
کاوی فقهی مشروعیت قیام امام حسین؟ع؟ از منظر  وا
اهل سنت
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چکیده

ی آن پرداخــت،  کاو ع( بــه وا یکــی از موضوعاتــی کــه الزم اســت پیرامــون قیــام امــام حســین )

ع( از منظــر اهل ســنت اســت. بــر خــالف شــیعه کــه امــام  مشــروعیت قیــام امــام حســین )

ع( را معصــوم و هــر یــک از قــول، فعــل و تقریــر آن حضــرت را حجــت می دانــد،  حســین )

ی اســت کــه از دیــدگاه آنــان  ی نســبت بــه امــام ندارنــد؛ ازایــن رو ضــرور اهل ســنت چنیــن بــاور

ع( و مشــروعیت و یــا عــدم مشــروعیت آن پرداختــه شــود تــا روشــن شــود  بــه قیــام امــام حســین )

 . یــد را جایــز می شــمارند یــا خیــر ع( در برابــر یز کــه اساســًا اهل ســنت، قیــام امــام حســین )

یافته هــای ایــن مقالــه بــا اســتفاده از دو روش تحلیلــی- توصیفــی و تحلیلــی- انتقادی نشــان 

ع( از ســوی اهل ســنت  می دهــد کــه هرچنــد دو دیــدگاه حرمــت و جــواز قیــام امــام حســین )

یــد  مطــرح شــده اســت و برخــی آن را بــه دلیــل لــزوم بغــی، اختالف انگیــزی، ثبــوت امامــت یز

ع( در اجتهــاد خویــش، حــرام دانســته اند و در  ع( و اشــتباه امــام حســین ) ــر امــام حســین ) ب

مقابــل، گــروه دیگــری بــا اســتدالل بــه دو دلیــل وجــوب امربه معــروف و نهی ازمنکــر و افضلیــت 

یــد شــده اند. تدبــر  ع( در برابــر یز یــد، قائــل بــه جــواز قیــام امــام حســین ) ع( از یز امــام حســین )

در مبانــی فقهــی و اصولــی اهل ســنت، بــر صحــت دیــدگاه دوم داللــت دارد.

ع(، اهل سنت، مشروعیت، عدم مشروعیت. گان کلیدی: قیام امام حسین ) واژ
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مقدمه

ع( از منظر اهل سنت، یکی از موضوعات مورد نیاز  ی مشروعیت قیام امام حسین ) کاو وا

در مورد قیام آن حضرت است؛ زیرا مسلمانان به دو فرقۀ اصلی شیعه و اهل سنت تقسیم 

شده اند و شیعه عالوه بر آن که قول، فعل و تقریر پیامبر )ص( را حجت می داند، قائل به 

و به  را حجت می شمارد  آنان  تقاریر  و  افعال  و  اقوال  و  امام شیعه است  عصمت دوازده 

ع( ندارد. به خالف اهل سنت  ی به بحث از مشروعیت قیام امام حسین ) همین جهت، نیاز

از منظر آنان حجت است، ولی عصمتی برای  که هرچند قول، فعل و تقریر پیامبر )ص( 

امامان دوازده گانه شیعه قائل نیستند و اقوال و افعال و تقاریر آنان را حجت نمی شمارند. 

ی نمود.  کاو ع( را وا ی است که نگاه آنان نسبت به قیام امام حسین ) ، ضرور ازاین رو

هــدف پژوهــش آن اســت کــه بــا اســتفاده از اقــوال دانشــمندان اهل ســنت اثبــات نمایــد کــه 

یــخ، مبانــی اعتقــادی، فقهــی  ع( بــا هیــچ یــک از تار دیــدگاه نامشــروعیت قیــام امــام حســین )

و اصولــی اهل ســنت ســازگار نیســت و دیدگاهــی کــه می توانــد بــا مبانــی اعتقــادی، فقهــی و 

یــخ آنــان ســازگار باشــد، مشــروعیت قیــام آن حضــرت اســت. اصولــی اهل ســنت و تار

مفهوم  و  یم  می پرداز مفهوم شناسی  به  ابتدا  که  است  این گونه  به  نیز  بحث  ساختار 

ی می کنیم و آنگاه وارد بحث فقهی می شویم و ابتدا دیدگاه حرمت قیام  کاو مشروعیت را وا

ع( و ادلۀ آن را نقد و بررسی می نماییم و اثبات می کنیم که چنین دیدگاهی بر  امام حسین )

ع( در  خالف مبانی اهل سنت است و پس از آن نیز دیدگاه مشروعیت قیام امام حسین )

یم: ی سئواالت زیر می پرداز کاو برابر یزید را مورد بررسی قرار می دهیم و به وا

ع( در برابر یزید چیست؟ أ. ادلۀ حرمت قیام امام حسین )

ع( در برابر یزید چیست؟ ب. اشکاالت ادلۀ حرمت قیام امام حسین )

ع( در برابر یزید چیست؟ ج. ادلۀ جواز قیام امام حسین )
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ع 1. مفهوم مشرو

ی، بی تا: 2/  یشه »شرع« و به معنای بیان و اظهار )ابن اثیر جزر واژۀ »مشروع« در لغت، از ر

که در امتداد باز شود )ابن فارس، 1404: 3/  460(، فتح )طریحی، 1416: 4/ 352(، چیزی 

262(، پیمودن راه واضح )راغب اصفهانی، 1412: 450( آمده و در اصطالح به معنای جواز 

ی نسبت به آن  یت و انکار که دین بیان نموده و محجور ی است  کار است و فعل مشروع 

ندارد و آن را واجب یا مستحب نیز نکرده است )محمود عبدالرحمان، بی تا: 3/ 292(. 

کاوی فقهی مشروعیت قیام امام حسین )ع( در برابر یزید 2. وا

ع( در برابر یزید دو دیدگاه متفاوت دارند: اهل سنت در مورد مشروعیت قیام امام حسین )

2.1. دیدگاه اول: حرمت قیام

 ،)232  /1 بی تــا:  )ابن العربــی،  العربــی  ابــن  ابوبکــر  قاضــی  نظیــر  اهل ســنت  از  گروهــی 

دســوقی )دســوقی، بی تــا: 4/ 298(، محمــد خضــری بــک )خضــری بــک، بی تــا: 2/ 129(،  

ع( را حــرام دانســته اند و بــرای اثبــات  ...، قیــام امــام حســین ) )ابن تیمیــه، بی تــا: 2/ 141( و

مدعــای خــود چنــد دلیــل آورده انــد:

2.1.1. دلیل اول: ثبوت امامت یزید بر امام حسین )ع(

ع( در مقابل یزید را حرام شمرده اند که  برخی از اهل سنت، به این دلیل قیام امام حسین )

کم دانسته اند  ع( را قیام علیه حا ع( دانسته اند و قیام امام حسین ) یزید را امام بر حسین )

کم جایز  که حرام است. چنان که ابوالحسن اشعری گفته است: »کشیدن شمشیر علیه حا

گرچه  نیست؛ زیرا امام یا عادل است یا غیرعادل و بر ما تکلیفی نیست که او را نابود کنیم. ا

ی فاسق باشد و این قول اصحاب حدیث است« )اشعری، 1400: 451(. و
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نووی نیز گفته است: »خروج بر حاکم به اجماع مسلمانان حرام است. اگرچه فاسق و ظالم 

باشد... ابوبکر بن مجاهد در این مسئله ادعای اجماع کرده است« )نووی، 1407: 8/ 36ـ  35(.

دلیــل چنیــن افــرادی آن اســت کــه پیامبــر )ص( فرموده انــد کــه بــا والیــان منازعــه و بــه ایشــان 

اعتــراض نکنیــد؛ مگــر آن کــه منکــر مســلمی را کــه بــر اســاس قواعــد اســالم غیرقابل پذیــرش 

باشــد، از ایشــان مشــاهده نماییــد کــه در ایــن صــورت بــر آنــان انــکار کنیــد و ســخن حــق را 

بگوییــد. امــا قیــام عملــی علیــه ایشــان و جنــگ مســلحانه بــا آنــان حــرام اســت، بــه اجمــاع 

مســلمانان؛ هرچنــد ایــن والیــان فاســق و ظالــم باشــند. همــۀ اهل ســنت بــر ایــن مســئله 

کــم در اثــر ارتــکاب فســق و ظلــم و تعطیــل نمــودن  اجمــاع دارنــد و بــر ایــن باورنــد کــه حا

حقــوق، منعــزل نمی شــود و قیــام علیــه او جایــز نیســت، بلکــه فقــط موعظــه و نصیحــت او 

ی، 1412: 8/ 34(.  واجــب می شــود )نــوو

2.1.2. دلیل دوم: اختالف انگیزی

یــد  یز علیــه  ع(  حســین ) امــام  قیــام  حرمــت  اثبــات  بــرای  اهل ســنت  کــه  دلیلــی  دومیــن 

بیــن  در  تفرقــه  و  اختــالف  ایجــاد  قیامــی موجــب  کــه چنیــن  اســت  آن  نموده انــد،  اقامــه 

گــر شــخصی بــا زور و قــدرت خــود  مســلمانان می گــردد؛ چنان کــه ابن قدامــه گفتــه اســت: »ا

را بــه حکومــت برســاند، هرچنــد اهلیــت ایــن امــر را نداشــته باشــد، درصورتی کــه مــردم بــه 

حکومــت او گــردن بگذارنــد، امامــی محســوب می شــود کــه جنــگ و قیــام علیــه او حــرام 

اســت؛ چنان کــه عبدالملــک بــن مــروان علیــه ابن زبیــر جنگیــد و خــود را بــه قــدرت رســانید 

و بــر بــالد اســالمی مســتولی شــد و مــردم بــه او گــردن نهادنــد و امامــی گردیــد کــه خــروج علیــه 

او حــرام محســوب می شــد. 

میان  تفرقه  از  جلوگیری  حکامی،  چنین  علیه  مسلحانه  قیام  و  جنگ  ممنوعیت  علت 
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کمی  حا چنین  علیه  که  کسی  نیز  و  است  ایشان  اموال  اتالف  و  خون ریزی  و  مسلمانان 

کرم )ص( است که: »من خرج علی امتی و هم جمیع  قیام می کند، مشمول جمله پیامبر ا

فاضربوا عنقه بالسیف کائنًا من کان؛ هر کسی که بر امت من بشورد، درحالی که آنان دارای 

وحدت هستند، پس گردن او را بزنید، هر کسی که باشد« )ابن قدامه، بی تا: 10/ 53(.

خروج  این  شد.  مرتکب  را  بزرگی  اشتباه  »حسین  است:  گفته  نیز  بک  خضری  محمد 

موجب افتراق و اختالف امت شد و پایه های دوستی میان فرقه ها را تا امروز متزلزل کرد... 

ی را شروع کرد که  ی می توانیم بگوییم، آن است که او کار نهایت چیزی که ما دربارۀ قیام و

ی به دنبال آن  مقدماتش فراهم نبود و امکانات و افراد آن آماده نبودند. پس بین او و آنچه و

بود، مانع پیش آمد و کشته شد... مطمئنًا همۀ آن ها به سوی خدای خود رفته اند و بر آنچه 

یخ نیز از این حادثه عبرت می گیرد که برای کارهای بزرگ  کرده اند، محاسبه می شوند و تار

که  از راه های غیرطبیعی برود... عالوه بر آن باید اسباب حقیقی  که انسان  سزاوار نیست 

کم ستمی کند که قابل  مصلحت امت در آن است، برای قیام موجود باشد؛ مثل این که حا

ید و حال آن که مردم با او بیعت  حمل به صحت و درستی نباشد، اما حسین بر یزید شور

گذاشت، نارضایتی ندیده  که حسین بن علی بنای مخالفت  از او تا زمانی  کرده بودند و 

بودند« )خضری بک، بی تا: 2/ 129(.

2.1.3. دلیل سوم: لزوم بغی

یــد اقامــه  ع( علیــه یز ســومین دلیلــی کــه اهل ســنت بــرای اثبــات حرمــت قیــام امــام حســین )

یــد و خــروج  ع( بــا یز نموده انــد، لــزوم بغــی اســت؛ چنان کــه دســوقی مخالفــت امــام حســین )

ــًة  ــاَت ِمیَت ــة َم ــه طاع ــت علی ْیَس
َ
ــاَت َو ل ــْن َم ــت »َم ــد: »روای ــرده و می گوی ــت او را رد ک از طاع

کــم نداشــته باشــد، بــه مــرگ جاهلیــت مــرده  ــًة«؛ کســی کــه بمیــرد و اطاعــت از حا َجاِهِلّیَ

اســت« )ابن حجــر عســقالنی، بی تــا: 7/ 48؛ بوصیــری، 1420: 5/ 58( پاســخ ســخنی اســت 
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ی خــارج شــد،  یــد و از فرمان بــردار یــد مخالفــت ورز ع( بــا یز کــه می گویــد: »امــام حســین )

ع(  یــد، امــام در زمــان امــام حســین بــود و الزمــه اش آن اســت کــه امــام حســین ) درحالی کــه یز

، از زمــرۀ بغــات باشــند کــه ســخنی باطــل اســت« )دســوقی، بی تــا: 4/ 298(. و پیــروان او

2.1.4. دلیل چهارم: خطای امام حسین )ع( در اجتهاد خویش

یــد اجتهــاد  ع( در مــورد قیــام بــر یز گروهــی از اهل ســنت بــر ایــن باورنــد کــه امــام حســین )

ــوم  ــالم الی ــع االس ــارات موق ی و استش ــاو ــه در فت ــرد؛ چنان ک ــتباه ک ــادش اش ــود و در اجته نم

آمــده اســت: »الــذي علیــه جمهــور الســلف ومنهــم کثیــر مــن کبــار الصحابــة رضــي اهلل عنهــم 

ومنهــم ابن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا أن الحســین بــن علــي رضــي اهلل عنهمــا کان مخطًئــا 

ال یفعــل وقــد أدى  فــي اجتهــاده فــي الخــروج علــی والة األمــر فــي زمانــه وقــد نصحــه کثیــرون بــأ

خروجــه إلــی مأســاة کانــت عبــرة ودرًســا لألمــة إلــی قیــام الســاعة؛ دیــدگاه جمهــور پیشــینیان 

و از آن جملــه بــزرگان صحابــه و ابن عبــاس -کــه رضــوان خــدا بــر آنــان بــاد- بــر آن اســت کــه 

ــر  ــروج ب ــش در خ ــاد خوی ــورد اجته ــاد- در م ــان ب ــر آن ــدا ب ــوان خ ــه رض ــی -ک ــر عل ــین پس حس

ی را نصیحــت نمــوده بودنــد کــه  ی از آنــان نیــز و والیــان امــر در زمانــش اشــتباه نمــود و بســیار

قیــام نکنــد و خروجــش بــه مصیبت هایــی منجــر شــد کــه بــرای امــت اســالم تــا روز قیامــت، 

درس و عبــرت اســت« )فقیــه، بی تــا: 5/ 56(.

ع( چه کـرد؟ ولی  در جـای دیگـری نیـز آمـده اسـت: »مـا به گونـۀ کامـل نمی دانیـم کـه حسـین )

ی از علمـای صحابـه نظیـر  کـرد. درحالی کـه بسـیار درعین حـال او اجتهـاد نمـود و اشـتباه 

کـرده بودنـد کـه قیـام نکنـد، ولـی ایـن  یدنـد و بـه او نصیحـت  ابن عبـاس بـا او مخالفـت ورز

بـرای پیشـینیان محسـوب نمی گـردد،  و شـیوه ای  قـدرش نمی کاهـد  و  از فضـل  او  خطـای 

بلکـه از بزرگتریـن موعظه هـا و درس هـا و عبرت هاسـت« )فقیـه، بی تـا: 13/ 490(.
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پاسخ ادلۀ فوق

: گروهی از اهل سنت به ادلۀ فوق، چند پاسخ گفته اند که عبارت اند از

یدن بــر او »بغــی«  یــد فاســق ســتمکار بــود و اهــل حجــاز بــا او بیعــت نکــرده بودنــد تــا شــور  1ـ یز

ی، بی تــا: 4/ 427؛ ابن حجــر هیتمــی، بی تــا: 38/ 138(؛ چنان کــه  و حــرام باشــد )صــاو

یــد رجــل فاســق شــارب الخمــر قاتــل  ع( آمــده اســت: »یز در یکــی از ســخنان امــام حســین )

یــد فاســق و شــراب خوار و کشــندۀ  النفــس المحرمــة معلــن بالفســق و مثلــی ال یبایــع مثلــه؛ یز

جان هــای محتــرم اســت و آشــکارا بــه فســق و فجــور می پــردازد و مثــل مــن بــا مثــل او بیعــت 

نمی کنــد« )خوارزمــی، 1423: 1/ 267(.

ی  یــد آشــکارا در برابــر چشــم و گــوش مــردم بــه لهــو و لعــب، ســگ باز ی می نویســد: »یز بــالذر

طــال  دســتبند  را  خــود  ســگ های  و  می پرداخــت  غنــا  و  بــدکار  زن هــای  بــا  هم نشــینی  و 

.)56 بی تــا:  ی،  )بــالذر می بســت« 

شــد«  آشــکار  خــودش  عصــر  اهــل  افــراد  تمــام  بــر  یــد  یز »فســق  می نویســد:  ابن خلــدون 

ی در ادامــه می نویســد: »بــدان از کارهــای فاســق آنچــه  )ابن خلــدون، بی تــا الــف: 1/ 269(. و

مشــروع باشــد، درســت اســت و جنــگ کــردن بــا بغــات نــزد علمــا در جایــی اســت کــه خــروج 

بــر امــام عــادل باشــد و در قیــام عاشــورا خــروج حســین بــر امــام عــادل نبــود، پــس جنــگ کــردن 

یــد بــرای جنــگ بــا حســین  یــد جایــز نبــود، بلکــه لشکرکشــی یز بــا امــام حســین در لشــکر یز

کیــد دارد و حســین در ایــن جنــگ شــهید و  یــد تأ از کارهــای زشــت اســت کــه بــر فســق یز

یــد بوده انــد نیــز بــر حــق و اجتهــاد  مثــاب اســت و بــر حــق و اجتهــاد بــوده و کســانی کــه بــا یز

بوده انــد« )ابن خلــدون، بی تــا الــف: 1/ 269(.

یــد میمونــی داشــت کــه آن را جلــوی خــود می نشــاند و کنیــه  ابن کثیــر دمشــقی می نویســد: »یز
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او را »ابوقیــس« گذاشــته بــود و بــه او شــراب مــی داد و از کارهایــش می خندیــد و او را بــر االغــی 

ی  الت لهــو و شــکار و بــاز ی و بــه کار گرفتــن آ یــد در عصــر خــود بــه می گســار ســوار می کــرد. یز

ــر او نمی گذشــت جــز آن کــه  ی ب ــران و ســگان شــهرت داشــت و روز ــا پســران و دخت کــردن ب

مســت بــود« )ابن کثیــر دمشــقی، 1408: 8/ 236(.

کــم عــادل نبــود تا قیــام علیه او روا نباشــد، بلکه پادشــاه  یــد، حا بــا توجــه بــه چنیــن کلماتــی، یز

یــده بــود و حکومــت بــرای او اســتقرار نیافتــه  ی بــود کــه بــه هــر فســقی اقــدام ورز ســتمکار

بــود تــا قیــام در برابــرش جایــز نباشــد؛ چنان کــه ابن حجــر هیتمــی گفتــه اســت: »بایــد امــر 

کــم اســتقرار یافتــه باشــد تــا قیــام علیــه او مســتلزم بغــی باشــد، درحالی کــه  حکومــت بــرای حا

ــد در حــال بیعــت گرفتــن از افــراد  ی ــود و هنــوز یز ــد اســتقرار نیافتــه ب ی ــرای یز امــر حکومــت ب

ید« )ابن حجــر هیتمــی، بی تــا:  ع( علیــه او شــور بــرای حکومــت خویــش بــود کــه امــام حســین )

38/ 138(. بنابرایــن نمی تــوان بــه ســخنانی نظیــر ســخن ابن تیمیــه اعتنــا نمــود کــه گفتــه 

ع( بــرای اصــالح اوضــاع اجتماعــی مســلمانان و دفــاع از  گــر بگوییــد قیــام حســین ) اســت: »ا

یــرا ایــن قیــام مفاســدی را بــه همــراه داشــت  دیــن صــورت گرفــت، ســخن درســتی نیســت؛ ز

یــد  ع( ایــن اســت کــه یز کــه چنــد برابــر مصالــح آن بــود. دلیــل مفســده آور بــودن قیــام حســین )

در آن زمــان، خلیفــۀ قدرتمنــد و پیشــوای مســلمان و پادشــاه صاحــب شمشــیر بــود و بــر 

سراســر بــالد اســالمی تســلط کامــل داشــت. بنابرایــن اطاعــت از او بــر آحــاد ملــت واجــب و 

، موجــب فســاد و بــه خطــر انداختــن صلــح بــود« )ابن تیمیــه، بی تــا: 2/ 141(.  قیــام در برابــر او

ع( در قیــام  کــم حــرام اســت، درحالی کــه امــام حســین ) بــدون عــذر علیــه حا 2ـ شــورش 

یــد  یــرا یز ی، بی تــا: 19/ 369(؛ ز خویــش عــذر موجــه داشــت )رملــی، بی تــا: 4/ 111؛ انصــار

ــر آن نداشــت. چنان کــه جاحــظ گفتــه اســت: »منکــرات  ــه دیــن اســالم و پیامب اعتقــادی ب

یــد مرتکــب شــده، بیانگــر وجــود رذائــل اخالقــی در اوســت و موجــب خــروج او  ی کــه یز بســیار
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از ایمــان می گــردد. او فاســق ملعــون اســت و کســی کــه از دشــنام بــه ایــن ملعــون نهــی کنــد، 

ــا: 2/ 14 ـ 13(. ــظ، بی ت ــت« )جاح ــون اس ــز ملع ــود نی خ

یــد گنــاه نکــرد و لعــن او جایــز  گــر کســی بگویــد کــه یز آلوســی در روح المعانــی گفتــه اســت: »ا

یــد محســوب نمــود. مــن می گویــم کــه آن خبیــث به رســالت  نیســت، بایــد او را در زمــرۀ یــاران یز

پیامبــر )ص( اعتقــاد نداشــت و آنچــه را کــه بــا اهل حرم الهــی و اهل بیت پیامبــر )ص( انجام 

ی کــه او مرتکــب شــد، در داللــت بــر  ، بیانگــر آن اســت و امــور داد و رســوایی های دیگــر او

کفــرش کمتــر از انداختــن ورقــی از قــرآن در کثافــات نیســت. گمــان نمی کنــم کــه وضعیــت او 

بــر مســلمانان آن زمــان پنهــان بــوده باشــد، ولــی آن هــا مقهــور و تحــت فشــار بودنــد و چــاره ای 

جــز صبــر نداشــتند« )آلوســی، 1415: 13/ 228 ـ227(.

کم عادل صادق اسـت، نه  3ـ از منظـر اهل سـنت، عنـوان »بغـی« تنهـا در مـورد قیـام علیـه حا

. چنان کـه ابن نجیـم حنفـی در البحـر الرائـق )ابن نجیـم  در مـورد قیـام علیـه پادشـاه سـتمکار

 )699  /1 بی تـا:  افنـدی،  )دامـاد  االنهـر  مجمـع  در  افنـدی  دامـاد  و   )151  /5 بی تـا:  حنفـی، 

گفته انـد: »باغـی در عـرف فقهـا بـه کسـی گفتـه می شـود کـه بـدون حـق، بـر امـام حـق بشـورد«.

ــود«  ــه می ش ــادل گفت ــام ع ــا ام ــف ب ــه مخال ــی ب ــت: »باغ ــه اس ــة گفت ــرر البهی ی در الغ ــار انص

.)72 ی، بی تــا: 5/  )انصــار

إلمام  المخالف  هو  العلماء  اصطالح  في  »الباغي  است:  گفته  الطالبین  روضة  در  ی  نوو

العدل الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء واجب علیه أو غیره؛ باغی در اصطالح علما، 

ی نمودن از پرداخت واجبات مالی  کسی است که با امام عادل مخالفت ورزد و با خوددار

ی، 1405: 10/ 50(. ی امام عادل سرباز زند« )نوو به او و یا غیر آن، از فرمان بردار

 ابن خلــدون پــس از نقــل کالم ابن عربــی می نویســد: »ایــن قاضــی از ابتدایی تریــن شــرایط 
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بغــی غافــل مانــده و اشــتباه بزرگــی کــرده اســت؛ زیــرا علمــای اســالم در بغــی، خــروج بــر امــام 

عــادل را شــرط می داننــد و چــه کســی عادل تــر از حســین بــوده در زمــان خــودش، در امامــت 

ــا الــف: 1/ 269(. ــا اهــل رأی« )ابن خلــدون، بی ت و عدالــت در جنــگ ب

ــر  ــروج ب ی خ ــوز ــل و ابن الج ــت: »ابن عقی ــته اس ــز نوش ــرم )ره( نی ــوی مق ــرزاق موس ــید عبدال س

ــرای اقامــۀ  ــد، ب ی ــر یز ع( ب ــر عــادل را جایــز دانســته اند و دلیــل آن را خــروج حســین ) امــام غی

ــد: »از اعتقــادات  ی در کتابــش »الســر المصــون« می گوی ــد و ابن الجــوز ــوان نموده ان حــق عن

عوامانه ای که در عده ای از منســوبین به اهل ســنت نفوذ کرده اســت، آن اســت که گفته اند: 

گــر در  یــد کار صحیحــی انجــام داد و حســین در خــروج بــر او اشــتباه کــرد.« درحالی کــه ا »یز

یــخ بنگرنــد، می بیننــد کــه چگونــه بــه اجبــار بــرای او بیعــت گرفتــه شــد و همه گونــه خالفــی  تار

یــد بــروز نمــود کــه  در ایــن بیعــت صــورت گرفــت و بــر فــرض صحــت خالفــت، مســائلی از یز

هــر یــک از آن بــرای فســخ عقــد بیعــت کفایــت می کنــد« )موســوی مقــرم، 1384: 32 ـ 31(. 

ــر  ــر فــردی متجــاوز کــه خویــش را ب ــر امــام، بلکــه ب ــه ب ع( ن ئلــی می گویــد: »امــام حســین ) عال

مــردم تحمیــل نمــوده بــود -یــا بــه زبانــی دیگــر پــدرش او را بــر مــردم تحمیــل کــرده بــود- خــروج 

یــد انجــام  کمــی غیــر از یز گــر ایــن حرکــت از ســوی شــخصی دیگــر و در برابــر حا کــرد. شــاید ا

ک تبلیغاتــی حــکام بــه آســانی می توانســت در لــوث نمــودن و  می پذیرفــت، دســت های ناپــا

ع( بــا پیشــینۀ معروفــش در نــزد مســلمانان و  تحریــف اهدافــش موفــق گــردد، لکــن حســین )

ــاره اش و اخبــار فــراوان پیرامــون قیامــش، یــک ســوی ماجراســت  وصایــای پیامبــر )ص( درب

ع( را مثــل  . ایــن امــر نهضــت امــام حســین ) یــد خبیــث و خانــدان بنی امیــه ســوی دیگــر و یز

ع( در  گــر مواضــع مخالفیــن خــروج امــام حســین ) روز درخشــان نمــوده اســت؛ به گونه ای کــه ا

کــه آن را نفــی و محکــوم  کتاب هــای اهل ســنت ذکــر می شــود، از ایــن بــاب نقــل می شــود 

ــا: 34 ـ 33(. ــی، بی ت ئل ــد« )عال نماین
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ی  و زیــرا  دارد؛  داللــت  یــد  یز عدالــت  نفــی  بــر  یــح  صر به گونــۀ  ی  جــوز ابــن   ســبط  کالم 

یــد ســه ســال و نــه مــاه حکومــت کــرد. در ســال اول فرزنــد رســول خــدا )ص( را  می نویســد: »یز

بــه شــهادت رســاند و خانــدان او را بــه اســارت بــرد. ســال دوم کشــتار مدینــه را بــه راه انداخــت 

و خون ریــزی و هتــک و غــارت را بــرای ســربازان خــود مبــاح نمــود و در ســال ســوم کعبــه 

ی، 1376:  کشــید« )ابن جــوز کعبــه را بــه آتــش  را بــا منجنیــق هــدف قــرار داد و پرده هــای 

ــا  ــي َقاِئًم ِت ّمَ
ُ
ــُر أ ْم

َ
 أ

ُ
ــَزال ــت: »اَل َی ــده اس ــر )ص( آم ــی از پیامب ــت در روایات ــن جه ــه همی 163(؛ ب

یــُد؛ همــواره امــر امــت  ــُه َیزِ
َ
 ل

ُ
ــال ــَة ُیَق َمّیَ

ُ
ــي أ ــْن َبِن ــُه َرُجــٌل ِم ُم

ُ
ــْن َیْثل  َم

َ
ل ّوَ

َ
ــی َیُکــوَن أ ِقْســِط َحّتَ

ْ
ِبال

مــن بــر عدالــت اســتوار اســت تــا آن کــه اولیــن کســی کــه آن را می شــکند، مــردی از خانــدان 

یــد نــام دارد« )بوصیــری، 1420: 8/ 85؛ موصلــی تمیمــی، 1404: 2/ 176؛  امیــه اســت کــه یز

.)642 /2 :1413 ، هیثمــی، بی تــا: 4/ 389؛ همــو

ــَة؛ اولیــن کســی کــه ســنت مــرا تغییــر می دهــد،  َمّیَ
ُ
ِتي َرُجــٌل ِمــْن َبِنــي أ  ُســّنَ

ُ
ل  َمــْن ُیَبــّدِ

َ
ل ّوَ

َ
 أ

َ
»ِإّن

ی، 1421:  ، 1429: 2/ 347؛ انصــار شــخصی از خانــدان امیــه اســت« )صهیــب عبدالجبــار

، بی تــا ب: 1/ 9998؛ کوفــی، 1409: 7/ 206(. 2/ 508؛ ســیوطی، بی تــا الــف: 10/ 304؛ همــو

و  می رفــت  راه  بــازار  در  »ابوهریــره  اســت:  گفتــه  عســقالنی  ابن حجــر  جهــت  همیــن  بــه 

و  شــصت  ســال  در  خدایــا  الصبیــان؛  إمــارة  و  الســتین  رأس  مــن  بــاهلل  »أعــوذ  می گفــت: 

یــد اشــاره می نمــود؛ زیــرا  « و بــا ایــن کالمــش بــه خالفــت یز پادشــاهی کــودکان مــرا زنــده مــدار

ی البانــی، 1422: 1/ 60(. یــد در ســال شــصتم هجــری بــود نــه پــس از آن« )اشــقودر خالفــت یز

یــد بــه زور از مــردم بــرای  ی از دانشــمندان اهل ســنت قائــل بــه آن شــده اند کــه یز 4ـ بســیار

خالفــت خویــش بیعــت گرفــت و بیعتــی کــه همــراه بــا زور باشــد، باطــل اســت؛ چنان کــه 

کــراه همــراه  کــراه بــرای خویــش بیعــت گرفــت و عقــدی کــه بــا ا یــد بــا ا طبــری نوشــته اســت: »یز

یــد غاصــب خالفــت شــمرده می شــود و بیشــتر  باشــد، باطــل اســت و از همین جاســت کــه یز
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نماینــدگان مســلمان، بیعــت بــا او را تــرک کردنــد« )طبــری، بی تــا: 5/ 343(. عــالوه بــر آن کــه 

: یــد ســرباز زدنــد، نظیــر ی از افــراد، از بیعــت بــا یز بســیار

یــه در زمــان حکومــت خویــش، صدهــزار درهــم بــرای عبــداهلل بــن عمر فرســتاد  4.1. وقتــی معاو

ی گفــت: »أتــرون هــذا أراد إن دینــي إذا عنــدي  یــد بیعــت کنــد، و و از او خواســت تــا بــا یز

یــد  گــر در مقابــل صدهــزار درهــم بــا یز لرخیــص؛ آیــا می دانیــد کــه از مــن چــه می خواهــد. ا

بیعــت کنــم، دینــم در نــزد مــن کــم ارزش خواهــد بــود« )بیهقــی، 1414: 8/ 159(. 

ی  یــد از او بیعــت خواســت، و 4.2. وقتــی شــهر بــن حوشــب در مکــه بــود و بــرای حکومــت یز

ی، 1411: 4/ 533؛  کــم نیشــابور یــد بــه ســوی شــام رفــت )حا بــرای رهایــی از شــر بیعــت بــا یز

ازدی، 1403: 11/ 376؛ صنعانــی، 1403: 11/ 376؛ بغــوی شــافعی، 1403: 14/ 209(.

ی لشــکری بــه مدینــه فرســتاد و  یــد بیعــت نمی کردنــد تــا آن کــه و 4.3. مــردم مدینــه بــا یز

ی از مــردان آن شــهر را کشــت و زنــان آن را بــر لشــکرش مبــاح نمــود و ماجــرای »حــره«  بســیار

از صحابــه  و مهاجــر  انصــار  از  ی  بســیار و   )25  /11 بی تــا:  ی،  )انصــار انداخــت  راه  بــه  را 

شــد  تعطیــل  پیامبــر )ص(  مســجد  در  نمــاز  و  اذان  و  شــدند  کشــته  آن  در  پیامبــر )ص( 

.)106  /12 بی تــا:  ی،  )انصــار

یــه بــا ارســال صدهــزار  4.4. وقتــی عبدالرحمــن بــن ابی بکــر در مدینــه زندگــی می کــرد و معاو

یــد را رد کــرد و گفــت: »مــن دیــن خود  یــد بیعــت کنــد، بیعــت بــا یز درهــم از او خواســت تــا بــا یز

گهانــی در ســرزمین  ــه ســوی مکــه رهســپار گردیــد و بــه صــورت نا ــه دنیــا نمی فروشــم« و ب را ب

حبشــی مــرد )اصبحــی، 1413: 2/ 498(. 

، بــرای بیعــت نکــردن بــا  4.5. عبــداهلل بــن عمــر و عبدالرحمــن بــن ابوبکــر و عبــداهلل بــن زبیــر

یــد از مدینــه خــارج شــدند و بــه مکــه پناهنــده شــدند )اصبهانــی، 1394: 1/ 330(. یز
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إمــارة الصبیــان؛  4.6. ابوهریــره همــواره ایــن دعــا را می خوانــد: »أعــوذ بــاهلل مــن رأس الســتین و

از ســال شــصتم هجــری و پادشــاهی کــودکان بــه خــدا پنــاه می بــرم« و بــا ایــن کالمــش بــه 

ی در ســال شــصتم هجــری بــود  یــه اشــاره می نمــود؛ زیــرا حکومــت و یــد بــن معاو خالفــت یز

ی البانــی،  ی یــک ســال پیــش از آن مــرد« )اشــقودر و خــدا دعــای ابوهریــره را بــرآورده نمــود و و

1422: 1/ 60؛ ســحیم، بی تــا:1/ 211؛ فقیــه، بی تــا: 9/ 135(.

ع( نامه هــای  یــد بیعــت نکــرده بودنــد و بــرای بیعــت بــا امــام حســین ) 4.7. مــردم کوفــه بــا یز

مختلفــی نوشــته بودنــد و از آن حضــرت خواســته بودنــد تــا بــه کوفــه بیایــد و بــا آن حضــرت 

بیعــت  علــت  و   )58  /1 بی تــا:  ابن العبــری،  331؛   /1 بی تــا:   ، )ابن المطهــر کننــد  بیعــت 

ی  یــد نیــز اخــالق زشــت و تجاهــر بــه معاصــی و اشــتهار بــه زشــتی های و نکــردن آنــان بــا یز

.)42 بــود )ابن الطقطقــی، بی تــا: 1/ 

4.8. عدنــی در تحفــة الحبیــب گفتــه اســت: »برخــی از بــزرگان صحابــه کــه هــزار بــار بهتــر از 

یــد خــروج نمودنــد« )عدنــی، 1428: 1/ 170(. یــد بودنــد، علیــه یز یز

یــد هنــوز به صــورت رســمی خلیفــه نشــده بــود و از مــردم بیعــت  بــا توجــه بــه چنیــن نکاتــی، یز

، مســتلزم بغــی بــوده و حــرام باشــد. بــه همیــن جهــت اســت  نگرفتــه بــود تــا قیــام علیــه او

کــه شــوکانی در نیل االوطــار گفتــه اســت: »برخــی از اهــل دانــش، نظیــر کرامیــه قائــل بــه آن 

کــه رضــوان خــدا بــر او بــاد و خــدا او را خشــنود  شــده اند کــه حســین، نــوادۀ پیامبــر )ص( 

یــه -کــه  یــد پســر معاو ، یز گردانــد، بــر شــرابخوار مســت و ازبین برنــدۀ حرمــت شــریعت مطهــر

لعنــت خــدا بــر آنــان بــاد- بغــی نمــود و کلماتــی دارنــد کــه از آن پوســت بــدن بــه لــرزه می آیــد 

و مــوی بــر بــدن ســیخ می شــود )شــوکانی، بی تــا: 11/ 409(.

ی دیگر از اهل سنت نیز در مورد بیعت یزید دو اشکال دارند: بسیار
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کــه خالفــت از شــکل  یــد را بدعتــی نــو می داننــد؛ زیــرا در چنیــن مــوردی بــود  أ. بیعــت یز

شــورایی بــودن بیــرون آمــد و شــکل وراثــت بــه خــود گرفــت.

یــد داشــتند؛ نظیــر  ب. افــرادی بودنــد کــه بــرای رســیدن بــه خالفــت، شایســتگی بیشــتری از یز

، بی تــا  ع( )صالبــی، بی تــا الــف: 2/ 201؛ همــو عبــداهلل بــن عمــر و عبــداهلل بــه زبیــر و حســین )

ب: 1/ 29(.

یــد و خطــای  ع( و دربــارۀ قیــام علیــه یز 5. برخــی قائــل بــه اجتهــاد نمــودن امــام حســین )

آن حضــرت در اجتهــادش شــده اند کــه پاســخش آن اســت کــه قــول بــه خطــای مجتهــد، 

برخــالف دیــدگاه اهل ســنت اســت؛ زیــرا اهل ســنت قائــل بــه تصویــب هســتند و مجتهــد 

را مصیــب می داننــد و قائــل بــه آن هســتند کــه مجتهــد هرگــز در اجتهــاد خــودش اشــتباه 

نمی کنــد؛ چنان کــه ابوحنیفــه قائــل بــه آن شــد کــه هــر مجتهــدی مصیــب اســت و حــق در 

نــزد خــدا یکــی اســت )ابن امیــر الحــاج، بی تــا: 5/ 308(. 

یــم و مخالــف آن  غزالــی گفتــه اســت: »دیــدگاه مختــار در نــزد مــا و قولــی کــه بــه آن یقیــن دار

را اشــتباه می دانیــم، آن اســت کــه هــر مجتهــدی در ظنیــات مصیــب اســت و در چنیــن 

ــی، 1413: 1/ 352(.  ــت« )غزال ــدا نیس ــرای خ ــی ب ــم معین ــواردی حک م

طوفــی صرصــری گفتــه اســت: »دیــدگاه مختــار مــا، قــول بــه تصویــب اســت؛ هرچنــد برخــی از 

اخبــار آحــاد بــر خــالف آن داللــت دارد« )طوفــی صرصــری، 1407: 3/ 614(.

ــش  ــم و دان ــر در عل ــه متبح ــنتی ک ــر اهل س کث ــه ا ــت ک ــده  اس ــه آن ش ــل ب ــی قائ ی حنف ــار بخ

ی حنفــی، بی تــا: 4/ 31، 38 و 54(. هســتند، قائــل بــه دیــدگاه تصویــب هســتند )بخــار

القــول  علــی  المعتزلــة  اتفــاق  نقــل  الجوینــي  »إن  اســت:  گفتــه  الموافقــات  در  شــاطبی 

بالتصویــب اجتهــادًا وحکمــًا؛ همانــا جوینــی اتفــاق معتزلــه بــر قــول بــه تصویــب در اجتهــاد و 
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حکــم را نقــل نمــود« )شــاطبی، 1417: 2/ 90(.

 /8  :1421 حنبلــی،  )مــراودی  حنبلــی  مــراودی   ،)1484  /4  :1420 )ابن مفلــح،  ابن مفلــح 

ی جصــاص، 1414: 4 / 324  ی جصــاص )راز 3927(، شــجور )شــجود، بی تــا: 1/ 26(، راز

... بــر ایــن باورنــد کــه مجتهــدان از اهــل قبلــه را  و 327(، نملــه )نملــه، 1420: 5/ 2360( و

ــد  ــا ادعــای اجمــاع نموده ان ــد، مصیــب دانســته اند و ی ــا تمــام اختــالف دیدگاهــی کــه دارن ب

ــند-  ــته باش ــالف داش ــد اخت ــمن -هرچن ــای دش ــا و کیده ــر جنگ ه ــدان در تدبی ــه مجته ک

ــه تکلیــف خویــش مصیــب هســتند.  نســبت ب

کثــر اهل ســنت بــر تصویــب اســت و مجتهــدان را در اجتهاد  یــه مختــار ا بــا توجــه بــه آن کــه نظر

خویــش بــر صــواب می داننــد و حاضــر بــه پذیــرش خطــا و اشــتباه آنــان نیســتند، چگونــه 

ع( در اصــل حــرام بــود، ولــی آن حضــرت اجتهــاد نمــود  می تــوان گفــت کــه قیــام امــام حســین )

و در اجتهــاد خویــش دچــار اشــتباه شــد.

بــا توجــه بــه مطالــب فــوق، دیــدگاه اولــی کــه از اهل ســنت نقــل شــده و قائــل بــه حرمــت قیــام 

یــخ، مبانــی اعتقــادی، فقهــی و اصولــی ارائه شــده توســط  ع( اســت، بــا تار امــام حســین )

اهل ســنت ســازگار نیســت و نمی تــوان چنیــن دیدگاهــی را پذیرفــت.

2.2. دیدگاه دوم: جواز قیام

ع( شــده اند، گــروه دیگــری قیــام  در مقابــل کســانی کــه قائــل بــه حرمــت قیــام امــام حســین )

آن حضــرت را مشــروع شــمرده اند و بــرای اثبــات مدعــای خویــش، بــه وجــوب امربه معــروف و 

کــم منحــرف  نهی ازمنکــر تمســک جســته اند؛ چنان کــه ابن حــزم می گویــد: »ســاقط کــردن حا

بــا وجــود قــوت و قــدرت واجــب اســت و ایــن کار از بــاب امربه معــروف و نهی ازمنکــری اســت 

کــم  ــر اطاعــت از حا کــه واجــب شــده و نســخ هــم نشــده اســت. از طرفــی هــر حدیثــی کــه ب
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فاســق و منحــرف داللــت کنــد، منســوخ اســت... رأی ام المؤمنیــن عایشــه، طلحــه، زبیــر و 

یــه، حســین بــن علــی، عبــداهلل بــن زبیــر و کســانی  ــا آن هــا بــوده انــد و رأی معاو کســانی کــه ب

کــه در قیــام حــره از صحابــه و تابعیــن رســول خــدا شــرکت داشــته اند نیــز همیــن اســت« 

.)362 )ابن حــزم، بی تــا: 9/ 

ــق  ــه فس ــر ب ــخص متجاه ــر ش ــام در براب ــنت، قی ــویی اهل س ــوق، از س ــارت ف ــه عب ــه ب ــا توج ب

از  ی  ، بســیار از ســوی دیگــر ، واجــب می شــمارند و  بــاب امربه معــروف و نهی ازمنکــر از  را 

ی الشــبکة  یــد، متجاهــر بــه فســق بــود؛ چنان کــه در فتــاو یــح نموده انــد کــه یز اهل ســنت تصر

یــادی اســت کــه بزرگتریــن آن کشــتن حســین  یــد زشــتی های ز االســالمیة آمــده اســت: »بــرای یز

ــالء  ــالم و النب ــیر االع ــی در س ــت ذهب ــن جه ــه همی ــت. ب ــول خداس ــوادۀ رس ع(، ن ــی ) ــن عل ب

ــت بــود و اشــعار  ــی و فصاح ــزم و زیرک ــه و ع ــجاع، دارای اندیش ــوی، ش ــد ق ی ــه اســت: یز گفت

زیبــا می ســرود و ســنگ دل و خشــن بــود و شــراب می نوشــید و منکــرات را انجــام مــی داد. 

حکومتــش بــا کشــتن حســین آغــاز شــد و بــا واقعــۀ حــره پایــان یافــت و مــردم او را دشــمن 

داشــتند و در عمــرش برکتــی نبــود.  

ی  یــد ثابــت باشــد، و گــر در واقــع بــرای یز یــد ذکــر نمــود، ا بنابرایــن حســناتی کــه ذهبــی بــرای یز

یاهایــی از گناهــان خویــش فــرو رفتــه اســت« )فقیــه، بی تــا: 4/ 8336(. در در

ی را بداخــالق و  یــد بیعــت نکردنــد؛ زیــرا و بــا یز کوفــه  گفتــه اســت: »اهــل  ابن الطقطقــی 

.)42 متجاهــر بــه معاصــی و مشــهور بــه زشــتی ها می دانســتند )ابن الطقطقــی، بی تــا: 1/ 

إیمانــه لعنــة اهلل علیــه وعلــی  عکــری حنبلــی گفتــه اســت: »ال نتوقــف فــي شــأنه بــل فــي کفــره و

یــد قصیــدة ... فــإن صحــت عنــه فهــو  کر نســب إلــی یز أنصــاره وأعوانــه وقــال الحافــظ ابــن عســا

یــد -لعنــت خــدا بــر او و بــر یــاران و  یــد، بلکــه در کفــر و ایمــان یز یــب؛ در شــأن یز کافــر بــال ر

گــر  یــد نســبت داد کــه ا کر قصیــده ای را بــه یز یــم. حافــظ ابــن عســا انصــار او بــاد- توقــف ندار
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یــد کافــر خواهــد بــود« )عکــری حنبلــی، 1406: 1/ 69(. درســت باشــد، بــدون هیــچ شــکی یز

یــد را متجاهــر بــه فســق می دانســتند و  ی از اهل ســنت، یز بــا توجــه بــه کلمــات فــوق، بســیار

ــز از بــاب امربه معــروف و نهی ازمنکــر واجــب  ــه فســق را نی ــر شــخص متجاهــر ب قیــام در براب

ع( واجــب بــود  می شــمردند، بنابرایــن چنیــن کلماتــی بیانگــر آن اســت کــه بــر امــام حســین )

یــد قیــام نمایــد؛ چنان کــه ابن خلــدون گفتــه  کــه در برابــر شــخص متجاهــر بــه فســقی چــون یز

ــه  ی متجاهــر ب ــد تکلیفــی واجــب اســت؛ زیــرا و ی ــر ضــد یز ــد کــه قیــام ب اســت: »حســین دی

فســق اســت؛ به ویــژه بــرای کســانی کــه توانایــی آن را داشــته باشــند، الزم اســت و پنــدار خــود 

او بــه ســبب شایســتگی و توانایــی خانوادگــی بــر ایــن امــر توانایــی دارد. امــا دربــارۀ شایســتگی 

گمــان او درســت بــود، بلکــه بیــش از ایــن نیــز شایســتگی داشــت. امــا در مــورد توانایــی اشــتباه 

ــا ب: 1/ 112(. ، بی ت ــا الــف: 1/ 269 ـ همــو کــرد« )ابن خلــدون، بی ت

یــد را جایــز شــمرده اند و بــرای جــواز آن بــه  ع( در برابــر یز برخــی دیگــر قیــام امــام حســین )

امــام  قیــام  شــوکانی  چنان کــه  نموده انــد؛  اســتدالل  یــد  یز بــر  ع(  حســین ) امــام  افضلیــت 

ــود و آن دو  ــر ب ــد برت ی ــه اســتدالل نمــود کــه حســین از یز ع( را جایــز شــمرد و این گون حســین )

یــد بیعــت کنــد )شــوکانی، بی تــا: 7/ 362(. ع( بــا یز بــا همدیگــر یکســان نبودنــد تــا حســین )

نتیجه گیری

یــد، دو  ع( علیــه یز هرچنــد در بیــن اهل ســنت، پیرامــون مشــروعیت قیــام امــام حســین )

دیــدگاه مطــرح اســت:

أ. دیدگاه اول: حرمت قیام امام حسین )ع( در برابر یزید به دلیل:

یــد بیعــت نمــوده بودنــد و چنیــن  ع(؛ زیــرا مــردم بــا یز یــد بــر امــام حســین ) 1. ثبــوت امامــت یز

ع( می شــد. یــد بــر همــگان و از جملــه امــام حســین ) بیعتــی موجــب ثبــوت امامــت یز
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2. لــزوم بغــی؛ زیــرا قیــام در برابــر کســی که بــه حکومــت جامعــۀ اســالمی رســیده و مــردم بــا او 

بیعــت نموده انــد، مســتلزم بغــی اســت.

یــد، موجــب  ع( در برابــر یز 3. اختالف انگیــزی در امــت اســالم؛ زیــرا قیــام امــام حســین )

بیــن مســلمانان می شــد. ایجــاد شــکاف اختــالف در جامعــۀ اســالمی و خون ریــزی در 

ب. دیدگاه دوم: جواز قیام امام حسین )ع( در برابر یزید؛ به دلیل:

شــخصی  یــد  یز اهل ســنت،  یــح  تصر بــه  یــرا  ز ؛  نهی ازمنکــر و  امربه معــروف  وجــوب   .1

متجاهــر بــه فســق بــود و بــر همــگان واجــب اســت کــه از بــاب احیــاء فریضــۀ امربه معــروف و 

، در برابــر شــخص متجاهــر بــه فســق قیــام نماینــد. نهی ازمنکــر

ی از کمــاالت  ع( از نظــر برخــوردار یــرا امــام حســین ) یــد؛ ز ع( بــر یز 2. افضلیــت امــام حســین )

یــد بیعــت کنــد. یــد برتــر بــود و بــر او روا نبــود کــه بــا یز انســانی، از یز

یــد را حــرام شــمرده اند، بــا مبانــی فقهــی  ع( در برابــر یز 3. ادلــۀ کســانی کــه قیــام امــام حســین )

ی  ع(، بســیار و اصولــی اهل ســنت ســازگار نیســت، عــالوه بــر آن کــه غیــر از امــام حســین )

یــد را بــه رســمیت نشــناخته اند و بــا او  دیگــر از بــزرگان صحابــه و تابعیــن نیــز حکومــت یز

یــد در برابــر عبــداهلل بــن زبیــر  بیعــت نکردنــد و بــه همیــن جهــت قیــام حــره اتفــاق افتــاد و یز

قــرار گرفــت و خانــۀ کعبــه را بــه منجنیــق بســت.

ــم  گاه گردی ــم و آ ی ــر گیر ــت، در نظ ــده اس ــر ش ــنت ذک ــع اهل س ــه در مناب ــد را ک ی ــار یز ــر رفت گ ا

ع( در  ــه فنــا و نابــودی دیــن اســالم می انجامیــد، قیــام امــام حســین ) کــه بقــاء حکومــت او ب

، بلکــه واجــب خواهیــم شــمرد؛ زیــرا  یــد را از منظــر محققــان اهل ســنت، نه تنهــا جایــز برابــر یز

ــام  ــون ام ــخصی چ ــه ش ــت ک ــد و روا نیس ــح نموده ان ی ــد تصر ی ــر یز ــق و کف ــه فس ــنت، ب اهل س

ــر او ســکوت نمایــد و حکومــت او را بــه رســمیت بشناســد. ع( در براب حســین )
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منابع

1. آلوســی، ســید محمــود )1415 ق(. روح المعانــی فــی تفســیر القــرآن العظیــم. بیــروت: دار 

ــة. الکتــب العلمی

. قــم:  یــب الحدیــث و األثــر ى، مبــارك بــن محمــد )بی تــا(. النهایــة فــي غر 2. ابن اثیــر جــزر

اســماعیلیان. مؤسســه مطبوعاتــی 

3. ابن الطقطقی )بی تا(. الفخری فی اآلداب السلطانیة. بی جا.

یخ مختصر الدول. بی جا. 4. ابن العبری )بی تا(. تار

5. ابن العربی، ابوبکر )بی تا(. العواصم من القواصم. بی جا.

یخ. بی جا. 6. ابن المطهر )بی تا(.  البدء و التار

. بی جا. 7. ابن امیر الحاج، محمد بن محمد )بی تا(. التقریر و التحریر

8. ابن تیمیة حرانی، ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم )بی تا(. منهاج السنة. بی جا.

ی، یوســف بــن قزاوغلــی )1376 ش(. تذکــرة الخــواص مــن االمــة بذکــر خصائــص  9. ابن جــوز

االئمــة. قــم: الشــریف الرضــی.

یخ ابن خلدون. بی جا. 10. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد )بی تا الف(. تار

. 11. ........................................... )بی تا ب(. مقدمه ابن خلدون. بیروت: دار الفکر

ی ابن علیش. بی جا. 12. ابن علیش، محمد بن احمد بن محمد )بی تا ب(. فتاو

13. ............................................... )بی تــا الــف(. فتــح العلــی المالــک فــی الفتــوی 
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ــة. علــی مذهــب االمــام مالــک. دار المعرف

یــا )1404 ق(. معجــم مقائیــس اللغــة.  14. ابن فــارس، ابــو الحســین، احمــد بــن فــارس بــن زکر

قــم: انتشــارات دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیــه قــم.

. بیــروت: دار احیــاء  یــخ ابن کثیــر 15. ابن کثیــر دمشــقی، ابــی الفــداء حافــظ )1408 ق(. تار

. التــراث العربــی ـ مکتبــة النصــر

16. ابن نجیم حنفی، زین الدین )بی تا(. البحر الرائق. بیروت: دار المعرفة.

کستان: المجلس العلمی. 17. ازدی، معمر بن عمر راشد )1403 ق(. الجامع. پا

بــن اســماعیل )140 ق(. مقــاالت االســالمیین و اختــالف المصلیــن.  18. اشــعری، علــی 

. بیــروت: دار النشــر فرانــز شــتاینر

ی البانــی، ابوعبدالرحمــن محمــد ناصــر الدیــن بــن نــوح )1422 ق(. مختصــر  19. اشــقودر

یــاض: مکتبــة المعــارف.   ی. ر صحیــح االمــام البخــار

20. اصبحی، مالک بن انس )1413 ق(. موطأ االمام مالک. دمشق: دار القلم.

21. اصبهانــی، ابونعیــم احمــد بــن عبــداهلل بــن احمــد بــن اســحاق )1394 ق(. حلیــة االولیــاء 

: الســعادة. و طبقــات االصفیــاء. مصــر

ــو بشــر محمــد بــن احمــد بــن حمــاد )1421 ق(. الکنــی و االســماء.  ی دوالبــی، اب 22. انصــار

بیــروت: دار ابن حــزم.

یــا )بی تــا(. الغــرر البهیــة فــی شــرح البهجــة  یــا بــن محمــد بــن احمــد بــن زکر ی، زکر 23. انصــار

الوردیــة. مطبعــة المیمنیــة.
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ــا(. المفهــم لمــا اشــکل  ی قرطبــی، ابوالعبــاس احمــد بــن عمــر بــن ابراهیــم )بی ت 24. انصــار

مــن تلخیــص کتــاب مســلم. بی جــا.

. بیــروت: دار  کشــف االســرار ی حنفــی، عبدالعزیــز احمــد بــن محمــد )بی تــا(.  25. بخــار

الکتــاب العربــی.

26. بغــوی شــافعی، ابومحمــد حســین بــن مســعود بــن محمــد بــن فــراء )1403 ق(. شــرح 

الســنة. بیــروت: المکتــب االســالمی.

ی، احمد بن یحیی )بی تا(. انساب االشراف. بی جا. 27. بالذر

28. بوصیــری، احمــد بــن ابی بکــر بــن اســماعیل )1420 ق(. اتحــاف الخیــرة المهــرة بزوائــد 

یــاض، اول، 1420 هـــ ق. یــاض: دار الوطن.ر المســانید العشــرة. ر

29. بیهقــی، احمــد بــن حســین بــن علــی بــن موســی )1414 ق(. ســنن البیهقــی الکبــری. مکــة 

. المکرمــة: دار البــاز

یخ االمم االسالمیة. بی جا. 30. خضری بک، محمد )بی تا(. محاضرات تار

31. خوارزمی، موفق بن احمد )1423 ق(. مقتل الحسین علیه السالم. قم: انوار الهدی.

32. دامــاد افنــدی، عبدالرحمــن بــن محمــد بــن ســلیمان )بی تــا(. مجمــع االنهــر فــی شــرح 

. بیــروت: دار احیــاء التــراث العربــی. ملتقــی االبحــر

. بیــروت: دار  33. دســوقی، محمــد عرفــه )بی تــا(. حاشــیة الدســوقی علــی الشــرح الکبیــر

. ــر الفک

ی جصــاص، احمــد بــن علــی )1414 ق(. الفصــول فــی االصــول. کویــت: وزارة االوقاف  34. راز
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و الشــئون االســالمیة دولــة الکویت.

ی، محمد بن عمر بن حسین )بی تا(. المحصول فی علم االصول. بی جا. 35. راز

یه: دار  36. راغــب اصفهانــی، حســین بــن محمــد )1412 ق(. مفــردات ألفــاظ القــرآن. ســور

العلــم - الــدار الشــامیة.

37. رملــی شــافعی، شــمس الدیــن محمــد بــن ابــی العبــاس احمــد بــن حمــزة بــن شــهاب 

. الدیــن )1404 ق(. نهایــة المحتــاج الــی شــرح المنهــاج. بیــروت: دار الفکــر

ی العامة. بی جا. 38. سحیم، عبدالرحمن )بی تا(. الفتاو

39. سیوطی، جالل الدین )بی تا الف(. جامع االحادیث. بی جا.

. بی جا. 40. .............................)بی تا ب(. جمع الجوامع او الجامع الکبیر

41. شاطبی، ابراهیم بن موسی بن محمد )1417 ق(. الموافقات. دار ابن عفان.

42. شجود، علی بن نایف )بی تا(. الخالصة فی احکام االجتهاد و التقلید. بی جا.

. بی جا. 43. شوکانی، محمد بن علی بن محمد )بی تا(. نیل االوطار من احادیث سید االخیار

. بی جا. ی علی الشرح الصغیر ی، احمد بن محمد )بی تا(. حاشیة الصاو 44. صاو

45. صالبی، علی محمد محمد )بی تا الف(. ، الدولة االمویة. بی جا.

. بی جا. 46. ................................... )بی تا ب(. خالفة امیرالمؤمنین عبداهلل بن الزبیر

بیــروت:  عبدالــرزاق.  مصنــف  ق(.   1403( همــام  بــن  عبدالــرزاق  ابوبکــر  صنعانــی،   .47

االســالمی. المکتــب 
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48. صهیب عبدالجبار )1429 ق(. الجامع الصحیح للسنن و المسانید. بی جا.

یخ الطبری. بی جا. 49. طبری، ابوجعفر محمد بن جریر )بی تا(. تار

50. طریحی، فخر الدین )1416 ق(. مجمع البحرین. تهران: کتابفروشی مرتضوى.

ــم )1407 ق(.  ی ــن کر ــوی ب ــن عبدالق ــلیمان ب ــن س ــم الدی ــع نج ــری، ابوالربی ــی صرص 51. طوف

ــالة. ــة الرس ــة. مؤسس ــر الروض ــرح مختص ش

یــه )1411 ق(.  ی، ابوعبــداهلل محمــد بــن عبــداهلل بــن محمــد بــن حمدو 52. طهمانــی نیشــابور

المســتدرک علــی الصحیحیــن. بیــروت: دار الکتــب العلمیــة.

53. عدنی، رأفت الحامد )1428 ق(. تحفة المجیب علی اسئلة الحاضر و الغریب. بی جا.

54. عکــری حنبلــی، عبدالحــی بــن احمــد بــن محمــد )1406 ق(. شــذرات الذهــب فــی 

. اخبــار مــن ذهــب. دمشــق: دار ابن کثیــر

ئلی، عبداهلل )بی تا(. االمام الحسین علیه السالم. بی جا. 55. عال

56. غزالی، ابوحامد محمد بن محمد )1413 ق(. المستصفی. بیروت: دار الکتب العلمیة.

ی الشبکة االسالمیة. بی جا. 57. فقیه، عبداهلل )بی تا(. فتاو

58. کوفــی، ابوبکــر عبــداهلل بــن محمــد بــن ابــی شــیبه )1409 ق(. المصنــف فــی االحادیــث 

ــا. . بی ج ــار و اآلث

59. محمود عبد الرحمان )بی تا(. معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیة. بی جا.

60. مــراودی حنبلــی، عــالء الدیــن ابــی الحســن علــی بــن ســلیمان )1421 ق(. التحبیــر شــرح 

یــاض: مکتبــة الرشــد. التحریــر فــی اصــول الفقــه. ر
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ــن مفــرج  ــن محمــد ب ــن مفلــح ب 61. مقدســی رامینــی صالحــی حنفــی، ابوعبــداهلل محمــد ب

)1420 ق(. اصــول الفقــه. مکتبــة العلمیــة.

62. مقدسی، موفق الدین عبداهلل بن احمد )بی تا(. المغنی. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

ع(. 63. موسوی مقرم، سید عبدالرزاق )1384 ش(. مقتل الحسین علیه السالم. آل علی )

64. موصلی تمیمی، احمد بن علی بن المثنی )1404 ق(. مسند ابی یعلی. دمشق.

یــم بــن علــی بــن محمــد )1420 ق(. المهــذب فــی علــم اصــول الفقــه  65. نملــة، عبدالکر

یــاض: مکتبــة الرشــد. المقــارن ر

66. نووی، یحیی بن شرف )1407 ق(. صحیح مسلم بشرح النووی. بیروت: دار الکتاب العربی.

67. ............................ )1412 ق(. روضــة الطالبیــن و عمــدة المفتیــن. بیــروت: المکتــب 

االسالمی.

بیــروت:  المفتیــن.  عمــدة  و  الطالبیــن  روضــة  ق(.   1405(  .............................  .68

االســالمی. المکتــب 

69. هیثمــی، ابوالحســن نــور الدیــن علــی بــن ابی بکــر بــن ســلیمان )بی تــا(. المقصــد العلــی 

فــی زوائــد ابویعلــی الموصلــی. بیــروت: دار الکتــب العلمیــة.

70. ....................................................................... )1413 ق(. بغیــة الباحــث عــن 

زوائــد مســند الحــارث بــن ابــی اســامة. مدینــه: مرکــز خدمــة الســنة و الســیرة النبویــة.


