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  الملخص 

يتناول البحث ردود األفعال التي خلفتها ثورة الطف في نفوس األفراد 

عليه (بر أستشهاد الحسين والقبائل واألمصار اإلسالمية أنذاك أثر سماعهم خ

وأنصاره األمر الذي شكل حاجزاً نفسياً بين األمويين وعامة الرعية ) السالم

دون والئهم وأخالصهم بمرور الزمن فتعاونوا مع أعدائهم للخالص حال 

يالثارات ( منهم تمثل ذلك بثورات المعارضة األموية التي رفعت شعار 

صدقاً أم لتحقيق مآرب أخرى فأسهم ذلك في سقوط دولة بني أمية ) الحسين 
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Abstract 

This paper deals with the reactions caused by the 

gentler revolution in the hearts of individuals and tribes and 

Islamic Alomassar then-impact news of the martyrdom of 

Hussein heard (peace be upon him) and his followers, which 

form a psychological barrier between the Umayyad and the 

general parish prevented their loyalty and dedication over 

time they cooperated with their enemies to get rid of them 

represent this upheaval Umayyad opposition which raised 

the slogan (Aaltharat Hussein) honest or to achieve other 

purposes has contributed to the fall of the Umayyad state in 

132 AH / 749 AD. 

People's reactions to the community 

Kufi and Shami during and after the 

tuff and political implications on the 

Umayyad dynasty 

Asst .Prof. Dr. KefayahTarsh Al- Ali 

college of Education for Women/ University of Basrah   
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  المقدمة

ء من أسبابها مروراً بمجريات دالن نستعرض معركة الطف بكل مفاصلها ابت

وما تبع ذلك من اآلم وويالت اإلمام الحسين وآله وأصحابه  إحداثها حتى استشهاد

  .األسرة العلوية فذلك بحث يطول وهو ليس ضالتنا تلحق

لجميع  أكدتتلك الثورة اإلنسانية العظيمة التي  آثارفبحثنا يركز على  

بالمعروف والنهي عن المنكر تحت  األمروهو  إالالثائرين واألحرار مفهوماً واحداً 

وقت كان ومهما كان الخصم غشوماً ظالماً فذلك فقط هو ما  أيظرف وفي  أي

ثر هذه الثورة في استنهاض الهمم إلسقاط أالبحث على  وأكديجعل اإلنسان خالداً 

من  أساسيا اجتماعي الذي شكل مقومأالنفسي واال األثرتلك الحكومة الفاسدة خاصة 

 أميةدولة بني  إسقاطبالمجموع إلى  أدتمقومات ثورات المعارضة السياسية التي 

 األطهارواله ) السالم عليه(الحسين  اإلمامفقد جسد  )م٧٤٩/ـه١٣٢(عام 

والوفاء والتضحية وهم الثلة القليلة بانتصار  البطولةمفاهيم  أنبلالميامين  ابهوأصح

   )١(الدم على السيف فتخلدوا مع الدهر

وأنصاره حاجزا ) عليه السالم(ومن ناحية أخرى شكل خبر أستشهاد الحسين

نفسيا بين األمويين والرعية حال دون والئهم وإخالصهم بمرور الوقت فتعاونوا مع 

  )٢(ئهم للخالص منهمأعدا

تلك  إسقاطهي  أخرىليس ذلك فحسب بل حققت الثورة الحسينية نتائج 

سفيان لدست الحكم بالحيلة والمكر  أبيالحكومة غير الشرعية لما وصل معاوية بن 

ثم  )٣(فنجح في ذلك نظرياً آمالهواستغالل مقتل الخليفة الثالث شماعة علق عليها 

الطامة الكبرى بتوريثه الملك لولده الفاسق شارب الخمر الالهي بالقيان والقردة 

فكان البد ) عليه السالم(مما ال يستوعبه عقل بشر سيما  الحسين بن علي  )٤(يزيد
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ب انفسها بأنها على صو إقناعالتي حاربته حاولت  األمة أنومع  )٥(له من الثورة

عن الملة  خارج )عليه السالم(ة وان الحسينالعصا وخلعها الطاعلعدم شقها 

وبال مقدمات  أحيانان حب الحسين ظل هاجساً في نفوسهم يظهر أإال )٦(والجماعة 

  بين الحين واألخر،

لهذا آثرنا البحث في إطاللة جديدة من إطالالت النهضة الحسينية تلك هي 

ل واألمصار في ردود األفعال التي تركتها ثورة الطف في نفوس األفراد والقبائ

الكوفة والشام والحجاز ثم تداعيات ذلك سياسيا على الدولة األموية تمثل ذلك 

صدقا ) يا لثارات الحسين(لتي رفعت شعار بثورات وحركات المعارضة األموية ا

ام لتحقيق مآرب أخرى، فكانت اإلسفين الذي دق في نعش الدولة األموية وأسهم 

الزبير مرورا بحركات التوابين والمختار وزيد بن في إسقاطها ابتداء من ثورة آل 

  : وكالتالي  )٧(علي ثم العباسيين

  ردود األفعال في الكوفة أثناء وبعد معركة الطف: اوال

  :في الكوفة أثناء معركة الطف) الفردية (ردود األفعال الشعبية: -١    

وأول تلك الردود ماحصل في المجتمع الكوفي سواء أكان على مستوى 

جيش عمر بن سعد منها مثالً لما وأفراد نزاعات بين قادة أفراد أم قبائل منها تلك ال

رضه تكعب بن جابر قتله فاع فأرادهم برير بن خضير شيخ القراء بالكوفة بخطب 

قلبه مع الذي شارك في صفوف عمر بن سعد ولكن (زديعفيف بن زهير األ

فلم يلتفت له لذي يقرئنا القرأن هذا قارئنا ا وقال له تقتل شيخ القراء) الحسين

 .) ٨(فقتله

وقيل شمر بن ) عليه السالم(وثانية لما خاطب أبن حوزة التميمي الحسين 

فدعى عليه )) استعجلت بالنار((ذي الجوشن  بأن صالته لم تقبل وعلى رواية  

الحسين  اهللا أن يحوزه الى النار بعد أن سأل عن اسمه فجال به الفرس ورمته في 
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النار التي خندقوا بها  فكانت أسرع استجابة دعاء فانسحب على أثرها مسروق بن 

   .)٩(من القتال  لما رأى ما ألهل هذا البيت من كرامه وسمو منزلةلحضرمي وائل ا

ولده الرضيع ليسقيه الجيش الكافر ) عليه السالم(ثة لما اخرج الحسين وثال

خشي الهزيمة  بن سعد حتىالماء فكان أكبر انشقاق حصل في صفوف عمر 

من حرملة ابن كاهل األسدي قطع نزاع القوم بنبله سددها وانسحاب جيشه وطلب 

صلى اهللا عليه (بأشد مصيبة على ال الرسول  في عنق الرضيع فسكن األمر

  .)١٠()واله

ثم تزعزع صفوف جيش عمر بن سعد وحيرتهم بين حطام الدنيا ونعيم 

معسكر الحسين كرد فعل شعبي كبير لما تبين لهم االخره وانسحاب الكثيرين الى 

الحق من الباطل لعل أشهرهم انسحاب الحر بن يزيد الرياحي  الى صفوف الحسين 

لما سمع كالمه وتبين له ضاللة قومه فدار حوار للحر مع أاحد ) عليه السالم(

عد اصحابه ثم توبته على أثرها ، وما تبع ذلك من نزاع قبيلته مع جيش عمر بن س

  . )١١(ألخذ جثته) رضوان اهللا عليه( بعد استشهاده 

وكان له ) عليه السالم(كالم الحسين ولم يكن هذا الرجل وحده من أثر به  

رد فعل عليه بل كان هناك كثيرين تغير موقفهم فانسحبوا من معسكر ابن سعد الى 

يزيد بن زياد كأبي الشعثاء الكندي واسمه ) عليه السالم(كر الحق وهو الحسين معس

والذي كان يدعو له مع كل ) عليه السالم(الكندي الذي كان أشهر رماة الحسين 

وكذلك أبو الحتوف سلمة بن  ،)١٢()اللهم سدد رميته واجعل ثوابه الجنة(مية ر

الحارث األنصاري وأخيه سعد وكانا ضمن جيش عمر بن سعد وماال الى الحسين 

وبكر بن حي  وناال الشهادة معه،) المعليه الس(شروطهبعد رفض أهل الكوفة 

والحارث بن  ،)ذر وهو غير جون مولى أبي (التميمي وجون بن مالك التيمي

أمرىء القيس الكندي الذي انضم للحسين عليه السالم ليلة العاشر كرد فعل على ما 

رآه من ضاللة قومه الذين رفضوا شروط الحسين فاستشهد بين يديه في الحملة 

أحد أجداد أبي (الظهر، وحبش بن قيس النهمي وزهير بن سليم األزدياألولى قبل 
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الذي انضم الى الحسين أيام المهادنة ) أبو عمر النهمي(، وسوار بن منعم ) مخنف

، وعبد اهللا بن بشير الجعفي ) عليه السالم(ين ابن سعد والحسين والمراسالت ب

ر فيه كالم كوفة الذي أثوعبد الرحمن بن مسعود التميمي وكان من فرسان أهل ال

فانسحب من معسكر الضاللة الى الحق ونال الشهادة وكان ) عليه السالم(الحسين 

من أهل السعادة ، وكذلك عمر بن ضبيعة الضبعي ، وقاسم بن حبيب األزدي 

عليه (ومسعود بن الحجاج التميمي، والمرقع بن ثمامة األسدي الذي انضم للحسين 

بين يديه لكنه لم يستشهد فجيء به الى ابن زياد الذي " احاليال وحارب صب) السالم 

لموقفه الثابت والشجاع فتوفي بعد سنة في منفاه  )١٣( نفاه الى الزارة أو الزوارة

متأثرا بجراحه ،وكذلك نعمان الراسبي الذي خرج مع ابن عمه في ركاب جيش 

واستشهد معه يوم أيام المهادنة ) عليه السالم(عمر بن سعد ثم مال الى الحسين 

  .)١٤(العاشر من المحرم

  في الكوفة بعد معركة الطف ) الفردية (ردود األفعال الشعبية  - ٢

  :في بيوتات أمراء وقادة جيش عمر بن سعد-ا    

فضال عن األنشقاق والمساجالت المشحونة باألستياء التي حصلت في 

يقتله إال إن الجميع صفوف جيش عمر بن سعد لما ضعف الحسين وتنازعوا فيمن 

  .)١٥(يكره اإلقدام على ذلك

ووصل االستياء الشعبي والنفسي  الى معسكر قادة جيش عمر بن سعد  

ومنهم النوار بنت مالك التي روت أن زوجها خولي بن يزيد األصبحي أقبل برأس 

الى داره وضعه تحت اجانة داخل البيت وآوى إلى فراشه ) عليه السالم(الحسين 

جئتك بغنى الدهر هذا رأس الحسين معك في الدار :(( ما الخبر فقال لها فسألته 

ال ) ص(ويلك جاء الناس بالذهب والفضة وجئت برأس ابن رسول اهللا : فقالت 

  . )١٦(فتطلقت منه)) يجتمع رأسي ورأسك ابداً
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عليه (وكذلك فعلت زوجة كعب بن جابر لما عاد الى البيت بعد استشهاد الحسين    

أعنت على ابن فاطمة :(( ومعرفتها بمشاركته بصفوف ابن سعد فقالت) السالم

لقد ) أرباب المقاتل ذلك( كما روى) برير بن خضير (وقتلت سيد القراء يعني 

مع هذا لم يندم هو . )١٧(كلمة ابداً اتيت عظيماً من األمر واهللا ال اكلمك من رأسي 

 :شخصيا فشرع يقول 

  اح شوارعـغداة حسين والرم    ة     ـسلي تخبري عني وأنت ذميم       

  انعـعلي غداة الروع ما أنا ص      ل   ألم ات أقصى ماكرهت ولم يخ       

  وأبيض محشوب الغرارين قاطعه         وبـم تخنه كعـي يزني لـمع       

  رب لقانعـبديني وأني بابن ح   بة ليس دينهـم     ـفجردته في عص       

  ك نافعـازلوا لو أن ذلـوقد ن   صبروا للطعن والضرب حسراً   وقد        

  )١٨( .أبا منقذ لما دعا من يماصع      مه   ـلتُ نعـت بريراً ثم حمـقتل       

وال افهم كيف تمكن األمويون من مسح العقول لدرجة جعلت كل هذا الجيش 

واصحابه على باطل فقد روى ) عليه السالم(يتصور أنهم على الحق وان الحسين 

سمعته في امارة مصعب بن الزبير : عبد الرحمن بن جندب عن كعب هذا يقول

تجعلنا يا رب كمن قد  فال –يارب أنا وفينا يقصد أنه وفي بالبيعة ليزيد :(( يقول

 .فهذا من عجب الدنيا  )١٩( ))-وأصحابه ) عليه السالم(يعني الحسين  -غدر

وكذا الحال بالنسبة ألمرأة مالك بن النسر الكندي التي صرحت باستياءها 

أسلب :(( فقد عنفته وقالت له ) عليه السالم( سالب برنس الحسين .من فعل زوجها

 .)٢٠( ))أخرجه عني  بن بنت رسول اهللا تدخل بيتي

أما بيت عبيد اهللا بن زياد فقد بلغ به األستياء حداً كبيرا وال ننسى أن زياد        

عليهم (والعارفين تماماً بحق أهل البيت ) عليه السالم(والدهم كان من قادة علي
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،وأول المستاءين مرجانه ام عبيد هللا بن زياد فقد وصفها )٢١(ومنزلتهم  )السالم

عليه (بأنها أمرأة صدق فلما وصلها خبر قيام أبنها عبيد اهللا بقتل الحسينالطبري 

) ٢٢())ويلك ماذا صنعت ؟ وماذا ارتكبت (( استاءت وعنفت ابنها بقولها)لسالما

يا خبيث قتلت ابن بنت رسول اهللا ؟؟ ال ترى الجنة  ((رواية أنها قالت له وعلى 

واهللا لوددت أانه (( وكذلك الحال بالنسبة ألخيه عثمان بن زياد الذي قال  )٢٣(" ))أبدا

ليس من بني زياد رجل إال وفي أنفه خزامة إلى يوم القيامة وان حسيناً لم يقتل 

  .)٢٤( ))فواهللا ما أنكر عليه ذلك ابن زياد

  ردوود األفعال للقبائل الكوفية قبل وبعد معركة الطف     -ب

كوفية فلعلنا نذكر بعض الشواهدعلى سبيل الحصر تؤكد ذلك أما القبائل ال

الغليان المتأرجح بين هوى الدنيا وحب زخرفها وبين نصرة الحق ممثالً بعترة 

ممزوجاً باالأنتصار لألعراف التي تأبى الذل أولها ) صلى اهللا عليه واله (النبي 

ا علموا أنه حبسه حصار قبيلة مذحج قبيلة هاني بن عروه لعبيد اهللا بن زياد لم

  .                )٢٥(فخدعهم بتسكين ثائرتهم حتى تفرقوا فقام بقتله ورميه من أعلى القصر

) عليه السالم(والثاني ثورة قبيلة األزد في الكوفة أثر دخول رأس الحسين 

الشريفة بقضيبه وشتمه له ) عليه السالم(على ابن زياد وقيامه بنكت شفتي الحسين 

ف وكان فأنتصر له أعمى األزد عبد اهللا بن عفي) عليه السالم(ر المؤمنين بيه أميوأل

لما رد عليه ردا شجاعا أفحمه فيه غير آبه بسطوته ) عليه السالم(من شيعة علي 

ان الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن والك وأبوه يابن ( �وطغيانه فقال له

األمر الذي حعل ابن زياد ) صديقين مرجانة اتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بكالم ال

) يا مبرور(ذه وقتله فانتخى بشعار قبيلتهم يستشيط غضبا فأمر جالوزته بأخ

فانتصرت له القبيلة وكان الرحمن بن مخنف كبيرهم جالس فوثبوا على الشرطة 

لكنهم تمكنوا من قتله بعد ذلك بل وأمر  . وحصل بينهم تناوش حتى أنتزعوه منهم

وهذا أول اشتباك شعبي يحصل بعد معركة )  ٢٦( به في السبخة بالكوفةابن زياد بصل

  .الطف 
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وقد سبق موقف عبد اهللا بن عفيف موقف فردي مشابه للصحابي زيد بن 

ألنه ) عليه السالم (أرقم الذي طلب من ابن زياد ان يرفع قضيبه عن ثنايا الحسين 

يراه  أن إالصلى اهللا عليه وآله يقبلهما فما منع ابن زياد من قتله (رأى جده النبي 

ام الناس الذين تناقلوا كالمه ، فما صمت بل خرج يتحدث امشيخ كبير قد خرف

قتلتم ابن  نتم يامعشر العرب العبيد بعد اليوم ،أملك عبد عبدا فاتخذتم تلدا : ((وهو 

فاطمة وأمرتم ابن مرجانة ، فهو يقتل خياركم ويستعبد شراركم فرضيتم بالذل 

  . )٢٧( ))فبعدا لمن رضي بالذل 

رارة الحقد كل ذلك آثار أجتماعية تمخضت عن ثورة الطف اججت ش

 .الكوفي المتأصل في نفوسهم ضد بني أميه فهي كالشرارة التي تستعر في الهشيم

  .هذا بالنسبة لحال اهل الكوفة العامة والقادة وما حصل في بيوتاتهم

أما في الحجاز فال اجل من أمر عبد اهللا بن الزبير واستياءه كثيراً من فعل 

منه إعالن أمره والبيعة له فخطب فيهم بني أميه وأزالمهم حتى أن الناس طلبت 

 :قائالً 

لقد أختار الحسين ) عليه السالم(رحم اهللا حسيناً واخزى قاتل الحسين ((

الحياة الكريمة على الحياة الذميمة افبعد الحسين نطمئن على هؤالء القوم ونصدق 

بالليل قيامه  قولهم ونقبل لهم عهدا؟ ال وال نراهم لذلك أهل اما وهللا لقد قتلوه طويالً

كثيراً في النهار صيامه احق بما هم فيه منهم وأولى به في الدين والفضل اما واهللا 

ما كان يبدل بالقراَن الغناء وال بالبكاء من خشية اهللا  الحداء وال بالصيام شرب 

 -يعرض بيزيد –الحرام وال بالمجالس في حلق الذكر الركض في تطالب الصيد 

اليه أصحابه فقالوا له أيها الرجل اظهر بيعتك فأنه لم يبق  فسوف يلقون غيا فقام

ينازعك هذا األمر وقد كان يبايع الناس  –)عليه السالم(بعد استشهاد الحسين -أحد

  .)٢٨())ال تعجلوا : سراً ويظهر أنه عائذ بالبيت فقال لهم 
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  :ردود األفعال الشعبية في الشام بعد معركة الطف: ثانيا 

  :البيت األموي الحاكمموقف أمراء  -١

 أما في الشام فلم يختلف الوضع كثيراً عما هو عليه في باقي األمصار

أخو مروان  )٢٩(هو يحيى بن الحكم) علية السالم(اإلسالمية فكان أول راثي للحسين

بطست ) عليه السالم(بن الحكم الذي تمثل ببيت شعري حال رؤيته لرأس الحسين 

  :ل بيت النبوة وبقية األصحاب  عليه فقال يزيد لدى دخول السبايا من آ

  ة        من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغلأدنى قرابلهام بجنب الطف       

                  سمية أمسى نسلها عدد الحصى      وابن رسول اهللا ليس له اليوم من نسل     

  .) ٣٠(فضربه يزيد على صدره وقال له اسكت ال أم لك 

أخر لما دخلت  هند بنت عبد اهللا بن عامر بن كريز زوجة يزيد   ثم موقف 

رأس الحسين بن : (( معولة نادبة لما سمعت خبر دخول السبايا الهاشميات فسألته

فاطمة عندك  يا يزيد فقال نعم فاعولي عليه وحدي على بن بنت رسول اهللا 

أن أول عزاء فكان من تصاريف القدر  )٣١())وصريحة قريش عجل عليه ابن زياد

وهذا يعني أن  يزيد هو الذي أمر بإقامة  اقيم في بيت يزيد) عليه السالم(للحسين 

  .العزاء والنواح  

علماً أن عبارة يزيد هذه محاولة من األقالم األموية دفع التهمة عنه بقتل 

والحقيقة خالف هذا فقد كان يزيد اآلمر المباشر بقتل الحسين ) عليه السالم(الحسين

: كأنها اذن فأرة يقول فيها )٣٢(أرسل رسالة إلى والي المدينة الوليد بن عتبة  لما

ليس فيه رخصة حتى يبايعا اما بعد فخذ حسيناً وعبد اهللا بن الزبير أخذاً شديداً ((

أمر غير مباشر للوالي بأخذ البيعة بشتى الطرق وإن )) شديداً((وكلمة )٣٣())والسالم

 .كان القتل احدهما 
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) ٨(لما خرج من مكة الى العراق يوم) عليه السالم(قف آخر للحسين ثم مو 

لماذا )( صلى اهللا عليه واله ( الحجة يوم التروية فسأله الناس يا بن رسول اهللاذي 

وهي داللة على أن  )٣٤( )لو لم نعجل ألخذنا) عليه السالم(بالخروج فأجاب عجلت

للعراق لكي ال يحصل اشتباك يزيد أرسل من يقوم بتصفيته في مكه قبل أن يصل 

رجال من أعوان ) ٣٠( مباشر بينهما وهذا ما حصل فعال فقد دس يزيد مع الحاج

  .) ٣٥( )عليه السالم (بني أمية وأمرهم باغتيال اإلمام الحسين 

 موقف عامة الناس والصحابة في الشام بعد المعركة  - ٢

فيهم فكان أحد شواهده لما أما الموقف الشامي لعامة الناس والذي اثر نفسياً 

وكل ظنه أنهم خوارج او من سبي ) عليه السالم(من اإلمام السجاد  دنا شيخ شامي

الحمد هللا الذي أهلككم وأمكن األمير :( الترك والديلم فصار يشتمهم ويتهكم ويقول 

منكم فكان البد لإلمام من رفع الغمامة عن عينيه الرشاده الى جادة الحق 

التمويهات اإلعالمية التي غسل بها يزيد افكار أهل الشام فقال له والصواب ورفع 

قل ال أسألكم عليه أجرا اال { :اقرأت  :فقال بلى،:ياشيخ أقرأت القران فاجاب 

واعلموا ان ماغنمتم من  {وقوله  }وات ذا القربى حقه {وقوله  }المودة في القربى 

لى قد قرأت  كل ذلك فقال فقال ب }شيء فان هللا خمسه وللرسول ولذي القربى 

اإلمام فنحن القربى ياشيخ في هذه اآليات ثم قرأ عليه آية التطهير وأكد له انهم اهل 

البيت الذين خصهم اهللا بهذه اآلية فأقسم عليه الشيخ باهللا ان كانوا هم فقال االمام 

ان وحق جدنا رسول اهللا انا لنحن هم ، من غير شك فما ك) : عليه السالم (السجاد 

: من هذا الشيخ المغتر والمغيب الفكر إال أن وقع على أقدام اإلمام يقبلهما ويقول 

وذلك هو االنتصار  –أبرأ اليك ممن قتلكم وتاب على يديه مما فرط في القول معه 

  .) ٣٦(وبلغ يزيد  فعل هذا الشيخ وقوله فأمر بقتله  –بعينه 

وهو (ة األسلمي برزثم موقف آخر للصحابي زيد بن األرقم وقيل أبو  

لما رأه ) عليه السالم(الذي طلب من يزيد رفع قضيبه عن ثنايا الحسين )األرجح

يستخف ويشمت ويضربه في فيه وكان ضمن الحضور في مجلس يزيد لما دخلت 
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له أرفع قضيبك عن شفتي الحسين : الرؤوس والسبايا عليه في قصره بالشام فقال 

خذ أاما لقد ((:يلثمهما وعلى رواية )  عليه واله صلى اهللا(اهللا فطالما رأيت رسول .

،  يرشفهما) صلى اهللا عليه واله (قضيبك من ثغره مأخذاَ فطالما رأيت رسول اهللا 

ء يوم القيامة وابن زياد شفيعك ويجيء هذا يوم القيامة ومحمد نك يا يزيد تجيأ  أما

أبي برزة سحبا من فأمر بأخراج ) ٣٧())وسلم شفيغه  -واله –صلى اهللا عليه 

   .) ٣٨(القصر

وموقف ثالث للرجل الشامي الذي طلب السيدة فاطمة لتكون أجيرة وجارية 

عنده فلما عرف منزلتها ومكانتها قبح فعل يزيد واثني على األسرة الطاهرة فقام 

في المسجد األموي معرفاً ) عليه السالم(ثم خطبة اإلمام السجاد  .)٣٩(.يزيد بقتله

الطاهرة ومشيداً بنسبهم مما أدى الى ارتجاج الناس حتى خشي يزيد الفتنة باألسرة 

والثورة فعجل بمسير الركب الحسيني واعادتهم إلى المدينه لكي ال ينقلب األمر 

كل ذلك أدى إلى استثارة النفوس وغليان الناس وكثرة المعارضة .)٤٠(وباالً عليه

  .نيلدولة األموية فسقط الفرع السفيافكانت الشرارة التي حرقت ما تبقى من هشيم ا

على حركات المعارضة األموية )يا لثارات الحسين(أثر شعار:ثالثا 

   : وإسهامها في سقوطها

    :  في المدينة المنورة -١

ستياء موا ذلك األجوظلت النفوس تغلي حقداً واستياًء ومرارة حتى تر

المتالحقة  والثوراتواقع تمثل في حركات المعارضة السياسية  إلىوالغليان النفسي 

 األساسليكون محركهم )) الحسين يالثارات(( شعار ينرافع أميةطيلة حكومة بني 

نار ثوراتهم ضد حكومة الظلم  تخباو راراً وحماساً كلما كبوا صوالذي يزيدهم ا

ذلك الوضع  علىوالذي سنركز به الشق الثاني من البحث وذلك هو  والجور

تلك ها وأول.سياسية إلى إحداثالذي ترجموه  األمصار اإلسالميةالنفسي لعامة 

 .)٤١(م٦٨٢/ه٦٣ الحادثة الشنيعة الثانية من عمر حكم يزيد اال وهي مأساة الحرة
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يد وكان فيهم عبد اهللا بن حنظلة بن يزلما وفدوا على  ةالمدين أهل أنومختصرها 

 أنهمشرب الخمر ومع بجاهر يهناك يالعب القرود و يدزرأوا يف لالغسيعامر  أبي

ك لسيل المالئكة عن ذغبالهدايا لكنهم قاموا بخلعه ولما سئل ابن  محملينعادوا 

  .)٤٢())هم بلجاهدته  –ثمانية  اوكانو –اال بني هؤالء  أجدوهللا لولم (( :قال

 اهشخص ثم عزلوا والي ألفوكانوا أميه خرجوا بني أفة المدين أهلفوثب 

الى  أمرهميزيد وخالفة واسندوا  وا عيبسفيان واظهر أبيعثمان بن محمد بن 

يا قوم  اتقوا اهللا فو اهللا ((:د اهللا بن حنظلة الذي بايعهم على الموت وخطب فيهم بع

نه رجل ينكح أما خرجنا على يزيد حتى  خفنا ان نرمى بالحجارة من السماء 

الجيشان وانتهى  هثم تواج )٤٣())ويشرب الخمر ويدع الصالة األوالد أمهات

 بأهلارتكبها جيش يزيد  عما لحق ذلك من فضائ إلىبانتصار الجيش الشامي 

ثم  واألطفالوقتل الرجال والصبيان  األموالوانتهاب  األعراض من هتك المدينة

من  اإلسالموما هو من واسمه مسلم ( من نجا من القتل بايع مسرف بن عقبه 

  .راً صبيقتل وإال  –عبيد ليزيد  أي –خول  أنهمالجيش الشامي على أمير  )شيئ

علي بن الحسين زين العابدين  اإلمام إال األمر العظيم وما نجا من ذلك  

إال يمسه بسوء سيما وانه  مسلم بن عقبه يزيد قد أوصى الذي كان  )عليه السالم(

به  استجاريات لما الهاشم األمويات إلىنه ضم أعمل رفيع المستوى ذلك بقام 

ما واألحقاد متناسياً ففعل مترفعاً عن الثارات  )٤٤(وانتخاه لذلكن بن الحكم مروا

لما وصل كتاب يزيد ،  )السالم هعلي(قتل الحسين  ىعلمن التحريض فعله مروان 

  . )السالم هعلي(ي المدينة يطلب منه الحصول على البيعة له من الحسين والإلى 

رتكب أ بمأساة احداثها وفضائع ما) م٦٨٢/ـه٦٣(كانت الحرة سنه  وهكذا

في كل دوله  رنطر خثان دق في والية يزيد بن معاوية لتشكل ناقوس اسفيناً فيها 

 أفعالهمبسقوطها ولو بعد حين فكرهتهم النفوس واشمأزت من  أمية ايذاناًبني 

  .الرعية 
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  مكةفي    -٢

تخذ أة وفيها عبد اهللا بن الزبير الذي مك إلىوال زلنا في حال الحجاز لنسير 

وهي  إلى ضالته أالاً ينهل منه ليصل منبع )عليه السالم(ستشهاد الحسينأمن 

رة بقيادة الحصين بن مالحكومة ودست الحكم فسار نفس الجيش الشامي لكن هذه ال

في حرب الحسين ضمن  باشتراكهذلك الرجل الذي سود سجله  )٤٥(نمير السكوني

ليكون قائداً  استباحة المدينةبن عقبة في  لمسرف كان نائب  ثمصفوف ابن سعد 

 إلخراجوضرب الكعبة بالمنجنيق  )بعد وفاة مسرف هذا(ةمك حاصرللجيش الذي 

األمصار الذي بايعته جميع منها و بالبيت الحرام الزبير الذي كان عائذاً عبد اهللا بن

ات على دونصب المجانيق والعرا ةالحصين بمك أحاطام فقد عدا الش اإلسالمية

استارها وتهدمت  وقعتو )٤٦(النار والنفط فاحترقت الكعبةاألحجار البيت ورمي مع 

هذا حرم اهللا الذي كان : بأهل الشام فقال  الليثيخطب عبيد اهللا بن عمر األبنية و

أهل الشام فصاح الشاميون ا ي يأمن فيه الطير والصيد فاتقوا اهللا الجاهليةمننا في أم

حترقت ا على ذلك حتى زالواالطاعة الطاعة الكر الكر الرواح قبل المساء فلم ي

عدد الصخور التي يرمون بها الكعبة والمتحصنين بالمسجد الحرام  وكان) ٤٧(الكعبة

   .)٤٨(عشرة اآلف صخرة في اليوم

احترقت من شرارة  فأكدوا أن أستار ألكعبةالسيوطي والديار بكري  أما

  .)٤٩(وكان معلقا في الكعبة إسماعيلكبش الذي فدى اهللا به النيرانهم وسقفها وقرنا 

بقية المحرم ل الشام وعبداهللا بن الزبير أهلوكانت تلك المناوشات بين  

) م٦٨٣/هـ  ٦٤ (سنه األولمن شهر ربيع  أيام )٣(مضت  أذاحتى  كلهوصفر 

لما جاءهم خبر  األخرربيع  ذلك إلى مستهل واستمر وحرقوا قبالمجانيقذفوا البيت 

 انتهاكهالذي لم يحرز من عمر حكومته سوى بغض النفوس له بعد  )٥٠(هالك يزيد

  .والبغي ه بالحرام والمنكرهرتاجالنفوس الطاهرة وم هالحرمات وقتل
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  :في البصرة  -٣

 إطاللهالبد لنا من  أميةمن حكم بني  أموية أخرىصفحة  إلىننتقل  أنوقبل 

تجاهه يد ال سيما رد الفعل الشعبي زالعربية بعد وفاة ي األمصارسريعة في حال 

  .بمصريه الكوفة والبصرة وضع العراق  وخاصة

وكان -بن حريثو فلما كان ابن زياد يذهب للبصرة يستخلف عليها عمر

وسجنهم قبل ) السالم هعلي(رئيس شرطته ومعاونه في مالحقة انصار الحسين

اهللا بن زياد ريثما يصطلح الناس على  البصرة لعبيد أهلفلما بايع  -كربالءوصوله 

حد رؤوس أي نيدعوه لبيعته لكن يزيد بن رويم الشيباحريث ابن  إلىكتب  )٥١(أمي

البيعة إنما  ةوال في ابن مرجان أميهال حاجة لنا في بني (( :الجيش الكوفي قال 

ابن  أمية وإمارةالكوفة والية بني  أهلفخلع )) -زالحجا أي ألهل –الحجر ألهل

عي شبث بن رب( وهم رؤوسهم فقال بعض أميراينصبوا لهم  أن وأرادوازياد 

بتأميره هموا  عمر بن سعد يصلح لها فلما) األشعثر ومحمد بن أبجبن  اروحج

 نار وربيعة والنخع حتى دخلصنساء همدان وغيرهن من نساء كهالن واالنأقبلت 

اما : ويقلن ) عيه السالم(المسجد الجامع صارخات باكيات معوالت يندبن الحسين 

علينا فبكى الناس واعرضوا  أميرايكون  أن أرادابن سعد بقتل الحسين حتى  يرض

وبايعوا البن خلف الجمحي بن  أميةعن عمر فاصطلحوا على عامر بن مسعود بن 

  . )٥٢(الزبير

  :في الكوفة    -٤

مروان بن  إلىبانتقاله  يمروان إلى أمويحتى انتقل الحكم  ومكث هذا الحال

تعاني الجور والظلم تنشد  -الشيعة  سيما -بن أمية واألمة  العاص أبيالحكم ابن 

فعادوا للتحرك ) عليه السالم(وار الحسين ثوسيد ال األحراربي ايها دالخالص وها

بالنخيلة الفترة المحن والسجون والتشرد والتهجير فاجتمعوا هذه في  أكلتهم أنبعد 

يالثارات (( ارشعن للمسير الى أهل الشام للطلب بدم الحسين رافعيهـ هو ٦٥سنة
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٣٠ 

وفزعوا إلى خمسة نفر وهم سليمان بن صرد ) ٥٣(وتكاتبوا على ذلك ))الحسين

اعة بن شداد الخزاعي والمسيب بن نجبة الفزاري وعبد اهللا بن وآل التميمي ورف

البجلي وعبد اهللا بن سعد بن نفيل وكان سليمان ممن كاتب الحسين ثم تخلف عنه 

فخرجوا في أربعة آالف كوفي يطلبون دم الحسين والثأر له فالتقاؤهم عبيد اهللا بن 

زياد بعين الوردة وكان أمير الجيش الشامي من قبل حاكم بني امية الجديد مروان 

هـ  ٦٥كثير ممن معه من في شهر ربيع اآلخر سنة بن الحكم فقتل سليمان و

سنة ) ٩٣(م وكان مقتله على يد يزيد بن الحصين بن نمير وله من العمر٦٨٤/

  .)٥٤( وحمل رأسه ورؤوس بقية القادة إلى مروان بن الحكم

وهكذا كان المحور األول لتحرك الشيعة هو محاولة سليمان بن صرد هذه 

جيش الشام أن يتحرك بأتجاه الشام تنفيذاً لخطة  فيما لو قدر له االنتصار على

فيما لو كان قد قدم الكوفة لتثبت ان العدو المركزي هم أهل ) عليه السالم(الحسين 

الشام أماعبد اهللا بن مطيع والي ابن الزبير وشراذم قادة جيش عمر بن سعد فمع 

لدرجة أنهم أسهموا بأفشال ذلك المخطط إال أن الشيعة ال يستهدفونهم با

هكذا انتهت ثورة شيعية أخرى بعد عدم تحقيق النصر المادي على )٥٥(األساس

أرض الواقع لكنها دقت ناقوس خطر جديد للدولة األموية وزادت من حنق النفوس 

  ) .عليهم السالم(عليهم واشمزاز القلوب منهم السيما الشيعة وأتباع أهل البيت 

بعد فشل المحور األول تحرك لكن هذه الهزيمة لم تفت في عضد هؤالء ف

المحور الثاني في خط الشيعة السياسي أال وهو ظهور المختار بن عبيد الثقفي على 

مسرح األحداث السياسية فقد بقي في الكوفة ولم يشترك مع التوابين الن له مهمة 

أخرى إال وهي تنظيم بقية الشيعة واعدادهم للثورة على عبد اهللا بن الزبير ثم 

ليصرح باطروحته الفكرية في استكمال  )٥٦(ـ)م ٦٨٥/ه٦٦( وفة سنةنهض بالك

ر حكم النبي المشروع الحسيني في الثأر له أوال ومحاولته إقامة الحكم العادل نظي

في الكوفة وكان هذا على حساب  )٥٧()عليه السالم(وحكم علي) صلى اهللا عليه واله(

عليهم (نظرية عبد اهللا بن الزبير واطروحته الفكرية ومواقفها المعادية ألهل البيت 
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محمد بن الحنفية  خاصة بعد قيامه بمحاصرة الهاشميين وخاصة)٤٨( )٥٨()السالم

فأرسل المختار جيشاً رفعاً شعار .وعبد اهللا بن العباس ليضرم عليهم الحطب

 . )٥٩(فتمكنوا من انقاذهم)) الحسين يالثارات((

وأيضا على حساب نظرية األمويين الفكرية وقد أرسل جيشاً لمواجهة عبيد 

وأرسل )٦٠(اهللا بن زياد والحصين بن نمير فقتلهما في نهر الخازر بالموصل

  . ) ٦١()عليه السالم(رؤوسهما إلى اإلمام زين العابدين بن الحسين 

ان كل الثورات المعارضة لبني أمية رفعت  والغريب وكما قدمت سابقاً 

ليكون يعسوبها في استقطاب المريدين والمؤيدين وان )) يالثارات الحسين ((شعاراً 

كانوا بعيدين جداً في ثورتهم عن قضية الحسين ومفاهيم ثورته أو على األقل ليس 

ا الشعار من مبادئ ثورتهم أخذ الثأر سيما عبد اهللا بن الزبير نفسه الذي رفع هذ

لكنه كان عدواً لدوداً ألهل البيت يدل  ) ٦٢(فقط لكي تتقبل الناس ثورته ويحقق مآربه

على ذلك ما قدمناه من شواهد أعاله فضالً عما سنذكره هنا فقد كان أمراء كتائب 

جيش واليه عبد اهللا بن مطيع لمواجهة المختار هم أنفسهم أمراء كتائب جيش عمر 

  ) .عليه السالم(سين بن سعد في مواجهة الح

فلما صارت حرب الشوارع بين جيش المختار وأهل المدينة بعث عبد اهللا 

وقواده أن يكفي كل رجل ) اشراف القبائل كما تسميهم المصادر(بن مطيع إلى 

إلى كندة ) وهو حادي الركب الحسيني إلى يزيد(منهم ناحيته فبعث زجر بن قيس 

سالم وبعث الحارث بن رويم ويكنى أبا وبعث شمر بن ذي الجوشن إلى جبانة 

وليت شعري )٦٣(جوشن الى جبانة مراد أما شبث بن ربعي فبعثه إلى أماكن أخرى

لمواجهة ) عليه السالم(كيف سولت نفس ابن الزبير استعمال رجال قتلوا الحسين 

حتى أن ابراهيم بن األشتر قائد جيشه قال ) يالثارات الحسين (رجل رفع شعار

ك تعلم انا غضبنا ألهل بيت نبيك وثرنا لهم فانصرنا على من قتلهم وتمم اللهم أن"

  .) ٦٤("لنا دعوتنا
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٣٢ 

ومع أن الحرب متعبة ألنها جرت بين سكك الكوفة وأحياءها إال أن الفتح تم 

لجيش المختار، وانتهت المعارك بقتل البعض كشمر بن ذي الجوشن وعمر بن 

البعض اآلخر كشبث بن ربعي ومحمد بن سعد وحكيم بن الطفيل وآخرين وهرب 

االشعث وحميد بن مسلم الى مصعب بن الزبير أما ابن مطيع فأخرج إلى الحجاز 

  .)  ٦٥(حيث عبد اهللا بن الزبير

هـ ٦٧إال أن ابن الزبير اعد العدة للتخلص من المختار وكان ذلك سنة 

جميع قادة م فاعد جيشاً بقيادة أخيه مصعب والي البصرة لمواجهته ضم ٦٨٦/

فضالً عن المهلب بن أبي صفرة  بل ) عليه السالم(الجيش الذين حارب الحسين 

ضم حتى من كان شيعة لعلي أمير المؤمنين أمثال األحنف بن قيس وغيرهم 

كثيرين فالتقى الجيشان وجرت بينهما وقعات كثيرة انتهت بحصار المختار وقتله 

 ممن )٥٧) (٦٧(آالف من جيشه )٨(هماأما ابن قتيبة فجعل )٦٦(بل قتل سبعة االف

تحصنوا بالقصر صبراً بمشورة من عبد الرحمن بن محمد بن األشعث حتى الم 

الناس جميعاً مصعب على ذلك ومنهم عبد اهللا بن عمر بن الخطاب في كتاب عنفه 

واهللا لو قتلت عدتهم غنما من تراث أبيك لكان ذلك (( فيه وقبح فعله وقال له

  . )٦٨))(سرفا

ومع أنه ميدانيا أنتصر ابن الزبير على المختار لكنه واقعا كان كيزيد لم 

يحقق نصرا بل العكس،فقد استثار فعلهم غضب األمصار واستياءها فاستفاد منه 

عبد الملك بن مروان الذي ضرب عصفورين بحجر واحد وتخلص من أحد اخطر 

ي تواجه معهم وقضى أعداءه وهو المختار بيد العدو الثاني وهو آل الزبير الذ

عليهم في العراق لما قاد جيشاً بنفسه  لمواجهة مصعب وتم تصفيته ثم أرسال 

أشهر حتى ) ٧( الحجاج لعبد اهللا بن الزبير الذي الزال عائذاً بالحرم فحاصره

وهنا فقط استذكر ) ٦٩(وصلبهضربت الكعبة ثانية وهذه المرة على يده ثم تم قتله 

بوجه الظلم والجور لما دخل لوالدته السيدة أسماء بنت أبي الحسين ووقفته الشجاعة 

  :فقال) عليه السالم(بكر فذكرته بالحسين 



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول (العشرون  الحادي العدد 
٣٣ 

   للمجتمع الكوفي والشامي اثناء وبعد الطفشعبيةردود األفعال ال

  ) ٧٠(تأسوا فسنوا للكرام التأسيا        إن األلى بالطف من آل هاشم          

ولما مست الدرع والمغفر قالت له ما هذا صنيع من يريد ما تريد، فنزعها  

وهي تحمسه وتذكره باهله وعشيرته لما قالت له ال يلعبن بك صبيان بني أمية 

فعش كريما ومت كريما  فتواجه مع جيش الحجاج وضربت حجارة ال يعرف 

رم المكي مصلوباً راميها ثم احتوشته سيوف بني أمية فقتلوه ونصبه الحجاج بالح

سنين محاوالً اذالل السيدة أسماء بالطلب منه انزاله حتى وصلت مقولتها أما آن 

  .)٧١(لهذا الراكب أن ينزل فعدها تنازالً وطلباً منها فانزلوه ودفنوه

واستمرت الثورات الشيعية وغير الشيعية تتخذ من الحسين ونهضته في 

حتى أولئك الذين ثاروا لتضارب  االمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعاراً

المصالح واألهواء مع بني أمية مع أنهم كانوا من أعوانهم المخلصين ال سيما ثورة 

الذي مر ذكره في ثورة المختار لكن ما يفيد  )٧٢(عبد الرحمن بن محمد بن األشعث

موضوعنا هنا هو انضمام قراء ومحدثي الكوفة السيما ابرز الشيعة ومنهم كميل 

 )٧٣(من القراء ٥٠٠ياد وعامر الشعبي وسعيد بن جبير لهذه الثورة فقد انضم بن ز

ألن القلوب امتألت حقداً وغيضاً من جور بني امية وظلمهم وتعطليهم الحدود 

وإرهاق الناس بالضرائب وعسف الوالة وكانت بين الجيشين وقعات كثيرة تارة 

غلبة لجيش بني امية بقيادة ينهزم الحجاج وأخرى ينهزم ابن األشعث حتى كانت ال

على ابن االشعث والقراء وقتل )م ٧٠٢/هـ  ٨٣(الحجاج في دير الجماجم في سنة 

منهم مقتلة عظيمة ومن نجا من القتل طلب منه الحجاج ان يشهد على نفسه الكفر 

  .) ٧٤(فمن أبى قدمه للسيف

كل  هكذا هي لغة الجبارين من بني أمية ووالتهم بل هي لغة الجبارين في

عصر والطغاة في كل وقت يسكتون االفواه الناطقة بالحق بالقتل متصورين أنهم 
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بهذا يتخلصون منهم ولكنهم من حيث ال يعلمون يخلدونهم ويرفعونهم ويبقون على 

  .ذكرهم ويجعلونهم قدوة لكل األحرار والثائرين

 ونعود لثورات الشيعية مرة أخرى لعل أهمها ثورة زيد بن علي بن الحسين

  .)٧٥)(م٧٣٩/ه١٢٢( في زمن هشام ابن عبد الملك سنة

فقد ذكر البالذري أن زيداً كتب إلى اآلفاق كتاباً يصف فيه جور بني أمية 

ال تقولوا خرجنا غضباً لكم :( وسوء سيرتهم وحثهم على الجهاد ودعاهم إليه وقال 

عليه ( فكان بهذا يعكس ثورة ومنهج جده الحسين" ولكن خرجنا غضباً هللا ودونه

في الثورة على يزيد لعل ذلك ينعكس في المبادئ التي بايع الناس عليها ) السالم

ادعوكم الى كتاب اهللا وسنة نبيه وجهاد الظالمين والدفع عن : "زيداً فقال لهم 

المستضعفين وإعطاء المحرومين وقسم هذا الفيء على أهله ورد المظالم وإقفال 

ونصرنا  –في الثغور بعيداً عن أهلها وعيالها يعني الجنود المجمرة  -المجمرة 

فبايعه الناس على هذا لكن الغلبة العسكرية  أهل البيت على من نصب لنا الحرب

كانت دوماً لجيش بني أمية سيما وإنه ثار أيضا في الكوفة فلم يسلم من الوشاه 

م واستشهد رضوان اهللا عليه ودل أحد الغلمان عليه فاخبر والي العراق الغشو

الظلوم يوسف بن عمر فاستخرجه وصلبه بكناسة الكوفة ولم يسلم من ذلك كل من 

  . )٧٦(نصره وساعده فقتل النساء وقطع اآليادي وهدم البيوت

ثم ما لحق ذلك من طلب هشام بن عبد الملك بأن يشخص كل من كان  

بالعراق من بني هاشم الى المدينة خوفاً من خروجهم وكتب إلى عامله هناك بأن  

يحبس أناسا منهم هناك وإن يعرضهم  في كل أسبوع مرة ويقيم لهم الكفالء على 

، حيث جعل العباسيون )٧٧()أي جعلهم تحت االقامة الجبرية (أن ال يخرجوا منها 

  .)٧٨(في الحميمة ليكونوا قريبين من أنظار الحكام األمويين في الشام
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٣٥ 

   للمجتمع الكوفي والشامي اثناء وبعد الطفشعبيةردود األفعال ال

كل هذه األفعال زادت من نقمة الرعية عامة والعراقيين على وجه  

الخصوص من هذه الحكومة فتعاونوا مع كل معارض وثائر لعلهم ينجحون في 

ين تمركزوا في مرو عاصمة إسقاطهم فتم لهم ذلك على يد دعاة بني العباس الذ

حيث العيون األموية نوعاً ما بعيدة عنهم كما أن لسياسة عمر بن عبد  )٧٩(خراسان

العزيز السلمية تجاه الرعية سيما في األنتقال بين المدن والهجرة سمحت للكثرين 

خاصة القبائل الشيعية الذين هجرهم زياد الثقفي إلى هناك ) ٨٠(باألستقرار هناك

صب جيش المسودة العباسية فنجح نقباءهم أالثني عشر مع أبي سلمة فكانوا ع

من ترتيب األمر حتى زحفوا من مرو الى العراق والشام فاسقطوا الدولة )٨١(الخالل

أيضا ليكون معولهم األساس في القضاء ) يا لثارات الحسين(األموية رافعين شعار 

جل تطبيق مبادئ هذا الشعار على قتلته وانتقاماً آلل البيت ليس ذلك فحسب بل أل

ولو نظرياً واال فهو (من أنكار الجور والظلم واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

استغالل ظرف فحسب كما ال يخفى على أحد ومما ال مجال للتوسع فيه ألنه ليس 

  .)٨٢( )هـ١٣٢(وكان ذلك سنة  ،)موضوع البحث
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٣٦ 

  الخاتمة

األفعال والمساجالت والمواقف الشجاعة  استعرضنا في هذا البجث ردود

التي حصلت في بعض أمصار الدولة العربية اإلسالمية سيما العراق والشام أثناء 

عليه (معركة الطف أوبعدها من قبل أفراد لم يخشوا في اهللا وفي نصرة الحسن 

لومة الئم لدرجة أنهم لم يفكروا في ) ان اضطر لذلك(ه او سيفه بلسان) السالم 

جة تلك المواقف الشجاعة وسطوة الحاكم الظالم فاستشهدوا ونالوا سعادة الدنيا نتي

  .واآلخرة  

عليهم (بوالية أهل البيت  وللن كنا نرى أشخاصا دفعهم إيمانهم العميق

وحبهم الخالص لهم لذلك فاألغرب أن نرى نفس المواقف أو أشجع من ) السالم

او  وا زوجات القادة او األمراعآخرين محسوبين على معسكر الخصم سواء أكان

المغتصبين للحق فضال عن بعض صحابة رسول اهللا حتى حكام بني أمية الضالمين 

  ,ممن عاصروا األحداث ) صلى اهللا عليه وآله  (

ولم تنحصر تلك المواقف في المجتمع الكوفي فحسب بل انسحبت على كافة 

  ,األمصار اإلسالمية السيما الحجاز 

الشق األول في البحث فالشق الثاني كان في استعراض آثار والن كان هذا  

تلك المواقف والردود على استثمار الطاقات واآلراء المعارضة للحكومة األموية 

فأنتجت حركات وثورات  في كافة أمصار الدولة اإلسالمية كالمدينة ومكة والكوفة 

يا (أال وهو شعار  والبصرة استمدت قوتها من شعار رفعته خدمة للحسين وثأرا له

ية فأسهمت في ليكون القشة التي قصمت بظهر الدولة األمو) لثارات الحسين

  ).ـ ه١٣٢(اسقاطها سنة 

  

  



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول (العشرون  الحادي العدد 
٣٧ 

   للمجتمع الكوفي والشامي اثناء وبعد الطفشعبيةردود األفعال ال

  الهوامش

، ١٦٢، ١٦١، ١٥٦سامي البدري ، الحسين في مواجهة الضالل األموي ص) ١(

 ،، شذرات من فلسفة تاريخ الحسين؛ الصدر، محمد صادق١٦٣،١٦٤

  . ١٠٩،١١٥ص

يتجلى هذا في حركات المعارضة األموية التي رفعت شعار يا لثارات الحسين ) ٢(

: إلسقاط حكومة بني أمية وللمزيد حول ثورات المعارضة األموية جميعا يراجع 

، ص  ٣٢٥ -٢٩٣،ص  ٣ابن األثير، الكامل في التاريخ ، تح علي شيري ، مج 

ير ،البداية ؛ ابن كث ٣٥٠ -٢٤٧، ٤، مج  ٤٢٤،  ٤١٥ -٤٠٣، ٣٧٠ -٣٦٦

- ٢٦٧ص ،٩ج ،٢٣٥-٢٢٣، ٢١٧ -٢١٥، ١٧٣ -١٢٩ص  ، ٨والنهاية ،ج

- ١٤٣لك ،ص ؛ بيضون ،ابراهيم ، من دولة عمر إلى دولة عبد الم٢٦٨

ة األموية وقيام الدولة ، سقوط الدولعبد العزيز، ؛ الثعالبي٣٢٦-١٩٩،٢٤٧

نهال   ،لشرابيواألحداث التي سبقتها ؛ ا ، الدولة االمويةيوسف ،؛ العشالعباسية

، تاريخ األمم محمد ؛الخضري بك،والبارودي ،هديل، تاريخ الخالفة األموية

، تاريخ الدولة األموية ،دار طقوش ، محمد سهيل ؛)الدولة األموية(اإلسالمية 

  ، ٢٠٠٦ ٥النفائس ، ط

  .  ١٣٣، ٧١ابن قتيبة ، االمامة والسياسة ، ص) ٣( 

لموسوي، شرف الدين، النص ؛ ا ١٤٢،  ١٣٤ن، ص.ابن قتيبة، م) ٤(

   . ٣٥٤ص ،واالجتهاد

ابتداء من األسباب مروا ) عليه السالم ( وللمزيد حول مجريات ثورة الحسين  )٥(

الدينوري،  :  ها بمجريات اإلحداث حتى نهايتها المأساوية مما ال يحصى عده ومن
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٣٨ 

 ؛ ابو٤٦٧،  ٣٨٢ / ٥؛ الطبري ، تاريخ ، ج ٢٦٢, ٢٤٣ص . األخبار الطوال

صفة  ،؛ ابن الجوزي ١١٩ -٩٦البيين ، ص ، مقاتل الطالفرج األصفهاني

 ١٤، ج؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق٣٨٧ -٣٨٦، ١٢١ص/ ١ج، الصفوة

؛ ابن  ٣٢٥-٢٩٣ص/  ٣؛ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، مج ٢٦٠-١١١ص/

غبر ؛ الذهبي ، العبر في خبر من  ١٧٣-١٢٩ص/ ٨، البداية والنهاية ، جكثير

 ١؛ ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،ج ٤٤ص ص/ ١،مج

الدولة (؛ شلبي ، أحمد ، التاريخ االسالمي والحضارة اإلسالمية ، ٦٩-٦٦،ص 

، ثورة االمام الحسين في المصنفات ؛ التميمي ٢٠٢-١٩١ص  ،)٢األموية ج

  . صى عددهم وغيرها مما اليح١،٢٠١٤المصرية في القرن العشرين ،ط

؛  ٥/٤٣٣لطبري ، تاريخ ، ج؛ا٢٤٩ص / ٢، تاريخ اليعقوبي ، جاليعقوبي) ٦(

يتجلى هذا في قول عمرو بن الحجاج المذحجي (  ٢١٩، ص المقرم، مقتل الحسين

قاتلوا من مرق عن الدين وفرق الجماعة :الزبيدي وكان امير ميمنة جيش ابن سعد 

ه الحسين عليه السالم ووضح له فوبخ -يشبهه بالخوارج وحاشاه من ذلك  -

، وقعة ؛ابو مخنف.....)ار تذكره المصادروللناس خبث افكارهم وتمويهاتهم في حو

  .   ١٠٣-١٠٢؛ محمد رضا ، الحسن والحسين ،ص ٢٥٧الطف ، ص 

  .٢ينظر هامش ) ٧(

  . ٤٣٣ -٥/٤٣٢، تاريخ ، جالطبري)٨(

 /٣مج ، في التاريخ؛ ابن األثير، الكامل ٤٣١ -٥/٤٣٠تاريخ ،ج ،الطبري)٩(

  .٣٠٧ -٣٠٥ص

  . ٥/٤٤٨تاريخ ،ج الطبري ،)١٠(



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول (العشرون  الحادي العدد 
٣٩ 

   للمجتمع الكوفي والشامي اثناء وبعد الطفشعبيةردود األفعال ال

، ٤٣٤، ٤٢٧/  ٥، تاريخ ، ج؛ الطبري٢٥٦، األخبار الطوال،ص الدينوري) ١١(

٤٤١،٤٤٥  

ي التاريخ ، مج ؛ ابن األثير ، الكامل ف٤٠٥ص /٣، أنساب ، ج البالذري) ١٢(

، )تاريخ كربالء صرأو مخت(، محمد مصطفى ،مدينة  الحسينص ؛ آل كليدار/ ٣

  ،؛ ابو مخنف١٤٥، ص ؛ الصدر،محمد باقر، الحسين يكتب قصته األخيرة٦٢ص 

  .٢٧٣وقعة الطف ، ص 

اتفق البالذري والدينوري والطبري على اسمه المرقع بن ثمامة األسدي )١٣(

واألول ارجح واختلفوا جميعا في المكان ) موقع بن تمام(وذكره محمد آل كليدار 

وهي احتمال ) وهي من قرى المدينة(ي انه الربذةفقال الدينور الذي نفي اليه

وانها مكان في البحرين بينما قال الطبري انها ) الزارة ( بعيد،وذكرها البالذري ب

الزرارة أما ال كليدار فقال انها زوارة ، واألرجح انها زرارة كما ذكر الطبري 

؛ األخبار ٤١١ص/٣اف جأنساب االشر: ينظر . لورودها كذلك في كتب المعاجم 

؛ ١٣٥ص/٣؛ ياقوت الحموي ،معجم البلدان،ج٤٥٤ص/٥الطوال ؛تاريخ الطبري،ج

  . ٦٠آل كليدار ،مدينة الحسين ،ص 

، ١٠٤،١٠٦، ١٠١ص  ،الطوسي ، رجال الطوسي، تح محمد جواد القيومي) ١٤(

 ،،الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيديةاليمني ،حميد بن أحمد

 ،؛ الزنجاني ،ابراهيم ، وسيلة الدارين في أنصار الحسين٢١١،١٦٦،٢١١ص/١ج

؛السيد الخوئي ،معحم رجال ١٨٢،١٩٠، ١٧٧، ١٣٩،١٦٧، ١٠٥،١١١ص 

؛آل كليدار ، السيد محمد مصطفى ، مدينة الحسين أو  ٣٥٠ص/  ١٩الحديث ،ج

، ٥٥، ٥٤، ٥٢، ٤٧،٥١، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٦٢، ص  ١مختصر تاريخ كربالء ، ط

على التوالي ؛ محمد باقر الصدر ، الحسين يكتب قصته  ٦٠،٦١، ٥٨، ٥٦
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٤٠ 

؛ ؛شمس الدين ،  ١٨١-١٨٠، ١٧٧، ١٧١، ١٥١، ١٤٧ - ١٤٥رة ، ص األخي

، ١٠٢، ١٤٢،٩٠الشيخ محمد مهدي ، أنصار الحسين ، تح سامي الغراوي ، ص 

١٢٤،١٢٧، ١١٨،١٢١  .  

  . ٤٥٠ص/٥ن ، ح.م ،الطبري )١٥(

  . ٥/٤٥٥تاريخ ، ج ؛الطبري ،٤١١ص /  ٣، أنساب ، جالبالذري)١٦(

  . ٤٣٣ ،٥/٤٣٢تاريخ،ج الطبري ،) ١٧(

  . ٥/٤٣٣الطبري ، تاريخ ،ج)١٨(

  . ٥/٤٣٣الطبري ، تاريخ ،ج)١٩(

  . ٥/٤٤٨الطبري ، تاريخ ،ج)٢٠(

دراسة في /األسر االموية التي لم تتول الخالفة ,كفاية طارش ,العلي :ينظر) ٢١(

  . ٤٤-١١ص ،)ـه٦٥٦-٤١(أحوالها االجتماعية واالدارية والسياسية والفكرية 

،بل والغريب ان ابن زياد يعلم تماما  ٤٨٤، ٥/٤٦٧،ج، تاريخ الطبري) ٢٢(

ويصرح بأن يزيد فاسق وانه ارتدب فعال موبقا كبيرا بقتله ابن بنت رسول اهللا 

على حد قوله مع هذا أعماه حب الدنيا عن الحق واآلخرة ينظر ، الطبري ، نفس 

  .٤٨٤-٤٨٣،ص  ٥المصدر ،ج

ياد ؛ ابن األثير ،الكامل احداث تاريخ دمشق في ترجمة ابن ز: ابن عساكر ) ٢٣(

في ترجمة  ٣٠٨/ ٢تهذيب التهذيب ج: في مقتل ابن زياد ؛ ابن حجر ٦٧سنة 



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول (العشرون  الحادي العدد 
٤١ 

   للمجتمع الكوفي والشامي اثناء وبعد الطفشعبيةردود األفعال ال

ترجمة  ٢٦٥ص / ١٢؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج )عليه السالم (الحسين 

  .  ١٣٠؛ الحكيم ،محمد سعيد ، فاجعة الطف ، ص) عليه السالم ( االمام الحسين 

  . ٥/٤٦٧،ج الطبري ، تاريخ)٢٤(

  .٥/٣٦٧الطبري ، تاريخ ،ج) ٢٥(

؛  ٤٥٩-٤٥٨ص /٥، تاريخ ،ج؛الطبري٤١٣ص/  ٣ي، أنساب ، جالبالذر)٢٦(

-٣٠٢الطف ، ص ؛ ابو مخنف ، وقعة١٤٤/  ٥ابن أعثم الكوفي ، الفتوح ، ج 

، ثورة االمام الحسين في المصنفات المصرية في القرن ؛ التميمي ،هادي٣٠٣

  .٢٧٦-٢٧٥العشرين ، ص 

 - ٤٥٦ص /  ٥؛ الطبري ،تاريخ ، ج٤١٣-٤١٢/ ٣البالذري ، أنساب ، ج) ٢٧(

سبط ابن الجوزي ، تذكرة ؛  ٢٦٠ري ، األخبار الطوال،ص ؛ الدينو٤٥٧

؛ الشيخ المفيد ، ٣٠٩ص / ٣؛ الذهبي ،سير أعالم النبالء ، ج٣٢٦ص  ،الخواص

سير  ؛ الذهبي ، ٢٥٢؛ الشيخ الطوسي ،األمالي ، ص ١١٤ص /٢،ج االرشاد

؛ ٧٥ص /  ٧؛ ابن حجر ، فتح الباري ، ج ٣٠٩ص / ٣أعالم النبالء ، ج 

، اما ابن عساكر فقد أورد رواية مشابهة ٢٧٥التميمي ، ثورة االمام الحسين ،ص 

لكن صاحبها كان الصحابي أنس بن مالك الذي كان ضمن الموجودين بمجلس ابن 

زياد ينكت ثنايا ابي عبد اهللا فصار ابن ) عليه السالم(لما دخل رأس الحسين زياد 

الشريفة ويقول انه كان لحسن الثغر األمر الذي جعل انس ينتفض ليغيض ابن زياد 

واهللا ألسوؤنك لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يقبل موضع ((بعبارة فقال 

،وعلى رواية ٢٣٥ص / ١٤ينظر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج )).قضيبك من فيه 

اما واهللا لقد سمعت رسول اهللا صلى اهللا ((أرقم  قال البن زياد اخرى ان زيد بن 
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٤٢ 

عليه وآله يقول للحسن اللهم اني استودعكه وصالح المؤمنين فكيف حفظكم لوديعة 

 ٢٣٦-٢٣٥ص / ١٤ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، ج: ينظر)). رسول اهللا 

  .واألصح انه زيد بن أرقم 

  . ٤٧٥،  ٥/٤٧٤الطبري ، تاريخ ،ج)٢٨(

الفصل الرابع ،ترجمة يحيى بن الحكم ،أطروحة األسر االموية :تنظر)٢٩(

  . ٤٤٩-٤٤٦ص، وأشعاره

،  ٥/٤٦٠؛ الطبري ، تاريخ ،ج٤٢١ص /  ٣البالذري ،أنساب األشراف ، ج)٣٠(

اهللا ليس لها  وبنت رسول((:، وقد ورد عجز البيت الثاني باختالف  فقيل  ٤٦١

 /٨؛ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ٣٢٢ص / ٣، الكامل ،مج ؛ ابن األثير))نسل

والرأي ( ن أم الحكم ؛ وقد نسب البيت عند الهيثمي إلى عبد الرحمن ب ١٦٤ص 

  .١٩٨/  ٩مجمع الزوائد ، ج : ، ينظر )األول أرجح

  . ٥/٤٦٥الطبري ، تاريخ ،ج)٣١(

  . ٣٣٨ص /٥الطبري ،تاريخ ، ج)٣٢(

  . ٥/٣٣٨الطبري ، تاريخ ،ج) ٢٦)(٣٣(

؛ ١٨٠ص/  ٨؛ ابن كثير، البداية والنهاية ، ج ٥/٣٨٥الطبري ، تاريخ ،ج)٣٤(

  .١٢٤الحكيم ، فاجعة الطف ، ص

، سليمان بن ؛ القندوزي الحنفي٢٤٩ص/ ٢اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج)٣٥(

؛ )خروج الحسين من مكة ٥٩ص/٣هيم، ينابيع المودة لذوي القربى، جابرا



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول (العشرون  الحادي العدد 
٤٣ 

   للمجتمع الكوفي والشامي اثناء وبعد الطفشعبيةردود األفعال ال

/  ٤٥ر الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ، ج ، محمد باقر، بحار األنواالمجلسي

  . ٩٩ص 

مقتل  ،؛الخوارزمي١٠٠على قتلى الطفوف ص ، اللهوف ابن طاووس) ٣٦(

  . ٣٢٢-٣٢١ص ؛ المقرم ،مقتل االمام الحسين ، ٦٩- ٦٨ص /٢الحسين ، ج

 ابن ؛٤٦٥، ٥/٣٩٠ج تاريخ، ؛الطبري،٤١٦ص / ٣البالذري،أنساب،ج)٣٧(

شهر أشوب ، مناقب آل أبي  ؛ ابن ١٦٨،  ١٦٤ص/ ٨، جيةكثير، البداية والنها

ولترجمة الصحابي ٢١/ ٢، أسد الغابة، ج؛ ابن األثير ٢٦١ ٢٦٠،/ ٣طالب، ج 

  .  ٣٠٠-٢٩٨ص/٤أبي برزة ينظر ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج

، اللهوف قي قتلى الطفوف ، ص ؛ ابن طاووس١٥٠/ ٥ابن أعثم، الفتوح ، ح)٣٨(

١٠٥  .  

  . ٣٢٨؛ المقرم ، مقتل الحسين ، ص ٥/٤٦١ي ، تاريخ ،جالطبر)٣٩(

  . ٤٦٥،  ٥/٤٦٣الطبري ، تاريخ ،ج)٤٠(

، ٥/٤٧٨؛ الطبري، تاريخ ،ج ١٧٧، ١٦٥/ ١ابن قتيبة، االمامة والسياسة، ج)٤١(

/  ٣وج الذهب ، ج ؛ مر ٢٦٤، ٢٦٣، ص ؛المسعودي، التنبيه واالشراف ٤٩٨

ص  /؛الموسوي ، النص واالجتهاد ١٩٥، ص ؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء ٦٣ص 

٣٥٥-٣٥٤.  

؛ ٥/٤٨٠؛ الطبري، تاريخ ،ج ٢٣٧خليفة بن خياط، تاريخ، )٤٢(

  .٦٤-٦٣ص  /٣ج ،المسعودي،مروج

  . ٣/٦٣؛ المسعودي ، مروج ،ج ٤٨٣،  ٥/٤٨٢الطبري ، تاريخ ،ج)٤٣(
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 كفاية طارش العلي.د.م.أ

٤٤ 

-٢٥٠ص/  ٢، ج؛اليعقوبي، تاريخ٥/٢١٥الكبرى ،جابن سعد ،الطبقات ) ٤٤(

 ،؛ ابن قتيبة٣/٦٤، مروج ،ج؛ المسعودي ٤٨٣،  ٥/٤٨٥تاريخ ،ج ،ي؛الطبر٢٥١

  .١/١٧٧االمامة والسياسة ، ج

 /٥ ،ج الطبري، تاريخ ؛١٨٨ص /٢اإلمامة والسياسة،ج ابن قتيبة،)٤٥(

  .٤٩٩-٤٩٦ص

؛ ٣/٦٥؛ المسعودي، مروج ،ج٢/١٨٨ابن قتيبة، االمامة والسياسة، ج)٤٦(

  . ٤٩٩،  ٥/٤٩٦تاريخ ،ج ،الطبري

  .٢٥٢ -٢٥١ص/٢اليعقوبي ، تاريخ ،ج)٤٧(

،األئمة األثنى عشر، سيرة ؛ آل ياسين٣٥٥النص واالجتهاد ،ص ،الموسوي)٤٨(

  .٣٦٨ص /  ١وتاريخ ، ج

  . ٩، ص؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء ٢/٣٠٣الديار بكري، تاريخ الخميس ج) ٤٩(

  .٤٩٩،  ٥/٤٩٨الطبري ، تاريخ ،ج)٥٠(

 ٣/٧٤،٧٥؛ المسعودي ، مروج ،ج٥٠٥-٥٠٤،  ٥/٥٠٣،ج الطبري ، تاريخ)٥١(

حيث ذكر ان أشراف البصرة ومنهم األحنف بن قيس وقيس بن الهيثم ومسمع بن 

  .مالك العبدي بايعوا عبيد اهللا بن زياد وتبعهم أهل البصرة في باديء األمر

  . ٣/٧٥؛ المسعودي ، مروج ،ج٥٠٤،  ٣/٥٢٩الطبري ، تاريخ ،ج)٥٢(

 ، ؛ المسعودي٣٧٤-٦/٣٦٣؛ البالذري ، انساب ،ج ٥/٥٥٢اريخ ،جتالطبري،)٥٣(

  .٣/٢٢؛ ابن خلدون ، العبر ، ج ٣/٨٢مروج ،ج



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول (العشرون  الحادي العدد 
٤٥ 

   للمجتمع الكوفي والشامي اثناء وبعد الطفشعبيةردود األفعال ال

 ،، مروج؛ المسعودي ٦٠٩،  ٥٩٧،  ٥٩٦، ٥/٥٨٣، تاريخ ،جالطبري)٥٤(

  . \٨٤،  ٣/٨٢ج

  ٢٧١سامي البدري ، الحسين في مواجهة الضالل األموي ، ص )٥٥(

  . ٢٧١ن ، ص . م )٥٦(

، ؛البدري ٨٧ -٣/٨٥، ، المسعودي، مروج٦٦ – ٧/ ٦، تاريخ ، جالطبري)٥٧( 

  .٢٨٢الحسين ،ص

، سامي البدري ، الحسين في مواجهة ؛٢٦١ص /٢اليعقوبي ، تاريخ ، ج)٥٨(

  ٢٨٣ص

لمسعودي، ؛ ا ٧٧ – ٦/٧٥؛ الطبري ،ج ٢٦٢-٢٦١/ ٢اليعقوبي ، تاريخ )٥٩(

؛  ٣/٣٦؛ابن خلدون ،العبر ، ج٤/٦٦، معجم البلدان ، ؛ ياقوت ٧٣ -٣/٦٩مروج 

؛ آل ياسين ،األئمة االثنا عشر سيرة ٦٨٥صائب عبد الحميد ، تاريخ اإلسالم ص 

  ٣ص / ١وتاريخ ، ج

؛ المسعودي ،  ٩٣ -٦/٨٦؛ الطبري ، تاريخ ، ٦/٤٢٦البالذري ،أنساب ،ج )٦٠(

، ؛ ابن خلدون ، العبر  ٤/١٢١؛ الذهبي ، سير أعالم النبالء ،  ٨٥/ ٣مروج ، 

  ٢٣/  ٣ج

لكنه  ٨٥/  ٦؛ المسعودي ، مروج ج ٢/٢٥٩، تاريخ اليعقوبي ، اليعقوبي)٦١(

ذكر أن المختار بعث الرؤوس إلى ابن الزبير ؛ صائب عبد الحميد ، تاريخ اإلسالم 

  ٦٩٨-٦٩٥السياسي والثقافي ، ص



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 

 كفاية طارش العلي.د.م.أ

٤٦ 

ص /٣البالذري ،أنساب اإلشراف ، ج ؛٢٦١ص / ٢تاريخ ،ج/اليعقوبي )٦٢(

في حبسه البن الحنفية وتضييقه على العلويين ؛ اليعقوبي سيما ٤٨٣-٤٧١

؛ صائب عبد الحميد ، تاريخ ٤٧٥- ٤٧٤ص / ٥تاريخ ،ج ؛الطبري ، ٢/٢٦١ج

  .٦٨٧-٦٨٣االسالم ، ص 

  . ٩٩،  ٤٦-٤٤، ٣٠ -٢٦،  ١٨ص / ٦ج –الطبري ، تاريخ )٦٣(

  .٢٨٧؛سامي البدري ، الحسين، ص٦/٢١تاريخ ،ج  الطبري ،)٦٤(

  .٦٦-٥٤،٥٧،٦٢-٤٣،٤٤،٥١،  ٤٢ص/ ٦، تاريخ ، ج الطبري)٦٥(

  .لكنه قال ستة اآلف ال سبعة  ١١٦-٦/٩٣الطبري ، تاريخ ج)٦٦(

  .٢/١٩٨اإلمامة والسياسة ، ج)٦٧(

  . ١١٣-١١٠،١١٢-٦/١٠٨الطبري ، تاريخ ، ج)٦٨(

؛ ابن قتيبة ، اإلمامة ١٩٢-١٦٢،١٨٧- ٦/١٥١الطبري ، تاريخ ،ج )٦٩(

  ١٧٥-١٧٤- ٩٣- ٢/٩١؛ المسعودي ، مروج ،  ٢٠٢ – ٢/٢٠١والسياسة 

 ،البالذري:، ينظرئل هو مصعب بن الزبير وهو األرجحوقيل ان القا )٧٠(

 ،، االمامة والسياسة؛ ابن قتيبة١٩٢-١٨٩/ ٦؛الطبري، تاريخ ج٩٢ص/٧ج،أنساب

  . ٩٨-٣/٩٦؛ المسعودي ، مروج ج٢٠٣- ٢٠٢/ ٢ج 

- ٢/١٩٢،١٨٩، جي، تاريخ؛ الطبر٢/٢٠٣، االمامة والسياسة ابن قتيبة)٧١(

  .١٠٥-٩٤،١٠٢-٩٢ص /٢٠ابن أبي الحديد ،شرح نهج البالغة ،ج ؛١٩٠



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول (العشرون  الحادي العدد 
٤٧ 

   للمجتمع الكوفي والشامي اثناء وبعد الطفشعبيةردود األفعال ال

-٦/٣٣٤تاريخ ،ج  الطبري ، ؛٢٧٩-٢٧٧/ ٢تاريخ ،ج ،اليعقوبي)٧٢(

٣٥٧، ٣٥٠، ٣٤١،٣٤٦ .  

  ٣٣٤؛ سامي البدري ، الحسين ، ص ٢٢٢-٢١٦خليفة بن خياط ، تاريخ )٧٣(

؛ ٤٢٣-٤٢٢/ ٨؛البالذري ،أنساب ،ج ٢٢٢ -٢/٢٠٥، ج  ، اإلمامةابن قتيبة)٧٤(

 /٢، ج، المسعودي ، مروج ٣٨٣ -٣٥٧، ٣٥٠ -٦/٣٣٤الطبري ، تاريخ ، ج

  ،؛ سامي البدري١٠٠-٩٥ص  / ٣؛ مجهول ، العيون والحدائق ،ج١١٢-١١٠ص

  . ٧٠٠ -٦٩٨؛ صائب عبد الحميد ، تاريخ اإلسالم، ص ٣٣٤ -٣٢٠الحسين ، 

ص / ٣؛ البالذري ، أنساب ، ج٣٢٦-٣٢٥ص /  ٢يخ ، ج اليعقوبي ، تار)٧٥(

 - ١٨٠، ١٧٣-٧/١٦٠؛ الطبري ، تاريخ ، ج٤٣٢-٤٢٢ص / ٨،ج٤٣٤-٤٣١

 /٣مجهول ، العيون والحدائق ،ج ١٧١-٣/١٧٠؛ المسعودي ، مروج ، ج١٩١

؛ صائب عبد الحميد ، ٣٣٩-٣٣٨؛ سامي البدري ، الحسين ، ص١٠٠-٩٥ص

 -٣٧٩ضري بك ، تاريخ األمم اإلسالمية ، ؛ الخ٧٢٠ -٧١٠تاريخ اإلسالم، ص

  .٢٨٩؛ يوسف ، الدولة األموية واألحداث التي سبقتها ، ص  ٣٨٠

  . ١٨٩-٧/١٨١؛الطبري ، تاريخ ،ج ٤٣٤-٤٣٣ص/ ٣،أنساب ،جالبالذري)٧٦( 

، ؛ اليعقوبي ، تاريخ٤٣٣-٤٣١، ٤٣٠ -٤٢٧ص / ٣، أنساب ،جالبالذري)٧٧( 

  .٣٢٦-٢/٣٢٥ج

؛الهمداني ، مختصر ١١٣-٤/١٠٥،١٠٨،١١٠،١١٢،ج ،أنسابالبالذري)٧٨( 

الرحيم ، الواحد، العصر  ٢٨٦، ص١٩٩٨، دار احياء التراث العربيكتاب البلدان

  . ٣٤العباسي في عصرهم االول ،ص



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 

 كفاية طارش العلي.د.م.أ

٤٨ 

كان الدعاة من القبائل العربية فمن خزاعة سلمان بن كثير ، مالك بن  )٧٩(

بن قريط ، ... من قبيلة تميم ، ، طلحة بن زريق ،  زياد بن صالح و ...الهيثم

كان معطبة بن شبيب ..عيسى بن كعب ومن .. ابوعيينة موسى بن كعب ، القاسم 

( الطائي ومن قبيلة شيبان ابو داوود وخالد بن ابراهيم الذهبي ومن قبيلة بجيله 

ينظر الرحيم العصر العباسي . ومن بني حنيفة ، فضالً من الموالي) اسلم بن سالم

اما دعاة خراسان فكانوا عكرمة السراج وسليمان بن  ٢٤الول ص في عصرهم ا

عبد : كثير وحروب بن عثمان الدلفي وابن مسلم الخراساني وكثير الكوفي ينظر

  .  ٢٧الرضا جياد ،العباسيون في عصرهم األول ، ص 

محاضرات  /؛الخضري  ٣٨٦، ٥/٣٨٤، الطبقات الكبرى ، ج ابن سعد)٨٠( 

 ٧٠٨ – ٧٠٧تاريخ االسالم ، ؛عبد الحميد ، . ٣٧٢ص

  . ٢٨عبد الرضا ، العباسيون في عصرهم االول  ، ص )٨١( 

، الدينوري ، االخبار الطوال  ٢٩٢/  ٢ابن قتيبة ، االمامه والسياسة ج )٨٢(

؛ المسعودي ، مروج ،ج  ٤٣٥ -٤٣٢ص / ٥، الطبري ، تاريخ،ج  ٣٦٩ -٣٦٦

؛مغنية ،محمد ٢٠٥-٣/١٩٩؛ مؤلف مجهول ، العيون والحدائق ،ج ٢٠٥/  ٢

  . وغيرها كثير ١٣٦-١٣٤جواد ، الشيعة والحاكمون ، ص 

  

  

  

  



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول (العشرون  الحادي العدد 
٤٩ 

   للمجتمع الكوفي والشامي اثناء وبعد الطفشعبيةردود األفعال ال

  المصادر والمراجع 

  ـ) ه  ٦٣٠ت ( عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني : ابن األثير   

  ،، دار احياء التراث العربي ١، تحقيق علي شيري ، ط الكامل في التاريخ -١

 ) . ٢٠٠٤/ ١٤٢٥( ،) لبنان  –بيروت (

، )لبنان / بيروت ( أسد الغابة في معرفة الصحابة ، نشر دار الكتاب العربي ، -٢

 ).     بال _ طهران / انتشارات اسماعيليان (

  )   ـه٣٦٥ت (األصفهاني ، ابو الفرج علي بن الحسين بن محمد االموي 

بيروت (ار المعرفة ،  ، د ١، طشرح وتحقيق السيد أحمد صقر ،مقاتل الطالبيين -٣

 ) .م  ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦( ، )العراق/ بغداد ( تاب العربي ، ، دار الك) لبنان/ 

  ) ـه٦٥٦ت (ابن ابي الحديد ، عبد الحميد بن هبة اهللا المدائني 

 .) م١٢٥٨- ه ١٣٧٨(، دار احياء الكتب العربية، القاهرة ،شرح نهج البالغة -٤

  ) ـه٢٧٩ت( البالذري ، أحمد بن  يحيى بن جابر

 ،١رياض زركلي ، ط. سهيل زكار ود.، حققه وقدم له د أنساب األشراف -٥

/ بيروت (،  سات في دار الفكر للطباعة والنشربإشراف مكتب البحوث والدرا

 ) .لبنان 

  ) .هـ  ٥٧٩-٥١٠ت ( ابن الجوزي ، جمال الدين أبي الفرج ، 

دار  ،٣ط ،اللحام، ضبطها وكتب هوامشها إبراهيم رمضان وسعيد صفة الصفوة -٦

 ).م٢٠٠٢-ـه١٤٢٣(،)لبنان - بيروت  (الكتب العلمية ،

  



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 

 كفاية طارش العلي.د.م.أ

٥٠ 

  ـ) ـه ٨٢٥ت (، احمد بن علي بن محمد ،ابن حجر العسقالني

 .م١٩٨٤لبنان ، / ، دار الفكر ، بيروت  ١تهذيب التهذيب ، ط -٧

/ بيروت( ،،طبع ونشر دار المعرفة٢ط ،فتح الباري في شرح صحيح البخاري -٨

 ).لبنان

  )ـه٨٠٨(، ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد المغربي ، ابن خلدون

، تحقيق االستاذين خليل )المسمى بتاريخ ابن خلدون(العبر وديوان المبتدأ والخبر -٩

،أبو عمر خليفة بن خياط بن شباب خليفة بن خياطشحاذة وسهيل زكار 

  )  ـه٢٠٤(العصفري ،

  ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  ٢، تحيق أكرم ضياء العمري ، طتاريخ خليفة - ١٠

    ) .م  ١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧( 

  ) هـ  ٥٦٨ت (الخوارزمي ، أبو المؤيد الموفق بن أحمد المكي أخطب خوارزم  

،  ٤ط ، تحقيق العالمة الشيخ محمد السماوي ،)عليه السالم(مقتل الحسين -١١    

  ) . م٢٠٠٧/  ـه١٤٢٨(تصحيح دار أنوار الهدى ، 

  الديار بكري ، حسين بن محمد بن الحسن ،

تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس،مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع،  -١٢   

  ). بال/بيروت(

  ) . ـه ٢٨٢ت ( الدينوري ، أبي حنيفة أحمد بن داود 

،  مراجعة جمال الدين الشيال ، ٢األخبار الطوال ، تحقيق عبد المنعم عامر ،ط  -١٣   

  ) . ـ ه١٣٧٩( مكتبة الحيدرية ،  قم ، انتشارات ال



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول (العشرون  الحادي العدد 
٥١ 

   للمجتمع الكوفي والشامي اثناء وبعد الطفشعبيةردود األفعال ال

  ) هـ  ٧٤٨ت ( الذهبي ، شمس الدين أحمد بن عثمان بن قايماز ، 

، نشر مؤسسة الرسالة ، ٩سير أعالم النبالء ، تحقيق شعيب االرناؤوط  ، ط - ١٤

  ) . هـ  ١٤١٣( ، ) لبنان / بيروت (

دار الفكر ،   ، باشراف مكتب البحوث والدراسات في ١، طبرالعبر في خبر من غ - ١٥

  ) .١٩٩٧/ هـ ١٤١٨( ، ) لبنان / بيروت (

  )  ـه٦٥٤ت ( سبط ابن الجوزي ،  

  ) . م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥( ،)لبنان / بيروت ( دار العلوم ، ،١تذكرة الخواص، ط -١٦  

  ). ـه ٢٣٠ت (ابن سعد ،محمد بن سعد بن منيع البصري ،

  ) م  ١٩٨١( الطبقات الكبرى ، دار صادر ، دار بيروت ،  - ١٧

  ) ـه٩١١ت( السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،

  ) .هــ ١٤٠٨/ بيروت ( لكتب العلمية ، تاريخ الخلفاء ، دار ا – ١٨

  ) ـه٥٨٨ت ( ابن شهر اشوب ، رشيد الدين ابو جعفر محمد بن علي ،

  ) . هـ  ١٣٧٦( مناقب آل أبي طالب ، المطبعة الحيدرية ،  - ١٩

  )  ـه٧٦٤ت ( الصفدي ، صالح الدين خليل بن أيبك ، 

فى ، دار احياء التراث ، وزكي مصطبالوفيات ، تحقيق أحمد األرناؤوطالوافي  – ٢٠

  ) . م٢٠٠٠ط  ( العربي ، 

  ) هـ  ٦٦٤ت ( ،ابي القاسم علي بن موسى بن جعفر ، رضي الدين ابن طاووس

  ) .هـ  ١٤٢٣/ ايران ( ، الناشر أنوار الهدى ،  ٢اللهوف في قتلى الطفوف ،  ط - ٢١



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 

 كفاية طارش العلي.د.م.أ

٥٢ 

  ) هـ  ٣١٠ -٢٢٤( الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير ، 

مصر (، دار المعارف ،   ٥تاريخ الطبري ، تحقبق محمد أبو الفضل ابراهيم ، ط  - ٢٢

  ) .م  ١٩٩٢/ 

  ) هـ ٣٨٥ -٤٦٠ت ( الطوسي ، أبو جعفر محمد بن الحسن ، 

  . )ـه١٤٠٤( ، قم الدراسات اإلسالمية مؤسسة البعثة، دار الثقافة،قسم األمالي -٢٣ 

  ،، مؤسسة النشر اإلسالمي ٤األصفهاني ، ط، تحقيق جواد القيومي رجال الطوسي  - ٢٤

  ) . هـ ١٤٢٨( قم ، 

  ابن عساكر ، أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي  

هـ  ١٤١٥( ،) لبنان / بيروت( ، تاريخ مدينة دمشق، دار الفكر للطباعة والنشر - ٢٥

  ) . م ١٩٩٥/

  )  ١٠٨٩ت ( ابن العماد الحنبلي ، أبي الفالح عبد الحي 

 ،)لبنان/ بيروت ( للطباعة والنشر، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الفكر  -٢٦ 

  ) . م ١٩٩٤/ هـ  ١٤١٤( 

  )هـ ٢٧٦ت (ابن قتيبة ، أبي محمد عبد اهللا بن مسلم الدينوري ، 

  ) .م ٢٠٠٩/ بيروت ( ر الكتب العلمية ، ،طبعة جديدة ، دا ٣اإلمامة والسياسة ط -٢٧  

  ) ـه١٢٩٤ت ( القندوزي ، الشيخ سليمان بن إبراهيم الحنفي ، 

، نشر ١، طل أشرف الحسيني، تحقيق السيد علي جماينابيع المودة لذوي القربى -٢٨  

  ـ)  ـه١٤١٦( دار األسوة ، 



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول (العشرون  الحادي العدد 
٥٣ 

   للمجتمع الكوفي والشامي اثناء وبعد الطفشعبيةردود األفعال ال

  ) .هـ  ٧٧٤- ٧٠٠ت ( ، عماد الدين أبي الفدا إسماعيل ابن كثير

البداية والنهاية ، خرج أحاديثه أحمد بن شعبان بن أحمد ومحمد بن عيادي بن  -٢٩  

  ) .م  ٢٠٠٣/ ـه ١٤٢٣( ، القاهرة ،  ١عبدالحليم ، ط

  ) . ـه١١١١ت( المجلسي ، محمد باقر ، 

المصححة ، طبع    ٢بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ، ط – ٣٠    

  . م  ١٩٨٣، ) لبنان / بيروت ( ،  ونشر مؤسسة الوفاء

  مجهول ، مؤلف 

  ،بغداد ،مطبعة بريل/ ، يطلب من مكتبة المثنىلعيون والحدائق في أخبار الحقائقا -٣١  

  ) .م  ١٨٧١( 

  )١٥٧ت(أبو مخنف ، لوط بن يحيى األزدي الغامدي الكوفي ،

مركز الطباعة ، ٣وقعة الطف ، تحقبق الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي ، ط -٣٢  

  ).  ـه١٤٣١(والنشر للمجمع العالمي ،ايران ، 

  ) .هـ ٣٤٦ت ( المسعودي ، أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ، 

، المكتبة ، اعتنى به وراجعه كمال حسن مرعيمروج الذهب ومعادن الجوهر -٣٣   

  ) . م  ٢٠٠٧/  ـه١٤٢٨(، ) لبنان / بيروت ( العصرية ، 

اوي، دار ، عنى بتصحيحه ومراجعته عبد اهللا إسماعيل الصنبيه واإلشرافالت -٣٤  

  ) .بال سنة طبع / مؤسسة نشر ينابيع الثقافة ، قم  (، الصاوي للطباعة والنشر

  المفيد ، الشيخ محمد بن محمد بن النعمان البغدادي 



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 

 كفاية طارش العلي.د.م.أ

٥٤ 

  ، ، قم) معليهم السال(اد في معرفة حجج اهللا على العباد، مؤسسة آل البيتاالرش -٣٥  

  ) . ـه١٤١٤(

  الموسوي ، عبد الحسين شرف الدين 

  ) . ٢٠٠١/ ـه١٤٢٢( ،  ١النص واالجتهاد ، ط -٣٦  

  الهمداني ، أبو بكر أحمد بن محمد   

  ) . م ١٩٩٨/ بيروت ( ، مختصر كتاب البلدان، دار إحياء التراث العربي -٣٧  

  ) ـه ٨٠٧ت ( الهيثمي ،علي بن أبي بكر ، 

  ) .م ١٩٨٨( ،)لبنان / بيروت( ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب العلمية -٣٨  

  ياقوت الحموي ، شهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي الرومي البغدادي 

  ) . بال / بيروت ( معجم البلدان ، دار صادر ،  -٣٩  

  ) .  ـه٢٩٢كان حيا سنة( بن واضح  اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب

  ـه ١٤٢٥،  ١تاريخ اليعقوبي ، ط -٤٠  

  اليمني ، حميد بن أحمد 

  الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ، تحقيق المرتضى بن زيد المحطوري  – ٤١  

  ) .م ٢٠٠٢/  ـه١٤٢٣(، مكتبة مركز بدر العلمي والثقافي،صنعاء ،الحسني     

  

  



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول (العشرون  الحادي العدد 
٥٥ 

   للمجتمع الكوفي والشامي اثناء وبعد الطفشعبيةردود األفعال ال

  عالمراج

  البدري ، السيد سامي 

  ) .ـه ٢٠٠٦( ،)العراق/ بغداد( ، ١الحسين في مواجهة الضالل األموي، ط- ٤٢

  بيضون ، ابراهيم 

  ) . م  ٢٠٠٦/  ـه١٤٢٧( ، قم ،  ١من دولة عمر الى دولة عبد الملك ،ط - ٤٣

  البوهاللة ، حسين نعمة ابراهيم 

  ) . م٢٠١٠/ـه١٤٣١(ن،،ايرا١أنصار االمام الحسين من غير الهاشميين، ط - ٤٤

  ، هادي عبد النبي التميمي

،دار البصائر ، ١ثورة االمام الحسين في المصنفات المصرية في القرن العشرين ،ط - ٤٥

  ).م ٢٠١٤ -ـه١٤٣٥(العراق ،

  الثعالبي ، عبد العزيز 

  سقوط الدولة األموية وقيام الدولة العباسية ، تقديم وتحقيق حمادي الساحلي  - ٤٦

  ) .م  ١٩٩٥( ، ) لبنان / بيروت (، الغرب االسالمي دار     

  جياد ، عبد الرضا حسن 

  ، ) العراق /النجف( ،١العباسيون في عصرهم االول ، ط -٤٧  

  ) .م ١٤٣١/٢٠١٠(    



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 

 كفاية طارش العلي.د.م.أ

٥٦ 

  الحكيم ، محمد سعيد الطباطبائي 

  ).النجف األشرف/العراق(،٣فاجعة الطف،مؤسسة الحكمة للثقافة االسالمية ط -٤٨  

  )  ـه١٤١٣ت(الخوئي ، السيد ابو القاسم 

  ) . ـه١٤٣١( محققه ،  ٥معجم رجال الحديث ، ط -٤٩ 

  الخضري بك ، محمد 

  ، اعتنى به دز درويش جويدي ،   ) الدولة األموية (تاريخ األمم اإلسالمية  - ٥٠

  ).م ٢٠٠٥_ ـه١٤٢٦/ بيروت (المكتبة العصرية ،    

  عبد الحسين مهدي . الرحيم ، د

  -١٩٩٤( , العصر العباسي األول ، منشورات الجامعة المفتوحة ، طرابلس  - ٥١

  ) .م ١٩٩٥   

  الزنجاني ، ابراهيم 

  ،، مؤسسة األعلمي للمطبوعات)عليه السالم(وسيلة الدارين في أنصار الحسين - ٥٢

  ). م ١٩٧٥ –ه ١٣٩٥/ بيروت (

  نهال والبارودي ،هديل يوسف  الشرابي ،

  ) .م ٢٠١٠/ ـه١٤٣١(،، دار الفكر، االردن١، طالفة األمويةتاريخ الخ -٥٣   

  شلبي ، أحمد 



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول (العشرون  الحادي العدد 
٥٧ 

   للمجتمع الكوفي والشامي اثناء وبعد الطفشعبيةردود األفعال ال

  ). م١٩٦٩(،٢ط ،)الدولة األموية ٢ج(التاريخ االسالمي والحضارة االسالمية، -٥٤  

  شمس الدين ،الشيخ محمد مهدي 

، )الغراوي(، وثق أصوله وحققه وعلق عليه سامي الغريري أنصار الحسين -٥٥  

  ) . م ٢٠٠٨/  ـه١٤٢٩( ، قم ،  ٣إلسالمي ، طمؤسسة الكتاب ا

  الصدر ، السيد محمد باقر 

 ، تحقيق وتعليق ومراجعة صادق جعفر الروازق ،الحسين يكتب قصته األخيرة -٥٦  

  ) .م ٢٠٠٦/ه ١٤٢٧( ،قم ،  ١ط

  الصدر ، السيد محمد صادق 

،تقرير الشيخ أسعد الناصري )عليه السالم ( شذرات من فلسفة تاريخ الحسين  -٥٧   

  )ـه١٤١٨(،عن محاضرات سماحة آية اهللا الشهيد الصدر،

  طقوش ، سهيل 

  /     ـه١٤٢٧(، )لبنان / بيروت ( ، دار النفائس،٥تاريخ الدولة األموية، ط -٥٨  

  ) . م ٢٠٠٦    

  العش ، يوسف 

دمشق ، / ، دار الفكر ١٦الدولة األموية األحداث التي سبقتها ، ط -٥٩  

  ) .م ٢٠٠٧/ـه١٤٢٨(

  



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 

 كفاية طارش العلي.د.م.أ

٥٨ 

  عبد الحميد ، صائب 

 سسة دائرة معارف الفقه االسالمي، مؤ ٢تاريخ االسالم السياسي والثقافي ، ط -٦٠   

  ) .م ٢٠٠٥/  ـه١٤٢٦( ،قم

  كفاية طارش  العلي ،  

 دراسة في أحوالها االجتماعية واالدارية/م تتول الخالفةسر األموية التي لاأل -٦١   

  جامعة   / طدغير منشورة  ،) م١٢٨٥-٦٦١/ـه٦٥٦- ٤١(،والسياسية والفكرية

  م ٢٠٠٤/ البصرة      

  آل كليدار ،محمد حسن مصطفى 

  ).م١٩٤٩/ـه١٣٦٨(، ، ايران١ط ،)مختصر تاريخ كربالء أو(مدينة الحسين -٦٢  

  مغنين ، الشيخ محمد جواد 

النجف (، والتوزيع مؤسسة النبراس للطباعة والنشر ،٥ط ، والحاكمون الشيعة -٦٣ 

  م١٩٨١،) العراق / األشرف 

  المقرم ، عبد الرزاق الموسوي 

مقتل االمام الحسين ، قدم له ولده محمد حسين ،الناشر مؤسسة التاريخ        -٦٤ 

  ). م٢٠٠٩/ـه١٤٢٩( ،) لبنان / بيروت ( العربي ،

  آل ياسين ،الشيخ محمد حسن 

 ـه١٤٢٨(، ٢٠٠٠، ١ط األئمة األثنا عشر،سيرة وتاريخ ،منشورات االجتهاد ، -٦٥ 

  ).م ٢٠٠٧/


