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  الملخص 

ورة لقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على أثر العامل المادي في قمع ث
،هذا العامل الذي يعد من أبرز مظاهر حب )عليه السالم(االمام الحسين 

، اذ ال يخلو كل زمان ومكان من وجود ُأناس قد ، وهو عامل جد خطيرالدنيا
لى عليهم حب الدنيا ، وأصبحت المادة أسمى غاياتهم ، ومن ثم فهم على استو

في –ان كانوا فعالً أصحاب دين ومبادئ  –استعداد للتضحية بدينهم ومبادئهم 
سبيل وعود باألموال والمناصب والجاه ، ال يبالون في ذلك لومة الئم ، ألن 

  .حب الدنيا قد استولى عليهم فأنساهم ذكر اهللا عز وجل 

وتُعد معركة الطف من أبرز المصاديق على هذا االتجاه المادي       
، أو ما يسمون تشرى في نفوس الكثير من المسلمينالدنيوي الذي اس

عليه (بالمسلمين واالسالم منهم براء ، فدفعهم ذلك الى الغدر باالمام الحسين 
بطريقة وحشية  واالنضمام الى معسكر أعدائه اُألمويين ، وقمع ثورته) السالم

يندى لها جبين التاريخ االنساني فضالً عن االسالمي ، فسجلوا بجريمتهم هذه 
  . وصمة عار ال يمحوها تعاقب الليل والنهار 
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  Abstract 

This search for shed light the  affect of material factor 
in suppressing the revolution of Imam Hussein  (as)   , this 
factor  is one of the most prominent manifestations of love , 
is very dangerous , not without all the time and place of the 
presence of humans took them love , and then they are ready 
to sacrifice her religion and beliefs – that they are actually  
owners of religion and principles – to promises of money 
and positions and  prestige , indifferent in that Lome match , 
because the love of worldly the forget them took male God. 

  The eternal battle of Taf from the leading almsadik on 
this physical mundane direction which flourishes in the 
hearts of  many Muslims , Or what so  - called Muslims and  
Islam whome Harris , push them to the treachery of the 
Imam Hussein  (as) and join the camp of the enemies of the 
Umayyads , and suppress the revolution brutally wendy her 
brow history , they do this criminal blot not cancelled with a 
succession of night and  day. 

The impact of the working 
material in the suppression of 

the revolution  of Imam Hussein 
(A.S) 

Asst .Prof. Dr. Ali Saddam Nasr Allah 

college of Education for Women/ University of Basrah   
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  المقدمة

متناسياً ، ستوطنه االنسان متشاغالً بملذاتهان الدنيا محل عبور ال مقر بقاء ي

، التي تكمن وهو العبودية الخالصة هللا تعالى ، أالالهدف األسمى من خلقه ووجوده

  . فيها سعادته الحقيقية ، وليس في عبودية الهوى والمادة 

ان حراً في ارادته، متسامياً ولتحقيق ذلك الهدف األسمى ال بد أن يكون االنس

السيما المادية منها التي ينبغي أن تكون مجرد وسيلة لضمان حياة في رغباته و

  . حرة كريمة بعيداً عن الخضوع بمختلف أشكاله ، إال الخضوع هللا وحده 

، أي لو أن االنسان انساق انسياقاً أعمى وراء رغباته وإذا ما حصل العكس

ها بمختلف الوسائل والسبل حتى لو كانت متعارضة مع المادية وسعى الى تحقيق

الخالدة ) ع(لحسين ولعل ثورة االمام ا. الدين واألخالق ، لتسبب في كوارث كبيرة 

، هي نموذج حي ومتميز لتلك معت بوحشية ال نظير لها، التي قُعلى مر الزمان

خاصة ، فهذه الكوارث التي ألمت باإلنسانية بصفة عامة واُألمة االسالمية بصفة 

الثورة تم قمعها نتيجة عوامل عدة ، كان منها العامل المادي الذي عبر بشكل الفت 

      .     للنظر عن عبودية الناس للدنيا 

قع األمة المتردي الى اصالح وا) عليه السالم(لقد هدفت ثورة االمام الحسين 

ير أغلب الناس على تفك ، منها الجانب المادي الذي أخذ يسيطرمن جوانبه كافة

عليه (، كما وصفهم بذلك االمام الحسين ، وجعلهم بمثابة عبيد للدنياوتصرفاتهم

الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم ، يحوطونه ما : (( في أحد أقواله) السالم

وهو بذلك يعني أن حب  .)١())بالبالء قل الديانون  صواح، فاذا مشهميدرت معا

وب الناس ، وأصبحت الدنيا شغلهم الشاغل ، وعلى الرغم من إقبال الدنيا قد ملك قل

الناس على الدين إال ان الحاكمية والسلطان للدنيا ، فهم يحوطون دينهم ما لم 

اذا ما تزاحم الدين والدنيا لديهم تخلوا مصالحهم الدنيوية أو يضر بها ، ويصطدم ب

تدين السطحي عبر عنه القرآن وهذا المستوى من ال. عن الدين وركنوا الى الدنيا
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: الكريم بأنه عبادة اهللا عز وجل على حرف فال يثبت أو يستقر، اذ يقول تعالى

ومن النَاسِ من يعبد اَهللا علَى حرف فَإن َأصابه خَير اطمَأن بِه وإن َأصابته فتنَةٌ ((

  . )٢())ك هو الخُسران المبِينانقَلَب علَى وجهِه خَسر الدنيا واآلخرة ذَِل

على حياة المسلمين في زمن االمام  الدنيوي-المادي ان طغيان الجانب

، يمتد بجذوره الى عصر الرسالة ، على الرغم من ان ) عليه السالم(الحسين 

، منذ أن  معارضاً قد وقف منه موقفاً) صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول الكريم 

من هذه ، خشية على مصالحهم  لتي توجس منها المشركون ريبةًصدع بدعوته ا

عدة لصرفه عنها ، يعد اُألسلوب فكانوا أن استخدموا معه أساليب  .الدعوة الجديدة 

فما كان منه إال أن رفض وبشدة . المادي واحداً منها والمتمثل في إغرائه بالمال 

يا عم واهللا لو وضعوا الشمس : (( عروض المشركين هذه ، قائالً لعمه أبي طالب 

  .    )٣())في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا األمر ما تركته أو أهلك دونه 

المدينة (الى يثرب ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وحتى بعد هجرة الرسول 

، ونجاحه في تأسيس دولة للمسلمين فيها ، لم تكن المادة لديه غاية بذاتها ) المنورة

وكم حاول أن يحرر المسلمين من عبودية . يلة لضمان حياة حرة كريمةبل وس

، اال ان هناك من بقي يعيش تحت أسر هذا دنيا وسيطرة العامل المادي عليهمال

ومن ثم كان ذلك من األسباب المهمة في حدوث كوارث اسالمية . العامل 

) عليه السالم(كانت واقعة الطف التي انتهت باستشهاد االمام الحسين  ،)٤(كبرى

 ، من أبرز تلك م٦٨٠/هـ٦١وأهل بيته وصحبه في العاشر من محرم سنة 

صلى اهللا عليه وآله (، الذين جزى أغلبهم الرسول الكوارث التي ألمت بالمسلمين

على تبليغ الرسالة وتعليم  اً، فهو لم يكن يبتغي منهم أجر)٥(مارنَجزاء س) وسلم

فظوه فيهم ، كما أشارت الى ذلك اآلية القرآنية الشريعة سوى أن يودوا قرابته ويح

   . )٦())ى ربفي القُ ةَدوال المإ اًأجر يهلَم عكُلَُئل ال أسقُ(( الكريمة 

وقبل أن نعرج على أثر العامل المادي الدنيوي في حدوث هذه الفاجعة 

 الكبرى ، نود أن نشير الى وجود أسباب ُأخرى عملت على تعزيز هذا العامل في
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ففضالً عن الميل الطبيعي التلقائي ، هناك حركة الفتوح . نفوس الكثير من المسلمين

التي نتج عنها توسع الدولة االسالمية وتدفق الثروات على المسلمين من األقاليم 

الغنية المفتوحة ، إذ برزت أهمية العامل المادي في الفتوح منذ أيام الخليفة األول 

من (( ، الذي ذكر عنه البالذري انه لما فرغ ) م٦٣٤-٦٣٢/ـه١٣-١١(أبي بكر

، لشام فكتب الى أهل مكة، والطائفأمر أهل الردة رأى توجيه الجيوش الى ا

هاد ويرغبهم فيه وفي غنائم واليمن وجميع العرب بنجد والحجاز يستنفرهم للج

. )٧())، فسارع الناس من بين محتسب وطامع وأتوا المدينة من كل أوب الروم

يعني أن المسلمين في تلك الحقبة كانوا ينقسمون بشكل عام من حيث الدوافع وهذا 

فريق كان : التي حدت بهم الى اإلسهام في حركة الفتوح على فريقين رئيسين 

دافعه دينياً متمثالً بالجهاد في سبيل اهللا محتسباً وجهه الكريم والرغبة في نيل 

، ويبدو ان هذا الفريق كان يشكل األغلبية مثوبته ، وآخر كان دافعه مادياً اقتصادياً 

متمثالً بصفة خاصة بقبائل البدو التي تدفعهم الحاجة المادية ويحدوهم األمل الى 

  .)٨(االستقرار في المناطق الخصبة شمال شبه الجزيرة كالعراق والشام 

وقد ترتب على حركة الفتوح نتائج خطيرة تمثلت بطغيان العامل المادي 

م غير قليل من المسلمين ، بعد تدفق الغنائم و ال سيما من بالد على نفوس قس

العراق وفارس ، فأدى ذلك بدوره الى التحاق أعداد ُأخرى من عرب الجزيرة 

بالجيش االسالمي في العراق وبالد الشام ، من أجل أن يحظوا بنصيب من هذه 

   .)٩(من المسلمينالغنائم التي وصفت بكثرتها ، فكان لها دور في إغراء قسم كبير 

كما كان لنظام العطاء على التفضيل الذي سار عليه الخليفة الثاني عمر بن 

دوره في هذا الصدد ، إذ انه أرسى ُأسس نظام ) م٦٤٣-٦٣٤/ـه٢٣-١٣(الخطاب

خالفة ) عليه السالم(ولما تسلم االمام علي . )١٠(الطبقات في المجتمع االسالمي

ول القضاء على هذه المشكلة بانتهاج حا) م٦٦٠-٦٥٥/ـه٤٠-٣٥(المسلمين

، إال ان هذه السياسة لم تَرق للطبقة المساواة بين المسلمين في العطاءسياسة 
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المتنفذة المتمثلة بالرؤساء والوجهاء لكونها ال تخدم مصالحهم ، فانفضوا من حوله 

  . )١١(بمن تبعهم

عليه (ام الحسن ان واحداَ من األسباب المهمة في عدم استقامة اُألمور لالم

، يتمثل في كون الكثير من ) م٦٦١-٦٦٠/ـه٤١-٤٠(بعد تقلده الخالفة) السالم

والتفوا حوله ، هم من ) عليه السالم(الشيوخ الذين بايعوا من قبل أباه االمام علي 

عبدة الغنائم والمناصب ، وهذا النوع من الشيوخ لم يكن له نصيب في خالفة االمام 

  . ) ١٢(إال ما كان لهم في خالفة أبيه من قبل) المعليه الس(الحسن 

ان االسالم المحمدي الوجود الحسيني البقاء هو االسالم الذي يدعو الى إزالة 

، ويهدي الى الصراط سوة والبخل وحب الدنيا من النفوسالحسد والحقد والق

و الى ، اسالم معاوية ومن حذا حذوه ، يدعم اُألمويالمستقيم ، في حين ان االسال

  .عبادة الهوى والمال وطلب الجاه

، ازدادت أهمية العامل  م٦٦١/هـ٤١لذا فبعد قيام الدولة اُألموية سنة 

، واستطاعت السلطة توجيهه وجهةً تخدم مصالحها ، بعد أن وجدت ميالً المادي

فكان أن استخدم مؤسس الدولة . كبيراً للدنيا فأسهمت في تعزيز هذا الميل وتغذيته 

، ضد خصومهالمال كسالح ) م٦٧٩-٦٦١/ـه٦٠-٤١(بن أبي سفيان  معاوية

فعمل على شراء الذمم ، واضعاً بذلك سنةً لمن أعقبه من حكام الدولة وأولهم ابنه 

  .)١٣(يزيد

من إمكانات تعينه  ولغرض التمهيد لبيعة يزيد استخدم معاوية كل ما لديه

عراء للبالط استدعى الش، فكان من أهمها اإلمكانات المادية ،على بلوغ هدفه

، لكي تتقبل ل يزيد وبيان مقدرته وإشاعة أمره، إلظهار فضائاُألموي وأغدق عليهم

لمعارضين لرغبته في كما بذل األموال الطائلة لشراء ذمم ا. اُألمة فكرة واليته 

ية دينية أو رغبة في ولم تكن تلك الرغبة تنبعث من ايمان بقض. البيعة ليزيد

  .  )١٤(ما كانت لدوافع ذاتية ، أو رغبة شخصية ، وطلباً للملكاناالصالح ، و
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- ٦٧٩/ـه٦٤-٦٠(م ، تولى ابنه يزيد٦٧٩/هـ٦٠وبعد وفاة معاوية سنة  

، الذي استهل حكمه بالكتابة الى واليه على المدينة وابن عمه الوليد بن ) م٦٨٣

وعبد اهللا ) السالم عليه(يأمره بأخذ البيعة من االمام الحسين  )١٥(عتبة بن أبي سفيان

، إذ لم فكان موقف الوليد من الحسين موقفاً يتسم باالعتدال والمرونة . بن الزبير 

، وحين أشار عليه مروان بن الحكم أن ال يدعه يرحل دون يرغمه على البيعة ليزيد

أن يأخذ منه البيعة ليزيد ، وإن رفض يقتله ، أجابه الوليد إجابة تنم عن فداحة هذا 

فشتان بين . )١٦(، مؤكداً عدم إقدامه عليه حتى لو ُأعطي ملك الدنيا بأسرها الفعل

 )١٧(هذا الموقف وموقف عمر بن سعد الذي قتل االمام الحسين طمعاً بوالية الري

  .كما سنبين الحقاً 

الى مكة قادماً من المدينة ، حاولت ) عليه السالم(ولما وصل االمام الحسين 

ن تمنعه من مغادرتها ، متبعة معه ُأسلوبين ، أحدهما السلطة المحلية فيها أ

إال . )١٨(اُألسلوب السلمي المتمثل في إغرائه باألموال التي عبر عنها بالبر والصلة

، بدليل مغادرة االمام )١٩(ان هذا اُألسلوب لم ينجح ، كما لم ينجح اُألسلوب المسلح

  . متوجهاً الى العراق ) عليه السالم(الحسين

من مغادرة ) عليه السالم(كان اُألمويون قد حاولوا منع االمام الحسين وإذا 

مكة والتوجه الى العراق حتى ال يجتمع بأنصاره هناك ويثور ضدهم ، فقد كان 

كن ليس للسبب المتعلق ، ولراغبين أيضاً بتوجهه الى العراق بعض محبيه غير

فهذا أبو بكر بن الحارث بن . ، بل لخشيتهم عليه من أهل العراق أنفسهم باُألمويين

قد نصح االمام الحسين بعدم التوجه الى أهل العراق ألنهم قد خذلوا أباه  )٢٠(هشام

، ثم صنعوا بأخيه ، حرصاً على الدنيا وضناً بها ابقاً على الرغم من مكانته وقوتهس

السيما وان اُألمويين قد خبروا الشيء نفسه ، وانهم سيفعلون ذلك معه أيضاً ، و

  . )٢١(بيعتهم فسيعملون على استمالتهم باألموال ، وهم عبيد الدنياط

على المضي ) عليه السالم(وعلى الرغم من ذلك فقد صمم االمام الحسين 

في طريقه الى العراق ، ليس عناداً أو جهالً بطبيعة العراقيين ، ولكن ليقيم الحجة 



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران ( العشرونالعدد  
٢١٩ 

    علي صدام نصراهللا.د.م.أ

دة التي سينال بها الثواب عليهم ، ويحقق االصالح الذي يرمي إليه عن طريق الشها

لذلك فهو لم يرغم أحداً ممن رافقه على إكمال المسير . العظيم من اهللا عز وجل

الى العراق بعد أن بلغه نبأ استشهاد مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد اهللا بن 

  ،وهنا يقع االختبار والتمحيص. ، فسمح باالنصراف لمن أراد من دون حرج قطري

البصائر ورسوخ  ن ساقته المطامع الدنيوية ، وبقي المؤمنون ذووفتفرق عنه م

، وصمم على مواصلة المضي في أداء رسالته) عليه السالم(لقد أعلن . العقيدة

  . )٢٢(مسيرته ولم تُثنه تلك األنباء المحزنة

ومن ثم فال أساس من الصحة لتلك الرواية التي حاولت اإلساءة الى االمام 

، أنها ثورة من أجل الدنيا، من خالل تصويرها على وثورته) المعليه الس(الحسين 

حيث ذكر ابن كثير ان عبد اهللا بن عمر بن الخطاب بعد ان لقي االمام الحسين 

صلى اهللا (ال تخرج فإن رسول اهللا : (( منصرفاً من العمرة ، قال له )٢٣(باألبواء

ار اآلخرة ، وإنك بضعةً منه خيره اهللا بين الدنيا واآلخرة ، فاخت) عليه وآله وسلم

بعد تلك األنباء ) عليه السالم(فأي دنيا كان يبغيها االمام الحسين . )٢٤())وال تنالها 

المحزنة وذلك التخاذل المخزي ، وهو الذي كان كل همه تحقيق االصالح في ُأمة 

، ، ومن وسائل هذا االصالح المهمة )صلى اهللا عليه وآله وسلم(جده رسول اهللا 

: لتي أكد عليها في قوله آنف الذكررير الناس من عبودية الدنيا ، هذه العبودية اتح

، فضالً عما ورد في  )٢٥(...))الناس عبيد الدنيا ، والدين لعق على ألسنتهم ، (( 

: خطبة له يوم عاشوراء في ذم الدنيا والتحذير من االغترار بها ، إذ ذكر قائالً 

ا فجعلها دار فناء و زوال ، متصرفةً بأهلها حاالً بعد الحمد هللا الذي خلق الدني((

حال ، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته ، فال تغرنكم هذه الدنيا ، فإنها تقطع 

  .      )٢٦())رجاء من ركن إليها ، وتخيب طمع من طمع فيها 

فهذا مجمع بن . تتوالى نصائح القوم وتحذيرهم  )٢٧(وفي عذَيب الهِجانات

عن خبر ) عليه السالم(يجمل أوضاع الكوفة حين سأله االمام الحسين  )٢٨(بد اهللاع

أما أشراف الناس فقد ُأعظمت رشوتهم ، وملئت غرائرهم : (( الناس وراءه فقال
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فهم إلب واحد عليك ، و أما سائر الناس بعدهم فإن قلوبهم تهوي إليك وسيوفهم غداً 

لنا من هذا القول مدى اثر الرشوة التي قدمها ابن اذن يتبين . )٢٩())مشهورة عليك 

زياد لشيوخ الكوفة ووجهائها في تأليبهم ضد االمام الحسين ، وبما أن مجتمع هذه 

المدينة كان قبلياً لذا فمن الطبيعي أن يكون ُألولئك الشيوخ والوجهاء أثراً كبيراً 

الى ان ابن زياد لم يغفل على عامة افراد القبائل الذين سيسيرون على منوالهم ، هذ 

  .  ُأولئك األفراد من خالل استمالتهم باألموال أيضاً 

 )٣٠(مع عبيد اهللا بن الحر الجعفي) عليه السالم(وفي لقاء االمام الحسين 

الذي تفشى  –حب الدنيا وكراهية الموت  –تتجلى بشكل مفجع آثار مرض الوهن 

: الحسين حين طلب نُصرته قائالً  فهو قد اعتذر من االمام. )٣١(في هذه اُألمة

واهللا ما خرجت من الكوفة إال مخافة أن يدخلها الحسين بن علي وأنا فيها ، فال ((

ال أنصار إال وقد مالوا الى الدنيا إال من ره ألنه ليس له في الكوفة شيعة وأنص

  .)٣٢())عصم اهللا منهم 

دت مناطق الكوفة في كربالء شه) عليه السالم(وبعد نزول االمام الحسين  

فُأعلنت تعبئة عامة زج بها واليها عبيد اهللا . استنفاراً ال عهد لها به منذ أمد طويل 

بكل ما يملك وما تستطيع يده الوصول إليه ، وفي مقدمتها استغالل  )٣٣(بن زياد

إذ جمع الناس في مسجد الكوفة وخطب فيهم خطبةً . المال لخدمة أغراضه الخبيثة 

وية وابنه يزيد ، وأشار الى أن هذا األخير سيكرمهم فيزيد من مدح فيها معا

، طالباً لقاء خروجهم لحرب االمام الحسينعطائهم ، ويفرق بينهم األموال الكثيرة ، 

، بعد أن أدرك نزعة المجتمع الكوفي بشكل عام الى )٣٤(منهم السمع والطاعة

ة ، ال يبالون في ذلك التهالك على المادة والسعي الى الحصول عليها بكل وسيل

) عليه السالم(بالخزي والعار، فكان لذلك أثره في اخفاق ثورة االمام الحسين 

  . )٣٥(عسكرياً ومن قبل سفارة ابن عمه مسلم بن عقيل الى أهل الكوفة

إذ استعمل عبيد اهللا بن زياد وبإيعاز من يزيد بن معاوية سالح المال في فك 

عن قصر االمارة ثم تفريقهم  –حول مسلم بن عقيل  الذين التفوا –حصار الكوفيين 
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فحققت هذه الطريقة نجاحاً نسبياً وبقي الخطر قائماً على ابن زياد ، فدفعه . عنه

ذلك الى اتباع طريقة ُأخرى مكملة ، وهي بث الشائعات بين الناس عن مجئ جيش 

أخذ شامي كبير سيسحق المتمردين فور وصوله ، فنجحت حيلة ابن زياد هذه و

الناس ينسحبون أفراداً وجماعات ، وهم إما خائفون من جيش الشام ، أو مرتشون 

، تاركين مسلم وحيداً في مواجهة جالوزة ابن زياد ، غير آبهين )٣٦(بالذهب والفضة

  .     لما بدر منهم اتجاهه من غدرٍ وخُذالن 

. بن عقيل ثم أعلن عبيد اهللا بن زياد عن منح جائزة كبيرة لمن يأتيه بمسلم 

بمكان مسلم عن طريق ابنه عبد الرحمن الذي  )٣٧(وبعد أن علم محمد بن األشعث

، أسرع في إخبار ابن زياد الذي أمره أن يأتي به وله  )٣٨(أخبره بالل بن طوعة

  . )٣٩(الجائزة والحظ األوفى

وقبيل مقتل مسلم على يد ابن زياد ، أوصى عمر بن سعد ببعض اُألمور 

من يخبره أن يعود من حيث ) عليه السالم(أن يرسل الى الحسين  لعل من أهمها

ولكن ابن سعد قد خان األمانة فسارع الى إبالغ ابن زياد بتلك الوصية مبتغياً . أتى 

انه ال يخونك األمين : (( فقال ابن زياد عندئذ . )٤٠(الزلفى والوجاهة في مجلسه

  . )٤١())ولكن قد يؤتمن الخائن 

لك أحد األسباب التي دفعت ابن زياد الى ترشيحه لقيادة الجيش ويبدو ان ذ 

، فضالً عن الدافع المادي ، إذ ) عليه السالم(اُألموي الذي سيتولى حرب الحسين 

كان عمر بن سعد شديد الطمع في والية الري وحريصاً على عدم التفريط بها حتى 

نراه يرضخ لهذا الشرط  ، لذلك) عليه السالم(لو كان شرطها قتل االمام الحسين 

، غير آبه للثمن الغالي الذي سيدفعه المتمثل بالذم في )٤٢(الذي وضعه ابن زياد

  : إذ روي عنه أنه أنشد قائالً . الدنيا والنار في اآلخرة 

  ة          أم أرجع مذموماً بقتل حسينِرغبأأترك ملك الري والري         

  )٤٣(حجاب وملك الري قُرة عينِونها        له النار التي ليس دوفي قت        
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 ،في اقناعه بالعدول عن قراره) عليه السالم(ولم تنفع محاولة االمام الحسين 

فهو قد تحجج بحججٍ واهية بين من خاللها خشيته من األمويين على أوالده 

، في هذا الشأن ولم يتقبل ما عرضه عليه االمام من عوضٍ وتطمينات، وأمواله

ما كنت متخذاً من المضلين عضداً ، ومشيراً في : ند ذلك يأس منه الحسين وقال فع

  . )٤٤(الوقت نفسه الى انه سوف لن يهنأ بملك الري

لقد كان عمر بن سعد مثاالُ صارخاً على عبودية الناس للدنيا ، هذه العبودية 

خطبة له يوم في مواقف عدة ، منها في ) عليه السالم(التي ندد بها االمام الحسين 

ومالوا عاشوراء أشار فيها الى امتالء بطون الناس بالحرام فطبع اهللا على قلوبهم ، 

، مقابل حرام من الدنيا أنالوهم وخسيس عيش طمعوا الى أعدائهم على أوليائهم

  .      )٤٦())ذة الكتابفسحقاً يا عبيد اُألمة وشُذاذ األحزاب ونب: (( ثم ذمهم قائالً ،)٤٥(فيه

  ،يوم عاشوراء) عليه السالم(يٌل هم الذين استجابوا لخطب االمام الحسين وقل

، ال بل انحازوا الى جل فلم تتلطخ أيديهم بدمه الطاهرأو شملتهم هداية اهللا عز و

جانبه كالحر بن يزيد الرياحي وجماعة من اتباعه ، فقاتلوا دفاعاً عن الحسين حتى 

بفضل ) عليه السالم(ع عن قتال الحسين وهناك من رج. )٤٧(ُأستشهدوا بين يديه

بركة دعائه وسرعة اجابته من قبل اهللا عز وجل ، كمسروق بن وائل الحضرمي 

الذي كان ممن خرج لحرب االمام الحسين مدفوعاً بدافع مادي ، لعله يأتي برأسه 

الى ابن زياد فيصيب منزلةً لديه ، ولكن لما رأى ما صنع اهللا بابن حوزة التميمي 

تراجع عن ) عليه السالم(ذي رماه فرسه في النار ببركة دعاء االمام الحسين ال

  . )٤٨(قراره

أما األعم األغلب من جيش ابن زياد ، فقد غلب عليهم حب الدنيا فطبع اهللا 

، فهو لم ) عليه السالم(على قلوبهم ، كشمر بن ذي الجوشن  قاتل االمام الحسين 

، التي ال تعني )٤٩(ن ينافسه على قيادة الجيشيقل طمعاً عن عمر بن سعد ، إذ كا

مجرد منصب عسكري ، بل امتيازات مادية كثيرة ، لذلك فهو قد تجرأ على حز 

على الرغم من معرفته بنسبه الشريف وشبهه ) عليه السالم(رأس االمام الحسين 
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لعنه (، يبتغي بذلك الجائزة من يزيد ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(بجده المصطفى 

  . )٥٠()اهللا

عليه (من شرك في سفك دم االمام الحسين ان اغلب إن لم يكن جميع

يبدو التناقض سافراً بين أقوالهم وأفعالهم ، فهم على الرغم من معرفتهم  ،)السالم

نذكر . بحقيقة االمام ، إال انهم أقدموا على قتله ، تحركهم في ذلك المطامع الدنيوية 

  :بن أنس النخعي الذي أنشد أمام عمر بن سعد منهم فضالً عما تقدم ، سنان 

  َأوقر ركابي فضةً و ذهبا        اني قتلتُ السيَد المحجبا           

            وخيرهم إذ ينسبوَن نسبا قتلتُ خيَر الناسِ ُأماً وأبا                   

، ثم وبخه )٥١(رماه بالقضيبمع ابن سعد أبياته هذه غضب منه وولما س

  .                )٥٢())؟ واهللا لو سمعك ابن زياد لضرب عنقكيا مجنون أتتكلم بهذا الكالم:(( ئالًقا

، بل شملت ) لعنهم اهللا(ولم تقتصر المطامع المادية على قتلة االمام الحسين 

قتلة أصحابه أيضاً ، كحبيب بن مظاهر األسدي الذي قتله رجٌل من تميم كان يرجو 

ثيبه٥٣(ابن زياد من قتله أن ي(.  

ه ، بل وطأوا بخيولهم ظهره بقتل) لعنهم اهللا(ولم يكتف أعداء االمام الحسين 

إذ انتدب عمر بن سعد بأمر من . ، معبرين بذلك عن أقسى أنواع الوحشية وصدره

وبعد انتهائهم منه . عبيد اهللا بن زياد عشرةً من أصحابه لتنفيذ هذا العمل الشنيع 

، كما جاء على لسان أحدهم حين فوا أمامه مفتخرين بعملهم هذاووقجاءوا ابن زياد 

  : أنشد قائالً 

  نحن رضضنا الصدر بعد الظهر         بكل يعبوبٍ شديد األسر          

  . )٥٤(فأمر لهم ابن زياد بجائزة لقاء عملهم هذا        
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دمه  ، بعد سفكهم)لعنهم اهللا ( ، فإن أعداء االمام الحسين وعلى أية حال 

، أو اتجاهه ، كالتمثيل بجسده الشريف الطاهر ، لم يبالوا بأي عمٍل شنيع يقومون به

  . )٥٥( سلبه ، فضالً عن سلب نسائه

وبهذا فقد أثبت هؤالء المرتزقة بأنهم قوم ال مبادئ لهم إال مصالحهم ، فهم 

في  على استعداد لمناصرة من يجزل لهم العطاء كائناً من كان ، ال فرق عندهم

  .    )٥٦(أم أيدوا الشيطان) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ذلك سواء أيدوا رسول اهللا 
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  ة الخاتم

لقد كانت معركة كربالء معركة شرسة بين معسكري الحق والباطل ، الحق 

، الذين ) عليه السالم(الذي مثله ثُلةٌ قليلة صادقة االيمان من صحب االمام الحسين 

مهم الطاهر قرباناً هللا عز وجل ، فنالوا بذلك أسمى درجات الشهادة وما قدموا د

يرافقها من ثناء وتقدير ، بعد أن تمسكوا بمبادئ الحسين الحقة التي هي مبادئ جده 

  ،، رافضين كل العروض والمغريات المادية) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

ة ، فكانوا أحراراً في دنياهم ، وهم مسجلين بذلك أروع صور البطولة والتضحي

بهذا قد ناقضوا تماماً المعسكر اآلخر ، معسكر الباطل المتمثل باألكثرية من طالب 

الدنيا ، الذين باعوا دينهم ومبادئهم و أخالقهم بدنيا زائفة سريعة الزوال ، مقابل 

، اً للدنيامشين هذا عبيدوعود بالمناصب أو حفنة من األموال ، فكانوا بتصرفهم ال

  .      التي باءوا فيها بالخزي والعار وفي اآلخرة بجنهم وسوء القرار 
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  -: شالهوام

  ٤٤/٣٨٣بحار األنوار ، : المجلسي ) ١(

   ١١سورة الحج ، اآلية ) ٢(

   ١٩٨-١٩٧السيرة ، ص: ابن اسحاق : ينظر ) ٣(

لمال أحد عاملين ، إذ جعل ا٥١-٥٠ المجتمعات االسالمية، ص: فيصل: ينظر) ٤(

أساسيين خضع لهما المجتمع االسالمي خضوعاً عجيباً،وكان من جملة األسباب المهمة 

  . للكثير من الفتن 

، عمان بن ُأمريء القيس ملك الحيرةسنَمار هو رجل رومي بنى قصر الخورنق للن) ٥(

عل ذلك كي ال يبني فلما أتم بناءه ألقاه النعمان من أعاله ففارق الحياة في الحال ، وانما ف

وهناك . فضربت العرب به المثل لمن يقابل االحسان باالساءة أو الخير بالشر. مثله لغيره 

: ينظر. قصة أخرى لهذا المثل ولكن القصة التي ذكرناها هي األشهر على ما يبدو 

  . ١٦٠- ١/١٥٩مجمع األمثال ، : الميداني

  . ٢٣سورة الشورى ، اآلية ) ٦(

  . ٧١ن ، ص فتوح البلدا) ٧(

  . ٩١-٩٠الدوافع المادية للفتوح اُألموية ، ص : نصر اهللا ) ٨(

  . ٤٤، ٤٠صدر االسالم والدولة اُألموية ، ص : شعبان: ينظر) ٩(

  ٣٠- ٢٨ثورة الحسين ، ص: شمس الدين :ينظر) ١٠(

الطريق الى : الموسوي: ؛وينظر أيضا ١١٩مهزلة العقل البشري، ص : الوردي) ١١(

  . ٧كربالء، ص

  .١٠٩الشيعة في موكب التاريخ ، ص  :السبحاني ) ١٢(
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الدوافع : ؛ نصر اهللا ١٢٧-٢/١٢٦، ) ع(حياة االمام الحسين : القرشي: ينظر) ١٣(

  . ٩٥، ٩٤المادية للفتوح اُألموية ، ص 

، ص )ع(مسيرة االمام الحسين : ؛ صاحب ١٩٩- ٢/١٩٧ن ، .م: القرشي: ينظر) ١٤(

١٤- ١٣ .  

ه ، وعزله عنها يزيد في مطلع حكمه ٥٧عاوية على المدينة في سنة استعمله عمه م) ١٥(

، تاريخ : الطبري: ينظر. )ع(فه المعتدل من االمام الحسين بسبب موق ـه٦٠سنة 

   .  ٣/٥٣٤سير أعالم النبالء ، : ؛ الذهبي ٣٤٣،  ٥/٣٠٨

ابن  ؛ ٣٢٤-٥/٣٢٣المنتظم ، : ؛ ابن الجوزي ٣٤-٢/٣٢االرشاد ، : المفيد: ينظر) ١٦(

؛  ٢٠٣-٢٠٠التاريخ المظفري ، ص : ؛ ابن أبي الدم ٣٧٨-٣/٣٧٧الكامل ، : األثير

اللهوف في قتلى : ؛ ابن طاووس ٢٣٦-٢٣٥تذكرة الخواص ، ص : سبط ابن الجوزي

، والنهايةالبداية : ؛ ابن كثير ٨٤-٤/٨٣، كنز الدرر: ابن أيبك ؛ ١٧- ١٦الطفوف ، ص 

  .   ٣/٢٥ تاريخ ،: ؛ ابن خلدون ٤٦٨-١١/٤٦٧

 مدينة مشهورة من َأمهات البالد وأعالم المدن ، كثيرة الفواكه والخيرات ،: الري) ١٧(

، وقصبة بالد الجبال ، بينها وبين نيسابور مائة وهي محط الحاج على طريق السابلة

  ،معجم البلدان: ياقوت الحموي: ينظر. والى قزوين سبعة وعشرون فرسخاً وستون فرسخاً

٤٦١- ٤/٤٥٧  .       

ابن : ، ينظر) األشدق( كان الوالي على مكة حينذاك هو عمرو بن سعيد بن العاص ) ١٨(

  . ٣٦٦/ ٤٤بحار األنوار ، :  ؛ المجلسي ١١/٥٠٤البداية والنهاية ،  :كثير

- ١١/٥٠٩البداية والنهاية ، : ؛ ابن كثير ٥/٣٧٥المنتظم ، : ابن الجوزي: ينظر) ١٩(

  . ٣٦٩-٤٤/٣٦٨نوار ، بحار األ: ؛ المجلسي ٥١٠

هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن : أبو بكر بن الحارث بن هشام) ٢٠(

المغيرة ابن عبد اهللا ابن عمر ، من سادة بني مخزوم، ولد في خالفة عمر بن الخطاب 

دث عن أبيه وعمار بن وكان مكفوفاً، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة ، ح

، وحدث عنه أبناؤه وكثير غيرهم ، لقب براهب قريش لكثرة صالته ، توفي سر وآخرينيا



                                                                      

  )٢٠١٦ حزيران ( العشرونالعدد  

  اثر العامل المادي في قمع ثورة االمام الحسين

٢٢٨ 

: ؛ الذهبي ١٧٩-١٠/١٧٧جمل من أنساب األشراف ، : البالذري: ينظر.  ـه٩٤سنة 

  . ٤١٩-٤/٤١٦سير أعالم النبالء ، 

  . ٣/٤١مروج الذهب ، : المسعودي: ينظر) ٢١(

؛  ٣/٤٠٤الكامل ، : ؛ ابن األثير ٣/٣٨٠ جمل من أنساب األشراف ،: البالذري) ٢٢(

/ ١١البداية والنهاية ، : ؛ ابن كثير ٤٥اللهوف في قتلى الطفوف ، ص : ابن طاووس

األعراب : ؛ علي ١٦٣مع الحسين في نهضته ، ص : أسد حيدر: ؛ وينظر أيضاً ٥١٤

  . ٥في العصر اُألموي ، ص 

دينة ، سميت بذلك لتبوئ السيول بها ، وهي قرية من أعمال الفُرع من الم: األبواء) ٢٣(

بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثالثة وعشرون ميالً ، وباألبواء قبر آمنة بنت وهب ُأم 

    . ١/٧٣معجم البلدان ، : ياقوت الحموي: ينظر) .صلى اهللا عليه وآله وسلم(النبي 

  ١٦٥اريخ الخلفاء ، صت: السيوطي: ؛ وينظر أيضاً ١١/٥٠٢البداية والنهاية ، ) ٢٤(

   . ٤٤/٣٨٣بحار األنوار ، : المجلسي) ٢٥(

  . ٦-٤٥/٥بحار األنوار ، : المجلسي) ٢٦(

هو ماء بين القادسية والمغيثة ، يبعد عن القادسية أربعة اميال : عذَيب الهِجانات ) ٢٧(

  . ٦/٣٠٤معجم البلدان ، : ياقوت الحموي: ينظر. وعن المغيثة اثنين وثالثين ميالً 

هو مجمع بن عبد اهللا بن مجمع العائذي المذحجي ، كان أبوه : مجمع بن عبد اهللا) ٢٨(

 ،)ع(عبد اهللا ابن مجمع صحابياً ، وكان هو تابعياً من أصحاب أمير المؤمنين االمام علي 

: ينظر.وقد ُأستشهد معه في العاشر من محرم ) ع(ومن أصحاب ولده االمام الحسين 

: ؛ الصالح١٣٠-١٢٩إبصار العين،ص:؛السماوي ١٠٥طوسي ، صرجال ال: الطوسي

   . ١٨٦خير األصحاب، ص

  .٣/٤٠٩الكامل ، : ابن األثير) ٢٩(



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران ( العشرونالعدد  
٢٢٩ 

    علي صدام نصراهللا.د.م.أ
هو عبيد اهللا بن الحر بن المجمع بن خُزيم الجعفي ، من : عبيد اهللا بن الحر الجعفي) ٣٠(

بى أن ينصره عندما طلب نصرته ، فأ) ع(أشراف الكوفة ، وهو الذي خذل االمام الحسين 

ال حاجة لنا فيك وال : وقال) ع(وعرض عليه بدالً من ذلك فرسه ، فأعرض عنه الحسين 

؛  ١٢٠-١١٩األمالي ، ص: الصدوق: ينظر. في فرسك وما كنت متخذ المضلين عضداً 

   .  ٣٢٨-١/٣٢٤رجال السيد بحر العلوم ، : بحر العلوم

   ١٢٩.، ص ) ع(مسيرة االمام الحسين : صاحب) ٣١(

  . ٧٤-٥/٧٣الفتوح ، : ابن أعثم) ٣٢(

البن عمه مسلم بن عقيل الى الكوفة ، أمر ) ع(لما سمع يزيد بارسال االمام الحسين ) ٣٣(

 بالتوجه اليها لمعالجة ـه٥٥عبيد اهللا الذي كان حينذاك والياً على البصرة منذ سنة 

، واستمر في  ، وبذلك جمعت له والية المصرين ـه٦٠، فذهب الى هناك سنة الموقف

ه في معركة الخازر شمال العراق ٦٧، قُتل في سنة  ـه٦٤واليته حتى وفاة يزيد سنة 

ُأمراء : الخليفة : ينظر. التي هزم فيها جيشه أمام جيش المختار بقيادة ابراهيم بن األشتر 

    . ٢٢٠-٢١٣الكوفة، ص

  . ٥/٨٩الفتوح ، : ابن أعثم: ينظر) ٣٤(

   .٢/٤٢٨، ) ع(ام الحسين حياة االم: القرشي) ٣٥(

-١٤٢الملحمة االلهية ، ص: فضل اهللا: ؛ وينظر أيضا٥٤ً-٢/٥٣االرشاد ، : المفيد) ٣٦(

١٤٣.  

هو أبو القاسم محمد بن األشعث بن قيس بن معد يكرب بن : محمد بن األشعث) ٣٧(

حافة ، معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة الكندي ، وُأمه ُأم فروة ُأخت أبي بكر بن أبي قُ

كتاب : ابن سعد: ينظر. مع مصعب بن الزبير في حربه مع المختار  ـه٦٧قُتل سنة 

    . ١٤٦كتاب الطبقات ، ص: ؛ خليفة بن خياط ٧/٦٨الطبقات الكبير ، 



                                                                      

  )٢٠١٦ حزيران ( العشرونالعدد  

  اثر العامل المادي في قمع ثورة االمام الحسين

٢٣٠ 

هي ُأم ولد لمحمد بن األشعث ، فلما أعتقها تزوجها ُأسيد الحضرمي فولدت : طوعة) ٣٨(

قيل في بيتها بعد أن خذله أهل الكوفة في خبر له بالالً ، وهي التي آوت مسلم بن ع

   . ٤/١٠١مناقب آل أبي طالب ، : ابن شهر آشوب: ينظر. مشهور 

مناقب : ؛ ابن شهر آشوب ٢/٥٧االرشاد ، : ؛ المفيد ٥٣-٥/٥٢الفتوح، :ابن أعثم)٣٩(

   . ٤/١٠١آل أبي طالب،

بحار : ؛ المجلسي ٣/٣٩٧الكامل ، : ؛ ابن األثير ٢/٦١ن ، .م: المفيد: ينظر) ٤٠(

  . ٣٥٦- ٤٤/٣٥٥األنوار ، 

  . ٤٤/٣٥٦ن ، .م: ن والصفحة ؛ المجلسي.م: المفيد) ٤١(

تاريخ ، : ؛ الطبري ٣٨٦-٣/٣٨٥جمل من أنساب األشراف ، : البالذري: ينظر) ٤٢(

   .٤١٥-٣/٤١٢الكامل ، : ؛ ابن األثير ٨٦-٥/٨٥الفتوح ، : ؛ ابن أعثم ٤١٦- ٥/٤٠٩

؛ وينظر  ٣/٤١٢ن ، .م: ؛ ابن األثير ٤/٤٥٩عجم البلدان ، م: ياقوت الحموي) ٤٣(

  . ٥/٩٦ن ، .م: ؛ ابن أعثم ٤٦مقتل الحسين عليه السالم ، ص : أبو مخنف: أيضاً 

؛  ١١/٥٢٧البداية والنهاية ، : ؛ ابن كثير ٣/٤١٣الكامل ، : ابن األثير: ينظر) ٤٤(

  . ٣٨٩- ٤٤/٣٨٨بحار األنوار ، : المجلسي

ن ، . م: ؛ المجلسي ٥٩-٥٨اللهوف في قتلى الطفوف ، ص : ن طاووساب: ينظر) ٤٥(

١٠-٤٥/٨ .  

  .ن والصفحات. م: ابن طاووس) ٤٦(

: ؛ ابن عبد ربه ٣٨٤،٣٩٧- ٣/٣٨٣جمل من أنساب األشراف ، : البالذري: ينظر) ٤٧(

الكامل ، : ؛ ابن األثير ١٢٣-١٢٢األمالي ، ص: ؛ الصدوق ٥/١٢٨العقد الفريد ، 

: ؛ ابن كثير ٢٥٢-٢٥١تذكرة الخواص ، ص : ؛ سبط ابن الجوزي ٤٢١- ٣/٤٢٠

  . ٥٣٧-٥٣٦، ٥١٨، ١١/٥١٧البداية والنهاية ، 



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران ( العشرونالعدد  
٢٣١ 

    علي صدام نصراهللا.د.م.أ
مقتل الحسين بن علي بن ابي : الطبراني: ؛ وينظر أيضاً ٣/٤٢٢ن، .م: ابن األثير) ٤٨(

  .٦٢طالب ، ص 

 تاريخ ،: ؛ الطبري ٣/٣٩١جمل من أنساب األشراف ، : البالذري: ينظر) ٤٩(

  . ٤١٥-٣/٤١٤ن ، .م: ؛  ابن األثير ٤١٦- ٥/٤١٤

   ١١٣-١١٢مقتل الحسين عليه السالم ، ص : أبو مخنف: ينظر) ٥٠(

  ،جمل من أنساب األشراف: البالذري: ؛ وينظر أيضاً ٣/٤٣٣الكامل ، : ابن األثير) ٥١(

  .٤/٩١كنز الدرر، : ؛ ابن أيبك  ٥/٣٤١المنتظم ، : ؛ ابن الجوزي ٣/٤١٠

    .ن والصفحة .م: األثير ابن) ٥٢(

الكامل ، : ؛ ابن األثير ٤٠٣-٣/٤٠٢جمل من أنساب األشراف ، : البالذري: ينظر) ٥٣(

٣/٤٢٦ .  

  . ٨٠-٧٩اللهوف في قتلى الطفوف ، ص : ابن طاووس: ينظر) ٥٤(

جمل من : ؛ البالذري ٨٧، ٨٤أبو مخنف ، مقتل الحسين عليه السالم ، ص : ينظر) ٥٥(

المنتظم ، : ؛ ابن الجوزي ٥/٤٥٣تاريخ ، : ؛ الطبري ٣/٤٠٩، أنساب األشراف 

تذكرة الخواص ، ص : ؛ سبط ابن الجوزي ٣/٤٣٢الكامل ، : ؛ ابن األثير ٥/٣٤١

  . ٤/٩١كنز الدرر ،: ؛ ابن أيبك ٧٧-٧٦ن ، ص . م: ؛ ابن طاووس ٢٥٤-٢٥٣

  . ٦١كربالء الثورة والمأساة ، ص : يعقوب) ٥٦(

  

  

  

  



                                                                      

  )٢٠١٦ حزيران ( العشرونالعدد  

  اثر العامل المادي في قمع ثورة االمام الحسين

٢٣٢ 

  -:حث مصادر ومراجع الب

  القرآن الكريم

  -:المصادر -أوالً

  )م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت (ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن ابي الكرم 

، دار الكتب العلمية ،  ٤، راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق ، طالكامل في التاريخ -١

  . م ٢٠٠٦بيروت 

  ) م٧٦٩/هـ١٥١ت (ابن اسحاق ، محمد بن اسحاق المطلبي 

،  ١، تحقيق سهيل زكار ، ط) كتاب السير والمغازي(اسحاق ، المسماة بـ سيرة ابن  -٢

  . م ١٩٧٨دار الفكر ، بيروت 

  ) م٩٢٦/هـ٣١٤ت(ابن أعثم ، أبو محمد أحمد الكوفي 

  . م ١٩٩١، دار األضواء ، بيروت  ١كتاب الفتوح ، تحقيق علي شيري ، ط -٣

  )م١٣٣٥/ـه٧٣٦ت بعد(ابن أيبك، أبو بكر بن عبد اهللا 

الجزء الرابع المسمى الدرة السمية في أخبار الدولة ( كنز الدرر وجامع الغرر -٤

اريكا جالسن ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر جونهيلد جراف و: ، تحقيق) ألمويةا

  . م ١٩٩٤/هـ١٤١٥والتوزيع ، بيروت ، 

  ) م١٧٩٧/ـه١٢١٢ت(بحر العلوم، السيد محمد المهدي الطباطبائي 

، تحقيق وتعليق محمد صادق ) المعروف بالفوائد الرجالية(السيد بحر العلوم رجال  -٥

  ) . ت.د(، الناشر مكتبة الصادق ، طهران ،  ١بحر العلوم وحسين بحر العلوم ، ط



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران ( العشرونالعدد  
٢٣٣ 

    علي صدام نصراهللا.د.م.أ

  ) م٨٩٢/هـ٢٧٩ت (البالذري ، أحمد بن يحيى بن جابر 

روت ، ، دار الفكر ، بي ١جمل من أنساب األشراف ، تحقيق سهيل زكار ، ط -٦ 

  . م ١٩٩٦

، دار الكتب العلمية ،  ١فتوح البلدان ، وضع حواشيه عبد القادر محمد علي ، ط -٧ 

  . م ٢٠٠٠بيروت ، 

  ) م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت (ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ، دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى  -٨ 

، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١طا ، راجعه وصححه نعيم زرزور ، طعبد القادر ع

  . م ١٩٩٢/هـ١٤١٢

  ) م١٤٠٥/هـ٨٠٨ت (ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم ( تاريخ ابن خلدون المسمى  -٩ 

تعليق تركي فرحان ، تصحيح و) والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر

  .م ١٩٩٩، دار احياء التراث العربي ، بيروت  ١المصطفى ، ط

  ) م٨٥٤/ـه٢٤٠ت(خليفة بن خياط، أبو عمرو شباب العصفري 

كتاب الطبقات ، رواية أبي عمران موسى بن زكريا التُستري ، تحقيق وتقديم أكرم   - ١٠

العاني ، بغداد ،  ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ، مطبعة ١ضياء العمري ، ط

  .م ١٩٦٧/ه١٣٨٧

  )م١٢٤٤/هـ٦٤٢ت (ابن أبي الدم ، شهاب الدين ابراهيم بن أبي الدم الحموي 

التاريخ االسالمي المعروف باسم التاريخ المظفري ، تحقيق وتقديم حامد زيان ،  -١١ 

  .م ١٩٨٩دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة 



                                                                      

  )٢٠١٦ حزيران ( العشرونالعدد  

  اثر العامل المادي في قمع ثورة االمام الحسين

٢٣٤ 

  )م١٣٧٤/ـه٧٤٨ت(ن عثمان الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد ب

،  ١١سير أعالم النبالء ، تحقيق شعيب األرنؤوط و مأمون الصاغرجي ، ط - ١٢

  .   م ١٩٩٦/ـه١٤١٧مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

  ) م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت (سبط ابن الجوزي ، يوسف بن فُرغلي بن عبد اهللا البغدادي 

، تقديم محمد صادق بحر تذكرة خواص اُألمة في خصائص األئمة عليهم السالم  -١٣ 

  ) .ت. د(العلوم ، مكتبة نينوى الحديثة ، طهران ، 

  ) م٨٤٤/ـه٢٣٠ت( ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري 

، الناشر مكتبة الخانجي ،  ١كتاب الطبقات الكبير ، تحقيق علي محمد عمر ، ط - ١٤

  . م ٢٠٠١/ـه١٤٢١القاهرة ، 

  )م١٥٠٥/هـ٩١١ت(أبي بكر محمد  السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن

، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، دار ابن حزم ١، طتاريخ الخلفاء - ١٥

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

  )م١١٩٢/ه٥٨٨ت (ابن شهر أشوب، أبو جعفر محمد بن علي 

، دار األضواء ،  ٢يوسف البقاعي ، ط: مناقب آل أبي طالب ، تحقيق وفهرسة - ١٦

  . م ١٩٩١/هـ١٤١٢بيروت ، 

  )م٩٩١/ـه٣٨١ت(الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 

، منشورات مؤسسة األعلمي  ١أمالي الصدوق ، تقديم الشيخ حسين األعلمي ، ط - ١٧

  . م ٢٠٠٩/ ه١٤٣٠للمطبوعات ، بيروت ، 

  ) م١٢٦٦/هـ٦٦٤ت (ابن طاووس ، علي بن موسى بن جعفر بن محمد الحسيني 

، مؤسسة  ١، ط) اللهوف في قتلى الطفوف ( ين عليه السالم المسمى مقتل الحس - ١٨

  . م ١٩٩٣/ هـ١٤١٤األعلمي للمطبوعات ، بيروت 
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  )م ٩٧١/ هـ٣٦٠ت (الطبراني ، أبو القاسم سليمان بن أحمد 

  . م ١٩٩٢/ه١٤١٢مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب ، دار األوراد ، الكويت ،  - ١٩

  ) م٩٢٢/ـه٣١٠ت (بن جرير الطبري ، أبو جعفر محمد 

، تقديم ومراجعة صدقي جميل العطار ، ) تاريخ الرسل والملوك ( تاريخ الطبري  - ٢٠

  . م ٢٠٠٢، دار الفكر ، بيروت  ٢ط

  )م١٠٦٧/ه٤٦٠ت(الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن 

رجال الطوسي ، تحقيق جواد القيومي االصفهاني ، مؤسسة النشر االسالمي ، قم،  - ٢١

  ) .    ت.د(

  )م٩٣٩/ه٣٢٨ت(ابن عبد ربه، أحمد بن محمد األندلسي 

، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١عبد المجيد الترحيني ، ط: العقد الفريد ، تحقيق - ٢٢

  م ١٩٨٣/ـه١٤٠٤

  ) م١٣٧٢/ـه٧٧٤ت (ابن كثير ، أبو الفداء اسماعيل بن عمر الدمشقي 

، هجر للطباعة ١بد المحسن التركي ، طالبداية والنهاية ، تحقيق عبد اهللا بن ع - ٢٣

  . م ١٩٩٨/ ه١٤١٨والنشر والتوزيع ، الجيزة 

  )م١٦٩٩/ـه١١١١ت (المجلسي ، محمد باقر 

، دار احياء التراث العربي  ٣بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ، ط - ٢٤

  . م ١٩٨٣/ ـه١٤٠٣، بيروت 

  )م٧٧٥/ـه١٥٧ت (أبو مخنف ، لوط بن يحيى 

مقتل الحسين عليه السالم ومصرع أهل بيته وأصحابه في كربالء المشتهر بـ   - ٢٥

  . م ١٩٧٧، مطبعة أوفسيت الوسام ، بغداد ، ) مقتل أبي مخنف (
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  ) م٩٥٧/ـه٣٤٦ت (المسعودي ، أبو الحسن علي بن الحسين 

ياء ، دار اح ١مروج الذهب ومعادن الجوهر ، اعتنى بفهارسه يوسف البقاعي ، ط - ٢٦

  ) . ت. د(التراث العربي ، بيروت 

  )م١٠٢٢/ـه٤١٣ت(المفيد ، أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن النعمان 

االرشاد في معرفة حجج اهللا على العباد ، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم  - ٢٧

  . م ١٩٩٥/ـه١٤١٦، بيروت ،  ١السالم الحياء التراث ، ط

  )م١١٢٤/ـه٥١٨ت(النيسابوري  الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد

مجمع األمثال ، تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة السنة  - ٢٨

  . م ١٩٥٥/ه١٣٧٤المحمدية ، القاهرة ، 

  ) م١٢٢٨/ـه٦٢٦ت(ياقوت الحموي ، شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا 

  . م ٢٠٠٨/ـه١٤٢٩، بيروت  ، دار احياء التراث العربي ١معجم البلدان ، ط - ٢٩

  -:المراجع  -ثانياً

  أسد حيدر

  .م١٩٧٨/ه١٣٩٨، دار التعارف للمطبوعات، بيروت ،  ٢مع الحسين في نهضته، ط -١

  الخليفة، محمد علي

ُأمراء الكوفة وحكامها ، تقديم الشيخ باقر شريف القرشي، مراجعة وتنقيح ياسين  -٢

  ) ت.د(، قم ، ) ع(الصادق ، الناشر مؤسسة االمام  ١الصلواتي ، ط

  السبحاني ، جعفر

، عاونية شؤون التعليم والبحث ، قم، الناشر م ١الشيعة في موكب التاريخ ، ط -٣

  .م ١٩٩٣/ـه١٤١٣
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  السماوي، محمد بن طاهر 

، تحقيق محمد جعفر الطبسي ، منشورات ) ع(إبصار العين في أنصار الحسين  -٤

  .م ٢٠٠٢/ـه١٤٢٣المكتبة الحيدرية ، قم 

  شعبان ، محمد عبد الحي 

  . م ١٩٨٧صدر االسالم والدولة اُألموية ، األهلية للنشر والتوزيع ، بيروت  -٥

  شمس الدين ، محمد مهدي

، دار التعارف  ٥ثورة الحسين ظروفها االجتماعية وآثارها االنسانية ، ط -٦

  . م ١٩٧٩/ـه١٣٩٩بيروت ،  ، للمطبوعات

  صاحب ، أحمد عليوي 

، رسالة ماجستير غير )دراسة تحليلية (الى كربالء ) ع(ة االمام الحسين مسير -٧ 

  . م ٢٠٠٧/ـه١٤٢٨منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 

  الصالح، عبد الهادي عبد الحميد 

،  ١أنصار الحسين عليه السالم في نهضته ضد الباطل ، ط –خير األصحاب  -٨

  .م ٢٠٠٠/ه١٤٢١ ، خيطان

  ن علي ، جاسم صكبا

،  ٢٢األعراب في العصر اُألموي ، مجلة كلية التربية للبنات ، جامعة بغداد ، مج  -٩ 

  .م ٢٠١١،  ٣ع 

  فضل اهللا ،  رائف

، دار التيار الجديد ، بيروت ،  ٢واقعة كربالء ، ط –الملحمة االلهية  - ١٠

  . م ١٩٩٤/ه١٤١٥
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  فيصل ، شكري 

تها ، مقوماتها ، تطورها اللغوي نشأ–المجتمعات االسالمية في القرن األول  -١١ 

  . م ١٩٧٣، دار العلم للماليين ، بيروت ،  ٣واألدبي ، ط

  الموسوي، شفيق محمد

، المركز االسالمي الثقافي ،  ١السيرة الحسينية الموجزة ، ط -الطريق الى كربالء - ١٢

  . م ٢٠١٤/ه١٤٣٥بيروت ، 

  نصر اهللا ، علي صدام 

، مجلة دراسات )م٧٤٩-٦٦١/ـه١٣٢-٤١(موية الدوافع المادية للفتوح اُأل - ١٣

  . م ٢٠١٢، جامعة البصرة ،  ١٢ع ،تاريخية

  الوردي ، علي 

، دار ومكتبة دجلة والفرات ، بيروت،  ٢مهزلة العقل البشري ، ط - ١٤

  .م ٢٠١٠/ـه١٤٣١

  يعقوب ، أحمد حسين 

، زيع ، بيروتلدراسات والنشر والتو، مركز الغدير ل٢كربالء الثورة والمأساة ، ط - ١٥

      .  م  ٢٠١١/ـه١٤٣٢

  


