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AL Imam Hussein decided not to make a convention with Muawiya but at the same time 
respected his brother's decision. Muawiya managed to kill Imam Al Hassan by poison with the 
help of Imam Hassan's wife. Muawiya started then to make a consiparcy in order to nominate 
his son Yazid a ruler and he consulted his assistants such as Marwan ibn Al- Hakam who 
advised him to wait for the best time. 

when Hijr bin Adi and the followers of Imam Ali were killed by Muawed iya, Imam Al-
Hussein was called by the people of Kofa. This made Marwan afraid and asked Muawyia what 
to do. Muawyia told him not to tell Imam Hussein anything. Muwayia wrote a letter to Imam 
Al Hussein that he was not willing to fight him. After Muwayia made his son Yazid a ruler he 
broke the convention with Imam Al-Hassan, Marwan tried to take approval of the people of 
Al Madina but he was opposed with disagreement by Imam AL- Hussein, Abdulrahman bin 
Baker, Abdul bin Azabeir and Abdul bin Omer When Muawiya visited Al-Madina, he promised 
to punish all of them, but he was opposed by Aisha and he, therefore, make peace with them. 

When Muawiya died, Yazid asked his assistants to announce allegiance to him; one of them 
was Al- waleed bin Utba.Mawayia advised Yazid not to kill Imam Al-Hussein. Yazid wrote to 
the ruler of Al Madina to take allegiance from those four persons and kill immediately whoever 
disagreed. 

AL Imam Hussein disagreed to announce allegiance to Yazid as to a ruler after Yazid was 
known for his adultery and desire Muayia, since kill anyone. 

Many letters were written to lmam AL-Hussein to get rid of the corrupted Yazid. He sent his 
cousin Muslim bin Aqueel in order to know the situation in Kofa. In such a case, Yazid ordered 
Abeed Allah bin Zyaad to put an end to this situation. Consequently, Muslim bin Aqueel, Hani 
bin Arwa, Abdula bin Yaqteen and aays bin Musher were all killed. 

Imam Al Hussein had no choice but to go to Kofa to fight the corrupted Yazid and nobody 
could change his mind for the sake of reformation. He promised his followers to put an end for 
injustice and to help all weak people. When he found out the infidelity of the people of Kofa, 
he made a speech to all his followers telling them that they can withdraw and leave him alone 
to confront the destiny by himself, but they were all ready to stay with him saying that if they 
were killed many times, they would have not leave him alone facing the enemy.
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Abstract

If the human tendency respects Human and considers him as an axis of the universe, the 
religious humanism will thus require hard devoutness. It is generally distinguished by a confident 
submission to Allah, waiting for the age of justice.

Besides that the features of religious humanism is a strong passion of the believer's morale 
which makes him think of the divine grace and he is provided with exceptional aspiration in 
this world and the next 

Al Hussein and his family (peace be upon them) have the superiority to believe in religious 
humanism including this exceptional aspiration, since all attempts made by oppositions against 
his reform project achieved nothing.

The tendency of humanism is the human philosophy that respects the human being and 
considers him as an axis of universe. includes a number of unique features that distinguishes 
human from animals. 

In extrapolating this religious humanism of Ahl al Bait in their critical circumstances, we say 
that imam Ali peace be upon him) was assassinated in 660 by a common conspiracy between 
the outsiders (alkawarj) and bin Ummayya which continued until the succession of Imam Al-
Hassan and did not end as many leaders plotted against him.

Therefore, he was forced to make a convention of peace with Muawiya. but the latter broke 
it then. Muawiyah considered the convention void and promised and announced that all the 
followers of lmam Ali would be Save. 
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امللخص

اذا كانت النزعة اإلنسانية ُتعنى باإلنسان، وتعتربه حمور الكون، فإن اإلنسية الدينية مساحتها من الورع 
اهلادئ إىل التقّشف الصارم، وهي عىل العموم تتميز باخلصوع، املطمئن هلل تعاىل والتعّلق به يف العمل بانتظار 

جميئ عهد العدالة اإلهلية التي ال تُّرد.

واىل جانب ذلك فإنه من خصائص اإلنسية الدينية، هي العاطفة القوية للمعنويات اَلتي يمتلكام املؤمن، 
والذي جتعله يعتقد بأنه حُماط بالنعمة اآلهلية، وأنه مزّود بملكات استثنائية ُتتيح له التفّتح الكامل يف هذا العامل 

والعامل اآلخر. 

واحلسني وأهل بيته يقف عىل رأس هذه اإلنسية الدينية املشتملة عىل هذه امللكات االستثنائية، بدليل 
أن كّل املحاوالت التي طرحها املعارضون ملرشوعه اإلصالحي مل ُتثمر ألنه يرى ما ال يرون. 

ف  والنزعة اإلنسية هي الفلسفة االنسانية التي حترتم اإلنسان بنفسه وتعتربه مركز الكون وحمور القيم، ُتَعرَّ
أيضًا بالبرشية وهي اإلنسانية التي مُتثَّل مجلة الصفات التي مُتيزِّ اإلنسان بخالف البهيمية. 

ويف استقراء هلذه اإلنسية الدينية عند أهل البيت يف ظّل ظروفهم احلرجة نقول إن استشهاد اإلمام 
املؤامرة يف خالفة االمام  أمية، واستمرار هذه  بتآمر مشرتك بني اخلوارج وبني  عيل يف 40هـ/ 660م 
احلسن 40- 41هـ/ 660- 661م، إذ نجحت يف جتريده من قادة جيشه بوسائل الرتغيب والرتهيب، 
فلم يتمّكن من مواصلة احلرب، بل هنج إىل الصلح مع معاوية بظروفه القاسية، وسّطر رشوطًا عادلة حّقق 
فيها مصلحة املسلمني، ومل يطلب منها لنفسه شيئًا، لكن معاوية نقض العهد وحنث باليمني بعد أن نزا عىل 

منرب اخلالفة، وهي حمّرمة عىل آل أيب سفيان ألهنم من الطلقاء.

 وملا زار معاوية الكوفة أعلن، انام قاتلهم ليتأّمر عليهم، وكّل رشط ورد يف صلحه مع اإلمام احلسن
مردود، ومل ينفذ منه شيئًا، وكّل وعد وعده ألحد منهم فهو حتت قدمه، وهكذا تنّصل معاوية من عهوده يف 

.صلحه مع احلسن

وكانت رشوط احلسن عىل معاوية يف صلحه، أن يعمل بكتاب اهلل وسنة نبّيه، وليس ملعاوية أن يعهد 
 ألحد من بعده، بل األمر يكون شورى بني املسلمني، وأن يوّفر األمن للناس كافة، وأن يكون شيعة عيل
آمنني عىل أنفسهم وأمواهلم ونسائهم وأوالدهم وأن ال يبغي عىل احلسن وأخيه احلسني وال عىل أحٍد من أهل 

بيت النبي سًا أو علنًا وال خييف أحدًا منهم يف كّل مكان.
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مل يكن احلسني راغبًا يف الصلح مع معاوية، لكنه اعتربه قدرًا نّفذه أخوه احلسن، كذلك مل يبايع 
اإلمام احلسني معاوية يف خالفته، ومل يكرهه معاوية عىل ذلك، لكنه احرتم رشوط الصلح معه.

مل يقف معاوية عند حدود نقض رشوط الصلح، بل دّبر مكيدة يف قتل اإلمام احلسن بأسلوب السم 
متعاونًا مع زوجته جعدة بنت األشعث بن قيس أكرب املنافقني عىل أن يزّوجها من ابنه يزيد ثم نكث ذلك، 

ودفع هلا مائة ألف درهم. 

 ،بدأ معاوية مؤامرة جديدة لتنفيذ بيعة ابنه يزيد من بعده، وقد بارش بذلك بعد وفاة اإلمام احلسن
واختذ من صنائعه وسيلة لتحقيق ذلك فكتب به إىل والته ومن هؤالء واليه عىل املدينة مروان بن احلكم. وقد 

أشار عليه بعض والته بالرّتيث.

 الكوفة احلسني أبلغ بعض أرشاف   ،وملا قتل معاوية حجر بن عدي وأصحابه من شيعة عيل
املدينة  وايل  فأثاروا حفيظة   ،اإلمام احلسني ترّدد هؤالء عىل  وقد  األمر،  عليه  فاسرتجع وشقَّ  بذلك، 

مروان بن احلكم، فكتب ملعاوية بذلك، فكان رّد معاوية بقول: ال تعرض للحسني بيشء.

وكتب معاوية للحسني يف ذلك، فقال له احلسني: »ما أريد حربك وال اخلالف عليك«. لذلك مل يستمع 
احلسني لرغبة أهل الكوفة يف اخلروج عىل معاوية الحرتامه رشوط الصلح.

 ،وملا بايع معاوية ابنه يزيد واستخلفه من بعده، خالف يف ذلك األمر رشوط الصلح مع اإلمام احلسن
من جهة، وعدم صالحية يزيد هلذا املنصب من جهة أخرى ملا ُعرف عنه من االنحراف يف الّسلوك ورُشب 

اخلمور والفجور ومالعبة القرود.

وملا حاول مروان بن احلكم أن حُيّقق البيعة يف املدينة عارضه أربعة من وجوه أهل املدينة وهم احلسني بن 
عيل، وعبد الرمحن بن أيب بكر، وعبد اهلل بن الزبري، وعبد اهلل بن عمر، وبعضهم ُيضيف عبد اهلل بن عباس.

لكنه  فعاد ملصاحلتهم  الّسيدة عائشة  فعارضته  دهم،  استقباهلم وتوعَّ أعرض عن  املدينة  معاوية  زار  وملا 
أعلم بسفرهم إىل مكة، وحني قصد معاوية مكة التقاهم هناك وأكرمهم، لكن احلسني امتنع من قبول 

صلته وكسوته.

وكّرر معاوية اجلوائز لقريش عامة عدا بني هاشم، حتى كلَّمه عبد اهلل بن العباس فأمر لبني هاشم بجوائز 
سنّية، فكّلهم قبل جائزته إال احلسني فلم يقبلها.

وكعادته يف اخلداع والتزوير ارتقى معاوية املنرب يف مكة واّدعى ببيعة هؤالء الرجال وكان قد سلط عليهم 
مقدمتهم  ويف  األربعة  هؤالء  أن  يظنون  وهم  الناس  وتفّرق  بأسلحتهم،  أعوانه  من  زبانية  جالسون  وهم 

احلسني قد بايعوا يزيد وهي مل تقع.
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وملا مات معاوية يف رجب سنة 60هـ/ 679م جّدد يزيد مطالبة الوالة بأخذ البيعة له، ومنهم واليه عىل 
املدينة الوليد بن عتبة بن أيب سفيان، وكان معاوية قبل وفاته قد أبلغ يزيد أنه سيمتنع عن مبايعتك هؤالء 
األربعة ورسم له خّطته مع كّل واحد منهم، إالّ احلسني فقد نصحه بأالّ يلحق به رضرًا وقال له: »أما احلسني 

بن عيل فأحسب أهل العراق غري تاركيه حتى خيرجوه فإن فعل وظفرت به فاصفح عنه«.

املدينة،  يف  البيعة  بتجديد  عتبة  بن  الوليد  املدينة  عىل  لواليه  وّجهه  بكتاب  حكمه  باكورة  يزيد  افتتح 
وخصوصًا من هؤالء األربعة وَمن يمتنع أنفذ إيلَّ برأسه.

كان موقف احلسني الرفض التام واالمتناع عن بيعة يزيد املشهور باخلالعة واملجون والفجور، وملا 
 ومثيل ال ُيبايع مثله«، عندها قرّر احلسني« أجابه احلسني حاول الوليد أخذ البيعة من احلسني
أن يغادر املدينة إىل مكة. ويف مكة وصلت كتب ورسل أهل الكوفة حتّثه عىل القدوم إليهم حتى بولغ يف أعداد 
الكتب التي وصلته من شيعته بالكوفة. وملا تيّقن احلسني من سالمة املوقف وصّحة الوالء أرسل ابن 

عّمه مسلم بن عقيل لتمهيد األمور.

وكان موقف يزيد من نشاط احلسني أن استشار سجون موىل أبيه فأشار عليه بتولية عبيد اهلل بن 
زياد الكوفة، وقد تّم ذلك فّجند هذا الّسفاح كّل طاقاته للقضاء عىل املؤيدين لثورة احلسني اإلصالحية.

مة الّشهداء مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد اهلل بن يقطر وقيس بن مسهر الصيداوي  وكان يف مقدِّ
وملا توّجه احلسني إىل الكوفة مغادرًا مكة، وكانت قد أتته أخبار الّشهداء، مل ُتثنه عن عزمه باإلصالح، 
وال تلك املحاوالت من بعض أخوته وأبناء عمومته وعامة املسلمني تيرس هلا أن تثمر، وإن كان معظمها 
خملصًا يف النصح، حتى وصل به احلال أن يسمح ملن رافقه يف مسريه إىل العراق بفراقه عن قناعة منه، ألنه ال 
يرغب يف مترير رغباته عىل اآلخرين إالّ عن قبول تام منهم لذلك كرّر هذا العرض مرتني، ومل يبق معه إال 

صحابته املخلصون.

استقبلهم  وقد  التميمي  يزيد  بن  احلر  يقودها  التي  األموية  االستطالع  قّوة  مع  األوىل  املواجهة  كانت 
اجليش  قائد  بني  حوار  ودار  وخليوهلم،  للفرسان  املاء  بتقديم  غلامنه  فامر  والعطف،  بالرمحة   احلسني
األموي واإلمام احلسني حتى انتهى األمر إىل أن يتجه احلسني يسارًا ليصل إىل موقع كربالء، وهو ما كان 
قد علمه من جده وأبيه، فقد سلك طريقًا حتت ضغط ومراقبة اجليش األموي، ال يوصله إىل الكوفة وال 

يعود به إىل املدينة حتى أوصله إىل كربالء بعد أن ُمنع من النزول يف قرى شفية والغارضية ونينوى والعقر.

وملا عرض زهري بن القني عىل احلسني مقاتلة احلر وفرسانه لُيرس التفّوق عليهم، قال احلسني: صدقت يا 
زهري! ولكن ما كنت بالذي أبدأهم بقتال حتى يبدأوين.
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وهذا من خصائص الّسلم الذي يرغب به احلسني أن يُعّم كافة املسلمني ويزرع بينهم املودة.

 وقد بدأ احلسني  سفره من املدينة إىل مكة ومنها إىل الكوفة باخلطب والكتب إىل أصحابه وأعدائه، 
وكانت عىل حالة واحدة من النصح واإلرشاد، فكانت املعاين التي بعث هبا إىل شيعته ومبايعيه، أن وعدهم 
بالسري عىل كتاب اهلل وّسنة نّبيه وعىل اهلدى والتقوى والعدل، وغرس فيها روح الثورة عىل الظاملني، واألمر 

باملعروف والنهي عن املنكر.

وملا تبنّي له أن شيعته قد نكثت وعودها واستجابت لرغبة الظاملني من بني أمية طوعًا أو كرهًا، وأن احلرب 
بنسبه  ة عليهم  احلجِّ ألقى  أمية،  بني  سد بجيش  املتجِّ والباطل  باحلسني وأصحابه،  سد  املتجِّ احلّق  قائمة بني 
ومكانته عند اهلل ورسوله، ثم سمح ألصحابه بقناعة وصدق ورصاحه منه بحرية املغادرة يف جنح الليل، 
ومن قبل سمح لألعراب وطاّلب الغنائم باملفارقة، فلم يكن ُيفّكر بمصلحة شخصية، وإنام كان مّهه إصالح 

داد اإلسالمية. املجتمع وتوجيهه وجهة السَّ

املحتومة  بنهايته  آمن  للمقاومة  النصري  له  يتوافر  ومل  به،  ُيعمل  ال  مهماًل  واحلّق  سائدًا  الباطل  رأى  وملا 
.وتوّقع املثلة بجسده الّطاهر، وكانت هذه أمنيته ليلحق بالرفيق األعىل مع جّده وأبيه وأمه وأخيه

وإىل جانب اخلطب والكتب التي خاطب هبا احلسني صحبه وأعداءه، وكانت الُرَؤى عند الرسول 
َث هبا الرسول، وبدوره نقلها آلل  الكريم، وحفيده احلسني، قد صورت استشهاد احلسني فيام َحدَّ
بيته، فاإلمام احلسني بأمر رسول اهلل خرج لإلصالح يف دين جّده وهتذيبه مما حلق به من جهالة بني أمية 
وتسلطهم عىل املسلمني وظلمهم هلم بّشتى الوسائل، وإلحياء أصل الّدين احلنيف باألمر باملعروف والنهي 
ثل عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان بينام كانت األصول  عن املنكر؛ ألن هذا األصل دون األصول األخرى ُيمِّ
األخرى مُتثِّل عالقة اإلنسان باهلل تعاىل واالمر باملعروف والنهي عن املنكر كان شعار الثورة احلسينية، وهو 

ترمجة واقعية لتقوى اإلنسان والتزامه بحدود الرّشيعة، متمثلة بسلوكه اإلنساين املطلوب.

احلق،  ويرتك  بالباطل  يعمل  واقع  يف  وأصحابه  استشهاده  صورة  احلسني  لإلمام  الُرؤى  أّكدت  كذلك 
الّسامء له أبواهبا بالنرص، شكر اهلل عىل ذلك، ولكنه مل يرغب هبذه  يتوافر له األنصار، وملا فتحت  لذلك مل 
النارص  قّلة  البرشية عىل  بيته، فضاًل عن رغبته يف مواجهة األعداء بطاقته  ّربه وأهل  بلقاء  املعونة الشتياقه 
ليزرع روح الِفداء والتضحية، والّشجاعة يف ُأمة جده، وحتى ال ُيتهم بالّسحر والشعوذة كام أهُتم جّده من 

قبل، يف خصوصية استجابة الّسامء له بالنرص دون غريه.


