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  الملخص
وثورتـه الـيت ) ع(يتناول هذا البحث دراسة سـرية الشـهيد زيـد بـن علـي بـن احلسـني 

ا بوجه طغاة األمويني وقد حاولنـا قـدر اإلمكـان تتّ  الـيت  ةبـع األسـباب احلقيقيـقام 
 ةاملصــادر أوردت أســباب كثــري  أّدت إىل قيــام زيــد بثورتــه يف الوقــت الــذي نعــرف إنّ 

نــا أيضـــاً متـــداخالت تلــك الثـــورة ومــا نـــتج عنهـــا يف وبيّ ، حــول انـــدالع تلــك الثـــورة
بوجــه خــاص والعــامل اإلســالمي بوجــه عــام معتمــدين يف ذلــك علــی املــنهج  ةالكوفــ

لغــرض  ةســالميإلالتحليلــي وعلــى طيــف واســع مــن املصــادر واملراجــع ا ـالوصــفي 
. مبـا هــو أصـيل وجديــد ةالعربيـ ةلرفـد املكتبــ ةتلـك الثــور واضــحه حـول  ةإعطـاء صـور 

واهلــدف الــذي نــروم التوّصــل إليــه يف هــذه الدراســة هــو البحــث عــن أســباب هــذه 
، فهنــاك مــن يشــري أن زيــد الثــورة ونتائجهــا حيــث اختلفــت األقــوال يف هــذا اجلانــب

خـرج  بن علي خرج بثورة ضـد األمـويني طلبـا للسـلطة، يف حـني واقـع األمـر أّن زيـد
 )ع(  احلسنيأمسى من السلطة، إذ خرج زيد طلبا لإلصالح وثأرا لدم اإلمام  ألهداف

  .ولغرض األمر باملعروف والنهي عن املنكر وحنو ذلك
  .دراسة تارخيية، زيد بن علي، الثورة، األسباب :الکلمات الرئيسة
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  المقدمة .1
ت مبوجـة كبـرية مـن الثـورات  املناهضـة هلـا ولسياسـتها يف الرعيـة، ال شك أّن الدولة األموية جو

وثــورة التـوابني وثــورة املختــار ) ع(فكانـت هنــاك ثـورات العلــويني وشـيعتهم كثــورة اإلمــام احلسـني 
بن أيب عبيد الثقفي، وهناك ثورات املوايل، وثـورة عبـد الـرمحن بـن األشـعث، ناهيـك عـن ثـورات 

مويـــة، وتكــاد تلتقـــي تلــك الثـــورات يف اخلــوارج الــيت شـــّكلت معــوالً هـــداماً يف ســقوط الدولــة اال
  .هدف واحد وهو رفض وجود الواقع األموي متحكما يف رقاب املسلمني

وكانـــت ثـــورة زيـــد بـــن علـــي حلقـــة مـــن تلـــك السلســـلة مـــن الثـــورات املناهضـــة للحكـــم 
األمـــوي، إذ ال شـــك اّنصـــفات القيـــادة واحلكمـــة قـــد اجتمعـــت يف زيـــد ليقـــوم بثـــورة ضـــد 

م علــى رقــاب املســلمني، وقــد ســاعده يف قيــام تلــك الثــورة محاســة األمــويني رافضــاً حتكمهــ
أهل الكوفة الذين اخنرطوا حتت لوائه ملناهضة احلكم األموي اجلائر، ومع فشل تلك الثورة 
ا فيما يبدو تركت أثراً كبرياً يف نفوس العلـويني وشـيعتهم وأعطـتهم احلماسـة ليعـاودوا  ّ اّال أ

قيادة ولـده حيـىي بـن زيـد والـذي ُتعـّد ثـورة إحـدى نتـائج  الكرة مرة أخرى يف خراسان حتت
وإنّنا يف هذه الدراسة سّلطنا الضوء علی أهّم نتائج هذه الثورة والنتائج اليت . ثورة أبيه زيد

العابدين  وزينبن أمام الساجدين اوفلذة كبده فهو ) ص(مهجة الرسول هو زيد و . خّلفتها
، ينتسب من )109 ،7 ج :2008: الطربي) (ع(أيب طالب علي بن احلسني بن علي بن 

وجدتـه الزهـراء ) ع(أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب  قبل أبيـه إىل وصـي رسـول رب العـاملني
 فهـو ذو نسـٍب شـريف رفيـع الشـأن ال يسـاويه نسـب آخـر) ص(  اهللابنت رسـول  مةالبتول فاط

  ).325، 5 ج :ت.، دابن سعد(
  
 أسئلة البحث 1.1

  :يف هذا البحث نسعی أن جنيب عن األسئلة التالّيةإنّنا 
  ماهي األسباب اليت دفعت زيد بن علي للقيام بالثورة؟ وماهي أهّم نتائج هذه الثورة؟ .1
  ؟ما هو هدف زيد بن علی من هذه الثورة. 2
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  خلفية البحث 2.1
عنـد أهـل  ةمنهـا مـثالً كتـاب مشـروعية الثـور ) ع(ة دراسات عن الشهيد زيـد بـن علـي عدّ  هناك

كتـاب اإلمـام زيـد حملمـد أبـو  نـذكرالبيت لنوري حامت وكتاب زيد بن علي لناجي حسن وأيضـاً 
ة نـا مل جنـد فيهـا دراسـ إنّ زهره وزيد بن علي لرافـد التميمـي، فعلـى الـرغم مـن تلـك الدراسـات إّال 

عنهــا بـــل   ةوالنتــائج املتمخضـــ ةعلــى القيــام بـــالثور  ةعتبحـــث يف األســباب املشـــجّ  ةوافيــ أكادمييــة
  .إىل جمريات ثورته ةث بشكل عام عن شخصية اإلمام زيد مع االشار كانت تتحدّ 

  
  الثورة أسباب. 2

  طلب االصالح 1.2
م،  ـــاً مل يصـــل إىل أعمـــاق قلـــو عــــرف األمـــويني بــــعدائهم لإلســــالم فقـــد كـــان إســـالمهم ظاهري

ــان بـــين ) ص(خماصـــمني للنـــيب حممـــد  ــ ــاطب أبـــو سفي أمـــام عميـــدهم وشـــيخهم  حـــربفــــقد خــ
تلقفوهـا يـابين أميـة تلقـف الكـرة بأيـدي الصـبيان، فـو الـذي حيلـف بـه « :عثمان بن عفان قـائالً 

ل منطـــق ، وهـــذا ميثّـــ)38 ،9 ج :2007، ابـــن أيب احلديـــد(» أبـــو ســـفيان مـــا مـــن جنـــة وال نـــار
  .الكفر واإلحلاد

ـــج والـــد فقـــد  والعـــرتة الطـــاهرة،) ص(يف العـــداء للنـــيب  هســـار معاويـــة بـــن أيب ســـفيان علـــى 
 هيهــات،«املغــرية بــن شــعبة بصــلة بــين هاشــم بعــد أن تــوىل احلكــم فــرد عليــه بعنــف  هأشــار عليــ
 )ص(  النـيبيعـين  -  أن أخـا هاشـم« :، وأعقب كالمه قائالً )288 :2002 ،يونس(» هيهات

عمـل يبقـى بعـد هـذا؟  حممـداً رسـول اهللا، فـأيّ  أشـهد أنّ  :يصرخ به يف كل يـوم مخـس مـرات - 
ألــــيس هــــذا هــــو الكفــــر  ).129 ،9 ج :2007، ابــــن أيب احلديــــد(» ال أم لــــك إال دفنــــاً دفنــــاً 

واملـــروق مـــن الـــدين؟ أليســـت هـــذه هـــي اجلاهليـــة بعينهـــا؟ فلـــو أمعنـــا النظـــر يف حَكـــام بـــين أميـــة 
اهرة والعـــرتة الطـــ) ص(لوجـــدنا أن كـــل واحـــد مـــنهم كـــان حمبـــاً للســـلطة وللـــدنيا مبغضـــاً للرســـول 

 )ع(استناداً إىل ما ذكرُه املؤرخني من قول يزيد بعد قتله لسيد شـباب أهـل اجلنـة اإلمـام احلسـني 
  ):148: 2004 ،ابن اجلوزي(
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 خـــــــــــٌرب جـــــــــــاء وال وحـــــــــــٌي نـــــــــــزل  لعبــــــــــت هاِشــــــــــُم باملـــــــــــلك فــــــــــال
  ):265، 4 ج :2004 ،ابن األثري( وكذا حال الوليد بن يزيد يقول يف شعره

  )كنية هشام بن عبد امللك(حنن على دين أيب شاكر   دينناأيـهـا السائل عن 
ا صــــــــــــــــــرفاً وممزوجــــــــــــــــــًة ــياناً وبالفـــــــــــــاتِر  نشــــــــــــــــــر  بالســــــــــــــخن أحــــــــــــ

 »واســتفتحوا وخــاب كــُل جبــاٍر عنيــد«: وممــا أشــتهر عنــه أنّــه فــتح املصــحف فكانــت اآليــة
  :)265 ،4 ج :2004 ابن األثري،(، فغضب ورمى املصحف بالسهام وانشد )15 :إبراهيم(

ــنيٍد ــار عـــــــــــــــــــ ــا ذاَك جبـــــــــــاٌر عنيـــــــــــد  ـــــــــــــــــــــددين جبـبـــــــــــــــــــ ــا أنــــــــــ  فهـــــــــــ
ــارب مـــــــــــزقين الوليـــــــــــُد  إذا مــــا جئــــت ربــــك يــــوم حشــــٍر  فقــــــــــــل يــــــــــ

ُيســب يف جملـس هشــام بـن عبــد امللـك وكــان زيـد حاضــراً فصـاح بــه، ) ص(كـان رسـول اهللا 
  .)28 ،11 ج :2000 ،العاملي(» ذ جليسناؤ مهالً يازيد الت« :هشام بقوله هفنهر 

كــان هــدف احلكــم األمــوي مــن كــل ذلــك القضــاء علــى اإلســالم وتشــويه الفكــر األصــيل 
ـم يف الكفـر بـاهللا تعـاىل  ج األمويني ووال واستعباد الناس وتفشي الظلم والفساد، فكان ذلك 

، لــذا أصــبح مــن الواجــب اخلــروج علــى األمــويني )ع( وآل بيـــته األطهــار) ص(ومعــاداة الرســول 
لــى ذلــك ومل يبــدوا أيــة معارضــة للحكــم األمــوي، حينهــا كيــف سيكـــون ولــو ســكت العلــويني ع

بلـد مـن  مكـان ويف كـلّ  ر قيـام ثـورات العلـويني يف كـلّ مصـري اإلسالم واملسلمني؟ وهـذا مـا يفّسـ
  .بالد املسلمني

زت زيـد إلعـالن الثـورة علـى األمـويني إلصـالح املسـلمني  كان ذلك من العوامل الـيت حّفـ
يـــدي ملصـــقة  واهللا لـــوددت أنّ « :دوافـــع الثـــورة العظيمـــة مؤكـــداً ذلـــك بقولـــة كونـــه أحـــد أهـــمّ 

» )ص(بالثريــــــا مث أقــــــع فــــــأتقطع قطعــــــة قطعــــــة ويصــــــلح اهللا تعــــــاىل بــــــذلك أمــــــر أمــــــة حممــــــد 
  .)126: 2006 ،صفهايناإل(

  
  )ع(معاداة أهل البيت  2.2

م مســـتخدمني شـــىت ) ع(متثـــل اخلـــط السياســـي لألمـــويني مبعـــاداة أهـــل البيـــت  واحلـــط مـــن شـــأ
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حـىت جعلـه معاويـة ) ع(الطـرق والوسـائل اليت كانت منها سب اإلمام علي بن أيب طالـب 
، )82: ت.، داهليتمـــي( بـــن أيب ســـفيان ســـّنة مــــن ســـنن اإلســـالم ووســـيلة لـــدعم سلطانــــه
 أهـل قـام خطيبـاً بـني) ع(خاصـًة عندما رجـع إىل الشـام بعد صلح اإلمام احلسن بن علي 

نــك ســتلي اخلالفــة مــن بعــدي فــاخرت إ: أيهــا النــاس، إّن رســول اهللا قــال يل« :الشــام وقــال
 »فيهـــــا األبـــــدال، وقـــــد اخـــــرتتكم فلعنـــــو أبـــــا تـــــراب نّ إفـــــ -  أي الشـــــام -  األرض املقدســـــة

ــم يلعنــون اإلمــام ) 126 ،3 ج :1996 ،الــبالذري( فأخــذ الشــاميون واحلكــام األمويــون ووال
  ).93: 1974 ،الشامي( رعلى املناب) ع(علي 

 )ص(لو أمعـنا النظـر فيمـا يـدعي معـاويـة بـن أيب سفيـان جنـد أن قولـه افرتاًء علـى الرسـول الكـرمي 
من سبَّ علياً فقد سبين ومن سبين فقد سبَّ اهللا ومـن سـبَّ اهللا أكبـة اهللا تعـاىل «: بدليل قوله

يـاعلي ال حيبـك إال مـؤمن « ):ص(أيضـاً ، وعنـه )83: ت.، داهليتمـي(» على منخريه يف النـار
ـــــن ايب احلديـــــد(» وال يبغضـــــك إال منـــــافق ـــــافقني يف  واملعـــــروف أنّ ) 74 ،4 ج :2007 ،اب املن
  .الدرك األسفل من النار

وعلى أية حال فقد امتألت قلوب العلويني أسًى وحزنـاً علـى مـا اقرتفـه األمويـون مـن الظلـم 
الشـهيد زيـد حيـرتق شـوقاً إىل الشـهادة ملناهضـة احلكـم  ، وكـان)ع(واالعتداء على أمري املؤمنني 

  .األموي الذي حارب اإلسالم وقيمه وأهدافه السماوية
  
  )ع(الثأر لدم اإلمام الحسين  3.2
 )ع(رت حركات عديدة يف الساحة اإلسالمية بعد مقتل اإلمام احلسني بـن علـي بـن أيب طالـب تفجّـ 

. )ع( فكانــت ثـــورة زيــد بــن علــي) ع(اإلمــام احلســني ووجــوب معاقبــة املشــاركني يف جرميــة قتــل 
ولكــن لــيس ) ع(تلــك الثــورات الــيت اســتهدفت الثــأر لــدم أيب األحــرار اإلمــام احلســني  مــن أهــمّ 

ا من خالل اإلطاحة باحلكم األمـوي الـذي صـنع مأسـاة  من املسؤولني املباشرين عن اجلرمية وإمنّ 
ذا النظـــام الـــذي حيمـــل وزر اجلرميـــة ميثـــل ، فالقضـــاء علـــى هـــ)142 :1425 ،احلـــائري( كـــربالء

م  أنتصاراً لدم اإلمام املظلوم فاألسرة األمويـة هـي املطلوبـة بـدماء العـرتة الطـاهرة فقـد قـّرت عيـو
  ).ص(وامتألت نفوسهم فرحاً بإبادة آل النيب 
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يالثــــارات «مـــن أجــــل الــــدم املطلــــول يف صــــعيد كــــربالء رفـــع الشــــهيد الثــــائر شــــعاراً باســــم 
 ليأخــذ بثــأر جـده املظلــوم مــن الشــجرة امللعونــة )110 ،19 ج :2001 ،اجمللســي(» احلسـني

رجـــــاس الـــــذين عـــــاثوا يف األرض ، ويطهـــــر األرض مـــــن هـــــؤالء األ)142: 1425 ،احلـــــائري(
  .فساداً وتبنوا كل ما حرم اهللا تعاىل من فواحش وإمث

 ،11 ج :2000، العـاملي(» إمنا خرجت على الذين قاتلو جدي احلسـني«وهو القائل 
، ثـــاَر الشـــهيد اخلالـــد مـــن أجـــل أن يقـــيم املثُـــل العليـــا والقـــيم الكرميـــة الـــيت استشـــهد مـــن )26

 بـني النـاس ق مجيـع مـا كـان يصـبوا إليـه مـن إقامـة العـدل ونشـر احلـقّ أجلها جده العظـيم وحيّقـ
  ).84 :1974 ،الشامي(

  
  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4.2

 بوجــوب تصــحيح االحنــراف بــالقوة إذا مل يكــن هنــاك ســبيل غــريهيــؤمن ) ع(كــان اإلمــام زيــد 
األمـــر الـــذي دفعـــه للخـــروج ضـــد هشـــام بـــن عبـــد امللـــك  ،)117 ،19 ج :2001، اجمللســـي(

ابـــن شـــهر ( بـــدوافع تطبيـــق مبـــدأ األمـــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن املنكـــر وجماهـــدة احلكـــام اجلـــائرين
 ق والفجــور يف عصــر بــين أميــةبعــد أن شــاعت احملرمــات والفســ) 320 ،1 ج :ت.، دآشــوب

  ).51: 2002 ،يونس(
علــى اخلــروج ضــد الســلطان اجلــائر واملخــالف لُســَنتِه وألوامــر اهللا ) ص(د الرســول الكــرمي أّكــ

مــن رأى ســلطاناً جــائراً مســتحالً حلــرام اهللا، ناكثــاً لعهــده، خمالفــاً لســنة « :تعــاىل ونواهيــه بقولــه
والعــدوان، فلــم يغــري مــا عليــه بفعــل وال قــول، كــان حقــاً علــى رســول اهللا، يعمــل يف عبــاده بــاإلمث 

  ).104 :1995 حامت،(» اهللا أن يدخل مدخله
كــان هــذا أحــد العوامــل الكامنــة يف نفــس زيــد فــأراد خبروجــه رفــع املظــامل الواقعــة علــى النــاس 

والعــــدل يف ) 118 ،19 ج :2001، اجمللســــي( وإعطــــاء احملــــرومني والــــدفع عــــن املستضــــعفني
لفيء خاصًة املوايل الذين كانـت اجلزيـة تبقـى مفروضـة علـيهم حـىت بعـد اعتنـاقهم الـدين قسمة ا

  ). 118 ،3 ج :2003، ابن خلدون( اإلسالمي
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ال خـري يف أمـة «: انــه قــال) ص(فــي مسنــده عـن رســول اهللا ) ع(وروَي عـن زيــد بــن علـي 
فكيـف مبـن كانـت ) 276 :1966 ،زيـد بـن علـي(» ... التأمر باملعروف وال تنهى عن املنكـر

صفاته الغرية والشهامة واإلبـاء وحمبـة العـدل وحماربـة الظلـم والفسـاد أن يبقـى صـامتاً جتـاه طاغيـة 
ظــــامل اليعــــرف الرأفــــة والرمحــــة جمــــاهراً بالفســــق واملنكــــرات، حــــىت كــــان خــــروج ســــليل النبــــوة أمــــراً 

  .باملعروف وناشراً له، ناهياً عن املنكر وحمذراً منه
  
  بالخالفة) ع(آل البيت  أحقية 5.2

العداء املستحفل القدمي احلديث بني العلويني واألمويني نتيجة أحقية آل بيت النبوة باخلالفة 
 ،الشهرســتاين( )ع(ويف هــذا اجلــو الصــاخب وصــلت أحــداث واقعــة احلــرة إىل زيــد بــن علــي 

علــــــى جعلـــــت منــــــه ناقمـــــاً ) 250 ،2 ج :ت.، داليعقــــــويب( وهـــــو يف املدينـــــة) 127: 1999
أي قــوم «فــرأى مجاعــة مــن قــريش قــال هلــم ) ص(األمــويني، وروي انــه دخــل مســجد رســول اهللا 

فأنــا أشــهد أن يزيــداً لــيس شــراً مــن هشــام : ال، فقــال هلــم: أنــتم أضــعف مــن أهــل احلــرة؟ فقــالوا
  ).155 ،9 ج :1985، ابن منظور(» فمالكم

يف دمشـــق فأصـــبحت كانـــت معلومـــة لـــدى الســـلطات األمويـــة ) ع(مواقـــف زيـــد  يبـــدو أنّ 
نـه الطالـب أالسيما وأنه أظهر الثـأر لدمـه الزكـي، وُعـرف عنـه ) ع(ترى فيه خلفاً جلدِه احلسني 

ـــــت  ـــــار أهـــــل البي ـــــز او ) 162 ،11 ج :2006، عاشـــــور( )ع(بأوت  ع اخلالفـــــة مـــــن األمـــــوينيا نت
فشــاَع هــذا املوقــف يف املدينــة بــني النــاس حــىت اســتدعاه  ،)110 ،6 ج :ت.، دخلكــان  ابــن(

  ).155 ،9 ج :1985 ،ابن منظور( الطاغيه هشام بن عبد امللك ومل يأذن له بالدخول عليه
مكث أيب الضيم أيّاماً يف دمشق مل يأذن له أحول بين أميـة إذالالً واحتقـاراً لـه، مث مسـح لـه 
بعــد أن أوصــى مــن كــان حاضــراً يف جملســه مبقابلــِه باجلفــاء واالحتقــار وأن ال يــردوا عليــه الســالم 

  ).27 ،11ج  :2000 ،العاملي(  يرتكوا له موضعاً جيلس فيهوال
دخل سليل النبوة كاألسد فسّلم على الطاغيه فلـم يـرد السـالم وألتفـت إىل احلاضـرين فـرأى 

السـالم عليـك يـا أحـول، فانـك تـرى نفسـك  :ما ُدبَر له فوجه سالماً خاصاً إىل هشام قائًال له
  ).156 ،9 ج :1985 ،ابن منظور( أهالً هلذا االسم
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ا هـو عبـٌد نـذل الطاغية هشام ليَس أهًال ليكون أمرياً علـى املسـلمني واملـؤمنني وإمنّـ  إنّ 
ـهعنــدما مســع قــول زيــد لــه بــال شــك  أنّــهال يســتحق أي لقــب مشــرف ويالحــظ  اتشــط  أنّـ

فقــال لــه  غضــباً فكــان الكــالم عليــه كالصــاعقة فقــد احتقــره زيــد أمــام أوغــاد أهــل الشــام،
أنت املؤهل نفسك للخالفة الراجـي هلـا؟ ومـا أنـت وذاك ال : ز من الغيظهشام وهو يتمي

فـــاحتقره زيـــد واســـتهان بـــه ورد ) 113، 7 ج :2008 ،الطـــربي( أُم لـــك وأنـــت ابـــن َأمـــه
ال أعلـم أحـداً  وإينّ األمهات ال يقعدن بالرجال عن الغايـات  إنّ : عليه ببالغ احلجة قائالً 

أعظم منزلة عند اهللا من نيب بعثه وهو ابن َأمة، فلو كان ذلك يقصر على منتهى غاية مل 
 فـــالنبوة أعظـــم منزلـــة عنـــد اهللا أم اخلالفـــة يـــا هشـــام؟) ع(إمساعيـــل بـــن إبـــراهيم  يبعثـــه وهـــو

  ).438، 2 ج :1987  ،املقريزي(
 :2000 ،العــــاملي( البقــــرة؟مــــا يصــــنع أخــــوك : فقــــد أحــــول بــــين أميــــة صــــوابه وصــــاح بــــه

البــاقر، وتســميه ) ص(اه رســول اهللا مسّــ: فــرَد عليــه زيــد مبنطقــه الغيــاض وقــال لــه )27، 11 ج
 مـــا اختلفتمـــا لتخالفنـــه يف اآلخـــرة كمـــا خالفتـــه يف الـــدنيا فـــريد اجلنـــة وتـــرد النـــار البقـــرة، لشـــدّ 

  ).55 :1962، البخاري(
 :ابـــن اجلـــوزي( بضـــربه مثـــانني ســـوطاً  حرســـهه أمـــر الـــرد علـــى زيـــد ســـوى أنّـــهشـــام مل يطـــق 

أخــرج، وال : عنــدما خــرج مــن جملــس هشــام عــزَم علــى الثــورة فقــال إنّــه، وقيــل )419: 2004
مـا «: خرج زيد من اجمللس وهو يقـول). 113 ،7 ج :2008 ،الطربي(  حبيث تكرهأكون إّال 

 :فقــال هشــام، فوصــلت كلمتــه إىل )207: ت.، دابــن عنبــه(»  ذلــواكــره قــوم حــَر الســيوف إّال 
» مفلعمــــري مــــا انقــــرض َمــــن مثــــُل هــــذا خَلُفهــــ! أهــــل البيــــت قــــد بــــادوا  ألســــتم تزعمــــون أنّ «
  ).156 ،9 ج :1985 ،منظور  ابن(

زيـــد خـــرج مطالبـــاً باخلالفـــة فمـــا الضـــري يف ذلـــك فهـــو ســـليل النبـــوة ومـــن صـــميم  لـــو قُلنـــا أنّ 
األســـرة العلويـــة الـــيت أختارهــــا اهللا تعـــاىل هلدايـــة عبـــاده وفضــــلها علـــى اخللـــق أمجعـــني فمــــن أوىل 
ــــه رســــول  ــــة مــــؤهالت للخالفــــة خمالفــــاً لكــــل مــــا جــــاء ب ــــة ظــــامل ال ميلــــك أي باخلالفــــة إذاً طاغي

يف حجــر األنبيــاء واألوصــياء ينشــر العــدل ويرفــع الظلــم عــن النــاس  أم مــن تــرىب) ص(  اإلنســانية
  .أحق باخلالفة من غريهم) ع(كان يرى أن أهل البيت   أنّهأضف إىل ذلك 



 9   کوثر ماجد عبد علي العطواينو   رحيم حلو حممد البهاديل

ومل ) 103 ،19 ج :2001اجمللســـي، ( يـــدعو للرضـــا مـــن آل حممـــد) ع(كـــان اإلمـــام زيـــد 
مبنزلـة رفيعـه وهـو املخاطـب  ما ليس له فهَو أتقى وأجـل مـن ذلـك اجتبـاه اهللا تعـاىل وخصـه يدّعِ 

  ).78 :احلج(» وجاهدوا يف اهللا حق جهاده هو اجتباكم« :بقوله تعاىل
امه بأموال خلالد القسري  :سادساً    )برواية الطربي وابن عساكر(ا

كانت السياسة العدائية اليت أنتهجها هشام بن عبد امللك ضد العلويني عامه وضـد زيـد بـن 
كان   )49: ت.ة، دزهر  بوأ( تارًة يكيد لزيد وحيرجه وينكل به تارة أخرىه علي خاصة، فنجد أنّ 

  .من بني العوامل اليت دفعت الشهيد الثائر للقيام بالثورة
وايل العـراق يوسـف بـن عمـر الثقفـي ادعـى أمـواالً لـوايل العـراق  أنّ  اإلسـالميةتذكر املصـادر 

ذاباً شـــديداً تشـــفياً منـــه فكانـــت بـــه عـــالســـابق خالـــد بـــن عبـــد اهللا القســـري فزجـــه بالســـجن وعذّ 
ـ ّ ه أودع عنـد زيـد م القسـري أو قيـل علـى لسـانه أنّـبينهما عداوة وبغضـاء وبإيعـاز مـن السـلطة أ

ـــذِه ، حـــىت تلـــوّ )435 ،2 ج :2003 ،مســـكويه( ســـتمائة ألـــف درهـــم وقـــد خـــان األمانـــة ث 
  .زيد ةالطريقة مسع

خالـد  إنّ  :زيـد وفد على هشام فقال لـه فقيـل أنّ ذكـر املـؤرخـون صـوراً خمتلفة لـهـذا احلـادث 
، فقـال )190 :1975، الكبيسـي( بن عبد اهللا القسري ذكر أن لـه عنـدك سـتمائة ألـف درهـم

كيـف : زيد قـال ، ويف روايه أنّ )225 ،5 ج :1983 ،األندلسي( ما خلالد عندي شيء: زيد
، وإذا كنـت مـديناً لـه )325 ،2 ج :ت.، داليعقـويب( يودعين املال وهو يشتم آبائي على منربه

 ،احلريــزي( الــوايل الســابق مســجون وال يســتطيع اجملــيء أنّ : فليــأِت ويثبــت ذلــك علــّي، فقيــل لــه
 أنّ  البـدّ  :، ُأجَرب زيد علـى الـذهاب للكوفـة مـن قبـل هشـام بـن عبـد امللـك بقولـه)84 :2010

 ).29 ،11 ج :2000، العـاملي( تشخص إىل يوسف بن عمر حىت جيمـع بينـك وبـني خالـد
 مـايل عنـده قليـل وال كثـري: أنكر خالد أن تكون هناك وديعـة لـدى زيـد وقـال ليوسـف بـن عمـر

 ،2 ج :2003 ،مســــكويه(، كيــــف أودعــــه وأنــــا اشــــتم آبــــاءه )110 ،7 ج:2008 ،الطــــربي(
غضـــب يوســـف بـــن  ).325 ،2 ج :ت.، داليعقـــويب(  ظلمـــه، فمـــا أردمت بإحضـــاره إّال )208

 ←يقصـد بـه الطاغيـه هشـام بـن عبـد امللـك؛ ( !زأ أم بأمري املـؤمنني ؟أفيب  :عمر وقال خلالد
، )91: 1974 ،الشـامي( وضـربه حـىت خشـي عليـه اهلـالك) 131: 2006 ،األصفهاين :مثالً 
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 شـــــدة العـــــذاب ورجـــــوت بـــــه الفـــــرج: لـــــذي دعـــــاك إىل ذلـــــك؟ قـــــالا مـــــا: فقـــــال زيـــــد خلالـــــد
  ).419: 2004: اجلوزي ابن(

بــراءة زيــد ثابتــه عنــد القســري وعنــد يوســف بــن عمــر وهشــام بــن عبــد  ضــح مــن ذلــك أنّ يتّ 
ـــ ـــه واحلـــط مـــن شـــأنه، أّمـــامللـــك وإّمن امـــه التنكيـــل ب ـــد القســـري فكـــان حتـــت ا أرادوا مـــن ا ا خال

زيـــد يف املدينـــة  ة الضـــرب ولـــو لفـــرتة مـــن الـــزمن فهـــو يعلـــم أنّ التعـــذيب وأراد اخلـــالص مـــن شـــدّ 
  .من مث إىل العراقوالوقت يطول حلني وصوله إىل الشام و 

  

  أحداث العداوة بين زيد و الحسنيين 6.2
ومســو ذاتــه فخافــت الســلطة مــن قيامــه بثــورة  هشــاع احلــديث بــني النــاس عــن مكانــة زيــد وفضــل

ر املــؤامرات للنيــل منــه والتقليــل مــن أمهيتــه فحاولــت أحــداث عــداوة بينــه ضــدهم فأخــذت تــدبّ 
، فعمـد وايل املدينـة خالـد )86: 1974 ،شـاميال( وبني احلسنيني إلسقاط مكـانتهم اجتماعيـاً 

بــــن عبــــد امللــــك إىل اجلمــــع بينهمــــا بقصــــد إحــــداث نــــزاع وتشــــامت وتنــــافر بــــني الفــــرعني احلســــين 
، فحــدث اخلــالف )182: ت.د :داوود(وأبنــاء عمومتــه ) ع( واحلســيين أي بــني زيــد بــن علــي

 يف املدينـة) ع( علـي بداية بني جعفر بن احلسن بن احلسـن وزيـد بـن علـي حـول أوقـاف اإلمـام
أحــــس زيــــد مبــــا يــــدبره لــــه الــــوايل مــــن مشــــاكل  ، وبعــــد أنّ )428 ،3 ج :1996 ،الــــبالذري(

ال تعجــل يــا أبــا « :خاطــب ابــن عمــه عبــد اهللا بــن احلســن بــن احلســن قبــل أن يــتكلم فقــال لــه
   ).291 :2002 ،السحمراين(» أعتق زيداً ما ميلك أن خاصمك إىل خالد أبداً  حممد،

هنــاك ارتبــاط وثيــق للســلطة مبــا حــدث بــني الســادة العلــويني مــن تنــافر حــول  إنّ  يبــدو جليــاً 
، تلـك السـلطة حاولـت جاهـدة أن تظهـر للنـاس )ع(أوقاف أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب 

م ومكـانتهم  أنّ  العلويني يسعون من أجل الدينار والدرهم ويطلبـون الـدنيا بـذلك لتشـويه صـور
  .لدى الناس

بشــأن األوقــاف، وذهبــت جهــود األمــويني ســداً ) ع( زيــد مــع أوالد احلســنانتهــى خــالف 
  .هليإلنواياهم السيئة ضد آل بيت النبوة الذين حيضون بتأييد وتسديد 
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  البيئة المناسبة للثورة 7.2
منـــذ أن اختـــذها ) ع(مدينــــة الكوفـــة تنتمـــي إىل خـــط أهـــل البيـــت  احلقـــائق إنّ  مـــن أهـــمّ  لعــــلّ 

األمـوي  سياسياً حلكومته وأصبحت بعد شهادته قاعـدة معارضـة للحكـممقراً ) ع(اإلمام علي 
فهي املدينة الوحيدة اليت زخـر تارخيهـا السياسـي باملواجهـة للنظـام األمـوي الغاشـم، هـذه الصـفة 
ـــا مدينـــة الكوفـــة قـــد أدركهـــا الكثـــري مـــن احلكـــام األمويـــون وســـائر فئـــات املعارضـــة  الـــيت متيـــزت 

ا البطــل اجملاهــد زيــد مكانــاً ومقــراً إلعــالن الثــورة ضــد احلكــم ، فأختارهــ)65: 1995 حــامت،(
  ).626 ،2 ج :2006 ،الصاليب( األموي

املؤيــــدون ألحقيــــتهم ) ع(كانــــت الكوفــــة البيئــــة املناســــبة للثــــورة وفيهــــا أتبــــاع أهــــل البيــــت 
الكــارهون حلكــم بــين أميــة، األمــر الــذي جعــل الشــيعة يطــالبون زيــداً بــاخلروج ويقولــون  باخلالفــة،

  ).113 ،7 ج :2008 ،الطربي( إنا نرجو أن يكون هذا الزمان الذي يهلك فيه بين أمية
احلمـد هللا : ق اهللا تعاىل أمنية زيد يف طلب اإلصالح ورفـع رايـة اإلسـالم فقـال أثنـاء ذلـكحقّ 

أرســل أهــل الكوفــة العديــد مــن الرســائل لزيــد  ).58 :1962، البخــاري(الــذي أكمــل يل ديــين 
تعاهدوا على نصرته، األمر الذي شجع زيد على اختيار الكوفة لكثرة مؤيديـه  يدعونه إليهم وقد

، وأنصاره، وقد انتاب أهل الكوفة إحباط بعد واقعة كربالء نتيجـة )132 :2006 ،األصفهاين(
نتج عنه شعور كبري بالذنب فحدثت عدة ثورات عقب شهادة ) ع( موقفهم مع اإلمام احلسني
  ).64: ت.، دأبو زهره(كن من إسقاط احلكم اجلائر أيب األحرار لكنها مل تتم

م  اعتاد األمويون على تولية القساة والظاملني علـى الكوفـة فأسـاءوا معاملـة أهلهـا إضـافة إىل حرمـا
  ).118 ،3 ج :2003 :ابن خلدون( من الفيء والعطاء وكثرياً مما كان يتمتع به أهل الشام

ا علـى جاء اختيار زيد للكوفة نقطة انطالق  للثورة يعكس مقدار وعيه لدور الكوفـة وقـدر
  ).53 :2002 ،حسن(إشعال الثورة 

  
  أحداث الثورة ونتائجها. 3

  الدعوة للثورة في الكوفة 1.3
زيـــد بـــن علـــي يف الكوفـــة حيـــث األوضـــاع املالئمـــة للخـــروج علـــى الســـلطة األمويـــة بعـــد  اســـتقرّ 
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خترج عنا ومعـك مائـة ألـف سـيف يضـربون بـين أين « :مطالبة أهل الكوفة له باخلروج، وقالوا له
ا دونك ، وأعطوه العهـود واملواثيـق وكـانوا يـأملون أن )66 ،8 ج :2002 ،العسقالين(» أمية 

  ).209 ،7 ج :ت.د :ابن اجلوزي( يكون خبروجه هالك بين أمية
دعا زيد إىل الثورة واستهوت دعوتِه هذه الناس على اختالف أهـوائهم وميـوهلم، فكانـت 

وجهــاد الظـــاملني والــدفاع عـــن املستضــعفني واعطـــاء ) ص(كتـــاب اهللا وســنة نبيـــه «تــدعوا إىل 
» علــــــى مــــــن نصــــــب هلــــــم وجهــــــل حقهــــــم) ع(احملــــــرومني ورد املظــــــامل ونصــــــرة أهــــــل البيــــــت 

م وترفـــع الظلـــم ، )437 ،2 ج :2003 ،مســـكويه( ـــا ثـــور بالتأكيـــد ســـيؤيدون الثـــورة لكو
  .عنهم وتعيد هلم حقوقهم وهذا ماكانوا يرجونه من طلبهم من زيد بالقيام بالثورة

جــاً ســرياً يف نشــر دعــوة زيــد للثــورة يف الكوفــة كانــت أوّ  نّ أيظهــر  جــت  ل دعــوة علويــة 
الـــذي ) ع(ته كثـــورة اإلمـــام احلســـني مبادئهـــا، فقـــد اســـتفاد زيـــد مـــن احلركـــات الثوريـــة الـــيت ســـبق

م لـــه  اعتمـــد علـــى كتـــب ومواثيـــق أهـــل الكوفـــة قبـــل أن يـــراهم ومبجيئـــه إىل العـــراق رأى خـــذال
ـــا إليـــه ، فقـــال زيـــد خماطبـــاً أهـــل )44: 2004، طهبـــوب( فـــأحتج علـــيهم بكتـــبهم الـــيت بعثـــوا 

فحلفــوا لــه وأعطــوه العهــود  »إين أخــاف أن ختــذلوين وتســلموين لفعلكــم بــأيب وجــدي« :الكوفــة
  ).436 ،2 ج :2003، مسكويه(واملواثيق الكثرية بنصرته وعدم خذالنه 

  
  البيعة لزيد 2.3

 كـــان حيـــث أتباعـــه علـــى مبايعـــة زيـــد) ع( اإلمـــام جعفـــر بـــن حممـــد الصـــادق نّ أتـــذكر املصـــادر 
يف  لقـــد استشـــارين زيـــد: نـــه قـــالأ )ع( الصـــادق، وروي عـــن اإلمـــام )141: 1425 ،احلـــائري(

يــاعم إن رضــيت أن تكــون املقتــول املصــلوب بالكناســة فشــأنك، وملــا غــادر : خروجــِه فقلــت لــه
ــول: زيـــد جملســـه قـــال مضـــى واهللا زيـــد عمـــي : ويـــل ملـــن مســـع واعيـــة فلـــم جيبـــه، وكـــان دائمـــاً يـقــ

، وقــد بكــى )ع(وأصحـــابه شــهداء مثـــل مــا مضــى عليــه علــي بــن أيب طالــب واحلســن واحلســني 
  ).102 ،19 ج :2001، اجمللسي( قاتله عليه كثرياً ولعن

) ص(قامت بيعة زيد بن علي على عدة أسس منها أحياء العمل بكتـاب اهللا تعـاىل وسـنة نبيـه 
وجتريد السيف وجماهـدة احلكـام اجلـائرين وإنصـاف املظلـومني، ) ص(ونصرة آل بيت رسول اهللا 
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هجــرين مــن قبــل بنــو أميــة إىل وتوزيــع العطــاء والفــيء علــى املســلمني بالتســاوي وإعــادة النــاس امل
إنـــا نـــدعوكم إىل  «تـــذكر الروايـــات إن زيـــداً بـــايع النـــاس بقولـــه ). 15: 2002 ،احمللـــي( ديـــارهم

وجهـاد الظـاملني والــدفع عـن املستضـعفني وإعطـاء احملـرومني وإقفــال ) ص(كتـاب اهللا وسـنة نبيـه 
نعـم، وضـع يـد الرجـل  :، فإذا قـالوا)434 ،3 ج :1996 ،البالذري( اجملمر ونصرة أهل البيت

عليـــك عهـــد اهللا وميثاقـــه وذمتـــه وذمـــة رســـوله لتفـــني ببيعـــيت ولتقـــاتلن عـــدوي : علـــى يـــده ويقـــول
» اللهـــم أشـــهد: نعـــم، مســح بيـــده علــى يـــده مث قــال: ولتنصــحن يف الســـر والعالنيــة، فـــان قــالوا

  ).439 ،2 ج :1987 ،املقريزي(
الفقيـه القاضـي عبـد اهللا بـن شـربمه بـن وقد بايعه من الفقهاء أبو حنيفة النعمـان بـن ثابـت و 

طفيــل وســليمان بــن مهــران األعمــش، ومســعر بــن كــدام وســعيد بــن خيثمــه وســلمه بــن ثابــت، 
وقــيس بــن الربيــع الــذي بايعــه مث خذلــه، والقاضــي احلســن بــن عمــاره بــن املضــرب واحملــدث أبــو 

د القرشــي اهلــامشي احلصــني عثمــان بــن عاصــم بــن احلصــني، وبايعــه أيضــاً الفقيــه يزيــد بــن أيب زيــا
 ، وغـريهم الكثـري،)133: 2006األصـفهاين، ( والفقيه احلسني بن سـعيد وأيب خالـد الواسـطي

وبايعه أيضاً من النساء أم عمر بنت الصلت وأمراة تـدعى أم خالـد الـيت قطـع يوسـف بـن عمـر 
 عـدد املبـايعني لـه بلـغ مخسـة عشـر ألفـاً  ، حـىت قيـل إنّ )302 ،3 ج :1996 ،الـبالذري( يدها

  ).15: ت.، داهلامشي(
زد وتــارة أخــرى إىل أصــهارِه مكــث زيــد يف الكوفــة ألشــهر وهــو مســترت يــأوي تــارًة إىل دور األ

، )117 ،7 ج :2008 ،الطـــربي( املســـلمني ويف دورِه بـــين عـــبس وبـــين منـــري وبـــين تغلـــب وغـــريهم
والكتمــان خشــيًة مــن عيــون وايل العــراق يوســف بــن متوخيــاً أقصــى درجــات احليطــة واحلــذر 

عمر الذي ينـوي الـتخلص منـه أن وصـُل إليـه خـرب بوجـود زيـد يف الكوفـة، خوفـاً مـن التفـاف 
  .الكوفيني حوله

  
  غدر أهل الكوفة بزيد 3.3

طيلــة الشــهور الــيت قضــاها يف الكوفــة ) ع(مل يفلــح وايل الكوفــة يف رصــد حتركــات زيــد بــن علــي 
باجتمـــاع أهـــل  رجـــالً مـــن بـــين أميـــة كتـــب إيلّ  إنّ «وكتـــب إليـــِه هشـــام بـــن عبـــد امللـــك موخبـــاً لـــه 
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فأرســل يف طلبــِه وأعطــِه األمــان فــان مل  الكوفــة علــى زيــد ولقــد تعجبــت مــن غفلتــك وجهلــك،
  ).439 ،2 ج :1987 ،املقريزي(» يقبل فقاتله

كــان يوســف بــن عمــر مقيمــاً يف احلــرية فكتــب إىل نائبــِه علــى الكوفــة احلكــم بــن الصــلت 
، وقـــد جنـــح ســـليمان بـــن ســـراقه )112 ،7 ج :2008 ،الطـــربي( ليتعقـــب زيـــد ولكنـــُه مل يُفلـــح
، وأخــرب يوســف بــن عمــر بأنــه )437 ،4 ج :2004 ،ابــن االثــري( البــارقي يف كشــف أمــر زيــد

يف دار معاوية بن إسحاق، فكبس الدار عليه غـري انـه فشـل يف إلقـاء القـبض علـى زيـد بعـد أن 
  ).134 ،7 ج :2008 ،الطربي( غادرها قبل وصوهلم بلحظات

هــ بعـد أن كـان مـن املقـرر 122ل زيد باخلروج والثورة، فخرج لسبع بقني من احملرم سنة عجّ 
نـــه خـــرج قبـــل إ، أي )104 ،19ج  :2001، ياجمللســـ( اخلـــروج ليلـــة األربعـــاء ّغـــرة شـــهر صـــفر

  .موعدِه املقرر بأسبوع
ا أختّ  ذ يوسف بن عمـر إجـراءات احرتازيـة قاسـية ومنهـا إغـالق أبـواب الكوفـة وحماصـر

صــــدر أمــــراً جبمــــع النــــاس يف املســــجد اجلــــامع يف الكوفــــة أملنــــع دخــــول املناصــــرين للثــــورة، و 
 ،)143: 2006األصفهاين، ( هشام لهووضعهم حتت حراسة اجلند الشامي الذين أرسلهم 

أميـا رجـل مـن العـرب واملـوايل « :كـان ذلك قبل يوم من موعـد الثــورة واصـدر أمـراً جـاء فيـه
ــــت منـــــه الذمـــــةأ ، )32 ،11 ج :2000 ،العـــــاملي(» دركنـــــاه يف رحبـــــة املســـــجد فقـــــد برئِـ

 احلراسـة املشـددةومكـث أهل الكوفة ثالثة أيام يف املسجد يؤتى من منـازهلم الطعـام حتـت 
  ).472 ،19 ج :1985 ر،عساك ابن(

 ابــــن كثــــري،( دعــــا زيــــد إتباعــــُه إىل القتــــال ليلــــة األربعــــاء وكانــــت ليلــــة مضــــلمه شــــديدة الــــربد
ــم حنــو املســجد بعــد أن أوقــد أصــحابه النــريان إيــذاناً بالقتــال )2596 ،9 ج :2006 ، وســاَر 

، ونـــادى )33 ،11ج : 2000 ،العـــاملي( لتخلـــيص أتباعـــه مـــن احلصـــار الـــذي فـــرض علـــيهم
، وقـــد بلـــغ )2596 ،9 ج :2006 ابـــن كثـــري،(» يـــا منصـــور أمـــت«) ص(بشـــعار رســـول اهللا 
 ، وقيــــــل مخســـــــمائة رجـــــــل)348 ،4 ج :2004 ،ابـــــــن االثـــــــري( رجــــــالً  218عــــــدد أصـــــــحابه 

  .)348 ،4 ج :هنفس  املصدر(
، )207: ت.دابــن عنبــه، ( بعــد ان بايعــه مــن أهــل الكوفــة وحــدها مخســة عشــر ألــف رجــل
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ال واهللا  :حمصــورون باملســجد، فقــال: ســبحان اهللا أيــن النــاس؟ قيــل لــه: وبعــد ختلفهــم عنــه قــال
  ).420 :2004، ابن اجلوزي( ماهذا ملن بايعنا بعذر

  
  القتال في شوارع الكوفة 4.3

ن زيـد مـن خـذالن الكـوفيني لـه نظـم كتائبـه واسـتعد للقتـال، فلمـا خفقـت راياتـه رفــع عنـدما تـيقّ 
) ص(احلمد هللا الذي أكمل يل ديـين واهللا مـا يسـرين إين لقيـت حممـد « :السماء وقال يديه إىل

هــم عــن املنكــر واهللا مــا أُبــايل إن أقمــت كتــاب اهللا وســنة رســوله  ومل آمــر يف أمتــِه بــاملعروف ومل ا
 كـان إن تأججت يل نار مث قذفت فيها مث صـرت بعـد ذلـك برمحـة اهللا واهللا ال ينصـرين أحـد إّال 

 القـرآنَوِحيَُكـم أمـا تـرون هـذا ) ع(رفيق األعلى مع حممـد وعلـي وفاطمـة واحلسـن واحلسـني يف ال
  ).207 :ت.دابن عنبه، (» بني أظهركم جاء به حممد وحنُن بنوه

: خاطب زيد أهل الكوفة يـدعوهم إىل اجلهـاد ووصـف حـال الـدين يف عهـد بـين أميـه قـائالً 
وحيكم إّن اهللا فـرض عليكم جـهاد أهـل البغـي والعــدوان مـن أمـتكم علـى بغـيهم، وفـرض نصـرة 

ولينصــرن اهللا مــن «: ، وقــال)103 ،19 ج :2001اجمللســي، (أوليائــه الــداعني إىل اهللا وكتابــه 
م قـال)40: احلـج( »اهللا لقوي عزيزينصره إّن   فعلتموهـا حسـينية: ، وبعـد إن تـيقن مـن خـذال

  ).124 ،7 ج :2008 الطربي،( حسيبكم اهللا، )136: 2006األصفهاين، (
ميكــن أن نعــزو الســبب يف هــذا االنقــالب املفــاجئ ألهــل الكوفــة وختــاذهلم عــن الوفــاء لزيــد 

الكوفـــة يف عهـــد األمـــويني كانـــت دومـــاً مســـرحاً لألحـــداث والتقلبـــات السياســـية األمـــر  إىل أنّ 
ى إىل تراكمـــات ســـلبيه انعكســـت علـــى األوضـــاع النفســـية ألهـــل الكوفـــة بفعـــل تـــأثري الـــذي أدّ 

عامـــل اخلـــوف والـــبطش األمـــوي، ولـــيس ببعيـــد عـــنهم مافعلـــه والة األمـــويني أمثـــال احلجـــاج بـــن 
سياســة يوســف بــن  أضــف إىل ذلــك إنّ  ه وأبنــه عبيــد اهللا وغــريهم،يوســف الثقفــي وزيــاد بــن أبيــ

ــدف بــث اإلشــاعات وإضــعاف الــروح املعنويــة عنــد  عمــر يف مواجهــة ثــورة زيــد والــزج بعناصــره 
أهــل الكوفــة وإثــارة القالقــل والفــنت بــني صــفوف أتبــاع زيــد ومؤيديــه مســتخدماً أســلوب الرعــب 

ذلــك لغــرض أن يبعــد أتبــاع زيــد عــن  ى، كــلّ والتخويــف مــن جهــة وبــذل األمــوال مــن جهــة أخــر 
ا   .نصرتِه ليقتل الثورة قبل إعال
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وأخــرياً أشــتبك زيــد بقواتــِه مــع اجلــيش الشــامي احملاصــر للمســجد وعلــى الــرغم مــن قلــة عــدد 
ــزم اجلــيش الشــامي ــِه يف بدايــة القتــال وا ــ( أنصــاره فقــد رجحــت كفت ، )125: ت.د، ةابــن عنب

قـــــد أبـــــان الضـــــعف يف صـــــفوف قواتـــــِه الســـــيما بعـــــد وصـــــول  غـــــري إن فقدانـــــه خلـــــرية أنصـــــارهِ 
اإلمدادات إىل يوسف بن عمر، فقد أرسل له هشام بن عبد امللك أعداد كبرية من املقاتلني 
 فرجحـــت كفـــة يوســـف بـــن عمـــر بعـــد هـــروب الكثـــري مـــن أنصـــار زيـــد يف الليـــل وتفـــرقهم عنـــه

  ).110 ،6 ج :ت.، دخلكان ابن(
  ):230 ،3 ج :2000 ،املسعودي( ميدان القتال وهو ينشدجيول يف ) ع(كان اإلمام زيد 

ــــــــــــــاة وعــــــــــــــز املمـــــــــــــــات ــًال  أذل احلي ـــــــــــــــ ــاً وبي  وكـــــــــــــــــالً أراه طعـامـــــــــــــــ
 فســــريي إىل املـــــوت ســــرياً مجـــــيًال  ن كــــــــان البــــــــد مـــــــــن واحــــــــٍدإفــــــــ

 :أخــذ زيــد حيــرض أصــحابُه علــى الشــهادة والــدفاع عــن اإلســالم حــىت نصــح جيشــه قــائالً 
يــــتكم أن ال« » ...تتبعــــوا مــــدبراً وال جتهــــزوا علــــى جــــريح وال تفتحــــوا بابــــاً مغلقــــاً، وقــــد كنــــت 
، مل يـــَر النـــاس مثلـــه يف شـــجاعتِه وقـــوة بأســـِه ومل تضـــعف )118 ،6 ج :1996، محـــدون  ابـــن(

عزميتِه قلة أنصـاره وضـخامة جـيش عـدوه فقـد كـان حيسـبهم كاحلشـرات حيصـد رؤوسـهم بسـيفه 
زيد سريته اجلهادية حـىت فجـع بقتـل دعاتـه وأصـحابه وقـد ويذيقهم املذلة واهلوان، واصل اإلمام 

فيهــا األســد، وقتــل مــنهم مــا  محــل علــى أعــداء اهللا وأعــداء رســوله ســيفرون فــرار املعــزى إذا شــدّ 
  ).34 ،11 ج :2000، العاملي( يقارب سبعني رجالً 

أخذت السهام تتواىل على أصحاب زيد كـاملطر حـىت استشـهد الكثـري مـنهم، وُأصـيب زيـد 
، ســـقط الشـــهيد زيـــد علـــى األرض كمـــا )230 ،3 ج :2000 ،املســـعودي( هم يف جبينـــهبســـ

  .وي النجوم
  
  استشهاد زيد 5.3

انتهــت املعركــة مبصــرع احلــق اثــر إصــابتِه بســهم يف جبينــه، ومحلــه أصــحابه وهــم يضــجون بالبكــاء 
حيـىي، ، وأحتضـنه ولـدُه )126 ،7 ج :2008 ،الطـربي( والنحيب فأدخلوه بيت حران بن كرميه

وعلــي وفاطمــة ) ص( بشــر يــا أبتــاه فانــك تــرد علــى رســول اهللاأ: وقــال لــه .وهــو يبكــي أّمــر البكــاء
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أجابــه  ،)58: 1962، البخــاري(وهــم عنــك راضــون  ،)صــلوات اهللا علــيهم( واحلســن واحلســني
أقــاتلهم واهللا ولــو مل أجــد إال : شــيء تصــنع؟ فقــال صــدقت، فــأيّ : أبــوه بصــوت خافــت قــائالً 

ـــم علـــى باطـــل، و إيـــابين، جاهـــدهم فـــواهللا : زيـــد وقـــال لـــه نفســـي، أبـــتهج  نّ إنـــك علـــى حـــق وإ
  ).102 ،19 ج :2001، اجمللسي( الهم يف النارتقتالك يف اجلنة، وق

كان الشهيد الثائر زيد حىت الـنفس األخـري مـن حياتـه يؤكـد علـى ضـرورة مناهضـة األمـويني 
حمرمـاً إال وفعلـوه وال نفسـاً بريئـة إال وأزهقوهـا، فكـان الطغاة الذين ال يرجون هللا وقـاراً، مل يرتكـوا 
  .هذا حال اإلمام زيد يف آخر حلظات حياته

ملعاجلتـِه فــاخربهم انـه مــىت مـا رفــع الســهم منـه فــارق احليـاة حــىت قـال لــه البطــل  دعـوا بطبيــبٍ 
روحـه  املوت أهون علّي مما أنا فيه، وقد بادر الطبيب وانتـزع السـهم منـه، وفاضـت: العلوي زيد

، وُأمخــدت تلــك األنــوار الــيت أضــاءت يف مســاء الشــرق )34 ،11 ج :2000 ،العــاملي(الزكيــة 
ذب النفوس وتقيم منار العدالة وتقضي على الظلم والطغيان   .لتنري العقول و

  
  زيدمواراة جثمان  6.3

 اختلــف أصــحاب زيــد يف مــواراة جثمانــه الطــاهر فمــنهم مــن قــال أطرحــوه يف املــاء بعــد تلبســه
، وهنـــاك رأي يقـــول حبـــز رأســـه الشـــريف وطـــرح جثتـــه )30 ،4 ج :2004 ،ابـــن االثـــري( بدرعـــه

، فلـم يوافـق ولـدِه )2596 ،9 ج :2006 ابـن كثـري،( بني القتلـى حـىت اليتعـرف عليـه األعـداء
ـــر وإجـــراء املـــاء عليـــه، فوافـــق اجلميـــع علـــى ذلـــك  حيـــىي علـــى ذلـــك، ورأي آخـــر قـــال بدفنـــِه يف 

النهــر وســّدوا جانبيــِه وحفــروا لــه قــرباً وواروا اجلســد الطــاهر فيــه مث أجــروا عليــه  وذهبــوا بالفعــل إىل
  ).472 ،19 ج :1985 ،عساكر  ابن( املاء

  
  إخراج الجسد الطاهر وصلبه 7.3

راح الطـــاغي األمـــوي يوســـف بـــن عمـــر يفـــتش عـــن اجلثمـــان الطـــاهر لزيـــد ليتشـــفى بـــه تقربـــاً إىل 
الطبيــب الــذي أخــرج الســهم مــن جبينــه مبحــل دفنــِه ألنــه  حــاكم الشــام الطاغيــة هشــام، فــأخربه 

  ).208: ت.دابن عنبه، ( كان حاضراً، وقيل غالمُه السندي هو من أخرب عنه
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 مــــاره، وأمـــــر الطاغيــــة حبــــز رأســـــهِ أخرجــــوا اجلثمــــان املقـــــدس وألقــــوُه علــــى بـــــاب قصــــر اإل
رجــــاس مــــن وأرســــلُه إىل أحــــول بــــين أُميــــه ففــــرح بــــذلك وأمــــر األ) 344: 1379 ،الــــدينوري(

ا   .ُجلسائه بوضع أحذيتهم على الرأس الشريف حىت راحوا يطأونه 
أمـر يوسـف بــن عمـر بصـلب اجلثمــان املقـدس ووضـع مفــرزه مـن الشـرطة حلراســتِه خوفـاً مــن 

يف منامـــِه واقفـــاً علـــى ) ص(أن يُســـرق ويـــدفن، وقـــد رأى املوكـــل حبراســـة اجلثمـــان املقـــدس النـــيب 
هكــذا تصــنعون بولــدي مــن بعــدي، يــابين يازيــد، « :و يقــولاخلشــبة الــيت صــلب عليهــا زيــد وهــ

  ).209: ت.دابن عنبه، (» قتلوك قتلهم اهللا، صلبوك صلبهم اهللا
بقــي اجلســد الطــاهر زمنــاً طــويًال علــى اخلشــبة حــىت عشعشــت الفاختــه يف جوفــِه، فقيــل 

 :2006 ابــن كثــري،( ، وقيــل ســنتني)184، 6 ج :1996 ،الــذهيب( انــه بقــي ســنة وأشــهر
، اغلـــب املرويـــات )110 ،19 ج :2001، اجمللســـي( ، وقيـــل أربـــع ســـنني)2596 ،9 ج

هــ حـىت خالفـة الوليـد 122التارخيية تذكر انه بقـي مصـلوباً أربـع سـنني حبكـم شـهادتِه سـنة 
هـــ حــني أمــر بإنزالــه وحرقــه، وبإمعــان النظــر جنــد إن فــرتة  125بــن يزيــد بــن عبــد امللــك ســنة 

لطـــاهر وهـــو مصـــلوب طـــوال تلـــك الســـنني متعرضـــاً كهـــذه تطـــول الميكـــن تصـــور اجلســـد ا
ملتغــريات الطبيعــة مــن شــدة بــرد وحــرارة مشــس إال انــه مــن اإلنصــاف القــول انــه بقــي ألشــهر 

  .معدوده ال لسنوات طوال
ومهمـا يكـن مــن أمـر فــأن احلقـد الـدفني علــى العلـويني بــال شـك جعلهـم يبقــون اجلسـد الطــاهر 

ـــم بـــذلك حيطـــون مـــن كرامـــة مصـــلوباً معلقـــاً علـــى اخلشـــبة لفـــرتة  طويلـــة مـــن الـــزمن ظنـــاً مـــنهم إ
  .الشهيد زيد يف نفوس املسلمني ومل يعلموا إن كل ذلك رفعه إىل أعلى مستويات الصاحلني

  
  زيدحرق جثمان  8.3

مصـلوباً حـىت تـوىل الوليـد بـن يزيـد بـن عبـد امللـك اُحلكـم ) ع(بقي الشهيد اخلالد زيـد بـن علـي 
يـأمرُه حبـرق اجلسـد املقـدس، وبالفعـل نفـذ البـاغي يوسـف بـن عمـر فكتب إىل يوسف بـن عمـر 

 أوامــر ســيدِه فــأوعز إىل خــراش بــن حوشــب بــإنزال اجلثمــان املقــدس مــن اخلشــبة وإحراقــِه بالنــار
  ).139: 2006األصفهاين، (
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يف مـــاء الفـــرات، وعقـــب عملـــه  حـــرق اجلثمـــان املقـــدس بالنـــار ودق عظامـــه بـــاهلواوين وذرّ أ
  ).110، 6 ج :ت.، دابن خلكان( ليشربه العراقيون: املشني هذا بقوله

  
  زيدرأس التصرف ب 9.3

ونصـبه علـى بـاب  زيـد بـن علـيعمد أحول بين أميه الطاغية هشام بن عبد امللك إىل رأس 
مث بعـــث بــــه إىل املدينـــة وُنِصــــَب عنـــد قــــرب ) ص(دمشـــق، إظهــــاراً جلربوتـــِه وبطشــــه بأبنـــاء النــــيب 

  ).421: 2004، ابن اجلوزي( حىت ضجت املدينة بالبكاء والنحيب) ص(الرسول األكرم 
مل يتوقـف الطاغيــة األمــوي عنـد هــذا احلــد فحسـب فقــد بعــث بـرأس الشــهيد زيــد إىل مصــر 

َوَنَصـــَب الـــرأس املقـــدس باجلـــامع ) ص(درتـــِه وســـعت نفـــوذِه يف قهـــرُه لعـــرتة رســـول اهللا إلظهـــار ق
والنــاس يضــجون بالعويــل والبكــاء علــى ماحــل بــالعرتة النبويــة مــن عظــيم الرزايــا، قــام مجاعــة مــن 

، بـال )36 ،11ج  :2000، العـاملي( املصريني بسرقة الرأس الشريف ودفنوه يف مسجد هنـاك
  .ان مقدساً يتوافد إليه الناس لزيارتهِ شك أصبح ذلك املك

 )ع(حبياة هانئة، فقد روي عن اإلمام الصادق ) ع(كـل مـن عـادى آلل بيت النبوة   ظَ لـم حي
فنزع اهللا ملكهـم، وقتـل هشـام زيـد بـن ) ع(آل أيب سفيان قتلوا احلسني بن علي  إنّ « :قال إنّه

  ).261: ت.، دالصدوق(» علي فنزع اهللا ملكه
  

  لوعة الشيعة 10.3
حزنت الشيعة حزناً عميقاً على ماجرى على سليل النبوة من املآسـي بعـد شـهادتِه مـن إخراجـه 
من قربِه وصلبِه وإحراقه، وقـد بكـاُه شـعراء الشـيعة بكـاءاً مـرّاً ورثـوه بأشـجى الـوان الرثـاء، ومـنهم 

  ):450 ،3 ج :1996 ،البالذري( الفضل بن عبد الرمحن بقوله
 بــــدمعك لــــيس ذا حــــني اجلمــــوِد  الترقـــــــــــي وجـــــــــــوديأال يـــــــــــاعني

ــوَق عــــــوِد  غــــــداة ابــــــن النــــــيب أبــــــو حســــــني  صــــــليٌب بالكناســــــة فـــــ
ــيِه ـــــــــ ــــــــــار ف ــِد  تعــــــــــدى الكــــــــــافر اجلب  فأخرجـــــــــه مـــــــــن القــــــــــرب اللحيــــــــ
ـــــــــا حســــــــــني ــدٍم جســــــــيِد  فظلـــــــــوا ينبشـــــــــون أب ــم بـــــــ  خضــــــــيباً بـينهـــــــ
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  نتائجال .4
وثورتــه ضـــد ) رض(الشــهيد زيــد بــن علــي  وبعــد، فقــد كانــت تلــك دراســة متواضــعة عــن ســرية

وقد حاولنـا يف تلـك الدراسـة قـدر اإلمكـان دراسـة أهـّم األسـباب الـيت أّدت إىل  طغاة بين أمية،
انــدالع تلــك الثــورة ومــن مث متابعــة ســري أحــداث الثــورة وأهــّم النتــائج الــيت متخضــت عــن تلــك 

  :الثورة، وكانت نتائج تلك الدراسة على النحو اآليت
أّن من أسباب ثورة زيد بن علي هي نيته يف طلب اإلصـالح يف األمـة اإلسـالمية  اتضح - 

بوصـــفه ) ع(بعـــد أن احنرفـــت عـــن مســـارها، كمـــا أّن زيـــد خـــرج أيضـــا ثـــأرا لـــدم اإلمـــام احلســـني 
ســليل البيــت النبــوي الشــريف، فضــال عــن حرصــه يف األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر يف أمــة 

 .نيا وتركت العمل لألخرةانشغلت مبلذات احلياة الد
کـــان مـــن نتـــائج تلـــك الثـــورة أن استشـــهد زيـــد بـــن علـــي وصـــلب، كمـــا نكـــل بأصـــحابه  - 

واتباعــه، واجهضــت كــّل احملــاوالت لإلطاحــة بــاحلكم األمــوي يومئــذ، كمــا كانــت ثــورة زيــد مــن 
كـــت احلكـــم األمـــوي، إذ زادت اهلـــوة بـــني أهـــل العـــراق واحلكـــم األمـــوي  ضـــمن املعـــاول الـــيت أ

اك احلكم االموي وسقوطه مبكرااجل  .ائر مما ساعد يف ا
كــان زيــد بــن علــي هــو صــاحب فكــرة اخلــروج علــى احلكــم األمــوي، وهــو إّن مل خيــرج يف   - 

املدينة وخرج يف الكوفة فألن الكوفـة كانـت مقـر اآللـة العسـكرية، ووجـود االنصـار واالتبـاع مـن 
ية واالجتماعيــة يف العــراق والســيما ، فضــال عــن تــردي األوضــاع السياســ)ع(شــيعة أهــل البيــت 

 .الكوفة األمر الذي كان يساعد على االنتفاض بوجه احلكم األموي اجلائر
اتضــح مــن خــالل الدراســة أّن زيــد مل خيــرج طلبــا لســلطة معينــة بقــدر مــا أنــه خــرج لطلــب 

 ).ع(اإلصالح وتطبيق مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر وثأرا لدم جده اإلمام احلسني 
واملوضــوع واحلــق يقــال موضــوع واســع وكبــري وهــو يســتحق أن يكــون دراســة أكادمييــة كــربى 

 .ملن يرون ذلك من الباحثني
  

  المصادر
  .القرآن الكرمي
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ـج). م2007(ابن أيب احلديد املعتزيل، عز الـدين أيب حامـد عبـد احلميـد بـن هبـة اهللا املـدائين  ، البالغـة  شـرح 
  .دار الكتاب العريب: بغداد، 1حممد أبو الفضل إبراهيم، ط : تحقيقال
 شــريي، علــي: التحقيــق ،التـاريخ يف الكامــل). م2004( الكــرم أيب بـن علــي احلســن أيب الـدين عــز األثــري، ابـن

  .العريب الرتاث إحياء دار: بريوت ،1 ط
: تحقيــقال ،واألمــم امللــوك تــاريخ يف املنــتظم). ت.د( حممــد بــن علــي بــن الــرمحن عبــد الفــرج أيب اجلــوزي، ابــن

  .العملية الكتب دار: بريوت عطا، القادر عبد ومصطفى عطا القادر عبد حممد
صــدقي مجيــل : حقيــقالت ،التهــذيب تقريــب). م1995(ابــن حجــر العســقالين، شــهاب الــدين أمحــد بــن علــي 

 .دار الفكر: العطار، بريوت
عبـــد الفتـــاح أبـــو : تحقيـــقال ،امليـــزان لســـان). م2002(ابـــن حجـــر العســـقالين، شـــهاب الـــدين أمحـــد بـــن علـــي 

  .دار البشائر اإلسالمية: ، بريوت1غّده، ط 
إحســان عبــاس : تحقيــقال ،التــذكرة احلمدونيــه). م1996(ابــن محــدون، حممــد بــن احلســن بــن حممــد بــن علــي 

  .دار صادر: ، بريوت1وبكر عباس، ط 
  .دار الكتب العلمية: ، بريوت2ط  ،وديوان املبتدأ واخلربالعرب ). م2003(ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد 

 ،وفيات األعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان). ت.د(أبن خلكان، أيب العباس مشس الدين امحد بن حممد بن أيب بكر 
  .دار صادر:بريوتإحسان عباس، : التحقيق

  .دار صادر: بريوت ،الكربىالطبقات ). ت.د(أبن سعد، أبو عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع البصري 
، مناقــب آل أيب طالــب). ت.د(ابــن شــهر أشــوب، أيب جعفــر بــن علــي بــن شــهر أشــوب الســروي املازنــدراين 

  .يوسف بقاعي: تحقيقال
، 1عبـــد اجمليـــد الرتحيـــين، ط : التحقيـــق ،العقـــد الفريـــد). م1983(محـــد بـــن حممـــد أأبـــن عبـــد ربـــه األندلســـي، 

  .دار الكتب العلمية: بريوت
 ،تـــاريخ مدينـــة دمشـــق). م1995(عســـاكر، أيب علـــي بـــن احلســـن بـــن هبـــة اهللا بـــن عبـــد اهللا  الشـــافعي أبـــن 

  .دار الفكر: حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمروي، بريوت: التحقيق
نـزار : التحقيـق ،عمـدة الطالـب يف أنسـاب آل أيب طالـب). ت.د(محد بـن علـي الـداودي احلسـين أابن عنبه، 

  .مكتبة احلياة: رضا، بريوت
: التحقيـق ،البدايـة والنهايـة). م2005(ابن كثري، عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بـن عمـر بـن كثـري الدمشـقي 

  .دار صادر: ، بريوت1سهيل زكار، ط 
نســـيب نشـــاوي، : التحقيـــق ،خمتصـــر تـــاريخ دمشـــق البـــن عســـاكر). م1985(ابـــن منظـــور، حممـــد بـــن مكـــرم 

  .دار الفكر: ، دمشق1  ط
محـد صـقر، أالتحقيـق،  ،مقاتـل الطـالبني). م2006(صفهاين، علي بن احلسني بن حممد القرشي الفرج اإلأبو 

  .علمي للمطبوعاتمؤسسة األ: ، بريوت4ط 
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  .دار الفكر العريب: القاهرة ،اإلمام زيد). ت.د(أبو زهرة، حممد 
ســر السلســلة ). م1962(هللا أيب نصــر البخــاري، ســهل بــن عبــد اهللا بــن داود بــن ســليمان ابــن أبــان بــن عبــد ا

  .املطبعة احليدرية: ، النجف األشرف1حممد صادق حبر العلوم، ط : التحقيق ،العلوية
 زركلــي، ريــاض ســهيل زكــار و: تحقيــقال ،األشــراف أنســاب). م1996( جــابر بــن حيــىي بــن أمحــد الــبالذري،
  .الفكر دار: بريوت ،1  ط

مركــــز الغــــدير : بــــريوت،2ط  ،الثــــورة عنــــد أهــــل البيــــتزيــــد بــــن علــــي ومشــــروعية ). م1995(حــــامت، نــــوري 
  .للدراسات اإلسالمية

  .، دار الفقه للطباعة والنشر1 ، طشجرة طوىب). ق1425(احلائري، حممد مهدي 
دار األنــدلس : ، النجــف األشــرف1 ، طصــقر قــريش زيــد بــن علــي). م2010(احلريــزي، فــارس رزاق علــوان 

  .للمطبوعات
  .الدار العربية للموسوعات: بريوت، 1 ، طزيد بن عليثورة ). م2002(حسن، ناجي 

 قـــم، 2عبـــد املـــنعم عـــامر، ط : التحقيـــق ،األخبـــار الطـــوال). ه1379(الـــدينوري، أيب حنيفـــة امحـــد بـــن داود 
  .املكتبة احليدرية: املقدسة

حمــب الــدين أيب : التحقيــق ،الم النــبالءعــســري أ). م1996(الــذهيب، مشــس الــدين حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان 
  .دار الفكر: بريوت، 1سعيد عمر بن غرامة العمروي، ط 
  .دار مكتبة احلياة: بريوت، مسند زيد). م1966) (ع(زيد بن علي بن احلسني بن أيب طالب 

  .دار النفائس: ، بريوت2 ط، موسوعة األديان امليسرة). م2002(السحمراين، أسعد 
، 1 ، طتـــاريخ الفرقـــة الزيديـــة بـــني القـــرنني الثـــاين والثالـــث للهجـــرة). م1974(الشـــامي، فضـــيلة عبـــد األمـــري 

  .مطبعة اآلداب: األشرف النجف
صـدقي مجيـل : التحقيق ،امللل والنحل). م1999(الشهرستاين، أيب الفتح حممد عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد 

  .دار الفكر: ، بريوت1العطار، ط 
: تحقيـقال، عيـون أخبـار الرضـا). م2005(حلسـني بـن بابويـه القمـي الصدوق، أيب جعفـر حممـد بـن علـي بـن ا

  .علميمؤسسة األ: ، بريوت2علمي، ط حسني األ
 ،ثـواب األعمـال وعقـاب األعمـال). ت.د(الصدوق، أيب جعفر حممد بن علي بـن احلسـني بـن بابويـه القمـي 

 .، قم املقدسة8علمي، ط حسني األ: التحقيق
يــار). م2006(الصــاليب، علــي حممــد حممــد  : ، بــريوت1 ، طالدولــة األمويــة عوامــل االزدهــار وتــداعيات اال

  .دار ابن كثري
حممــد أبــو الفضــل إبــراهيم، : التحقيــق ،تــاريخ الرســل وامللــوك). م2008(الطــربي، أيب جعفــر حممــد بــن جريــر 

  .دار إحياء الرتاث العريب: ، بريوت1  ط
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دار أســـامة للنشـــر : عمـــان،1ط  ،ي العصـــر األمـــويموســـوعة التـــاريخ اإلســـالم). م2004(طهبـــوب، صـــالح 
  .والتوزيع

  .دار التعارف: ، بريوت5حسن األمني، ط : تحقيقال، أعيان الشيعة). م2000(العاملي، حمسن األمني 
  .عظميمطبعة سلمان األ: بغداد ،عصر هشام بن عبد امللك). م1975(الكبيسي، عبد اجمليد حممد صاحل 

دار التعـــــارف : ، بـــــريوت1حممـــــود دريـــــاب، ط : تحقيـــــقال، حبـــــار األنـــــوار). م2001(اجمللســـــي، حممـــــد بـــــاقر 
  .للمطبوعات

املرتضــى بــن : تحقيــق، الاحلــدائق الورديــة يف مناقــب أئمــة الزيديــة). م2002(محــد بــن حممــد أاحمللــي، محيــد بــن 
  .مركز بدر للطباعة والنشر: ، صنعاء2زيد احملطوري احلسين، ط 
عبـد : التحقيـق ،مـروج الـذهب ومعـادن اجلـواهر). م2000(احلسـني بـن علـي  املسعودي، أيب احلسن علي بن

  .علمي للمطبوعاتمؤسسة األ: ، بريوت1األمري علي مهنا، ط 
كسـروي : التحقيـق ،جتـارب األمـم وتعاقـب اهلمـم). م2003(محـد بـن حممـد بـن يعقـوب أمسكويه، أيب علي 

  .دار الكتب العلمية: ، بريوت1حسن، ط 
املواعظ واالعتبـار بـذكر اخلطـط واآلثـار املعـروف بــ  ).م1987(محد بن علي أاملقريزي، تقي الدين أيب العباس 

  .كتبة الثقافة الدينيةم: القاهرة، )اخلطط املقريزية(
عبــد الوهــاب : التحقيــق ،الصــواعق احملرقــة يف الــرد علــى أهــل البــدع والزندقــة). ت.د(محــد بــن حجــر أاهليتمــي، 

  .مكتبة القاهرة: ف، القاهرةعبد اللطي
: بــريوت ،تــاريخ اليعقــويب). ت.د(محــد بــن أيب يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح الكتــاب أاليعقــويب، 
  .صادر  دار

  .دار العلوم: ، دمشق1 ، طمعاوية بن أيب سفيان يف الكتاب والسنة والتاريخ). م2002(يونس، صاحب 


