن عقبة: واهلل ال يشهد شهادة زور بعدها، 

 .(1)فقتله

 اشتهار يزيد بن معاوية بشرب اخلمر
معاوية كان يقال إذا  وهذا يزيد بنقال ابن قتيبة الدينوري: 

 :والقرود قال الشاعر فيهذكر يزيد اخلمور 

 أبن أمية إن آخر ملككم ... جسد بحوارين ثم مقيم

 عند وساده ... كوب وزق راعف مرثومطرقت منيته و

 (2)ومرنة تبكي عىل نشوهتا ... بالصبح تقعد تارة وتقوم

من حّد من االرشاف يف اخلمر قال ابن عبد ربه االندليس: 

، وكان يقال له: يزيد اخلمور وبلغه أن وشهر هبا منهم: يزيد بن معاوية

                                                           

 .196، صفحة 8جزء اإلصابة يف متييز الصحابة،  (1)

 .146، صفحة 1األرشبة وذكر اختالف الناس فيها، جزء  (2)
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نة ان جيلد يمسور بن خمرمة يرميه بِّشب اخلمر، فكتب إىل عامله باملد

 مسورا حّد اخلمر، ففعل؛ فقال مسور:

 (1)أيِّشهبا ِصفا بطني دناهنا ... أبو خالد ويرضب احلّد مسور؟

ملا فعل يزيد بأهل املدينة ما فعل، وقتل احلسني وقال الذهبي: 

 .(2)وإخوته وآله، ورشب يزيد اخلمر

 قلت: يزيد بن معاوية أكثر ما نقم عليه يف عمله وقال ابن كثْي:

 .(3)رشب اخلمر، وإتيان بعض الفواحش

                                                           

 .61، صفحة 8العقد الفريد، جزء  (1)

 .30، صفحة 5تاريخ اإلسالم، جزء  (2)

 .650، صفحة 11البداية والنهاية، جزء  (3)
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فمع شهرة يزيد بن معاوية عند علَمء املسلمني بِّشب قلت: 

وغْيهم من خيار التابعني ملسو هيلع هللا ىلص  اخلمر وثبوت شهادة أصحاب النبي 

 .(1)ممن وفد عىل يزيد بن معاوية باالسانيد الصحيحة يثبت فسقه

 االتفاق على أن يزيد كان يشرب اخلمر
: إن التعصب قد -أي الغزايل–أما قوله وقال ابن الوزير: 

 .تطرق يف الواقعة، وكثرت فيها األحاديث

الوجه األول: أن هذا إشارة إىل خالف وقع، ومل  :فاجلواب من وجوه

يقع خالف، بل نقل املوافق واملخالف أن يزيد كان بغيضا ناصبًيا 

 .(2)رشيًبا فاسًقا

  

                                                           

وما ُنقل عن حممد بن احلنفية من تربئة يزيد بن معاوية من ذلك ليس بحجة،  (1)

من خالفه من كبار الصحابة وخيار التابعني قد أثبتوا ذلك عنه! وامُلثبت فإن 

 مقدم عىل النايف، الن له زيادة علم.

 .106، صفحة 8العواصم والقواصم، جزء  (2)
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 عنهالوجه الرابع: قتل اإلمام احلسني رضي اهلل 
 صدر عنه ما يقتيض -أي يزيد بن معاوية–أنه قال ابن تيمية: 

 .(1)وأمر أهل احلرةظلمه وفسقه يف نريته؛ وأمر احلسني 

 يتناول وكان ناصيبًا فظًا غليظًا جلفاً قال اإلمام الذهبي: 

 .(2)وقعة احلّرةوختمها ب افتتح دولته بقتل احلسني املسكر ويفعل املنكر

مني من أعظم املظلو -ريض اهلل عنه-سني فاحلقال ابن الوزير: 

وهو، وإن مل يبارش وحماربوه أعظم الظاملني، ويزيد أعظمهم أمجعني، 

القتل، فهو أعظم إثام من املبارش، ألن القاتل إنام قتل برضاه وشوكته 

 .(3)وقوته

                                                           

 .485، صفحة 4جمموع الفتاوى، جزء  (1)

 .37، صفحة 4سْي أعالم النبالء، جزء  (2)

 .97، صفحة 8العواصم والقواصم، جزء  (3)
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 عدم اختاذ يزيد بن معاوية إجراء 
 يف من قتل احلسني

 انترص للحسني، وال أمر بقتللكنه مع ذلك ما قال ابن تيمية: 

 .(1)قاتله، وال أخذ بثأره

ولكنه مل يعزله عىل ذلك وال عاقبه وال أرسل وقال ابن كثْي: 

 .(2)يعيب عليه ذلك

 الوجه الرابع: يزيد بن معاوية ناصبي فظ غليظ
: ونصبت لفالن نصًبا، إذا عاديته. وناصبته قال اجلوهري

 .(3)احلرب مناصبة

                                                           

 .558، صفحة 4منهاج السنة النبوية، جزء  (1)

  .578، صفحة 11البداية والنهاية، جزء  (2)

 .225، صفحة 1الصحاح، جزء  (3)
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 من -أي أهل السنة واجلَمعة–يتربءون ووقال ابن تيمية: 

 .(1)طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل

 يف بيان أن يزيد بن معاوية
 كانت مناوءا لإلمام احلسني

بل الناس إنَم ميلهم إىل احلسني؛ ألنه السيد قال ابن كثْي: 

فليس عىل وجه األرض يومئذ أحد ملسو هيلع هللا ىلص الكبْي، وابن بنت رسول اهلل 

 .(2)ولكن الدولة اليزيدية كان  كلها تناوئهاميه وال يساويه، يس

 بيان علماء املسلمني أن يزيد بن معاوية ناصبي  
ا، غليًظا قال الذهبي يف يزيد بن معاوية:  وكان ناصبيًّا فظًّ

جلًفا، يتناول املسكر، ويفعل املنكر، افتتح دولته بمقتل الشهيد 

 .(3)مقته الناس، ومل يبارك يف عمرهاحلسني، واختتمها بواقعة احلرة، ف

                                                           

 .119، صفحة 1الواسطية، جزء  (1)

 .478، صفحة 11البداية والنهاية، جزء  (2)

 .37، صفحة 4سْي أعالم النبالء، جزء  (3)
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هم علي-فيزيد ناصبي عدو لعيل وأوالده وقال ابن الوزير: 

مظهر لعداوهتم، مظهر لسبهم ولعنهم من عىل رؤوس  -السالم

املنابر، ناصب للحرب بينه وبني من عاِصه منهم، ومن جهل هذا، 

وا طالعفهو معدود من مجلة العامة الذين مل يعرفوا أخبار الناس، وال 

 :تواريخ اإلسالم، وما أحسن البيت

 (1)والشمس إن خفيت عىل ذي مقلة ... نصف النهار فذاك حمصول العمى

ا 
ً
 االتفاق على أن يزيد كان ناصبي

: إن التعصب قد -أي الغزايل–وأما قوله قال ابن الوزير: 

  .تطرق يف الواقعة، وكثرت فيها األحاديث

ع خالف، بل نقل املوافق واملخالف قع، ومل يق ال :فاجلواب من وجوه

ناصبياا  وجه األول: أن هذا إشارة إىل خالف و أن يزيد كان بغيضا

 .(2)رشيًبا فاسًقا

                                                           

 .99، صفحة 8العواصم والقواصم، جزء  (1)

 .106، صفحة 8العواصم والقواصم، جزء  (2)
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 الوجه السابع: استباحة يزيد بن معاوية
 حرمة احلرمني

قد تقدم بيان ما فعله يزيد بن معاوية من استباحة حرمة مدينة 

 باملنجنيق.واستحالل مكة ورضب الكعبة  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصالوجة الثامن: إخافة أهل مدينة رسول اهلل 

وال خالف بني علَمء املسلمني أن يزيد بن معاوية حني غزا 

 املدينة أخاف أهلها، وقد تقدم بيان ذلك.
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 هل ليزيد مناقب؟
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 حديث أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر
 مغفور هلم

حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي، البخاري:  قال اإلمام

حدثنا حييى بن محزة، قال: حدثني ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، 

أنه أتى عبادة بن الصامت وهو  -أن عمْي بن األسود العنيس، حدثه 

قال: عمْي،  -نازل يف ساحة محص وهو يف بناء له، ومعه أم حرام 

 أول جيش من أمتي»يقول:  ،ملسو هيلع هللا ىلصفحدثتنا أم حرام: أهنا سمعت النبي 

، قالت أم حرام: قلت: يا رسول اهلل أنا «يغزون البحر قد أوجبوا

: أول جيش من أمتي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال النبي «أنت فيهم»فيهم؟ قال: 

يغزون مدينة قيرص مغفور ُلم، فقلت: أنا فيهم يا رسول اهلل؟ قال: 

 .(1)ال

                                                           

 (.2924، برقم )42، صفحة 4صحيح البخاري، جزء  (1)
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 مدينة قيصر وبيان اختالف الشراح يف تعيينها
ر بني الِّشاح أن مدينة قيرص هي القسطنطينية، إال أن املشهو

 .(1)ثمة قول آخر ذكره بعضهم ينبغي بيانه

أن املراد بمدينة قيرص املدينة  (2)وجوز بعضهمقال ابن حجر: 

تلك املقالة وهي محص وكانت دار ملسو هيلع هللا ىلص التي كان هبا يوم قال النبي 

قبل  ون البحرمملكته إذ ذاك وهذا يندفع بأن يف احلديث أن الذين يغز

وأن أم حرام فيهم ومحص كانت قد فتحت قبل الغزوة التي  (3)ذلك

 .(4)كانت فيها أم حرام واهلل أعلم

                                                           

وهذا يدلك عىل أن ال إمجاع عىل ذلك، ال سيَم مع وجاهة القول اآلخر، وال  (1)

 َيسلم عليه اعرتاض.

 أي بعض العلَمء. (2)

ه  رؤى رأى يف حيات ملسو هيلع هللا ىلص قلت: ال يلزم من تقدم الرؤية تقدم الواقعة، فإن النبي (3)

أنت  ملسو هيلع هللا ىلصمتعاقبة، وال يلزم أن تقع هذه الرؤى متعاقبة وفق ما راه. وقول النبي 

 يف األولني أي: يف من رأيتهم يف الرؤية األوىل.

 .103، صفحة 6فتح الباري، جزء  (4)
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وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيرص ملك وقال املناوي: 

الروم يعني القسطنطينية أو املراد مدينته التي كان فيها يوم قال النبي 

 .(1)ذلك وهي محص وكانت دار مملكته

وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيرص، وقال الصنعاين: 

يعني القسطنطينية أو املراد املدينة التي كان هبا يومئذ وهي محص فقد 

 .(2)كانت دار مملكته إذ ذاك

 "غزو مدينة قيرص"وقد ذكر بعض أهل العلم حديث  قلت:

وليس يف يشء من كتب احلديث، وهذا يقوي  (3)بلفظ القسطنطينة

من ذكر أن املراد مدينة محص، ويؤيد هذا القول ظاهر احلديث، احتَمل 

كانت محص. وعليه حيتمل  ملسو هيلع هللا ىلص فإن مدينة قيرص عىل عهد النبي  

                                                           

 .84، صفحة 3فيض القدير، جزء  (1)

 .327، صفحة 4التنوير رشح اجلامع الصغْي، جزء  (2)

 كابن تيمية، وابن كثْي رمحهَم اهلل. (3)
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احلديث أهنا القسطنطينية أو محص، والنص إذا تطرق إليه االحتَمل 

 .(1)سقط به االستدالل

 وعىل القول أهنا القسطنطينية نقول:

 نية ليست األوىل!غزوة يزيد بن معاوية للقسطنطي
وة وفيها كانت غزسنة تسع وأربعني:  قال الطربي يف أحداث

يزيد بن معاوية الروم حتى بلغ قسطنطينية ومعه ابن عباس وابن 

 .(2)عمرو وابن الزبْي وأبو أيوب األنصاري

والغزوة الثانية غزوة قسطنطينية مع أول جيش قال ابن كثْي: 

ة بن أيب سفيان، وذلك سنة ثنتني غزاها، وكان أمْيها يزيد بن معاوي

                                                           

 وإن كان املشهور أهنا القسطنطينية، ولكن ال يلزم من شهرة القول تصويبه. (1)

 .232، صفحة 5تاريخ الطربي، جزء  (2)
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ومخسني، وكان معهم أبو أيوب خالد بن زيد األنصاري، فَمت 

 .(1)هنالك، ريض اهلل عنه وأرضاه

الصواب أنه ثمة غزوات للقسطنطينية وقعت قبل هذا  قلت:

أعني سنة تسع وأربعني عىل قول ومخسني عىل قول وثنتني -التاريخ 

 التواريخ والسْي! ذكرها أهل -ومخسني عىل قول آخر

                                                           

. وقال ابن كثْي: ثم دخلت سنة تسع 217، صفحة 9البداية والنهاية، جزء  (1)

اعات حتى بلغ قسطنطينية ومعه مج وأربعني، فيها غزا يزيد بن معاوية بالد الروم

من سادات الصحابة منهم ابن عمرو ابن عباس وابن الزبْي وأبو أيوب 

 .180، صفحة 11األنصاري. البداية والنهاية، جزء 
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 يف بيان الغزوات التي سبقت
 غزوة يزيد بن معاوية

 أواًل: غزوة بسر بن أبي أرطاة للقسطنطينية 
ثم دخلت سنة ثالث وأربعني، فيها غزا برس بن قال ابن كثْي: 

بالد الروم فوغل فيها حتى بلغ مدينة قسطنطينية، وشتى  (1)أيب أرطاة

وأنكر غْيه ذلك وقالوا: مل يكن هبا فيَم زعمه الواقدي،  (2)ببالدهم

 .(3)مشتى ألحد قط فاهلل أعلم

                                                           

قال البيهقي: وكان حييى بن معني يقول: أهل املدينة ينكرون أن يكون برس بن  (1)

 اة رجل سوء.وقال حييى: برس بن أرط ملسو هيلع هللا ىلصأرطاة سمع من النبي 

أخربنا بذلك أبو عبد اهلل احلافظ، ثنا أبو العباس، ثنا العباس الدوري، عن حييى 

 : وإنَم قال ذلك حييى ملا ظهر من سوء فعله-أي البيهقي–قال الشيخ -بن معني، 

 .177، صفحة 9يف قتال أهل احلرة وغْيه  واهلل أعلم. السنن الكربى، جزء 

 شتاء.أي قىض يف بالدهم فصل ال (2)

 .156، صفحة 11البداية والنهاية، جزء  (3)
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ا: غزوة عبد الرمحن بن خالد بن الوليد 
ً
ثاني

 للقسطنطينية
حدثنا أمحد بن عمرو بن الرسح، حدثنا ابن قال أبو داود: 

وهب، عن حيوة بن رشيح، وابن ُليعة عن يزيد بن أيب حبيب، عن 

ملدينة نريد القسطنطينية، وعىل أسلم أيب عمران قال: غزونا من ا

اجلَمعة عبد الرمحن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقو ظهورهم 

بحائط املدينة، فحمل رجل عىل العدو، فقال الناس: مه مه ال إله إال 

اهلل، يلقي بيديه إىل التهلكة، فقال أبو أيوب: إنَم نزلت هذه اآلية فينا 

ظهر اإلسالم قلنا: هلم نقيم يف معِّش األنصار ملا نرص اهلل نبيه، وأ

لقوا وأنفقوا يف سبيل اهلل وال ت}أموالنا ونصلحها، فأنزل اهلل تعاىل: 

ا فاإللقاء باأليدي إىل التهلكة أن نقيم يف أموالن {بأيديكم إىل التهلكة

ونصلحها وندع اجلهاد، قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب جياهد يف 

 .(1)يةسبيل اهلل حتى دفن بالقسطنطين

                                                           

 (.2512، برقم )12، صفحة 3سنن أيب داود، جزء إسناده صحيح،  (1)
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ن فمَم كان فيها ميف أحداث سنة أربع وأربعني:  قال الطربي

ذلك دخول املسلمني مع عبد الرمحن بن خالد بن الوليد بالد الروم 

 .(1)ومشتاهم هبا وغزو برس بن أيب أرطاة البحر

ثم دخلت سنة أربع وأربعني، فيها غزا عبد وقال ابن كثْي: 

ومعه املسلمون وشتوا هنالك،  الرمحن بن خالد بن الوليد بالد الروم

 .(2)وفيها غزا برس ابن أيب أرطاة يف البحر

ثم دخلت سنة أربع وأربعني، يف هذه السنة وقال ابن األثْي: 

دخل املسلمون مع عبد الرمحن بن خالد بن الوليد بالد الروم وشتوا 

 .(3)هبا

إذن كيف يقال أن يزيد بن معاوية أول من غزا  قلت:

 القسطنطينية؟!

                                                           

 .212، صفحة 5تاريخ الطربي، جزء  (1)

 .164، صفحة 11البداية والنهاية، جزء  (2)

 .38، صفحة 5الكامل يف التاريخ، جزء  (3)
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 حديث غزو القسطنطينية ليس منقبة ليزيد 
 وتعقب علماء املسلمني ابن املهلب 

قال املهلب يف هذا احلديث منقبة ملعاوية ألنه  قال ابن حجر:

أول من غزا البحر ومنقبة لولده يزيد ألنه أول من غزا مدينة قيرص 

 بَم حاصله أنه ال يلزم من دخوله يف ذلك وتعقبه بن التني وبن املنري

 ملسو هيلع هللا ىلصلعموم أن ال خيرج بدليل خاص إذ ال خيتلف أهل العلم أن قوله ا

مغفور ُلم مِّشوط بأن يكونوا من أهل املغفرة حتى لو ارتد واحد ممن 

غزاها بعد ذلك مل يدخل يف ذلك العموم اتفاقا فدل عىل أن املراد 

 .(1)مغفور ملن وجد رشط املغفرة فيه منهم

وية هذا احلديث منقبة ملعا وقال املهلب: يفوقال البدر العيني: 

ألنه أول من غزا البحر، ومنقبة لولده يزيد، ألنه أول من غزا مدينة 

أي منقبة كانت ليزيد وحاله مشهور؟  فإن قلت:  قلت:قيرص. انتهى. 

يف حق هذا اجليش: مغفور ُلم. قلت: ال يلزم، من دخوله   ملسو هيلع هللا ىلصقال، 

                                                           

 .102، صفحة 6فتح الباري، جزء  (1)
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ف أهل العلم أن يف ذلك العموم أن ال خيرج بدليل خاص، إذ ال خيتل

: مغفور ُلم، مِّشوط بأن يكونوا من أهل املغفرة حتى لو ملسو هيلع هللا ىلصقوله، 

ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك مل يدخل يف ذلك العموم، فدل عىل أن 

 .(1)املراد مغفور ملن وجد رشط املغفرة فيه منهم

ال يلزم منه كون يزيد بن معاوية مغفورا له لكونه قال املناوي: 

ن مِّشوط بكون اإلنسان من أهل املغفرة ويزيد ليس منهم إذ الغفرا

كذلك خلروجه بدليل خاص ويلزم من اجلمود عىل العموم أن من 

 .(2)ارتد ممن غزاها مغفور له

واستدّل به املهلب عىل ثبوت خالفة يزيد وأنه قال القسطالين: 

 .من أهل اجلنة لدخوله يف عموم قوله مغفور ُلم

وال يلزم من دخوله  ريق احلمية لبني أميةبأن هذا جاٍر عىل طوأجيب: 

يف ذلك العموم أن ال خيرج بدليل خاص إذ ال خالف أن قوله عليه 

                                                           

 .199، صفحة 14عمدة القاري، جزء  (1)

 .84، صفحة 3فيض القدير، جزء  (2)
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مِّشوط بكونه من أهل املغفرة حتى لو  "مغفور ُلم"الصالة والسالم 

ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك مل يدخل يف ذلك العموم اتفاًقا قاله ابن 

يد ملا له املوىل سعد الدين اللعن عىل يزاملنْي، وقد أطلق بعضهم فيَم نق

أنه كفر حني أمر بقتل احلسني، واتفقوا عىل جواز اللعن عىل من قتله 

أو أمر به أو أجازه وريض به، واحلق أن رضا يزيد بقتل احلسني 

ان مما تواتر معناه وإن ك ملسو هيلع هللا ىلصواستبشاره بذلك وإهانته أهل بيت النبي 

ليه شأنه بل يف إيَمنه لعنة اهلل ع تفاصيلها آحاًدا فنحن ال نتوقف يف

ومن يمنع يستدل بأنه عليه الصالة  .وعىل أنصاره وأعوانه اهـ

 .(1)والسالم هنى عن لعن املصلني ومن كان من أهل القبلة

أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيرص مغفور قال الدماميني: 

فيه: و ُلم، قال املهلب: من هذا احلديث ثبتت خالفُة يزيد بن معاوية،

قال ابن املنْي: حتامَل يف تصحيح خالفة يزيد بن .أنه من أهل اجلنة

معاوية، ثم يف جعله من املشهود ُلم باجلنة، وما أراه إال احتمَلْته احلميُة 

                                                           

 .104، صفحة 5إرشاد الساري، جزء  (1)
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لبني ُأميَة، وال خفاَء بأن املغفرة ونحوها من آثار اخلْي، إنَم تتنزل عىل 

يَد عند أهل السنة واجلامعة وحالُة يزأسباهبا، وإنَم تؤتى من أبواهبا، 

، وختصيُص واحٍد من األمة بقرائن خترجه من ليس  هبذه املثابة

ر ُلم : مغفو-عليه السالم-العموم ليس ببدٍع، وال خالف يف أن قوله 

مِّشوط بكوهنم من أهل اجلنة واملغفرة، واملراد: مغفور ملن وجد رشط 

 .(1)املغفرة فيه منهم

املرفوعة واألخبار الصحيحة وقد قدمنا األحاديث قلت: 

الدالة عىل تفسيق يزيد بن معاوية مما يدل عىل استثناءه من حديث 

 الباب وهذا ينايف الفضل املزعوم يف حديث غزو مدينة قيرص.

ال سيَم أن احلديث جاء يف املغفرة، واملغفرة ال يملك أحد منعها وال 

 يمنع ، وهذا الإجياهبا ألحد إال بنص، فيزيد بن معاوية حتت املشيئة

 من تفسيقه يف الدنيا!

                                                           

 .298، صفحة 6مصابيح اجلامع، جزء  (1)
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 رأي ابن األثري والبدر العيني
 يف غزوة يزيد بن معاوية ملدينة قيصر

ثم دخلت سنة تسع وأربعني....يف هذه السنة، قال ابن األثْي: 

وقيل: سنة مخسني، سْي معاوية جيشا كثيفا إىل بالد الروم للغزاة 

 بالغزاة معهم، فتثاقل وجعل عليهم سفيان بن عوف وأمر ابنه يزيد

واعتل، فأمسك عنه أبوه، فأصاب الناس يف غزاهتم جوع ومرض 

 :شديد، فأنشأ يزيد يقول

 ما إن أبايل بَم القت مجوعهم ... بالغزقذونة من محى ومن موم

 إذا اتكأت عىل األنَمط مرتفق ... بدير مران عندي أم كلثوم

 .وأم كلثوم امرأته، وهي ابنة عبد اهلل بن عامر

فبلغ معاوية شعره فأقسم عليه ليلحقن بسفيان إىل أرض الروم ليصيبه 

ما أصاب الناس، فسار ومعه مجع كثْي أضافهم إليه أبوه، وكان يف هذا 

اجليش ابن عباس وابن عمر وابن الزبْي وأبو أيوب األنصاري 



182 
 

وغْيهم وعبد العزيز بن زرارة الكاليب، فأوغلوا يف بالد الروم حتى 

  .(1)سطنطينيةبلغوا الق

وقال صاحب املرآة: واألصح أن يزيد بن قال البدر العيني: 

معاوية غزا القسنطينية يف سنة اثنتني ومخسني، وقيل: سْي معاوية 

جيشا كثيفا مع سفيان بن عوف إىل القسطنطينية فأوغلوا يف بالد 

الروم، وكان يف ذلك اجليش ابن عباس وابن عمر وابن الزبْي وأبو 

نصاري وتويف أبو أيوب يف مدة احلصار. قلت: األظهر أن أيوب األ

هؤالء السادات من الصحابة كانوا مع سفيان هذا ومل يكونوا مع يزيد 

 .(2)بن معاوية، ألنه مل يكن أهال أن يكون هؤالء السادات يف خدمته

                                                           

 .56، صفحة 3الكامل يف التاريخ، جزء  (1)

 .198، صفحة 14عمدة القاري، جزء  (2)
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 غزو يزيد بن معاوية للقسطنطينية 
 حسنة على هناته

ِذينَ قال تعاىل  َا الَّ اِمنَي هلِلَِّ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط  ﴿َياَأهيُّ آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ

ُقوا  ِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعىَل َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَّ َواَل جَيْ

 (1)اهللََّ إِنَّ اهللََّ َخبٌِْي بََِم َتْعَمُلوَن﴾

، (2)و القسطنطينيةله عىل هناته حسنة، وهي غزقال الذهبي: 

 .(3)وكان أمْي ذلك اجليش، وفيهم مثل أيب أيوب األنصاري

 

 

 

                                                           

 .8سورة املائدة، اآلية  (1)

الذهبي أنه يريد أن يزيد بن معاوية أول من غزا القسطنطينية  قد ُيفهم من كالم (2)

وليس كذلك. فإن الذهبي قال له عىل هناته حسنة، فأن اجلهاد يف سبيل اهلل من 

 أجل القرب وهذا من إنصاف الذهبي رمحه اهلل.

 .36، صفحة 4سْي أعالم النبالء، جزء  (3)
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 الباب العاشر
 ما جاء يف أن حمبة يزيد بن معاوية 

 هو مذهب النواصب
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ن عن يزيد ب -أي عبد الغني املقديس–وسئل قال ابن رجب: 

 لعلَمء: بايعهمعاوية؟ فأجاب: خالفته صحيحة. قال: وقال بعض ا

. وأما حمبته: فمن (1)، منهم ابن عمرملسو هيلع هللا ىلصستون من أصحاب رسول اهلل 

أحبه فال ينكر عليه، ومن مل حيبه فال يلزمه ذلك؛ ألنه ليس من 

                                                           

ض بيل: وحكى هذا الشيخ عن بعقال ابن اجلوزي يف رده عىل عبد املغيث احلن (1)

املحدثني أنه قال: والية يزيد ثبت برىض اجلميع إال مخسة: عبد الرمحن بن أيب 

 بكر وابن عمر وابن الزبْي واحلسني وابن عباس.

 واجلواب:

كيف رويت ها هنا عن ابن عمر أنه ما ريض وأنت فيَم سلف كنت حتتج بأنه 

ل علم أنه ما ريض ببيعة يزيد أحد ممن يعوبايع؟! فَم يفهم هذا الشيخ ما ينقل، وا

 عليه حتى العوام أنكروا ذلك، غْي أهنم سكتوا خوفا عىل أنفسهم. 

 فنظر هذا الشيخ إىل صورة املبايعة ونيس أهنا كانت عن إكراه.وقال أيضا: 

وهذا الشيخ ال يفرق بني وال مستحق ووال غْي مستحق يصرب وقال أيضا: 

 .67، صفحة 1الرد عىل املتعصب العنيد، جزء  الناس عىل واليته رضورة.
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بهم ، فيلتزم حمبتهم إكراما لصحملسو هيلع هللا ىلصالصحابة الذين صحبوا رسول اهلل 

ه. يوليس ثم أمر يمتاز به عن غْيه من خلفاء التابعني، كعبد امللك وبن

وإنَم يمنع من التعرض للوقوع فيه؛ خوفا من التسلق إىل أبيه، وسدا 

 .(1)لباب الفتنة

 يف بيان أن حمبة يزيد بن معاوية  
 هو مذهب النواصب 
فرقة لعنته  -أي يف يزيد-ثم افرتقوا ثالث فرق قال ابن تيمية: 

 موهذا هو املنصوص عن اإلما، وفرقة ال تسبه وال حتبه، (2)وفرقة أحبته

ال ، قأمحد وعليه املقتصدون من أصحابه وغريهم من مجيع املسلمني

صالح بن أمحد قلت أليب : إن قوًما يقولون : إهنم حيبون يزيد فقال يا 

                                                           

 .55، صفحة 3ذيل طبقات احلنابلة، جزء  (1)

 هذا القول للغزايل والدستي. ومل ينص الغزايل -رمحه اهلل–وقد نسب ابن تيمية  (2)

 يف فتواه  يف يزيد بن معاوية عىل ذلك.
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بني وهل حيب يزيد أحٌد يؤمن باهلل واليوم اآلخر !! فقلت يا أبت 

 .(1)فلَمذا ال تلعنه ؟ فقال : يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحداً 

م وغريهفتأمل قوله: وعليه املقتصدون من أصحابه  قلت:

 .من مجيع املسلمني

وقال أبو حممد املقديس ملا سئل عن يزيد: فيَم وقال ابن تيمية: 

 .(2)بلغني ال يسب وال حيب

 -أي ابن حجر العسقالين-سئل شيخنا وقال القسطالين: 

ع من فرمحه اهلل عن لعن يزيد بن معاوية وماذا يرتتب عىل من حيبه وير

 .شأنه

فأجاب أما اللعن فنقل فيه الطربي املعروف بالكيا اُلرايس اخلالف  

يف املذاهب األربعة يف اجلواز وعدمه فاختار اجلواز ونقل الغزايل 

اخلالف واختار املنع وأما املحبة فيه والرفع من شأنه فال تقع إال من 

                                                           

 .483، صفحة 4جمموع الفتاوى، جزء  (1)

 .483، صفحة 4جمموع الفتاوى، جزء  (2)
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ب اإليَمن لمبتدع فاسد االعتقاد فإنه كان فيه من الصفات ما يقتيض س

 .(1)عمن حيبه ألن احلب يف اهلل والبغض يف اهلل من اإليَمن واهلل املستعان

  

                                                           

أسئلة من خط الشيخ ابن حجر العسقالين واجلواب عليها مجع شيخ اإلسالم  (1)

 . ملحق بكتاب اإلمتاع باألربعني املتباينة السَمع.96صفحة  1القسطالين، جزء 
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 حب يزيد بن معاوية قول النواصب
فمنهم  ;قلت: الناس يف يزيد بن معاوية أقسامقال ابن كثْي: 

 .(1)من حيبه ويتواله، وهم طائفة من أهل الشام من النواصب

ىل  الواقعة طائفتان، طائفة أثنوا عأن املختلفني يفوقال ابن الوزير: 

 .(2)، وطائفة ذموه، وهم سائر املسلمنييزيد، وهم النواصب

 يف بيان مأخذ عدم حمبة يزيد بن معاوية
وأما ترك حمبته فألن املحبة اخلاصة إنَم تكون قال ابن تيمية: 

للنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني؛ وليس واحدا منهم وقد قال 

ومن آمن باهلل واليوم اآلخر: ال خيتار  {املرء مع من أحب}ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

أن يكون مع يزيد وال مع أمثاله من امللوك؛ الذين ليسوا بعادلني. 

 ولرتك املحبة  مأخذان :

                                                           

 .234، صفحة 9البداية والنهاية، جزء  (1)

 .106، صفحة 8العواصم والقواصم، جزء  (2)
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أحدمها: أنه مل يصدر عنه من األعَمل الصاحلة ما يوجب حمبته فبقي  

واحدا من امللوك املسلمني. وحمبة أشخاص هذا النوع ليست 

 .ِّشوعة؛ وهذا املأخذ ومأخذ من مل يثبت عنده فسقه اعتقد تأويالم

والثاين: أنه صدر عنه ما يقتيض ظلمه وفسقه يف سْيته؛ وأمر احلسني 

 .(1)وأمر أهل احلرة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .484، صفحة 4 جمموع الفتاوى، جزء (1)
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 الباب احلادي عشر
 هالك يزيد بن معاوية
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هلك يزيد بن  -أي سنة أربع وستني–وفيها قال الطربي: 

من  (1)كانت وفاته بقرية من قرى محص يقال ُلا حوارينمعاوية، و

أرض الشام، ألربع عِّشة ليلة خلت من ربيع األول سنة أربع وستني 

حدثني عمر بن شبة، قال:  .وهو ابن ثَمن وثالثني سنة يف قول بعضهم

حدثنا حممد بن حييى، عن هشام بن الوليد املخزومي، أن الزهري، 

كان فيَم كتب من ذلك: ومات يزيد بن كتب جلده أسنان اخللفاء، ف

معاوية وهو ابن تسع وثالثني، وكانت واليته ثالث سنني وستة أشهر 

  .(2)يف قول بعضهم، ويقال: ثَمنية أشهر

مات يزيد بحوارين من قرى دمشق يف رابع وقال ابن كثْي:   

عِّش ربيع األول، وقيل يوم اخلميس للنصف منه، سنة أربع وستني. 

                                                           

بالضم، وتشديد الواو، وخيتلف يف الراء فمنهم  :قال ياقوت احلموي: حوارين (1)

من يكرسها ومنهم من يفتحها، وياء ساكنة، ونون، وحوارين: من قرى حلب 

 .315صفحة،  2معروفة. معجم البلدان، جزء، 

 .499، صفحة 5تاريخ الطربي، اجلزء  (2)
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ته بعد موت أبيه يف منتصف رجب سنة ستني، وكان وكانت والي

مولده يف سنة مخس، وقيل سنة ست، وقيل سبع وعِّشين. ومع هذا 

فقد اختلف يف سنه ومبلغ أيامه يف اإلمارة عىل أقوال كثْية، وإذا 

تأملت ما ذكرته لك من هذه التحديدات انزاح عنك اإلشكال من هذا 

بعني حني مات فاهلل أعلم. ثم اخلالف، فإن منهم من قال: جاوز األر

محل بعد موته إىل دمشق وصىل عليه ابنه معاوية بن يزيد أمْي املؤمنني 

 .(1)يومئذ، ودفن بمقابر باب الصغْي

  

                                                           

 .159، صفحة 11البداية والنهاية، جزء  (1)
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 كالم علماء املسلمني يف هالك يزيد بن معاوية
 ، فَمتوأخذ اهلل تعاىل يزيد أخذ عزيز مقتدرقال ابن حزم: 

 .(1)وأزيد من شهرين بعد احلرة بأقل من ثالثة أشهر

اهلل  ومل يمهلهفكانت دولته أقل من أربع سنني؛ وقال الذهبي: 

 (2).عىل فعله بأهل املدينة ملا خلعوه

فإنه مل ُيمهل بعد وقعة احلرة وقتل احلسني إال وقال ابن كثْي: 

ن عليًَم ، إنه كاحتى قصمه اهلل الذي قصم اجلبابرة قبله وبعدهيسًْيا 

 (3).قديًرا

                                                           

 .58، صفحة 1جوامع السْية، جزء  (1)

 .36، صفحة 4سْي أعالم النبالء، جزء  (2)

 637، صفحة 11البداية والنهاية، جزء  (3)
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جاءهم ف أن أخذ اهلل يزيد بن معاويةومل يلبثوا ابن حجر: وقال 

اخلرب بموته فأخذ حصني األمان من بن الزبْي ودخلوا احلرم ثم رحلوا 

 .(1)إىل الشام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .392، صفحة 2هتذيب التهذيب، جزء  (1)
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 ﴾املصادر﴿
أحكام القرآن املؤلف: القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن  -

( راجع هـ543العريب املعافري االشبييل املالكي )املتوىف: 

أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عطا 

ثة، لبنان الطبعة: الثال -النارش: دار الكتب العلمية، بْيوت 

 م. 2003 -هـ  1424

أخبار مكة وما جاء فيها من األثار املؤلف: أبو الوليد حممد بن  -

عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن الوليد بن عقبة بن األزرق 

هـ( املحقق: 250املكي املعروف باألزرقي )املتوىف: الغساين 

 رشدي الصالح ملحس النارش: دار األندلس للنِّش.

أخبار مكة يف قديم الدهر وحديثه املؤلف: أبو عبد اهلل حممد  -

هـ( 272بن إسحاق بن العباس املكي الفاكهي )املتوىف: 

 -املحقق: د. عبد امللك عبد اهلل دهيش النارش: دار خرض 

 .1414ت الطبعة: الثانية، بْيو
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اآلداب الِّشعية واملنح املرعية املؤلف: حممد بن مفلح بن  -

حممد بن مفرج، أبو عبد اهلل، شمس الدين املقديس الرامينى 

 هـ( النارش: عامل الكتب.763ثم الصاحلي احلنبيل )املتوىف: 

األدب املفرد املؤلف: حممد بن إسَمعيل بن إبراهيم بن املغْية  -

هـ( املحقق: حممد فؤاد 256، أبو عبد اهلل )املتوىف: البخاري

بعة: بْيوت الط -عبد الباقي النارش: دار البشائر اإلسالمية 

 .1989 – 1409الثالثة، 

االستيعاب يف معرفة األصحاب املؤلف: أبو عمر يوسف بن  -

عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي 

عيل حممد البجاوي النارش: دار  هـ( املحقق:463)املتوىف: 

 م. 1992 -هـ  1412اجليل، بْيوت الطبعة: األوىل، 

أسد الغابة يف معرفة الصحابة املؤلف: أبو احلسن عيل بن أيب  -

الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين 

هـ( املحقق: عيل 630اجلزري، عز الدين ابن األثْي )املتوىف: 



201 
 

عادل أمحد عبد املوجود النارش: دار الكتب  - حممد معوض

 م. 1994 -هـ 1415العلمية الطبعة: األوىل سنة النِّش: 

إرشاد الساري لِّشح صحيح البخاري املؤلف: أمحد بن حممد  -

بن أبى بكر بن عبد امللك القسطالين القتيبي املرصي، أبو 

هـ( النارش: املطبعة 923العباس، شهاب الدين )املتوىف: 

 هـ. 1323ى األمْيية، مرص الطبعة: السابعة، الكرب

األرشبة وذكر اختالف الناس فيها املؤلف: أبو حممد عبد اهلل  -

هـ( املحقق: د 276بن مسلم بن قتيبة الدينوري )املتوىف: 

 -حسام البهنساوي، أستاذ علم اللغة املساعد جامعة القاهرة 

ألستاذ ا كلية الدراسات العربية واإلسالمية بالفيوم تقديم:

الدكتور رمضان عبد التواب، العميد السابق لكلية اآلداب، 

 القاهرة. –جامعة عني شمس النارش: مكتبة زهراء الِّشق 

اإلصابة يف متييز الصحابة املؤلف: أبو الفضل أمحد بن عيل بن  -

هـ( حتقيق: 852حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف: 
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د معوض النارش: دار عادل أمحد عبد املوجود وعىل حمم

 هـ. 1415 -بْيوت الطبعة: األوىل  -الكتب العلمية 

إيضاح طرق اإلستقامة يف بيان أحكام الوالية واإلمامة  -

)مطبوع ضمن جمموع رسائل ابن عبد اُلادي( املؤلف: 

يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن ابن عبد اُلادي الصاحلي، 

د احلنبيل )املتو هـ( عناية: جلنة  909ىف: مجال الدين، ابن املرِْبَ

خمتصة من املحققني بإرشاف: نور الدين طالب النارش: دار 

 م. 2011 -هـ  1432النوادر، سوريا الطبعة: األوىل، 

اإلمتاع باألربعني املتباينة السَمع / ويليه أسئلة من خط الشيخ  -

العسقالين املؤلف: أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد 

هـ( املحقق: أبو عبد اهلل 852ين )املتوىف: بن حجر العسقال

حممد حسن حممد حسن إسَمعيل الشافعي النارش: دار الكتب 

 -هـ 1418لبنان الطبعة: األوىل،  -بْيوت  -العلمية 

 م.1997
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اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة املؤلف: عالء  -

م هـ( اعتنى به: قس 762الدين بن قليط مغلطاي )املتوىف: 

التحقيق بدار احلرمني )السيد عزت املريس، إبراهيم إسَمعيل 

إرشاف/ حممد عوض  -القايض، جمدي عبد اخلالق الشافعي( 

 -املنقوش النارش: مكتبة الرشد للنِّش والتوزيع، الرياض 

 اململكة العربية السعودية.

البداية والنهاية املؤلف: أبو الفداء إسَمعيل بن عمر بن كثْي  -

هـ( حتقيق: عبد 774برصي ثم الدمشقي )املتوىف: القريش ال

اهلل بن عبد املحسن الرتكي النارش: دار هجر للطباعة والنِّش 

م  1997 -هـ  1418والتوزيع واإلعالن الطبعة: األوىل، 

 م.2003هـ / 1424سنة النِّش: 

البيان والتحصيل والِّشح والتوجيه والتعليل ملسائل  -

ي حممد بن أمحد بن رشد القرطباملستخرجة املؤلف: أبو الوليد 

هـ( حققه: د حممد حجي وآخرون النارش: دار 520)املتوىف: 
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هـ  1408لبنان الطبعة: الثانية،  -الغرب اإلسالمي، بْيوت 

 م. 1988 -

تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهْي واألعالم املؤلف: شمس  -

 الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثَمن بن َقاْيَمز الذهبي

هـ( املحقق: عمر عبد السالم التدمري النارش: 748)املتوىف: 

 -هـ  1413دار الكتاب العريب، بْيوت الطبعة: الثانية، 

 م. 1993

تاريخ اخللفاء املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين  -

هـ( املحقق: محدي الدمرداش 911السيوطي )املتوىف: 

: ة: الطبعة األوىلالنارش: مكتبة نزار مصطفى الباز الطبع

 م.2004-هـ1425

تاريخ خليفة بن خياط املؤلف: أبو عمرو خليفة بن خياط بن  -

هـ( املحقق: 240خليفة الشيباين العصفري البرصي )املتوىف: 
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 -مؤسسة الرسالة  د. أكرم ضياء العمري النارش: دار القلم 

 .1397بْيوت الطبعة: الثانية،  دمشق 

قاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل تاريخ دمشق املؤلف: أبو ال -

هـ( املحقق: عمرو بن 571املعروف بابن عساكر )املتوىف: 

غرامة العمروي النارش: دار الفكر للطباعة والنِّش والتوزيع 

 م. 1995 -هـ  1415عام النِّش: 

تاريخ الرسل وامللوك، وصلة تاريخ الطربي املؤلف: حممد بن  -

ي ، أبو جعفر الطربجرير بن يزيد بن كثْي بن غالب اآلميل

هـ( )صلة تاريخ الطربي لعريب بن سعد 310)املتوىف: 

بْيوت  -هـ( النارش: دار الرتاث 369القرطبي، املتوىف: 

 هـ. 1387 -الطبعة: الثانية 

التاريخ الكبْي املؤلف: حممد بن إسَمعيل بن إبراهيم بن املغْية  -

ئرة هـ( الطبعة: دا256البخاري، أبو عبد اهلل )املتوىف: 
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الدكن طبع حتت مراقبة: حممد  -املعارف العثَمنية، حيدر آباد 

 عبد املعيد خان.

التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة املؤلف: أبو عبد اهلل  -

حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس 

هـ( حتقيق ودراسة: الدكتور: 671الدين القرطبي )املتوىف: 

ن إبراهيم النارش: مكتبة دار املنهاج للنِّش الصادق بن حممد ب

 هـ. 1425والتوزيع، الرياض الطبعة: األوىل، 

تذكرة اخلواص املعروف بتذكرة خواص األمة يف خصائص  -

هـ( املحقق : الدكتور  654األئمة املؤلف: سبط ابن اجلوزي )

عامر النجار النارش : مكتبة الثقافة الدينية الطبعة : األوىل 

 م. 2008 -هـ  1429

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد املؤلف: أبو عمر  -

يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري 

 هـ( حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي 463القرطبي )املتوىف: 
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حممد عبد الكبْي البكري النارش: وزارة عموم األوقاف 

 هـ. 1387لنِّش: املغرب عام ا -والشؤون اإلسالمية 

التنوير رشح اجلامع الصغْي املؤلف: حممد بن إسَمعيل بن  -

صالح بن حممد احلسني، الكحالين ثم الصنعاين، أبو إبراهيم، 

هـ( 1182عز الدين، املعروف كأسالفه باألمْي )املتوىف: 

د إبراهيم النارش: مكتبة دار  د إسحاق حممَّ املحقق: د. حممَّ

 م. 2011 -هـ  1432األوىل، السالم، الرياض الطبعة: 

التوشيح رشح اجلامع الصحيح املؤلف: عبد الرمحن بن أيب  -

هـ( املحقق:  911بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: 

الرياض  -رضوان جامع رضوان النارش: مكتبة الرشد 

 م. 1998 -هـ  1419الطبعة: األوىل، 

مد بن هتذيب التهذيب املؤلف: أبو الفضل أمحد بن عيل بن حم -

هـ( النارش: مطبعة 852أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف: 

 دائرة املعارف النظامية، اُلند: الطبعة األوىل.
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اجلرح والتعديل املؤلف: أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن  -

إدريس بن املنذر التميمي، احلنظيل، الرازي ابن أيب حاتم 

ملعارف العثَمنية هـ( النارش: طبعة جملس دائرة ا327)املتوىف: 

ْيوت ب -اُلند دار إحياء الرتاث العريب  -بحيدر آباد الدكن  -

 م. 1952هـ  1271الطبعة: األوىل، 

جزء فيه امتحان السني من البدعي املؤلف: عبد الواحد بن  -

هـ( حتقيق: فهد بن 486حممد الشْيازي املقديس )املتوىف: 

الك، أبو ظبي سعد بن إبراهيم املقرن النارش: دار اإلمام م

 الطبعة األوىل.

مجل من أنساب األرشاف املؤلف: أمحد بن حييى بن جابر بن  -

هـ( حتقيق: سهيل زكار ورياض 279داود الَباَلُذري )املتوىف: 

 1417بْيوت الطبعة: األوىل،  -الزركيل النارش: دار الفكر 

 .م 1996 -هـ 
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جوامع السْية ومخس رسائل أخرى البن حزم املؤلف: أبو  -

حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي 

هـ( املحقق: إحسان عباس النارش: 456الظاهري )املتوىف: 

 م. 1900، 1مرص الطبعة:  -دار املعارف 

دالئل النبوة املؤلف: أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى  -

ْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف:  هـ( 458اخلرُْسَ

د. عبد املعطي قلعجي النارش: دار الكتب العلمية،  املحقق:

 م. 1988 -هـ  1408 -دار الريان للرتاث الطبعة: األوىل 

ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاِصهم  -

من ذوي الشأن األكرب املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن حممد، 

توىف:  )املابن خلدون أبو زيد، ويل الدين احلرضمي اإلشبييل

هـ( املحقق: خليل شحادة النارش: دار الفكر، بْيوت 808

 م. 1988 -هـ  1408الطبعة: الثانية، 
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ذيل طبقات احلنابلة املؤلف: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد  -

بن رجب بن احلسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، 

ن هـ( املحقق: د عبد الرمحن بن سليَم795احلنبيل )املتوىف: 

ىل، الرياض الطبعة: األو -العثيمني النارش: مكتبة العبيكان 

 م. 2005 -هـ  1425

الرد عىل املتعصب العنيد املانع من ذم يزيد املؤلف: مجال  -

الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن اجلوزي 

هـ( حتقيق: د. هيثم عبد السالم حممد دار 597)املتوىف: 

 لبنان. – الكتب العلمية بْيوت

رسائل ابن حزم األندليس املؤلف: أبو حممد عيل بن أمحد بن  -

هـ( 456سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري )املتوىف: 

املحقق: إحسان عباس النارش: املؤسسة العربية للدراسات 

 -نزيرساقية اجل -والنِّش عنوان النارش: بناية برج الكارلتون 
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 بْيوت -موكيايل  -برقياً  .807900/1ت  -لبنان  -بْيوت 

 بْيوت. 11/546ص.ب:  -

روح املعاين يف تفسْي القرآن العظيم والسبع املثاين املؤلف:  -

شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيني األلويس )املتوىف: 

هـ( املحقق: عيل عبد الباري عطية النارش: دار الكتب 1270

 هـ. 1415بْيوت الطبعة: األوىل،  -العلمية 

اد املعاد يف هدي خْي العباد املؤلف: حممد بن أيب بكر بن ز -

أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف: 

مكتبة املنار  -هـ( النارش: مؤسسة الرسالة، بْيوت 751

هـ 1415 اإلسالمية، الكويت الطبعة: السابعة والعِّشون 

 م.1994/

 اُه ُنَعْيُم ْبُن مَحَّاٍد يِف َما َروَ »الزهد والرقائق البن املبارك )يليه  -

ُنْسَختِِه َزاِئًدا َعىَل َما َرَواُه املَْْرَوِزيُّ َعِن اْبِن املَُْباَرِك يِف كَِتاِب 

ْهدِ  املؤلف: أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن املبارك بن واضح « ( الزُّ
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هـ( املحقق: حبيب 181احلنظيل، الرتكي ثم املْروزي )املتوىف: 

 النارش: دار الكتب العلمية. الرمحن األعظمي

سْي أعالم النبالء املؤلف : شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن  -

هـ( املحقق : 748أمحد بن عثَمن بن َقاْيَمز الذهبي )املتوىف : 

جمموعة من املحققني بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط 

 1985هـ /  1405النارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة ، 

 م.

ل الس - نة املؤلف: أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخلاَلَّ

هـ( املحقق: د. عطية الزهراين 311البغدادي احلنبيل )املتوىف: 

 -هـ 1410الرياض الطبعة: األوىل،  -النارش: دار الراية 

 م.1989

سنن أيب داود املؤلف: أبو داود سليَمن بن األشعث بن  -

َ ِجْستاين إسحاق بن بشْي بن شداد بن عمر و األزدي السِّ
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هـ( املحقق: حممد حميي الدين عبد احلميد 275)املتوىف: 

 بْيوت. –النارش: املكتبة العرصية، صيدا 

السنن الكربى املؤلف: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل  -

هـ( حققه وخرج أحاديثه: 303اخلراساين، النسائي )املتوىف: 

شعيب األرناؤوط قدم  حسن عبد املنعم شلبي أرشف عليه:

 -له: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي النارش: مؤسسة الرسالة 

 م. 2001 -هـ  1421بْيوت الطبعة: األوىل، 

صب العذاب عىل من سب األصحاب املؤلف: أبو املعايل  -

حممود شكري بن عبد اهلل بن حممد بن أيب الثناء األلويس 

هلل البخاري النارش: هـ( دراسة وحتقيق: عبد ا1342)املتوىف: 

 1997 -هـ  1417أضواء السلف، الرياض الطبعة: األوىل، 

 م.

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية املؤلف: أبو نرص  -

هـ( حتقيق: 393إسَمعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف: 
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وت بْي -أمحد عبد الغفور عطار النارش: دار العلم للماليني 

 م. 1987 - ـه 1407الطبعة: الرابعة 

صحيح البخاري املؤلف: حممد بن إسَمعيل أبو عبداهلل  -

البخاري اجلعفي املحقق: حممد زهْي بن ناِص الناِص النارش: 

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم 

 هـ.1422حممد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األوىل، 

ن حبان بن حممد ب صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان املؤلف: -

أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، 

هـ( املحقق: شعيب األرنؤوط النارش: 354الُبستي )املتوىف: 

 .1993 – 1414بْيوت الطبعة: الثانية،  -مؤسسة الرسالة 

صحيح مسلم املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشْيي  -

هـ( املحقق: حممد فؤاد عبد الباقي 261 النيسابوري )املتوىف:

 النارش: دار إحياء الرتاث العريب.



215 
 

الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة  -

املؤلف: أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اُليتمي السعدي 

األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس )املتوىف: 

مد كامل حم -هلل الرتكي هـ( املحقق: عبد الرمحن بن عبد ا974

لبنان الطبعة: األوىل،  -اخلراط النارش: مؤسسة الرسالة 

 م.1997 -هـ 1417

الطبقات الكربى املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع  -

اُلاشمي بالوالء، البرصي، البغدادي املعروف بابن سعد 

هـ( حتقيق: حممد عبد القادر عطا النارش: دار 230)املتوىف: 

 1990 -هـ  1410بْيوت الطبعة: األوىل،  -لكتب العلمية ا

 م.

العقد الفريد املؤلف: أبو عمر، شهاب الدين أمحد بن حممد بن  -

عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سامل املعروف بابن عبد ربه 
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هـ( النارش: دار الكتب العلمية 328األندليس )املتوىف: 

 هـ. 1404بْيوت الطبعة: األوىل، 

ة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة إىل قيام العقيد -

الساعة أهل السنة واجلَمعة املؤلف: تقي الدين أبو العباس 

أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم 

هـ( 728بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي )املتوىف: 

قصود النارش: أضواء املحقق: أبو حممد أرشف بن عبد امل

 م.1999هـ / 1420الرياض الطبعة: الثانية  -السلف 

العلل ومعرفة الرجال املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن  -

هـ( املحقق: 241حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف: 

عة: الرياض الطب ويص اهلل بن حممد عباس النارش: دار اخلاين 

 م. 201 -هـ  1422الثانية، 

عمدة القاري رشح صحيح البخاري املؤلف: أبو حممد حممود  -

بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى احلنفى بدر 
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هـ( النارش: دار إحياء الرتاث 855الدين العينى )املتوىف: 

 بْيوت. –العريب 

العواصم من القواصم املؤلف: القايض حممد بن عبد اهلل أبو  -

هـ( 543ي االشبييل املالكي )املتوىف: بكر بن العريب املعافر

 املحقق: الدكتور عَمر طالبي النارش: مكتبة دار الرتاث، مرص.

العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم املؤلف: ابن  -

الوزير، حممد بن إبراهيم بن عيل بن املرتىض بن املفضل 

احلسني القاسمي، أبو عبد اهلل، عز الدين، من آل الوزير 

هـ( حققه وضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعّلق 840ملتوىف: )ا

عليه: شعيب األرنؤوط النارش: مؤسسة الرسالة للطباعة 

ـ  1415والنِّش والتوزيع، بْيوت الطبعة: الثالثة،   1994 -ه

 م.

غنية امللتمس ايضاح امللتبس املؤلف: أبو بكر أمحد بن عيل بن  -

هـ( 463توىف: ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي )امل
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املحقق: د. حييى بن عبد اهلل البكري الشهري النارش: مكتبة 

 -هـ 1422السعودية/ الرياض الطبعة: األوىل،  -الرشد 

 م.2001

فتاوى الرميل املؤلف: شهاب الدين أمحد بن محزة األنصاري  -

هـ( مجعها: ابنه، شمس الدين 957الرميل الشافعي )املتوىف: 

محد بن محزة شهاب الدين الرميل حممد بن أيب العباس أ

 هـ( النارش: املكتبة اإلسالمية.1004)املتوىف: 

فتح الباري رشح صحيح البخاري املؤلف: أمحد بن عيل بن  -

 -حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي النارش: دار املعرفة 

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد  1379بْيوت، 

ه وأرشف عىل طبعه: حمب الدين الباقي قام بإخراجه وصحح

 اخلطيب عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.

فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك املؤلف:  -

حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهلل املالكي )املتوىف: 
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هـ( النارش: دار املعرفة الطبعة: بدون طبعة وبدون 1299

 ريخ.تا

الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين عيل بن سليَمن   -

املرداوي املؤلف: حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد 

اهلل، شمس الدين املقديس الرامينى ثم الصاحلي احلنبيل 

هـ( املحقق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي 763)املتوىف: 

 2003 -هـ  1424النارش: مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل 

 مـ.

فيض القدير رشح اجلامع الصغْي املؤلف: زين الدين حممد  -

املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن زين العابدين 

هـ( النارش: 1031احلدادي ثم املناوي القاهري )املتوىف: 

 .1356مرص الطبعة: األوىل،  -املكتبة التجارية الكربى 
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هـ(  953يد املؤلف: ابن طولون )قيد الِّشيد من أخبار يز -

املحقق: د. حممد زينهم حممد عزب النارش: دار الصحوة 

 م. 1986 -هـ  1406للنِّش الطبعة: األوىل 

الكامل يف التاريخ املؤلف: أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد  -

بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز 

هـ( حتقيق: عمر عبد السالم 630ىف: الدين ابن األثْي )املتو

عة: لبنان الطب -تدمري النارش: دار الكتاب العريب، بْيوت 

 م.1997هـ / 1417األوىل، 

كتائب أعالم األخيار من فقهاء مذهب النعَمن املختار املؤلف  -

حممود بن سليَمن احلنفي الرومي/الكفوي اعتنى به: عبد 

 اللطيف عبد الرمحن دار الكتب العلمية.

جمموع الفتاوى املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد  -

هـ( املحقق: عبد الرمحن 728احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف: 

بن حممد بن قاسم النارش: جممع امللك فهد لطباعة املصحف 



221 
 

الِّشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية عام النِّش: 

 م.1995هـ/1416

ار املؤلف: أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم املحىل باآلث -

هـ( النارش: دار 456األندليس القرطبي الظاهري )املتوىف: 

 بْيوت الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. -الفكر 

املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة واملستطرف من أحوال  -

جال للمعرفة املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن إسحاق،  الرِّ

هـ( 470ابن مندة العبدي األصبهاين، أبو القاسم )املتوىف: 

املحقق: أ. د. عامر حسن صربي التَّميميُّ النارش: وزارة 

 العدل والشئون اإلسالمية البحرين إدارة الشئون الدينية.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد  -

هـ( املحقق: 241ملتوىف: بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )ا

عادل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل  -شعيب األرنؤوط 
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بن عبد املحسن الرتكي النارش: مؤسسة الرسالة الطبعة: 

 م. 2001 -هـ  1421األوىل، 

 مسند أيب يعىل املؤلف: أبو يعىل أمحد بن عيل بن املُثنى بن حييى -

هـ( 307 بن عيسى بن هالل التميمي، املوصيل )املتوىف:

 -املحقق: حسني سليم أسد النارش: دار املأمون للرتاث 

 .1984 – 1404دمشق الطبعة: األوىل، 

مصابيح اجلامع املؤلف: حممد بن أيب بكر بن عمر بن أيب بكر  -

بن حممد، املخزومي القريش، بدر الدين املعروف بالدماميني، 

ضبطا هـ( اعتنى به حتقيقا و 827وبابن الدماميني )املتوىف: 

وخترجيا: نور الدين طالب النارش: دار النوادر، سوريا الطبعة: 

 م. 2009 -هـ  1430األوىل، 

معجم البلدان املؤلف: شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن  -

هـ( النارش: دار صادر، 626عبد اهلل الرومي احلموي )املتوىف: 

 م.1995بْيوت الطبعة: الثانية، 
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يَمن بن أمحد بن أيوب بن مطْي املعجم الكبْي املؤلف: سل -

هـ( 360اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )املتوىف: 

املحقق: محدي بن عبد املجيد السلفي دار النِّش: مكتبة ابن 

ويشمل  25القاهرة الطبعة: الثانية عدد األجزاء: -تيمية 

القطعة التي نِّشها الحقا املحقق الشيخ محدي السلفي من 

 1415الرياض / الطبعة األوىل،  -الصميعي )دار  13املجلد 

 م(. 1994 -هـ 

املعرفة والتاريخ املؤلف: يعقوب بن سفيان بن جوان الفاريس  -

هـ( املحقق: أكرم ضياء 277الفسوي، أبو يوسف )املتوىف: 

العمري النارش: مؤسسة الرسالة، بْيوت الطبعة: الثانية، 

 م. 1981 -هـ 1401

لخيص مسلم املؤلف: أبو العباس املفهم ملا أشكل من كتاب ت -

أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطبي املحقق: حمي الدين ديب 
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حممود  -يوسف عيل بديوي  -أمحد حممد السيد  -مستو 

 .1996 – 1417إبراهيم بزال سنة النِّش: 

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية املؤلف:  -

م بن حلليم بن عبد السالتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد ا

عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل 

هـ( املحقق: حممد رشاد سامل النارش: 728الدمشقي )املتوىف: 

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الطبعة: األوىل، 

 م. 1986 -هـ  1406

وكاين  الشنيل األوطار املؤلف: حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل -

هـ( حتقيق: عصام الدين الصبابطي 1250اليمني )املتوىف: 

 م.1993 -هـ 1413النارش: دار احلديث، مرص الطبعة: األوىل، 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان املؤلف: أبو العباس شمس  -

الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي 

هـ( املحقق: إحسان عباس النارش: دار 681اإلربيل )املتوىف: 

 بْيوت –صادر 
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