
 

 

 

  

  



 مقدمة: 

 ب    التي  المشهورة  المسائل  من  معاوية  بن  يزيد  لعن  مسألة    رتعتب  
  العقائد   كتب   يف  ثتح 

  جواز   إلى ذهب من   أشهر ومن والسلوك،  اآلداب وكتب  الحديث وشروح والتفسير  والفقه 

  المسألة  هذه  يف  خاصة   رسالة    صنّف   إذ  الجوزي؛  ابن   الفرج  أبو   معاوية  بن  يزيد  لعن 

  الحنابلة   أحد  على  اهب  ردّ   ،(يزيد  ذمّ   من  المانع  العنيد   بالمتعّص   على  دّ الرّ )  ا: سّماه

  المغيث عبد وهو  لعنه،   من عين المان  
 
  أبي  وابن عقيل ابن   عن  لعنه تجويز   فيها  نقلو ، الحربي

   .(1)أولى  اللعن ترك أن  الرسالة  تلك  يف سّلم أنه  مع ، يعلى

  ل(، فع  ي    ال  أن  )ينبغي  قال:   لكن  الحنفي،  الصفاري   الدين  قوام    يزيد    لعن  أجاز   ممنو

ا  المسألة  يف  كالمه  اشتهر  الذي  التفتازاين  والسعد  الشافعي،  هراسي ال  لكياوإ ا،  اشتهار    عظيم 

  وعبد  الحنفي،  الدين   محّب   وابن  ،السيوطي   الدين   وجالل  الحنفي،  الكردي  الدين   وحافظ

  الحفاظ  من  المتأخرين   ألكثر  وعزاه  ،الحنبلي   والسفاريني  ،المناوي  الرؤوف

 . ( المعاين روح)  صاحب األلوسي  الدين  وشهاب ،(2) والمتكلمين

 وقفات:  أربع  وهي يزيد،  عنلل   زينو  المج  مع  علمية   وقفات   نقف الورقة هذه ويف

  معاوية: بن  يزيد بإكفار قول ال  إبطال  :الوقفة األولى

 :تكفيره يف إليها د  ن  است   التي الروايات مناقشة -1

ا  لطائفة؛  بتكفيره  القول  الهيتمي   حجر  ابن   عزا ا -  الجوزي  ابن  سبط   لقول   استناد    تبع 

ه    :بعرىالز   ابن  أبيات يزيد إنشاد بشهرة -لجد 

 األسل  وقع من   الخزرج جزع …  شهدوا  ببدر أشياخي  ليت

 
 قدمية   خطية  نسخة   وهلا   مطبوعة،   والرسالة  . (286  / 1)  مفلح   البن   « الشرعية  اآلداب »ينظر:    (1)

 اتمة.   غري  لكنها   املطبوع،  يف   تعتمد  مل  بربلي   الدولة  مكتبةحمفوظة يف  
 (. 123  / 1)  « اآلداب  منظومة لشرح  األلباب   غذاء»  (2)



 (1) فاعتدل ببدر  وعدلناه … أقراهنم  من الكبش  قتلنا قد

 . عليه  كذب   شهرته اد ع ي   الذي وهذا

  كتاب   يف  -المجيد  الملك  ه  ح  ب  ق  -  يزيد  ترجمة  على  وقفت  )ثم    السفاريني:   وقال

  قبائحه   من  رأيت  ما  أعظم  فمن  السفيه،  يزيد  بكفر  يشعر  ما  فيه  فرأيت   ،"بالوفيات   الوايف"

  ورد   لما   السبي   أن  القفطي   ابن   عن   المذكور  الكتاب   يف  نقله  ما  الشنيعة  وفواضحه  الفظيعة 

   ذرية  من   والنساء  األطفال   فلقي  خرج   يزيد  على   العراق  من
ّ
  على  والرءوس  والحسين،   علي

   يقول:  الخبيث  أنشأ رآهم فلما  العقاب، ثنّية  على  أشرفوا   وقد الرماح، أسنة

 جيرون  شفا على الرءوس   تلك … وأشرفت الحمول  تلك بدت لما

 ديوين  الرسول   من  اقتضيت فقد  …  تقل ال  أو قل  فقلت الغراب نعب

  ولد   وخاله  عتبة   هجدّ   مثل  بدر   يوم  وسلم  عليه   الل  صلى   الل   رسول   قتله   بمن  قتل  أن ه   يعني: 

ا  يزيد  بكفر  حينئذ  فجزمت  ،ونحوهما  عتبة   الكالم  هذا  قائل  أن  وعلمت    مزيد،  عليه  ما  جزم 

  .(2) (أعلم تعالى  والل ،ريب وال شّك  غير من  اإل سالم ربقة  عن خارج

  يف   ريب  فال   الكالم  هذا  عنه  صّح   )فإن  الحكاية:  هذه  أورد  أن   بعد   الرحيباين  وقال

 .(3)اإلسالم(   ربقة من  خروجه

ا؛    كذب  الحكاية  وهذه ا  قال  )ومن  تيمية:  ابن  قالأيض  ا،  كان  إنه  :أيض    أباه   إن  أو   كافر 

ا،  كان  معاوية ي ا،  الحسين  قتل  وإنه  كافر  ا  تشف  ا  فهو  ،الكفار  من  أقارب ه  بثأر  وأخذ  ب    أيض 
  كاذ 

 الحسين:  برأس  أيت لما لتمثّ  إنه  قال ومن  مفرت . 

 
  (.630  / 2)  «احملرقة  الصواعق »  (1)
  (. 124  / 1)  « األلباب  غذاء» يف وحنوه  (، 479  / 2)  « اآلخرة  أمور يف الزاخرة  البحور»  (2)
  (. 659  / 5)  «املنتهى  غاية  شرح  يف   النهى  أول  مطالب»  (3)



 جيرون   ىب  ر   على  الرؤوس  تلك … وأشرفت الحمول  تلك بدت لما

 ديوين النبي من قضيت  فلقد …  تنح ال  أو  نح فقلت الغراب  نعق

  اإلسالم  وأعداء  ب،كذ    عامته  إليه  عزىي    الذي  الشعري  والديوان  .ديوين  الحسين   من  :أو

  إنه   :كقولهم   ظاهر،  كذب  هو  ما  فيه  ويذكرون  اإلسالم،  يف  للقدح  يكتبونه  وغيرهم  كاليهود

 أنشد: 

 األسل  وقع من   الخزرج جزع …  شهدوا  ببدر أشياخي  ليت

 فاعتدل  ببدر  وعدلناه … أقراهنم  من الكبش  قتلنا قد

 كذب.  فهذا  الحرة  ليالي   هبذا تمثل وأنه

  وكان  حمزة،  المشركون   قتل  لما  أحد  عام   أنشده   الزبعرى  بن   الل   لعبد   الشعر  وهذا

ا، ر  أبيات ا  وقال  إسالمه،  وحسن  ذلك،  بعد  أسلم  ثم  كافر    يجوز  فال  وتوبته.  إسالمه  فيها  ي ذك 

ل م    أن  يجوز ال بل غيره، وال يزيد يف ال  ي غل ى أن  . (1) وعدل( بعلم إال أحد   يف  ي ت ك 

رين  لحّجة  ذكره  يف  الهيتمي  قال  ثم ف  ك    سبطه   حكاه  فيما  الجوزي  ابن  )وقال  ليزيد:  الم 

  وضربه  يزيد،  خذالن  من  العجب  وإنما  للحسين،   زياد  ابن  قتال  من  العجب  ليس   عنه:

  أقتاب   على  سبايا   وسلم  عليه   الل  صلى  الل  رسول  آل  وحمله  الحسين،  ثنايا  بالقضيب

 .(2) الجمال(

  بن   الل  عبيد  ذلك   فعل  الذي  أن  عنه  الل  رضي  أنس  حديث  من  الصحيح  يف   والثابت

 يزيد.  ال  زياد،

 
  (. 482-481 /4)   «الفتاوى  جمموع»  :وانظر  (. 149-147 /5)   «املسائل  جامع »  (1)
 ذمّ   من  املانع   العنيد  املتعّصب   على  الرد»  يف   اجلوزي  ابن  وكالم   (،631  /2)   «احملرقة  الصواعق»  (2)

  (.64-63)ص:    «يزيد 



  إكرامه   على  الناس  أحرص  من  بالحسين   يجتمع  لو  يزيد  )وكان  تيمية:  ابن  قال

  أولئك   قتله  فلما   الحسين،  من  أجل    عنده  المسلمين  يف  يكن  ولم  ه،حق    ورعاية  وتعظيمه

ام  إلى  رأسه  حملوا  الظلمة   يف   وكان  ثناياه،  على  بالقضيب  فنكت  زياد،  بن  الل  عبيد  ق د 

  عليه  الل  صلى  الل  رسول  كان  حيث  بالقضيب  تنكت  إنك  فقال:  مالك،  بن  أنس  المجلس

ب ل، وسلم  . (1)الصحيح(  يف ثبت  هكذا  ي ق 

ل    الرأس  وأن  يزيد،  قدام  كان  هذا  أن  مجهول  بإسناد  روي  )وقد  وقال: م    وأنه   إليه،  ح 

ل    ما  الحديث  ففي  يثبت  لم   أنه  مع  وهذا  ثناياه.  على   نكت  الذي   هو   فإن  كذب،  أن ه    على   ي د 

  والذي   بالعراق،  كانوا  وإنما  بالشام،  يكونوا  لم  الصحابة  من  بالقضيب  ن ْكت ه    حضروا  الذين

  أن   يختار   كان  بل   ذلك،  يف   غرض  له  كان  وال   الحسين،   بقتل  يأمر  لم   يزيد   أن   واحد  غير  نقله

 .(2)عنه(  الل  رضي  معاوية  بذلك أمره كما مه،ويعظ   يكرمه

  ورده   عنه،  هراشت    ما   قبيح   من   أشياء  -الجوزي  ابن   يعني -  )وذكر  الهيتمي:   قال  ثم

ت  وقد  المدينة  إلى  الرأس ه،  تغي ر    وإظهار   الفضيحة  إال  مقصوده  كان  وما  قال:  ثم  ريح 

  والبغاة   الخوارج  أن  المسلمين  بإجماع  أليس  !بالخوارج؟  هذا  يفعل  أن   أفيجوز  الرأس،

ن ون ل ى   ي كف  ن ون  عليهم  وي ص    بدرية  وأضغان    جاهلية  أحقاد    قلبه  يف  يكن  لم   ولو   ؟! وي دف 

ن ه  إليه،  وصل   لما  الرأس    الحرتم ف  ن ه  وك    عليه  الل  صلى  الل  رسول  آل  إلى  وأحسن  ودف 

 . (3)وسلم(

ا   أو   الشام   إلى   الرأس   حمل  )وأما   تيمية:   ابن   قال ه    كذب،   فهو   به   والطواف   غير 

 
  (.260 /6)   «املسائل  جامع »  (1)
  (.477  / 5)  « السنة  منهاج»  (2)
 ذمّ   من  املانع   العنيد  املتعّصب   على  الرد»  يف   اجلوزي  ابن  وكالم   (،631  /2)   «احملرقة  الصواعق»  (3)

 أن   دون-  اجلوزي  ابن  كالم  (481  /4)   «الفتاوى   جمموع»  يف  تيمية  ابن  وذكر  .(64)ص:    «يزيد 
  ليزيد.  املكّفرين  قول  يف   -ُيسمَِّيه



  يثبت   ال  ضعيفة  روايات  بالقضيب  ونكت  يزيد  قدام  إلى  حمل  أنه   تروى  التي  والروايات

   حمل   لما  أنه  الثابت  بل  منها،   شيء 
ّ
  بيت  يف  البكاء   وقع   يزيد   إلى   بيته   وأهل  الحسين  بن   علي

  ابن  الل  لعن  قال:  يزيد  أن  وروي  المصيبة.  ألجل  بينهم  كانت  التي  القرابة  ألجل  يزيد؛

  أرضى  كنت  قد   وقال:   قتله.  لما  قرابة  الحسين  وبين  بينه  كان   لو  -زياد  ابن  يعني-  مرجانة

ي ر  وأنه  الحسين.  قتل  بدون  العراق  أهل  طاعة  من   وبين  عنده  مقامه  بين  الحسين  بن  علي  خ 

 .(1) جهاز(  أحسن زهفجهّ  الرجوع، فاختار المدينة،  إلى  الرجوع

  يزيد   أن  نويبيّ   معاوية،  بن  يزيد  تكفير  يف  الروايات  تلك  إلى  االستناد  بطالن  نيبيّ   فهذا

 بذلك.  يستبشر ولم الحسين بقتل يرض  لم

ب ة  األسباب    )فإن  تكفيره:   من  المانعين  حّجة  ذكره  يف  الهيتمي  قال وج    لم  للكفر  الم 

  أنه   سبق  وما  .عنه  يخرجه  ما  يعلم  حتى  إسالمه  على  بقاؤه  واألصل  شيء،  منها   عندنا  يثبت

  حسين،  يا  الل  رحمك  قال:  الحسين  رأس  إليه  وصل  لما  يزيد  أن  حكي   ما  يعارضه  المشهور

ر    األرحام،  حق    يعرف   لم  رجل  قتلك  لقد   يف   العداوة  لي  زرع  قد  وقال:  زياد،  البن  وت ن ك 

  الرأس   ليدفن  المدينة  إلى  رأسه  مع  بنيه  من  بقي  ومن  الحسين  نساء  ورد  والفاجر،   رالب    قلب

  فنأخذ  مسلم،  أنه  واألصل  المقالتين،  من  واحدة  موجب  يثبت  لم  بأنه  خبير  وأنت  هبا.

 .(2)عنه(  اإلخراج  يوجب  ما  عندنا  يثبت حتى  األصل  بذلك

ه    بل  عليها،  يدل    ما  يثب ت  لم  كافر    أنه  جمع    )ودعوى  وقال:   يثبت   لم  الحسين   بقتل  أمر 

ا(  .(3) أيض 

  قتله   زياد  ابن  على  يزيد  إنكار  ذكر  عندما  بردي  تغري  ابن  المصري  خالمؤرّ   قول   وأما

 
  (. 261-260 /6)   «املسائل  جامع »  (1)
  (. 336-335  / 4)  « الرملي  فتاوى »  :وانظر  (.632  / 2)  «احملرقة  الصواعق »  (2)
  (.96  / 2)  «الكبائر  اقرتاف  عن  الزواجر »  (3)



  قتل   من   بالناس  ما  ن ليسك    الناس؛   من  المل   يف  يقوله   أن  يزيد   يسع   كان  الذي   )هذا   للحسين: 

  بقتله  الفرح  وإظهار  باله  فما   مقصوده؛   وحصل   الحسين   أمر  مضى  وقد  وعتاريه،   الحسين 

ي  وقد ف    األسماء   مسائل  يف  والقاعدة  والسرائر،  البواطن  على  حكم    فهذا   ؛(1) (؟!أمره  ك 

  التي  الروايات  تلك  أن  على  السرائر،  ىيتولّ   والل  الظواهر،  على  الحكم  أن  واألحكام:

  إلى   يحتج  ولم  بردي  تغري  ابن  لذكرها  صحيحة  كانت  لو  ليزيد  المكفرون  إليها  استند

   عنده.  بطالهنا على  دليل هذا   فتعليقه والسرائر، الضمائر يف الخوض 

  يزيد   أن   صحيح   وعقل  ذوق  له   من   يشّك   )وال  قال:   بردي  تغري  ابن   أن  العجيب   ومن 

  يجزم  فكيف   ،(2) طريق(  وبكّل   حال   كّل   على  ملعون   فهو   بموته؛   ر  وس    الحسين   بقتل   رضي 

  ! نفسه؟  بردي  تغري  ابن  بإقرار  يزيد  يظهره  لم  باطن  بشيء   صحيح  وعقل  ذوق  له   من   كل

   فيه. ما  بيان  فسيأيت اللعن مسألة يف  ذكره ما  وأما

  ثبت  من  أن   القاعدة:   أن  مع  ،الظنّ   بة بغل    فاق بالنّ  يزيد  على  األلوسي  حكم    منه  ب  وأعج  

  أن  يظنّ  على  يغلب  الذي  أقول:  )وأنا  األلوسي:  يقول  ،بالشّك   يزول  ال  بيقين  إيمانه

 .(3)(وسّلم  عليه الل  صّلى النبي برسالة  قامصد    يكن لم الخبيث

  بني   خلفاء  من  ة عامّ   والية   لهم  الذين   الخلفاء  من   يكن  لم   الحمد:  )ولل  تيمية:  ابن  قال

  الزندقة   إلى  منهم   أحد  بنس  ي    لم  أمية  وبنو   والنفاق،  بالزندقة  همت  ي    أحد  العباس  وبني  أمية

  لم   لكن  الظلم،  من  نوع   أو   البدعة،   من   نوع  إلى  منهم   الرجل   بنس  ي    قد   كان   وإن   والنفاق،

  والنفاق  بالزندقة  المعروفون  كان  وإنما  ونفاق،  زندقة   إلى  العلم   أهل   من  منهم  أحد  بنس  ي  

  من  كانوا  وإنما  ون،علويّ   أهنم  عونيد    وكانوا  والمغرب،  بمصر  كانوا  الذين  القداح  عبيد  بني

 
  (. 69)ص:   «واخلالفة  السلطنة  ول  من يف اللطافة  مورد »  (1)
  (. 67)ص:   «واخلالفة  السلطنة  ول  من يف اللطافة  مورد »  (2)
  (.228  / 13)   «املعان   روح»  (3)



 .(1) والنفاق( بالزندقة  همرمي   على  العلم  أهل فقات   قد فهؤالء الكفار، ذرية

 أحمد:  إلمامل يزيد تكفير نسبة مناقشة -2

  قال  )بل فقال: أحمد،  لإلمام  بتكفير يزيد القول  الهمزية شرح  يف  الهيتمي  حجر ابن  عزا

ا  به  وناهيك  بكفره،  حنبل  بن   أحمد ا  ورع    وقعت   لقضايا  إال  ذلك  يقل  لم  بأنه  يقضيان  وعلم 

 .(2)غيره(  عند تثبت   لم  وإن عنده، ثبتت   ذلك، يف صريحة  منه

 ناصر  الحافظ  اإلمام  منهم  العلماء،  من  جماعة  يزيد  بكفر  جزم  )وقد  السفاريني:  قالو

 .(3) ورعه( شدة  مع  أحمد  اإلمام عن لق  ون   يعلى،  أبو  القاضي وسبقه  الجوزي،  ابن  السنة

فلح  ابن  قاله  بما  مردودة  أحمد  لإلمام  يزيد  تكفير  نسبةو   أبي   القاضي  عن  نقل  أن  بعد  م 

اج  أخرج  من   أصحابنا  )ومن  قوله:  يعلى ج    وانتهك  المدينة،  أخاف    ألن ه  اإلسالم  عن  الح 

ه،   يزيد   عليه  ه)فيتوج    مفلح:  ابن   قال  ،(4) رسوله(  وحرم  الل  حرم   خالف    أحمد    ون ص    ونحو 

ه-  السفاريني  تعقب  وقد  .(5) (األصحاب  وعليه  ذلك،    -نفس 
 
  نسبتهما   يف  والربزنجي  الهيتمي

  نقله  بما   أحمد  لإلمام   التكفير   نسبة  ورد    ،(6) مفلح  ابن   ذكره  بما   يزيد  لعن  تجويز    أحمد  لإلمام

 أولى.  مفلح ابن

 
  (.478  / 4)  « الفتاوى  جمموع »   (1)
 ،«النسفية  العقائد   شرح  على   حاشيته»   يف  اخللوت   كالمه   ونقل  (،519)ص:    «اهلمزية  شرح »  (2)

 ونقله  .مزيد(  عنها  ما   يزيد  فقبائح   وإال   الدرجات،   أقل   وهو   ، الوقف  عندي   )واألسلم  بقوله:   وأتبعه
  (.123)ص:   «اجلنية  البالغة  احلكمة»  النسفية   العقائد   شرح  على  حاشيته  يف   املرجان   عزو  بال

 (. 477-476  / 2)  « اآلخرة  أمور يف الزاخرة  البحور»  (3)
 ابن  وأن  القاضي،  عن   ال   تيمية  ابن   عن   ( 107)ص:    « اآلداب  منظومة   شرح »  يف   احلجاوي   نقله   (4)

 هللا(.   إىل  أمره   ويكلون  ذلك،  أيبون   أصحابنا  من   )واألكابر  عقبه:   قال  تيمية
 (. 109  / 27)  « اإلنصاف»  يف املرداوي  ونقله (، 190 /10)  « الفروع»  (5)
 (. 478  / 2)  « اآلخرة  أمور يف الزاخرة  البحور»  (6)



  يلزم  وال  ، اللعن  تجويز   سوى  والقاضي  الجوزي   ابن   عن   نقل  قد   مفلح  ابن    أجد   لمو

  ابن  طة بواس  كالمهما   "األلباب   غذاء "  يف  السفاريني   نقل  وقد   ، التكفير    اللعن  تجويز   من

  .(1) اللعن  سوى يذكر  ولم ،مفلح

  عقل  أدنى  له   من  عند   البطالن   )ظاهر  قول  بأنه   يزيد  كّفر  من  قول    تيمية  ابن  ووصف

  بالسنة،  المعروفين  العلم  أهل  من   أحد   إلى   بينس    ال  ولهذا  مين؛ المتقد    ري  وس    باألمور  وعلم

  على  سهل  القول  )وهذا  وقال:  ،(2)وخربة(  رأي   لهم   الذين  العقالء  من  عقل  ذي  إلى  وال

 .(3)بكثير( أسهل   يزيد   فتكفير وعثمان؛  وعمر بكر  أبا  رونيكف   الذين الرافضة

  يزيد  أن  فيها   التي   العنيد  بالمتعص    على   الردّ   يف   الجوزي  ابن  تعليقات  بعض    أنّ   على

  تيمية   ابن  ذكرها  ولذا  تكفيره؛  يف  كالصريحة  (4) بدرية  وأحقاد  جاهلية  أضغان    صاحب  كان

رين قول يف والهيتمي كف   .(5) يزيد يكّفر الجوزي  ابن بأن  حاصر    قد  يكونا لم وإن  ،ليزيد  الم 

 التفتازاين:  للسعد النسفية العقائد شرح   يف جاء  ما مناقشة -3

  هذه   يف  رونالمتأخ    تداوله   ما  أشهر  من  معاوية  بن  يزيد  يف  التفتازاين  عدالس    كالم  يعترب 

ا نقال   المسألة  ا  وشرح  ب   أن  يسعنا   فال ،ونقد  ا.   عنه ن ضر   صفح 

 
و (123-122  /1)   «اآلداب  منظومة  شرح  األلباب  غذاء»  (1)  / 1)  «الشرعية  اآلداب»  انظر:. 

285-292) . 
 (. 482  / 4)  « الفتاوى  جمموع »   (2)
 (. 482  / 4)  « الفتاوى  جمموع »   (3)
  (.64)ص:    « يزيد   ذمّ   من املانع  العنيد  املتعّصب   على   الرد»  (4)
 من   املانع  العنيد   املتعّصب   على   الرد »  يف   اجلوزي  ابن  وكالم   . (631  /2)   «احملرقة  الصواعق »  :انظر  (5)

 دون-  اجلوزي  ابن  كالم   (481  /4)  « الفتاوى  جمموع»  يف  تيمية  ابن  وذكر  .(64)ص:    «يزيد   ذمّ 
  ليزيد.  املكّفرين  قول   شرح  يف -ُيسمَِّيه  أن



  اللعن   أطلق   )وبعضهم  : فيه  يقول  ،(1) النسفية  العقائد  شرح  كتابه  يف  جاء   ذلك   يف  ه وكالم  

وا   عنه،   الل   رضي   الحسين   بقتل   أمر  حين   كفر  أن   لما   عليه؛  ق    من   على   اللعن  جواز  على  وات ف 

ه    الحسين  بقتل  يزيد  رضا  أن   والحق    به.  رضي  أو  أجازه،  أو   به،  أمر  أو  قتله،   بذلك   واستبشار 

ا،  تفاصيل ه   كانت  وإن  معناه،  ت وات ر    مما  السالم  عليه  النبي   بيت  أهل  وإهان ة     ال  فنحن  آحاد 

   وأعوانه(.  وأنصاره عليه  الل  لعنة   إيمانه، يف بل شأنه،  يف نتوقف 

م    إيمانه(  يف  بل  شأنه،   يف  نتوقف  ال   )فنحن   السعد:  وقول حّشين  من   كثير    منه    ف ه    على   الم 

 بل   .(2) بعده  وما  قبله  ما  بقرينة  إيمانه،  عدم  يف  يتوقف  ال  أي:  قالوا:  يزيد،  تكفير    العقائد  شرح

ه    أن  كالمه   من  بعضهم   فهم   ال  أننا  المراد:  أن   إلى  بعضهم   وذهب  ،(3) بالتواتر  ثابت    كفر 

م    فال   إيمانه  يف   نتوقف   بل   اللعنة،  حيث  من   شأنه  يف   ف نتوقّ    ابن   شارحه   قاله   كما   به،  نجز 

 . (4) الغرس

  الحسين   بقتل  األمر  عدّ   يف  نوزع  كما  ذكره،  ما  على  التواتر  عائهاد    يف  التفتازاين  نوزع  وقد

ا.  عنه الل رضي ر     مكف 

  العقائد  شرح  على   حاشيته  يف   الشريف  أبي  ابن   الكمال   فيه   فتعقبه  ذلك  تواتر  ادعاؤه   أما 

  حد    عن  إلى  عندنا  يخرج  فلم  نحن  وأما   الشارح،  اطالع  إلى  بالنسبة   هذا  )ولعل  :بقوله 

 
 يزيد  فيه  نيلعَ   مل   (، 307  / 2)  « املقاصد   شرح »  يف   وشهرة   تداواًل   أقلّ   يزيد  موضوع   يف   كالم   له   (1)

 كتبه   من  اثني  مسى  أبن   لذكره  أومأ  حيث  اللعن،  منع   يف   الغزال   مذهب  توجيه  فيه  وحاول  بعينه،
  ونقل   ،."االعتقاد(..   يف   )االقتصاد   إىل   طريًقا   ابلكلية   العوام(  )إجلام   الدين  أبمر   املعتنون  فرأى "  قال:

 (. 1134 /3) «املريد   عمدة» جوهرته  على   الكبري   شرحه  يف اللقان  املوضع   هذا  يف   كالمه 
 فتح » يف  زكراي الشيخ  وقاله (، 84  /3)  «القدير فيض » يف  العراقي الدين زين  جّده  عن  املناوي  نقله  (2)

  (. 454)ص:   «املاجد  اإلله
 (. 157)ص:    املصباحي  القادري  الورى   لصدر  الفرائد«  »مجع حاشية  انظر:  (3)
  )خمطوط(.  « العقائد   شرح  على  الغرس   ابن  حاشية»  يف   (4)



 قال:   أنه من إليه نسب ما  عنه ثبت إن  ولكن التواتر،  إلى الشهرة

 األسل   وقع  من الخزرج  جزع ...  شهدوا  ببدر أشياخي  ليت

 كذب.  األبيات هذه إنشاده  أن متقدّ  وقد .(1)بالكفر( مؤذن  فذلك

ب ا  القاري  علي  المال  وقال عق   بطريق  يثبت   لم  بأنه  د  ر  )و    التواتر:  التفتازاين  ادعاء  على  م 

  لم يزيد  أن   بعضهم عن  التمهيد   يف نقل  أنه   مع  ! المراد؟ مقام   يف التواتر  عىد  ي   فكيف  اآلحاد، 

  غير  من  قتلوه  فهم  إليه،  وحمله  بأخذه  أو  البيعة،  بطلب  أمرهم  وإنما  الحسين،  بقتل  يأمر

 .(2) حكمه(

 الدّ   زياد  بن  الل  عبيد  وإنما  بذلك،  يأمر  لم  أنه  )والصحيح  الغرس:  ابن  وقال
ّ
  ز جهّ   عي

 الدّ   حكم  على   النزول  بين   روهيخيّ   أن   وأمرهم   السرية،  إليه
ّ
  السالم  عليه   فأبى   القتال،   أو  عي

ا(  إال  يموت أن كريم 
 (3). 

ب ا  العقائد   شرح  على  حاشيته  يف  األنصاري  زكريا   الشيخ  وقال تعق    )لما   التفتازاين:  قول  م 

  أمر  يزيد    أنّ   يثب ت  لم  الغزالي:  اإلمام  )قال   عنه(:  الل  رضي  الحسين  بقتل  أمر  حين  كفر  أن

  .(4) الحسين( بقتل

  هذا   قلنا:   به؟   آمر  أو  الحسين   قاتل  ألنه   يزيد   لعن  يجوز   هل  قيل:  )فإن   الغزالي:  ونص  

:  أن  يجوز  فال  ،أصال    يثبت   لم   ال   ألنه   اللعنة؛  عن  فضال    يثبت،  لم   ما  به،   أمر  أو  قتله،  إنه  ي قال 

 تحقيق.  غير  من كبيرة إلى  مسلم نسبة  تجوز

  فإن   عنهما،  الل   رضي   عمر  لؤلؤة  أبو   وقتل  ا،علي    ملجم  ابن  قتل  يقال:   أن  يجوز   نعم

 
 (. 510-509)ص:  «العقائد   شرح  حل   يف   الفرائد»  (1)
  (.65-64)ص:   « األمال  لبدء  املعال   ضوء»  (2)
  )خمطوط(.   «العقائد  شرح  على  الغرس   ابن  حاشية»  (3)
  (. 453)ص:  «املاجد   اإلله  فتح»  (4)



ا  ثبت  ذلك   الل   صلى   قال  تحقيق،   غير   من  كفر   أو  بفسق  مسلم   يرمى   أن   يجوز  فال   ، متواتر 

  يكن   لم  إن  عليه  ارتدت  إل   بالفسق   يرميه  ول   بالكفر   رجاًل   رجل  يرمي  ل »  وسلم:   عليه 

 .(2)((1) «كذلك صاحبه

  رضي   بقتله  أمر   أنه   عندنا  يصح    )لم  :فتاويه   يف   الصالح  ابن  قاله  ما   الغزالي   قاله   ما  ونحو

  زياد   بن   الل  عبيد   هو  إنما  -الل  كرمه-  قتله   إلى  المفضي  بقتاله   اآلمر  أنّ   والمحفوظ  عنه،  الل

  .(3) ذاك( إذ العراق  والي

  فرسه،  عن   فألقاه  ،أنس  أبي  بن  سنان   الحسين  طعن   )وقد  الرملي:  الشهاب   وقال

  بن  شبل  أخوه  فنزل  ،يداه  فأرعدت  رأسه  ليحز    ونزل  ،حمير  بن  يزيد  بن  خولي  عليه  وأجهز

  دمعت  قتله  له   وذكروا  يزيد  على  به  قدموا  ولما  خولي،  أخيه  إلى  ودفعه  رأسه  فاحتزّ   يزيد

  مرجانة،  ابن   الل   لعن  الحسين،  قتل  بدون  طاعتكم   من   أرضى  كنت  ! ويحكم  وقال:   عيناه، 

 له.  وغفر الل، عبد  أبا الل  رحم  قال: ثم عنه.  لعفوت   صاحبه  كنت  لو  والل أما

  الباب،  عليه   واضربوا  عنهم  واحلّ   قال:  السبي   يف  الحسين   بن   علي  عليه  دخل  ولما

  مرجانة   ابن  وبين   بينهم  كان  لو  قال:  ثم  ،كثيرة  جوائز  لهم   وأخرج  وكساهم  المطبخ  وأمال

 المدينة.   إلى  ردهم ثم  قتلهم،  ما  نسب

م  ما  ردّ   ذكرته  مما  علم  وقد   على  يزيد  بلعن  التصريح  من  عليه  التفتازاين  السعد    أقد 

ا  التعيين،   تواتر  قد   به  واستبشاره   الحسين  بقتل  رضاه  من  عنه  نقل  ما   تفاصيل  أن  إلى  مستند 

 
  (.61)  ومسلم   (،6045)  البخاري   أخرجه   (1)
 »وفيات   يف  خلكان  ابن  نقلها   يزيد  بشأن  أخرى   فتوى  وله   . (448  / 5)  « الدين  علوم   إحياء »   (2)

 (. 400 /2)   الوزير  البن «الباسم  الروض »  وانظر:  (.289-288  / 3)  األعيان« 
 «.احملرقة  الصواعق» يف  اهليتمي  ونقله  (.216  / 1)  « الصالح  ابن  فتاوى»  (3)



 .(1) بينهما( المشرتك القدر

ه    الحسين   بقتل  يزيد  رضا  أنّ   العجيب  ومن   النبي   بيت  أهل  وإهان ة    بذلك  واستبشار 

  العلماء  من  غيره  لدى  معناه  يتواتر  لم  التفتازاين  عند  معناه  تواتر  الذي  وسلم  عليه  الل  صلى

 !بالنقل  منه  أدرى هم الذين

رات   من   الحسين  بقتل  األمر  ه عدّ   وأما   الحسين   )وقاتل  الصالح:  ابن   قول  هفيرد    المكف 

ر   ال   عنه   الل  رضي ا   ارتكب  وإنما   بذلك،  يكف  ا،   إثم     قاتل  بالقتل  يكفر  وإنما   عظيم 
ّ
  من   نبي

 .(2) األنبياء(

  ال   عنه  الل  رضي   الحسين   بقتل  )األمر  : السعد  كالم  على  ب امعقّ   القاري  علي  المال  قال

  والجماعة، السنة أهل  عند  كبيرة  والسالم  الصالة   عليهم  األنبياء  غير    قتل   فإن   الكفر،  يوجب

  لعيطّ   ال  أمر  االستحالل  أن  مع  ونحوه،  بالحسين  مختّص   غير  وهو  ،مستحال    يكون  أن  إال

 . (3)ياسر( بن عمار قتل  نظير قتله  كان  وإنما الجالل، ذو إال  عليه

ا  كان  وإن  يزيد  لعن   يجوز   ال   بأنه  حونمصر    تنا )أئمّ   الهيتمي:   حجر   ابن  وقال   فاسق 

  أو  استحالل،  عن   يكن   لم  حيث  ذلك  ألن   به؛  رّ وس    الحسين  بقتل  أمر  أنه  مناسل    ولو   خبيث ا، 

،  ولو  بتأويل  لكن  عنه   كان   يثبت  لم  به  هوسرور    بقتله  أمره  أن    على  كفر،  ال  فسق  وهو   باطال 

 .(4) صحيح( وجه من  عنه صدوره

 
  (.336 /4)   «الرملي  فتاوى»  (1)
 (. 218  / 1)  « الصالح  ابن  فتاوى»  (2)
 يف   القاري   علي  املال  تعقب   أيًضا   وانظر  .( 216)ص:    «األكرب  الفقه   شرح   األزهر  الروض  منح»   (3)

 من  استحلّ   مبا   )كفر   أبنه  يزيد  لعن   جواز  تعليله   يف   العراقيي  لبعض  ( 65)ص:    « املعال  ضوء»
 النبوة(.  بيت   أهل  يف   بفعله   هللا   حمارم

 (. 637  / 2)  «احملرقة  الصواعق »  (4)



  أمر  حين  كفر  أن  )لما  :السعد   قول  عند  العقائد  شرح  على  حاشيته  يف   الفرهاري  وقال

  أهل  قواعد  على   كفر  ال  معصية  بالقتل  األمر  ألن  بحث؛  فيه)  عنه(:  الل  رضي  الحسين  بقتل

ا( بالمعصية آمر كل لكان  وإال به، رضاء  ليس  بالقتل واألمر السنة، كافر 
 (1). 

رين  تكفير   الماتريدية   خري متأ  بعض   وّجه  وقد كف    التكذيب،   أمارة   ل ع  ف    ه بأن  يزيد   الم 

  لما   عنه  الل  رضي  معاوية  بن   يزيد   أن   )واعلم  القارصي:   داود   قال  ،الحسين   بقتل   األمر   وهو

  الخالفة   أن  مع  بأمره  فقتلوه  بقتله  الناس  وأمر  عنه  الل  رضي  علي  بن  الحسين   على  غلب

  بيت   أهل   أهان  بذلك   إنه   السنة:   أهل  جمهور   قال   عنه،  الل  رضي  لحسين   كانت  ة الحق  

  والناس   الل  لعنة  فعليهم  قتلوه،  ومن  هو  فكفر  التكذيب،  أمارة  فارتكب  واستحقره،  النبوة،

 يف   نشك    بل  إيمانه  يف  نشك  ال  العقائد:  شرح  يف  قال  حيث  التفتازاين  عالمة  وعليه  أجمعين،

  لإلهانة   بقتله  وأمره  قتله   كان   إن  بعضهم:  وقال  .وأنصاره  أعوانه  وعلى   الل   لعنة  فعليه  كفره،

  الدنيوية   الرياسة  لحفظ  كان  وإن  الل،  لعنة   فعليهم  لإلهانة،  قتلوه  ومن  هو  ر  ف  ك    واالستحقار

  غير  قتل  ألن  عليه؛   اللعنة  يجوز  وال   يكفر،  فال   القتل  مستحّق   غير  عظيم   أنه   اعتقاده  يف  وكان

 .(2) التكفير( يوجب  ال  للدين  استهانة بال النبي

  استهانة   ذلك  فعل   يكون  أن  عن  فضال    الحسين،  بقتل  يأمر  لم  يزيد  أن  تقّدم  وقد

ا   إال   منهم أحد قول  يسق   لم  هو بل ،فيه  ما فيه  لجمهور ل ذلك وعزوه النبوة. ببيت  واستحقار 

   !التفتازاين

ا  الهمام  ابن  وقال   إكفار   يف  )اختلف  قد  )و("  الشريف:  أبي  ابن  للكمال  بشرحه  ممزوج 

  الحسين   بقتل  كاألمر  الطاهرة؛  الذرية  على   االجرتاء  من  منه  وقع  لما  نعم(   :فقيل  ابنه،  يزيد

  إذ   ال،   )وقيل:   السمع،   لذكره  ويصم    الطبع،  سماعه   عن   ينبو  مما  جرى  وما   عنه،   الل   رضي 

 
  (. 711)ص:    «النسفية  العقائد  شرح   شرح   النرباس»  (1)
  (. 104)ص:   -علمية  رسالة- «األمال   بدء على القارصي  داود  شرح »  (2)



 .(1) "للكفر  الموجبة( األسباب تلك  عنه  لنا يثبت  لم

  ووجه  ،(2) القاري  علي  المال  هيرتض    لم   الشريف  أبي  ابن   الكمال  ذكره  الذي   والتعليل

ا،   ليس  الحسين  بقتل  األمر  أن   من  تقّدم  ما  ذلك   ة  ل  ع    القاري   علي  المال  ارتضاه   والذي  كفر 

  الخمر،   بتحليل  قال  أنه   هو   -أحمد  لإلمام  بالتكفير  القول  ناسب ا-  يزيد  بتكفير  قال   من   لقول

  أحمد،   لإلمام  تكفيره  نسبة  صحة  عدم  بيان  م تقدّ   وقد   مة،المتقدّ   بعرى الزّ   ابن  أبيات   وأنشد 

  لم  )إن   قال:   أنه   عنه   المقصود ف  الخمر  تحليله  وأما  األبيات،   لتلك   إنشاده  صحة  وعدم

 للشرع   ردّ   أنه  شّك   ال   وهذا   مريم(،  ابن  عيسى  دين   على  فلنشرب   محمد   دين   على   نشرب

  ،(3) محمودية  بريقة  صاحب  قال  كما  يزيد  عن  هثبوت  يعلم  ال  مما  أنه  غير  للحرام،  واستحالل

  بدليل  كفره  يثبت   وال  ق،محقّ   يزيد  إيمان  أن  يخفى  )وال  القاري:  علي  المال  قال   ثمّ   ومن

 
ّ
  دليل  عن فضال  ،ظني

ّ
 . (4)(قطعي

 :منها  يتوب أن دون موته منه  يلزم ل  يزيد نم   المفّسقات  صدور :الوقفة الثانية

  السنة   أهل  من  ة واألئمّ   العلماء  أنكرها  التي  األمور   أوال    نذكر  أن   يحتاج  هذا   وتحقيق

   منها. توبته عدم  على  دليل معه   ليس  يزيد للعن المجّوز أن  نبين ثم  ، معاوية  بن يزيد على

  وامتنع   ،-خالد  أبا  يكنى-  أبوه  مات  إذ  معاوية  بن  يزيد  )وبويع  حزم:  ابن  محمد  أبو  قال

ت ه عن ْين  ب ْيع  س  ب ْير بن الل وعبد طالب،  أبي  بن  علي  بن الح  ام. بن الز  و     الع 

ت ل  الكوفة  إلى  فنهض  -والرحمة  السالم  عليه-  الحسين  فأما   ثالثة   وهو  دخولها.  قبل  فق 

  الل   رضي  الخطاب  بن  عمر  بعد  رابعها  أو-  عثمان  المؤمنين  أمير   بعد  اإلسالم  مصائب

 
 (. 226-225)ص:    املسايرة«   شرح   »املسامرة   (1)
 (. 218)ص:    « األكرب  الفقه   شرح   األزهر   الروض  منح »  (2)
 (. 213  /1)  للخادمي  حممدية«   طريقة  شرح   يف   حممودية »بريقة  (3)
 (. 218)ص:    « األكرب  الفقه   شرح   األزهر   الروض  منح »  (4)



   عالنية .  اظلم   قتله  يف  استضيموا المسلمين  ألن  وخروم ه، -عنه

  إلى   الجيوش  يزيد    أغزى  أن  إلى  هنالك  فبقي  بمكة،  فاستجار  الزبير  بن  الل  عبد  وأما

ت ل  تعالى،   الل  حرم  مكة  وإلى  وسلم،  عليه  الل  صلى  الل  رسول  حرم    المدينة ق    بقايا   ف 

ة.  يوم  واألنصار   المهاجرين  ر  رومه؛   اإلسالم  مصائب  أكرب  ا أيض    وهي  الح    أفاضل  ألن   وخ 

ل ة   من  المسلمين   وخيار   الصحابة   وبقية  المسلمين ت لوا  التابعين   ج  ْهر    ق  لم    اج    الحرب  يف  ا ظ 

  يف  وبالت  وراثت  وسلم،  عليه  الل  صلى  الل  رسول  مسجد  يف  الخيل  وجالت  .اوصرب 

ْبر  بين  الروضة نْب ر،  الق 
ل    ولم  والم    كان  وال  وسلم،  عليه  الل  صلى  النبي  مسجد  يف  جماعة    ت ص 

ي ب  بن  سعيد  حاشا  أحد،  فيه س    عثمان   بن  عمرو  شهادة  ولوال  المسجد،  يفارق  لم  فإنه  الم 

م  عند   الحكم  بن   ومروان   عفان   بن ْجر  ْقبة   بن   م  ي  ع  ر    الناس    وأكره  لقتله.   مجنون   بأنه  الم 

  له  وذكر   أعتق،  شاء   وإن  باع،   شاء   إن  له،   عبيد    أهنم  على  معاوية   بن   يزيد   يبايعوا   أن   على

ة    بعضهم  ن ة  القرآن  حكم   على   الب ْيع    فضرب  بقتله  فأمر   وسلم،  عليه   الل  صلى  الل   رسول   وس 

ف    وهتك   .اصرب    عنقه  ْسر  م    أو  م  ْجر  ف    ،ا ثالث    المدينة   وأهنب  ، اهتك    اإلسالم  م    واست خ 

ت   وسلم، عليه  الل صلى  الل  رسول بأصحاب  د  ب ْت  إليهم  األيدي وم  هم وانت ه   . دور 

فها-  مكة  إلى  هؤالء   وانتقل    فحوصرت،   -تعالى  الل  شر 
 
مي   بحجارة   البيت    ور 

ْين    ذلك   تول ى  المنجنيق، ص  ْير  بن   الح  وينّ   ن م    مجرم  ألن   وذلك  الشام،  أهل  جيوش  يف   الّسك 

ّي   عقبة   بن ر  ة  وقعة  بعد  مات   الم  ر     ليال،  بثالث   الح 
 
لي ْين    مكانه  وو  ص    الل  وأخذ  نمير.  بن   الح 

  شهرين.  من  وأزيد  أشهر  ثالثة  من  بأقل  الحّرة  بعد  فمات  مقتدر،  عزيز  أخذ  يزيد  تعالى

  ن ي ف  وله  وستين  أربع  سنة  األول  ربيع  نصف  يف  يزيد  ومات  مكة.  عن  الجيوش  وانصرفت

  .(1) سنة( وثالثون

  من  الرباءة  على  الّسنّة  ألهل  شهادة  أعظم  )وفيه   نقله:   بعد  اليماين  الوزير  ابن  قال

 
 (. 141 /2)   «حزم   ابن  رسائل »  (1)



  لبني  بالّتعّصب  صم و    قد  حزم  ابن  أنّ   ذكر   الّذهبي  أنّ   على   هذا  له،   والّتشّيع   يزيد   تصويب

  كالم  أنّ   على  !؟بذلك   يرم  لم  بمن  فكيف  لهم  بالّتعّصب  رمي  من  كالم    هذا  كان  فإذا  أمّية،

  طريقة  يف  اإلنصاف  من  بالّسلوك  له  ويشهد   بالعصبّية،  رماه  ما  على  يردّ   هذا  حزم  ابن

   .(1) سوّية(

ا،  قوي ا  )كان  يزيد:  ترجمة  يف   الذهبي  وقال جاع    وله  وفصاحة،  وفطنة   وحزم  رأي  ذا   ش 

ا،  غليظ ا   فظ ا  ناصبي ا   وكان   جيد،  شعر   دولته  افتتح   ، المنكر  ويفعل   المسكر،  يتناول   جلف 

 وخرج  عمره.  يف  يبارك   ولم   الناس،   فمقته  الحرة،  بواقعة   واختتمها   الحسين،   الشهيد  بمقتل

  الحنظلي   أدية  بن  وكمرداس  لل،  قاموا  المدينة  كأهل  الحسين:  بعد  واحد  غير  عليه

 .(2) بمكة( الزبير  وابن السدوسي،   معلى بن وطواف األزرق،  بن ونافع البصري،

ة    أن  الحاصلف    :عليه تر  نك  أ   يزيد  زمان  يف وقائع ثالث ثم 

   :الحسين مقتل يف أخطاؤه :ىاألول واقعةال

  الملك،  يف   منازعته  عن   بدفعه  أمر  ولكن   الحسين،   بقتل  يأمر  لم   )ويزيد  تيمية:   ابن  قال

 .(3) يزيد( على  أنكر مما  فهذا منهم،   ينتقم ولم ،الحسين قتلة  يقتل لم  ولكن 

  بن   يزيد   وال   بل  قتله،   من  وقع   بما   راضي ا  كان   الجيش   ذلك  كل  )وليس   كثير:   ابن  وقال

  قدر   لو  يزيد  أن  الظن  على  يغلب  يكاد  والذي   كرهه،  وال   -أعلم  والل -  بذلك  رضي   معاوية

  نفسه   عن  مخرب ا  به  هو  صرح  وكما  أبوه،  بذلك  أوصاه  كما  عنه،  لعفا  يقتل  أن  قبل  عليه

 على   يعزله  لم   ولكن  ويبدو،  يظهر  فيما  وشتمه  ذلك  فعله   على  زياد  ابن  لعن  وقد  بذلك. 

 
 (. 390 /2)   «وسلم  عليه  هللا  صلى   القاسم  أيب  سنة  عن الذب  يف الباسم  الروض»  (1)
 (. 38-37 / 4)  «النبالء  أعالم   سري »  (2)
 (.261 /6)   «املسائل  جامع »  (3)



 .(1) أعلم( والل ،ذلك عليه يعيب أرسل ول ،عاقبه ول ،ذلك

  الحّرة: وقعة يف أيام ثالثة المدينة استباحته :ةالثاني  واقعةال

  سبعمائة   الحرة  يوم  )قتل  يزيد:  عن  المستخرجة   يف  كما   الل  رحمه  مالك  اإلمام  قال

  من  أربعة  فيهم  كان  أنه  )شككت  القاسم:  ابن  قال  القرآن(،  جمعوا  قد  كلهم  ،رجل

 . (2) عليه( الل  صلى الل رسول أصحاب 

  أبي   بن  معاوية  بن  يزيد  عن  أحمد  سألت  قال:   أحمد  اإلمام  عن  المهنا  رواية   ويف

  من   بالمدينة  قتل   قال:  فعل؟  وما  قلت:  فعل.  ما   بالمدينة   فعل  الذي  هو  قال:  سفيان،

  عنه   فيذكر  قلت:  .هنبها   قال:  فعل؟  وما  قلت: .وفعل   وسلم  عليه  الل  صلى  النبي  أصحاب 

  ألحمد:  قلت  حديث ا.   عنه  يكتب   أن  ألحد  ينبغي  وال   الحديث،   عنه  يذكر  ال   قال:   الحديث؟

  ال،   قال:  مصر؟  وأهل  له:   قلت  .الشام  أهل  قال:  فعل؟   ما  فعل  حين  بالمدينة   معه   كان   ومن

 . (3) الل( رحمه  عثمان  أمر يف  معهم مصر أهل  كان إنما

ل   ما  أكثر   هذا ) : تيمية ابن  قال  .(4) (المعّين لعنة  على ل  ،الفسق على  ي د 

ا  الرواية  هذه  ذكر  أن  بعد  الذهبي  قالو   جميع   يقتل  لم  )لكن  اإلسالم:  لشيخ   تبع 

  القتل   كان   وال  بل  ، المسجد  إلى  الدماء  وصلت  وال   ، آالف  عشرة  القتلى  بلغ  وال  ،األشراف 

  ، اصدق    تنقلون  ال  أنكم  -الرافضة  معشر-  ديدنكم  ولكن  .المدينة   بظاهر  بل  ،المسجد  يف

 
 (. 578  / 11)   «والنهاية  البداية»  (1)
 (. 269  / 17)  « والتحصيل  البيان»  (2)
 (.40)ص:    « العنيد   املتعّصب   على   الرد»  يف   اجلوزي  وابن  (، 832)  السنة  يف   اخلالل   أخرجه   (3)

 (. 114  / 6)  للذهب   « االعتدال  ميزان و»  (، 347  / 1)  يعلى   أيب   البن «احلنابلة  طبقات »  :وانظر
 (. 285  /1)   « الشرعية  اآلداب»  ينظر:  (4)



 . (1) (بكذب وهم  زت  ر  ط   ا صدق   كان وإن

  أهل  فعله  ما  تصويب  منه   يلزم  ال  المدينة   بأهل   فعله   عنه  ثبت  بما  يزيد   تفسيق  أن  على

عليهم    أنكره  مما  الخروج  ذلك  كان  وقد  عليه،  الخروج  من  -تعالى  الل  رحمهم-  المدينة

:  نافع    عن ما؛ فعنه  الل  رضي  عمر  ابن اء    ق ال  ْبد    ج     ع 
 
ر    ْبن    الل م  ْبد    إ ل ى  ع     ع 

 
ط يع    ْبن    الل ين    م 

  ح 

ان   ة    أ ْمر    م نْ   ك  ر  ا  اْلح  ان    م  ن    ك  م  يد    ز  ،  ْبن    ي ز  ي ة  او  ع  :  م  ال  ق  وا  ف  ح   ب ي  اْطر 
 
ْبد    أل ن    ع  ْحم  ،   الر  ة  اد  س 

  و 

: ال  ق  ،  آت ك    ل مْ   إ ن ي  ف  س 
 ْجل 

 
ث ك    أ ت ْيت ك    أل د   ح 

 
يث ا  أل د  ْعت    ح  م  ول    س  س     ر 

 
ل ى  الل ْيه    الل    ص  ل  ل م    ع  س    و 

ه . ول  ْعت    ي ق  م  ول    س  س     ر 
 
ل ى  الل ْيه    الل    ص  ل  ل م    ع  س  :  و  ول  ن    ي ق  ل ع    »م  ن    ي ًدا  خ 

ة    م  ي    ط اع 
م    اَّلل    ل ق    ي و 

ة   ي ام 
ة   ل   ال ق  جَّ ن   ل ه ، ح  م  ات   و  ل ي س   م  ه   ف ي  و  ن ق  ة   ع   .(2) ة«جاهليّ  ميتةً  مات ب ي ع 

:  نافع   وعن  ا   ق ال  م  ل ع    ل  ين ة    أ ْهل    خ  د  يد    اْلم  ي ة    ْبن    ي ز  او  ع  ع    م  م  ر    اْبن    ج  م  ه    ع  م  ش  ،  ح  ه  د  ل  و    و 

: ال  ق  ْعت    إ ن ي  ف  م     س 
 
ل ى  الن ب ي ْيه    الل    ص  ل  ل م    ع  س  :  و  ول  ب  »  ي ق  ل    ي ن ص  اد ر    ل ك  اء    غ  و 

م    ل  ة    ي و  ي ام 
  ، «ال ق 

إ ن ا ْعن ا  ق دْ   و  ا  ب اي  ذ  ل    ه  ج  ل ى  الر     ب ْيع    ع 
 
،  الل ول ه  س  ر  إ ن ي  و  ا  أ ْعل م    ال    و  ْدر  ب اي ع    أ نْ   م نْ   أ ْعظ م    غ  ل    ي  ج    ر 

ل ى    ب ْيع    ع 
 
ول ه    الل س  ر  م    و  ب    ث  ه    ي نْص  ،   ل  ت ال  إ ن ي   اْلق  ا  أ ْعل م    ال    و  د  مْ   أ ح  ه    م نْك  ل ع  ال    خ  ا   ف ي   ب اي ع    و  ذ    ه 

ان ت    إ ال    اأْل ْمر   ل   ك  ْيص  ب ْين ه   ب ْين ي اْلف  و 
 (3). 

  :حياته آخر يف الكعبة هحصار الثالثة: الواقعة

  قبيصة  بن  وهمام    األنصاري  بشير  بن  النعمان    أرسل  يزيد  أن  خياط  بن  خليفة  ذكر

الزبير  -عنه  الل  رضي  معاوية  أبطال  أحد-  النميري ابن    أن  على  ليزيد  البيعة   إلى   يدعوان 

  الزبير   ابن  على  فقدما  الوالية،  من  بيته   ألهل  أحب   وما   شاء   وما  ،الحجاز   والية   له  يجعل

  ويدع   الخمر  يشرب    رجل  ببيعة  أتأمراين  الزبير:   ابن  فقال  يزيد،  به   أمرهما  ما  عليه  فعرضا

 
 (.576-575 /4)   السنة«  »منهاج  وانظر:  (. 295)ص:    االعتدال«  منهاج  من »املنتقى  (1)
 (. 1851)  مسلم   أخرجه   (2)
 (.7111)  البخاري   أخرجه   (3)



  فرجعا   قريش  من  رجل  فلكمه  منه،  قلت  بما  أولى   أنت  همام:  فقال  !الصيد؟  ويتبع  الصالة

 . (1) جامعة يده ويف إال   بيعته يقبل ال  فحلف فغضب، يزيد  إلى 

ا  يزيد    ز  ه  )ج    الذهبي:   وقال ه    إذ  آالف،  ست ة    جيش  وه،  المدينة  أهل  أن  بل غ   فجرت   خل ع 

  نمير،   بن   حصين  عليهم   الجيش   سار  ثم   المدينة،  أهل  من  ألف  نحو    تل وق    الحرة،   وقعة

  حصين   وبايع  يزيد،   الل  فقلع  عظيمة،  أمور  وجرت  الزبير،  ابن  وهبا  الكعبة  فحاصروا

  .(2) الشام(  إلى ورجعوا  بالخالفة، الزبير ابن  وعسكره

  أن   بيان   ينبغي  معاوية  بن  يزيد  على  واألئمة   العلماء  أنكرها  التي  كبائر ال  ذكرنا  أن   وبعد

  ابن   يقولالذنوب؛    تلكتعالى من    الل  يتوب إلى   أن   دون   موته  ثبوت  على  يتوّقف  بعينه  لعنه

  الفساق   من  كان   أنه  ثبوت  إلى  شيئين:  إلى  يحتاج  وأمثاله  يزيد  لعنة   زيجو    فالذي)  تيمية:

ا  مات  وأنه   لعنتهم،  تباح  الذين  الظالمين   هؤالء  من   المعين  لعنة  أن  والثاين:   ذلك.  على  م صر 

   األولى. سيما   ال المقدمتين،   يف يطعن والمنازع جائزة.

ع  أ ال  }  تعالى:  الل  قول  فأما ل ى  لل  ٱ  ن ة  ل  ين  ٱ  ع 
  كآيات  عامة  آية  فهي  [18  ]هود:  {لظ َّٰل م 

ين  ٱ  إ ن  }  قوله:   بمنزلة   الوعيد، 
ذ  أ  ل  ل ون  ي  ل    ك  ىَّٰ لٱ   أ مو َّٰ ا  ي ت َّٰم  لم  ا   ظ  ل ون    إ ن م  ا  ب ط ون ه م   ف ي   ي أك    ن ار 

ي صل ون   س  ا   و  ير 
ع    لكن  والعذاب،  اللعن   سبب  الذنب  هذا  أن  يقتضي  وهذا  ،[ 10  ]النساء:  {س 

  فمن  مكفرة. مصائب وإما  ماحية،   حسنات  وإما توبة،  إما   راجح؛  لمعارض  موجبه   يرتفع  قد

  ماحية حسنات  له  تكن  لم   أو  هذه،  من   يتب  لم  الظلمة   من غيره أو يزيد   أن اإلنسان   يعلم أين 

  لل  ٱ   إ ن  }  تعالى:  قوله  مع   ذلك  له  يغفر  ال  الل  وأن  عنه،   تكفر  بمصائب  يبتل   ولم   ظلمه،   تمحو

 
 (. 252)ص:   « خياط  بن   خليفة  اتريخ »  (1)
 وكانت  امللك، عبد  زمن  يف   جرى الذي  احلصار غري احلصار  وهذا (. 38  /4)  النبالء« أعالم   »سري (2)

  عنهما.   هللا   رضي   الزبري   ابن  مقتل  هنايته



ر  ي غ  ال  
ك   أ ن  ف  ر   ۦب ه   ي شر 

ي غف  ا و  ل ك   د ون   م  ن ذ َّٰ م 
اء   ل   . (1)[(48  ]النساء:  {ي ش 

  واحتمال   يتب،  لم  أنه  )والظاهر  :قال   حتى   توبته  احتمال  نفي  يف  اآللوسي  بالغ  وقد

  على   دليال    ليس   التوبة  نفي  يف  المبالغة  أساليب  استعمال  ومجرد  .(2) إيمانه(  من  أضعف  توبته

 عدمها. 

  مسلمين،  كانوا  كلهم  بل  كافر،  هو  من  فيهم  يكن  لم  الخلفاء  )هؤالء  تيمية:  ابن  قال

  من   سيرة  وأحسن  خير  هو  من  وفيهم  المسلمين،  ألكثر  كما  وسيئات  حسنات  لهم  ولكن

ل ى  الذي  الملك  عبد  بن   سليمان  كان  كما  غيره،   أمية،  بني  من  الخالفة  العزيز  عبد  بن    عمر    و 

ا   أعظم  كان  من   وفيهم  العباس،  بني  خلفاء  من  وغيرهما  والمهتدي  والمهدي    تأييد 

لطان ا،  .(3) والمنصور( الملك  عبد كان   كما غيره من ألعدائه   وأقهر وس 

ام    أ م    عن   البخاري   صحيح  ويف ر  ا  ح  ت    أ ن ه  ع 
م     س 

 
ل ى  الن ب ي ْيه    الل    ص  ل  ل م    ع  س  :  و  ول  ل  »  ي ق    أ وَّ

ي ش   ن    ج 
ت ي  م  ون    أ مَّ ز  ر    ي غ  د    ال ب ح  ب وا  ق  ج  ْت   .«أ و  ال  :  أ م    ق  ام  ر  :  ح  ول    ي ا  ق ْلت  س     ر 

 
  ؟ف يه مْ   أ ن ا  ،الل

: يه م    أ ن ت  »  ق ال 
م    .« ف  ال    ث     ق 

 
ل ى   الن ب ي ْيه    الل    ص  ل  :  ع  ل م  س  ل  »  و  ي ش    أ وَّ ن    ج 

ت ي   م  ون    أ مَّ ز  ين ة    ي غ  د   م 

ر   ي ص  ور   ق  ف  غ  م   م  :  .« ل ه  ْلت  ق  ول   ي ا  ف يه مْ  أ ن ا ف  س    ر 
 
: ؟الل ال  «» ق   .(4) ل 

  مطلق،   ال   معين  عدد  والجيش  يزيد،  أميرهم   كان  غزاها  جيش  وأول)  تيمية:  ابن  قال

 الظالمين،   من  واحد    واحد    لكل  اللعنة  شمول  من  أقوى  الجيش  هذا  آلحاد  المغفرة  وشمول 

عيَّن ون.  والجيش    ،أخّص   هذا  فإن   هذا   ألجل  القسطنطينية  غزا  إنما  يزيد  إن  ويقال:  م 

 
  (.571  / 4)  السنة«   »منهاج  (1)
 (.229 /13)  «   املعان   »روح  (2)
 (.146 /5)   املسائل«  »جامع   (3)
 (.2924)  البخاري   أخرجه   (4)



 . (1) الحديث(

  من  لغيره  كما   وسيئات  حسنات   له   المسلمين،  ملوك  أحد  فيزيد  هذا  )ومع  وقال:

  وسلم   عليه  الل   صلى   النبي  أن  عمر  بن  الل   عبد   عن  صحيحه  يف  البخاري  روى  وقد  الملوك،

  يزيد،   أميرهم  كان  غزاها  جيش  وأول  ،(2) «له  مغفور  القسطنطينية  يغزو  جيش  أول »   قال:

 .(3) هناك( ودفن ومات ،األنصاري أيوب  أبو ومعه معاوية، أبيه خالفة  يف  غزاها

  التين،   وابن  المنير،  كابن  الحديث؛   هذا   يف  يزيد   دخول   البخاري  شراح  من   عدد    عومن 

ا  يتابع وبعضهم  والمناوي، والقسطالين، األنصاري،  وزكريا والعيني،  .(4) ذلك يف  بعض 

 الجنة(.  أهل من أنه  وفيه معاوية،  بن يزيد  خالفة ثبتت الحديث هذا   )من المهلب: قال

ل    ب ا: معقّ   المنير  ابن  قال   من  جعله  يف   ثم  معاوية،   بن  يزيد   خالفة   تصحيح  يف   )تحام 

  ونحوها  المغفرة  بأن  خفاء   وال   أمية،  لبني  الحمية  احتملته   إال  أراه  وما   بالجنة،   لهم   المشهود

  السنة  أهل  عند  يزيد  وحالة   أبواهبا،  من  تؤتى   وإنما   أسباهبا،   على  تتنزل  إنما  الخير  آثار   من

  ليس   العموم  من   تخرجه  بقرائن   األمة   من   واحد  وتخصيص  المثابة،  هبذه  ليست  والجماعة

  الجنة   أهل  من  بكوهنم  مشروط   «لهم  مغفور»   :-السالم  عليه-  قوله  أن   يف   خالف  وال  ،دع  بب  

 
 (. 287 /1)   الشرعية«  »اآلداب  يف   مفلح   ابن  ونقله   (،572  / 4)  السنة«   »منهاج  (1)
 »منهاج   ويف  املوضع،   هذا  : عمر  ابن  عن  جاء   احلديث  أن   كتبه  من  مواضع   ثالثة  يف   تيمية  ابن  ذكر  (2)

 الثالث:   املوضعو   ،-( 287  /1)  الشرعية«  »اآلداب  يف   مفلح  ابن  فيه  واتبعه-(  572  /4)  السنة«
 ابن  ال  حرام،  أم  حديث   من  (2924)   البخاري   يف   واحلديث   .(486  /4)  الفتاوى«  »جمموع 

 لفظه.   تقّدم   وقد   عمر،
 (. 475-474 /4)   الفتاوى«  »جمموع  :وانظر  (. 262-261 /6)   املسائل«  »جامع   (3)
 »إرشاد  (،198  / 14)  للعين   القاري«  »عمدة  (،298  /6)  للدمامين   اجلامع«   »مصابيح  انظر:  (4)

 القدير«   و»فيض  (، 59  / 6)  األنصاري   لزكراي   الباري«   و»منحة   ( 104  /5)   للقسطالن   الساري«
 (. 84 /3)   للمناوي



  .(1) منهم( فيه المغفرة شرط  وجد لمن مغفور   والمراد: والمغفرة،

  من   أول  ألنه   ؛ لمعاوية  منقبة  الحديث  هذا   )يف  المهلب:   قول  على   معقب ا   العيني  وقال

  ليزيد  كانت  منقبة   )أي  قال:  قيصر(.  مدينة  غزا  من  أول  ألنه  يزيد؛  لولده  ومنقبة  البحر،  غزا

ه  .(2) (!مشهور؟  وحال 

  وهذا   يزيد،  جيش  يف  عنه  الل  رضي  األنصاري  أيوب  أبو  يكون   أن  العيني  نفى  وقد

  غزوة  )وكانت  حجر:  ابن  قال  شرحه،  يف  العلم  أهل  من  وغيره  حجر  ابن  ذكره  لما   مخالف

  أيوب  أبو  مات  الغزاة  تلك  ويف  الهجرة،  من  وخمسين  اثنتين  سنة   يف  المذكورة  يزيد

  في قال:   ذلك،   به  ففعل   ، قربه  يعفى  وأن   القسطنطينية،   باب   عند   يدفن  أن  فأوصى  األنصاري، 

  .(3) به( يستسقون ذلك بعد  صاروا  الروم إن

 وغزوه  للبيزنطيين  يزيد  جهاد  فإن  ال  أم  الحديث  هبذا  مشموال    يزيد  كان  وسواء

ا  ينيةط القسطن   قال   ولهذا  به،   مدحي    مما  األنصاري  أيوب   أبو  فيه  الذي  الجيش  على  أمير 

  الجيش،  ذلك  أمير    وكان  القسطنطينية،   غزو  وهي  ة،حسن   هناته   على  )له  ترجمته:   يف  الذهبي 

 .(4)األنصاري(  أيوب أبي  مثل  وفيهم 

  إ ن  }  تعالى:   الل   قال  الذنوب،  راتمكفّ   من  الحسنات  أن  السنة   أهل  عند  المتقرر  ومن

ن َّٰت  لٱ س  بن  ي ذ ح 
ي ـ  ات  ٱ  ه   .(5) [114 ]هود: {لس 

 
 . (298  / 6)  اجلامع«   »مصابيح  يف   الدمامين   نقله  (1)
 (. 198  / 14)  القاري«   »عمدة  (2)
 (.194  / 9)  الباري«   »فتح  (3)
 (. 36 / 4)  النبالء«  أعالم   »سري   (4)
 للدكتور  األخروي«  الوعيد  حلوق   »موانع  : بعنوان   علمية  رسالة  الذنوب   مكفرات   تفصيل  يف  وانظر  (5)

 السعدي.   عيسى



  المؤمنين،  جملة  من  فإنه  ؛تكفيره  وال   يزيد  لعن  يجوز  )وال  الشافعية:  من  األردبيلي  قال

 .(1) وغيرهما( والمتولي الغزالي قاله  عنه.   عفا  شاء  وإن ،عذبه شاء إن ،الل  مشيئة  إلى وأمره

 المعّين: الفاسق لعن   المنع من :الوقفة الثالثة

  فعل  مام  الل   ته إلى توب   عدم  على   دليل  معهم   ليس  يزيد  للعن  المجّوزين   أن   بينا  أن   وبعد

  أن  دون   المفّسقات  من   عنه   صدر  ما   على  وفاته  تقدير  على   أنه  نبين  فإننا  ،الذنوب   كبائر  من 

منها    الفاسق  لعن   جواز   بعدم  العلم   أهل  جمهور  لقول   مخالف    بلعنه  القول   فإن  ،يتوب 

  لعن   عدم  على  والمختار   األكثر  )وبالجملة:  محمودية:   بريقة   صاحب  قال   ولهذا  ، المعّين

   .(2) معاوية( بن  يزيد

  لعن    ويجوز    المسلمين،   بإجماع  حرام    المصون  المسلم  لعن  أن  )اعلم  النووي:  قال

  الل  لعن  الكافرين،  الل  لعن  الظالمين،  الل  لعن  كقولك:  المذمومة  األوصاف  أصحاب

م  مما   ذلك   ونحو   المصّورين،  الل   لعن   الفاسقين،   الل  ولعن   والنصارى،   اليهود   وأما  ،تقد 

نسان  لعن  ف    مّمن  بعينه   اإل    ، زان    أو   ظالم،  أو   نصراين،  أو  كيهودي،  المعاصي   من  بشيء  ات ص 

،  أو ،  أو  مصّور    إلى   الغزالي  وأشار    بحرام.  ليس  أنه  األحاديث  فظواهر  ربا،  آكل    أو  سارق 

ن  حّق   يف  إال  تحريمه ل ْمن ا  م    وهامان    وفرعون    جهل  وأبي  لهب  كأبي  الكفر  على  مات  أنه  ع 

بعاد  هو  اللعن  ألن  قال:  وأشباههم،   لهذا  به  ي تم  ما  ندري  وما  تعالى،  الل  رحمة  عن  اإل 

 .(3) الكافر( أو  الفاسق

  فال الل،  من  واإلبعاد الطرد وهو  اللعن،  )التاسع:  اللسان:  آفات ذكر عند  الربكوي  وقال

  وفرعون،  جهل،  كأبي  الكفر،  على  موته  يثبت  أن  إال  الجزم،  بطريق  معين  لشخص  يجوز

 
  (.640-639  / 2)  احملرقة«  »الصواعق يف   اهليتمي  ونقله   (. 270  /3)   األبرار«   ألعمال »األنوار  (1)
 (. 96  / 3)  حممدية«   طريقة  شرح   يف   حممودية »بريقة  (2)
 (. 569)ص:    »األذكار«   (3)



  بالنهي   وسلم  عليه  الل  صلى  النبي  عن  التصريح  ورد  وقد  جماد،  وال   ن،الحيو  وال  ،وإبليس

 .(1) (المذموم العام بالوصف اللعن  يجوز وإنما والربغوث.  الريح لعن  عن

نْ   جاء  ما  ذلك  يف  الجمهور  ودليل ر    ع  م  ط اب    ْبن    ع  ال    أ ن    عنه:  الل  رضي  اْلخ  ج  ل ى  ر    ع 

ْهد      ع 
 
ل ى  الن ب ي ْيه    الل    ص  ل  ل م    ع  س  ان    و  ه    ك  ْبد    اْسم  ،  ع 

 
ان    الل ك  ب    و  ل ق  ا،  ي  ار  م 

ان    ح  ك  ك    و    ي ْضح 

ول   س     ر 
 
ل ى   الل ْيه    الل    ص  ل  ،  ع  ل م  س  ان    و  ك     و 

 
ل ى  الن ب ي ْيه    الل    ص  ل  ل م    ع  س  ه    ق دْ   و  ل د  ،   ف ي  ج  اب  ر    الش 

 
 
أ ت ي ا   ب ه    ف  ر    ي ْوم  أ م  ،   ب ه    ف  ل د  ال    ف ج  ق  ل    ف  ج  ن    ر 

:   م  ْوم  م    اْلق  نْه ،   الل ه  ا   اْلع  ا   أ ْكث ر    م  !  ي ْؤت ى  م  ال    ب ه  ق    ف 

 
 
ل ى  الن ب ي ْيه   الل   ص  ل  : ع  ل م  س  ن وه   ل  » و  ع  ل  اَّلل   ؛ت  و  ا ف  ت   م  م 

ل  ه   ع  ب   أ نَّ
ول ه « اَّلل   ي ح  س  ر  و 

 (2).   

  بعينه   الفاسق  لعنة   أن   على  يدل   )فهذا  الحديث:   هذا   ذكر  أن  بعد  الغزالي   حامد   أبو   قال

 . (3)جائزة( غير

  كان   الذي  نالمعي    هذا  لعنة  عن  وسلم  عليه  الل  صلى  النبي  هنى   )فقد  تيمية:  ابن  وقال

ل ال    الخمر  شرب  يكثر ع    لعن  وسلم  عليه  الل  صلى  أنه  مع  ورسوله،  الل  يحب  بأنه  ذلك  م 

ا،   الخمر  شارب  طلق  ن   أن   يجوز   أنه   على   ذلك   فدل    م  ي ن   لعنة    تجوز   وال   المطلق،   ي لع  ع    الم 

  يف   ولكن،  ورسوله  الل  يحب  أن  بد  فال  مؤمن   كل  أن  المعلوم  ومن  ورسوله،  الل  يحب  الذي

  علم  ومن  ورسوله،  الل  يحبون  ال  ملعونون  فأولئك  منافقون،  هم  من  لإلسالم  المظهرين

 ح  أ    ىل  ع    ل  ص  ت    ال  و  }  تعالى:  لقوله   مات،  إذا  عليه   يصل  لم  هؤالء  من   الواحد   حال
  مْ ه  نْ م    د 

 ر  بْ ق    ىل  ع    مْ ق  ت    ال  و   ا د  ب  أ    ات  م  
  .(4) [(84 ]التوبة: {ه 

 
 (. 367)ص:   احملمدية«   »الطريقة   (1)
 (.6780)  البخاري   أخرجه   (2)
 (. 448 / 5)  الدين«   علوم   »إحياء  (3)
 (. 570-569  / 4)  السنة«   »منهاج  (4)



  .(1) الداللة( ظاهر   )فهذا  الحديث:  هذا ذكر أن  بعد  مفلح  ابن  وقال

  المعّين  العاصي   لعن  جواز   عدم  على   االتفاق    العربي  ابن  بكر  أبو  القاضي  حكى  وقد

ا  ا  المسألة   يف   أنّ   غير  ،(2)الحديث  لهذا   استناد    بجواز   القول  ونسب  تيمية،  ابن   ذكره  كما   نزاع 

عي ن   لعن    أنه   مفلح  ابن  عنه  ونقل   .(3)وغيره  الجوزي  كابن   أحمد  أصحاب   من   طائفة   إلى   الم 

ا  المنع  )أحدها:   أقوال:  ثالثة   الفساق  يف   للحنابلة  ذكر   النص.  برواية  إال   وتعيين ا  عموم 

 .(4)المنصوص( وهو التفريق، والثالث:  إجازهتا. والثاين:

  مستدال    ،(5) البلقيني  الدين  سراج   الشافعية:  من  المعّين   الفاسق  لعن   بجواز   قال  وممن

  حتى  المالئكة   لعنتها   فأبت   فراشه   إلى   زوجها  دعاها   إذا   المرأة   يف   الوارد  بالحديث  لذلك

  لعن  يكون  أن   باحتمال  ذلك  يف  معه  )بحثت  البلقيني:  الدين  جالل   ولده  وقال  تصبح،

  فراش   هاجرة  باتت   من  الل   لعن   يقولوا:  بأن   بالعموم  بل  بالخصوص  ليس   لها  المالئكة

   .(6) زوجها(

  أهل  من  المعي ن   لعن  يجوز   أن ه  إلى  الن اس   بعض  ذهب  )وقد  القرطبي:   العّباس   أبو  قال

ّد،  لم  ما  المعاصي   العاصي  ألن    فاسد؛  وهذا  كفارة.  الحدود  ألن  يجز؛  لم  حدّ   فإذا  ي ح 

  المؤمن  لعن»  وسلم:  عليه  الل  صلى  قال  وقد  المؤمن،  اسم  عن  بمعصيته  يخرج  لم  المؤمن

  لعن   عن  وسلم  عليه   الل  صلى  النبي  هنى   وقد   كثير.   وهو   الل عن،   عن   هني  وقد   ، «كقتله

 
 (. 293  / 1)  الشرعية«   »اآلداب  (1)
 (.75  /1)  القرآن«   »أحكام  (2)
 (.569  / 4)  السنة«   »منهاج  (3)
 (. 289  / 1)  الشرعية«   »اآلداب  (4)
 (. 443-442 /21)  الباري«   »فتح  (5)
 / 1)  للمناوي  «القدير  فيض»  :وانظر  .(96  / 2)  «الكبائر  اقرتاف  عن  الزواجر»  يف   اهليتمي  نقله  (6)

53 .) 



ا،   الخمر  يشرب   كان  الذي  بـ)حمار(   الملقب   الل  صلى   النبي  فنهاهم  بعضهم،  فلعنه  كثير 

  ألن    والشخص؛  الجنس  لعن  بين  وفرق  ،الباب  يف  نص    صحيح  وهو   لعنه،  عن  وسلم  عليه

 . (1)وتعيير(  حسبان الشخص ولعن وتحذير، تحقيق الجنس  لعن 

  يف   سيماال    المعين،   لعن  خطور  على   يدل   وتعيير(  حسبان  الشخص  )ولعن  وقوله:

   لعنة  من   أعظم   األموات  لعنة  يف   فالكالم  األموات،
ّ
  وابن   الغزالي   لذلك   ه نبّ   كما  الحي

ة    جاء  لما   وذلك   ،(2) تيمية ائ ش     ع 
 
ي ض  ا  الل    ر  نْه  ْت:  ع  ال     ق ال    ق 

 
ل ى  الن ب ي ْيه    الل    ص  ل  :  ع  ل م  س    ل  »  و 

ب وا ات   ت س  و  م   ؛األ  م  إ نَّه  د   ف  ا ق  و  ا  إ ل ى أ ف ض  وا« م  م  دَّ ق 
 (3). 

  بل  وجه،  كّل   من  يذمّ   أن  يقتضي  ال  ذلك  فإن  المعين،  الفاسق  لعن  بجواز  القول  وعلى

ىوي    والرب،  الخير  من  فيه  بما  يمدح   اجتماع   يف  السنة  أهل  قاعدة  على   وذلك  ،له  دع 

ا الواحد،  الشخص يف  والسيئات الحسنات  وغيرهم.  للخوارج  خالف 

  : يقول  هفإنّ   المعين  الفاسق   لعنة  والجماعة  السنة  أهل  من  زجوّ   ومن)  تيمية:   ابن  قال

  عليه   فالصالة  للعقاب،  مستحّق   للثواب   مستحّق   فإنه  ألعنه،   وأن  عليه  ي أصلّ   أن  يجوز

  والصالة  الرحمة،  عن   البعد  واللعنة   العقاب،   الستحقاقه  له  واللعنة  الثواب،  الستحقاقه 

 . وجه من عنها  ويبعد  وجه، من فيرحم للرحمة،  سبب عليه

  والجماعة،   السنة  أهل  وسائر  بإحسان  لهم  والتابعين  الصحابة  مذهب  على  هكلّ   وهذا

  اإلمامية  الشيعة  من  كثير  ومذهب  والشيعة،  والمرجئة  الكرامية  من  فيهم  يدخل  ومن

  النار   يف  بتخليده  يقول  من  وأما  النار،  يف  ديخلّ   ال  الفاسق  إن  يقولون:  الذين  وغيرهم

 
 القرطب   ذكره   الناس   لبعض   نسبه  وما   .(75-74  / 5)  مسلم«   صحيح  من   أشكل   ملا   »املفهم  (1)

 عنه. وسكت  العلماء   بعض  عن (189  / 2)  القرآن«   ألحكام  »اجلامع  يف   املفسر
 (. 573-572  / 4)  السنة«   »منهاج  (،449  / 5)  الدين«   علوم   »إحياء  انظر:  (2)
 (.1393)  البخاري   أخرجه   (3)



  الواحد   الشخص  حّق   يف   يجتمع  ال   عندهم  فهؤالء  الشيعة،  وبعض  والمعتزلة   كالخوارج

 .(1) وعقاب( ثواب 

 نواصب؟ معاوية بن  يزيد لعن من منعوا الذين هل :الوقفة الرابعة

  ة السلفيّ   بدع  من  بدعة    معاوية   بن  يزيد  لعن  من   المنع   أن  أوهموا  خالفينالم  بعض  إنّ 

  ين السلفيّ   أن  المخالف  هذا  عى وادّ   النواصب،   بأقوال  رهمتأثّ   على   الدالة   المعاصرة،

ا  كونه  مع   يزيد   يعّظمون  ا  فاسق    ببيان   الورقة  هذه  نختم  أن   بنا   يحسن   لذا  ؛ العلماء  عند   ظالم 

   أمرين:

 يزيد: لعن بمنع قال  من والماتريدية  األشاعرة مناألمر األول: 

  االستدالل  ويف  يزيد، لعن   منع يف األشاعرة  علماء  من كثير كالم    الورقة هذه يف  قّدمنا قد

  الهمزية   شرح  يف  الهيتمي   حجر   ابن   وصفه  حتى  ، الغزالي  حامد  أبو   رأسهم:   وعلى   لذلك، 

  وقع   ما   )وأما   الزواجر:  يف  قال   نفسه   الهيتمي   أن  مع  ،(2) ولعنه  يزيد  سّب   تحريم   يف   بالمبالغ

ر،  فهو يزيد لعن  من  لبعضهم  . (3)الظاهر(  وهو بإسالمه،  القول  على  بناء هتو 

   الماتريدية: عقائد  يف األمالي  بدء منظومته يف األوشي  وقال

ا نلع  ي   ولم  غال   اإلغراء يف المكثار   ىو  س    ...  وت  م    بعد   يزيد 

  معاوية   بن  يزيد  السلف  من  أحد   يلعن  لم   )والمعنى:   شرحه:  يف   القاري   علي   المال   قال

  حده؛  وتجاوزوا  أمره،  يف   وبالغوا  لعنه،  على  التحريض  يف  القول  أكثروا  الذين  سوى

 
 (. 486 /4)   الفتاوى«  »جمموع   :وانظر  (.571-570  / 4)  السنة«   »منهاج  (1)
 من   احملرقة«  »الصواعق   يف   قرره  ما   خالف   اهلمزية  شرح   يف   وهو  (،519)ص:    اهلمزية«  »شرح   (2)

 الغزال.   كالم   اعتماد
 (. 96  / 2)  الكبائر«  اقرتاف  عن  »الزواجر   (3)



  .(1) ..(.المعتزلة وبعض والخوارج، كالرافضة،

 نواصب!  :عنهم والقال السلفية   قاله ولو حنفية، ماتريدية  يقوله الكالم وهذا

 يزيد: لعن  حكم يف  أحمد اإلمام عن  جاء مااألمر الثاين: 

  يجوز   )وهل  بقوله:  المسألة   هذه  يف   أحمد  اإلمام  عن  جاء  ما   الهادي  عبد   ابن  لخ ص

  يجوز،  والثانية:  طالب.  أبو  نقلها  ،(2)لعنه  عن  فالتوقّ   إحداهما:  روايتان:  فيه  يزيد؟  لعن

   عنها. الكالم تقدم وقد المهنا، رواية   هي  ثالثة رواية   وثمة .(3) صالح( نقلها

  من   الل:   عبد   أبا  سألت  قال:  طالب   أبي   عن  السنة   يف  الخالل   أخرجها   :األولى  والرواية

  به  تكلم  الذي  فإنّ   تقول؟  ما  قلت:  هذا.  يف  مأتكلّ   ال  قال:  معاوية؟  بن  يزيد  الل  لعن  قال:

  وسلم:  عليه  الل  صلى  النبي  قال  الل:  عبد  أبو  فقال  قولك.  إلى  صائر  وأنا  به،  بأس  ال  رجل

  فيهم،   يزيد  صار   وقد  ،«يلونهم  الذين  ثم  قرين،  الناس  خير»  وقال:  ،«كقتله  المؤمن  لعن»

ب ب ت ه :أو- لعنته من»  وقال:  .(4) لي أحب   اإلمساك فأرى ،«رحمة له فاجعلها -س 

  ففيه   ،للعنه  التوقي   من   الل  عبد   أبو  ذكر  الذي   هذا  )وبعد   عقبها:  الخالل   بكر  أبو  قال

  وقد  القول.  يف   أنصف   إذا   الحديث  كتب  ومن  العلم  أهل  على  [ خفى ]ت  ال  كثيرة   أحاديث

   ة  ن عْ ل    ال  أ  }  يقولون:   كانوا   أهنم   وغيره   سيرين   ابن   عن   كرذ  
 
  إذا  [ 18  ]هود:  {ين  م  ال  الظ    ى ل  ع    الل

  وابن   الحسن   قال   ما   بعونتّ   نخالف،   وال  القوم  بعنتّ   ونحن   وضربه،  الحجاج  مثل   لهم  ذكر

 
 (. 64)ص:   األمال«   لبدء  املعال   »ضوء  (1)
 دليلي  تساوي  سببه  الذي   التوقف   ال  اللعن،  عن  اإلمساك   األوىل:   الرواية  يف  ابلتوقف   املقصود  (2)

 فال   وعليه  التوقف،   بدل   التوّقي  السنة:  كتاب   من  املطبوعة  النسخ   يف  جاءت   وقد   القوة،   يف  القولي 
 التوقف.   بلفظ   جاؤوا  اهلادي   عبد   وابن  مفلح   كابن   الرواية  هذه  نقلوا  الذين  كان   وإن   إشكال،

 (. 177)ص:   األصول«  علم إىل  الوصول   »حتفة   (3)
 (. 430  /1) »السنة« يف اخلالل  أخرجه   (4)



عان   زماهنما   يف  العدالن   اإلمامان   فهما  سيرين، ر    ومن  التابعين،  أفاضل  ومن   الفقيهان،   الو 

  بن   الحسين  قتل  من  الل  لعن  ونقول:،  نجهل  وال  الدين،  وأمر  والحرام  بالحالل  أعلمهم

  الل   ولعن   ا، عليّ   قتل   من   الل  ولعن  عثمان،  قتل  من   الل   ولعن  عمر،  قتل  من   الل   ولعن  علي، 

  إذا   الظالمين،  على  الل  لعنة  ويقال:  قتال،  قتلوا  هؤالء  فكّل   سفيان،  أبي  بن  معاوية  قتل  من

 .(1) التوفيق(  وبالل ذلك،  من  حنبل  بن  أحمد دتقلّ  ما وعلى الفتن، أهل  من  رجل لنا  ذكر

  .(2) باللعنة( الخالل صّرح )فقد  يعلى: أبو القاضي قال

  ال  العام  المطلق  اللعن  الخالل  قرره  الذي  أحمد  عن  )المنصوص  تيمية:  ابن  قال

  فإنا  والنار،  بالجنة   الشهادة  يف   نقول   وكما  والوعد،   الوعيد   نصوص  يف   قلنا   كما  المعين، 

  له  شهد  لمن  والنار  بالجنة  ونشهد  ،النار  يف   الكافرين  وأن   الجنة،   يف   المؤمنين  بأن   نشهد 

  على   االستفاضة   له  شهد  أو   النص،   له  شهد   من   إال  لمعين  بذلك   نشهد   وال  والسنة،   الكتاب 

  النبي   قال  ولهذا  الكالم،  نوعا  والطلب  والخرب  الطلب،   يف  كاللعن   الخرب   يف  فالشهادة  قول، 

  ، (3) القيامة«  يوم  شفعاء  ول   شهداء   يكونون  ل   واللعانين  الطعانين  »إن   وسلم:  عليه  الل   صلى

 .(4) اللعن(  ضد الشهادة أن  كما  اللعن ضدّ  فالشفاعة

  يف   يعلى  أبو  والقاضي  الجوزي   ابن  إليها  استند  التي   أحمد   اإلمام  عن   الثانية  الرواية  أما

  إلى   أسنده   العكربي  حفص  أبي  خط   من  نقله  ما   وهي  صالح،  رواية  فهي   يزيد   لعن   جواز 

   يا  فقال:  يزيد،   تولي  إلى   ينسبون   اقوم    إنّ   ألبي:  قلت  : أحمد  بن   صالح 
ّ
  ىيتول    وهل  ،بني

  ألعن   رأيتني  ومتى  فقال:   !ه؟تلعن   ال  ولم  فقلت:  ! اآلخر؟  واليوم  بالل   يؤمن  أحد  يزيد

 
 (.431-430 /1)   »السنة«  (1)
 (. 288  /1)   الشرعية«  »اآلداب يف مفلح ابن  نقله  (2)
 (. 289)  مسلم   أخرجه   (3)
 (. 289  /1)   الشرعية«  »اآلداب يف مفلح ابن  نقله  (4)



  كتابه؟   يف   يزيد  الل  لعن  وأين   فقلت:  !كتابه؟   يف   وجل  عز  الل  لعنه  من  لعني    ال   لم   !شيئا؟

ْل }  فقرأ: ه  ْيت مْ   ف  س  ْيت مْ   إ نْ   ع  ل  وا  أ نْ   ت و  د  وا  األ ْرض    ف ي  ت ْفس  ط ع  ت ق  مْ   و  ك  ام  ئ ك    *   أ ْرح  ين    أ ول 
ذ    ال 

م   ن ه  ع  مْ   الل    ل  ه  م  أ ص  ى   ف  أ ْعم  مْ   و  ه  ار    أعظم  الرحم  قطع  يف  يكون  فهل  [.23،  22  ]محمد:  {أ ْبص 

 .(1) (!القتل؟ من

  استند   حيث  الرافضي  على  رّده  يف  باالنقطاع  أحمد  عن  الرواية  هذه   تيمية   ابن  أعّل   وقد

  ولو  المعين،  لعن  على  تدّل   ال  )واآلية   بقوله:  المعين  لعن   على  اآلية  داللة  وناقش  إليها،

ل ه  الذي  المعين  لعن ي    فاعله   عن ل    ذنب  كّل   كان  ع    الوعيد  بمنزلة   وهذا   الناس،  جمهور   نع  لل    ف 

  وهكذا   موانعه،   وانتفت  شروطه   وجدت   إذا  إال  المعين   حّق   يف  ثبوته   يستلزم  ال   المطلق، 

 . (2)الرحم( به  يقطع  ما  فعل يزيد يكون أن  بتقدير وهذا عن،اللّ 

  -المعتمدة  الحنابلة  كتب  من   وهو-  "المنتهى  غاية"  كتابه   يف  الكرمي  مرعي  اختار  وقد

د    ال  أحمد:  )قال  قال:  أحمد،  لنّص   وعزاه  يزيد،  لعن  تحريم   والردى.  الخنا  لسانه  ي عو 

  أحمد،  نّص   رأيته  ثم  تقتضيه.  الشريعة  وقواعد  ،ويزيد  الحجاج  لعن  تحريم  منه:  ويتجه

 .(3) وجماعة( الجوزي البن  ا خالف    األصحاب، وعليه

  ذكر   أن   بعد   الرواية  هذه  بعق    -كفرهب    بل   يزيد  بلعن   يقول   ممن  وهو-  السفاريني  وقال

  نقال،  ما   خالف  عنه  الل   رضي  أحمد   اإلمام  عن   )والمحفوظ   لها:   والربزنجي   الهيتمي   نقل

  يزيد  عليه  هفيتوّج   اإل سالم،  عن   الحجاج  أخرج  من  أصحابنا  ومن  نّصه:  ما  "الفروع"  ففي

الف   أحمد  ونص  قال:   ثم    ونحوه،   التخصيص   يجوز   وال  ، األصحاب  وعليه  ،ذلك  خ 

 
)ص:   العنيد«  املتعّصب  على   »الرد  يف   اجلوزي  ابن  يعلى:  أيب  للقاضي  »املعتمد«   كتاب   من  نقلها  (1)

  املطبوع.   خمتصره يف وليست  (. 290  /1)   الشرعية«  »اآلدابوابن مفلح يف    (،40
 وانظر:  (.290  /1)  الشرعية«  »اآلداب  يف  مفلح  ابن  خمتصرًا  ونقله  (،573  /5)  السنة«   »منهاج  (2)

 (.683  / 2)  احملرقة«  »الصواعق
  (.393  / 2)  املنتهى«  »غاية  (3)



ا   باللعنة،   كالم   ظاهر  اإل سالم:  شيخ   قال  وغيرهما،  الجوزي  وابن  الحسين،  ألبي   خالف 

   .(1) الكراهة( أحمد   اإلمام

  القائل    بنس    فمن   يزيد،  لعن  عن  اإلمساك   هي  أحمد  اإلمام  عن  المحفوظة  فالرواية

  أهل   إمام  هو  الذي  اإلمام  هذا  على  اعتداء    كالمه  يف  كان  النصب  إلى  يزيد  لعن  من  بالمنع

 والجماعة.  السنة

 . أجمعين وصحبه  آله  وعلى  ،محمد  نبينا  على  وسلم الل وصلى

 
  (. 479  / 2)  اآلخرة«   أمور يف الزاخرة  »البحور  (1)


