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كانالكرسيوهذا36(.،لالسكينةفيهاسرائيلبنيفيكالر

)3

)3

)3

)3

)3

)3

)3

)3

.123ص4م،تالوقيفوات:الكتيكرظابن

018.صءإلعباسةالدوا،أكأار:الهجرفيالثالثأحنرنأمنمؤلنى

27.ص،الفرقبينالفرق

33.36-ص:البغداديالقاهرعبد

ص:البغداديالقامرعبد56-و55ص2ق:العكريملألأبو

.124و123ص4م،الوفياتاتفه:الكتيشاكرابن37-

يصد.فلكيافتار،أيامالكوفةواتياقالعراقارتادالهنفيةابنثا،

ادساذحالةافتفاحوخبةسترقعلىخوفا،الزيارةمذ.عنافتار

نأوهيعلامةللمهدي*ان:تال،الكوفةعلىأمرهالهنفيةابنأن

فلماه!جلد.يقطعولايضر.فلاباليففربةالوقفيرجليضربه

يقضيلئلا،الكودةإلىالمحيهعنأقلعاءلنفيةابنإلىالكلاممذاترامى

:البغداديالقاهرعبد53-ص3ق:العكرىهلال)أبوافتارعليه

34(.و3133،ص

504(.و4.4ص4:جربهعبدابن

592.ص3ق:الرازيحاتمأبو

134.و123ص،م:الكتيشاكرابن



بهفجاء،كثيروصخو-علاهلمجالى-لمجا(عثيبمفلرتاتبالأصل

ارزياا،فظشإل!،غسلهأنبعزفم!3-بقءحعدةلمطفيل

يظلأخوىروايةوفي)!3(ءدر!ما!أع!توباثنيعليهكافاه

38(.،إبررهميننجارمناشتراعقد،!انالختاران

الحسينءمصرعإثر،العلويةالدعوةانشمعبتفقدوهكذا

مجموعهاويبلغ،ةعدبقرقامنهماواحدةكلتفم،شغبتينإلى

لولل!عليبالسلطةتنادي!شعبة193(.فرقةوعشرينخساجميعا

والثانية،عيرهادونالنييبنتالزهراءفاطمةمنوأحفاده

أبيهمامنأخيهماإلىوالحسينالحسنبعدتؤولالإمامةأنترى

وقد،بالكيسانيةعرفتالتي،هىالثانيةوهذع.الحنفيةبنممد

وهىالأولىفالشعبة)04(.فرفةعشمرةإحدىعلىاشتملت

بعدبايعت،والشهرةالسطوةلهاتوافرتوفد،الإمامية

العابدين.بزينالملقبوهوذريتهمنالتبقيعلياابنهاطسين

ممداخرعم،إماماعشمراثنيصارواحتىالأئمةأثرهفيوتتابع

تطنع،ئيهـعيررأ،خىة-!!ا!سرةتي-ععي!لأأ-كى!-ي

-س1ء11!ءلم191لاء:الأا*ا(ضاء.ااشاء.اا

--:-!-ء5"ص-!ء!هـ---:هـ6د.ة---+س--

سعتالتيالأخرىالسريةبالدعوةصلةلهالأنأمرهافيعنينا

العباسيةهالدعوةوهي،الأمويالحملتقويض

طالب،أبيبنعليمو!6،كيسال!إلىالكيسانيةوتعود

ومعرفةعمخزالطكانالذيالحنفيةجمنلمحمدتلمذإنهوقيل

خبكال!،عمرةأبووكذيته،كيسانانقلفقيها)42(1

الأشعريلدىوجاءء)43(معهنوكلالثقفيعبيدأنيبنالختار

)37(

)38(

)93(

).!ا(

41(ل

)43(

54.ص3ث:العسكريهلألأبو

592.ص3ق:الرازيحاتمأبو

الامامية،هي:رئبيةفرقخستاريخياالميعةلدىتكونت

ق:)الثهرستافيالغلاةأووالغالية،والاسماعيلية،والزيدية،والكيانية

.(131ص1

.1791-ص،الاسلاميينمقالات:الأعري

الحنفيةابنكدأشياعمنعزةوكميرالهفيريالشدالاعرانكان

جبالفيح!فهو.الخلقعنغابفقد،يمتلمانهاعتقداماتوعندما

منأربعينمعأقاموتد،شمالهعنونمريمينهعنجمفظهحيثرضوى

الذيالمنتظرالمهديفهوعلا،يجريانعينانهناكولديه.أصحابه

نأبعدعدلاالأرضليملأبالخروجاللهلهيأذنمقالغيبةبعدسيعود

بهحمالفيبةبعدوالعودةبالبببةحمأولعو،وعذا.جوراملئت

37-03،-27ص:البغداديالقاهرعبد-91ص:)الأشعري،الثعة

:الصفدي-173ص4م:خلكانابن-134صص1ق:الشهرستافي

الثهرستافي(.منمأخوذوالنص..01و99ص4ج

بنل-133ص1و:فيلشهرستاا-27ص:اديلبغداهرالقاعبد

.017ص4م:خلكان

492.ص3ق:الرازيحاتمأبو

وهنالق4(عالمحتارأهدقمبكيسانات)44(والبغداديوالجوهري

الذي*الضيكرك!أبيإلىن!جم!ة،الكربي!فرقةالكيسأنيةبين

فيمباشرةوجعلهاوالحسينالحسنفيالأمامةجعلفيخالف

بالبصرةالجمليومرايتهأبوهإليهدفعالذيالحنفيهبنمحد

)46(5الرسولرايةبدورهـصاحبعليكانكما،اخوتهدود!

عثاسىبنعليبنمد

سيوفتقسمتهمألذينالعلويينجانبإلى،هناكوكان

دونبالصوتتهمممىصامتةدعوة،لباتهمفيوخوضتالأمويين

كانواأيضافهؤلاء.النيعم،العباسبنيعنوتصدر،جهر

العلويين،الطرفينوكلأ.الاسلأميةالخلافةلطلبسعاة

بنيمنالحزبينوكلأ،البيتأعلإلىينتمى،والعباسيين

وكانوا،العباسيونآنسوعندما.فريشمنوبالتالي،هاعم

أعمالكلنالشراةأرضفيكأ)!4(دالحميمةقريةفييحلون

)44(

)45(

)46(

)47(

079-ص-3-*ش!3+3مادالصتحا-،-18ص--،الاسلأصمهمقالات

27.ص،الفرقبينالفرق

التاريخفي!الكيسانيةالرصينالعلمي3!اكتافيالقاضيودادترى

بينالعلاقةوانإليها،يركنلاجميعأالرواياتهذ.أن!والأدب

للكيسانيةبينالعلأقةأنك!،الثقفيعبيدأبيبنوافتارالكيانية

.والافتعالوالضفالغموضيكتنفهما،إليهتنبالذيكيسانوايمم

الروايةهيالاطمئنانإلىمدعاةالرواياتاأكثرأنالباحثةوتعتقد

حرسصاحبكانالذيعمرةأيييههانإلىالكيسانيةتنسبالتي

كيانو!هما،هـ.66سنةالكوفةعلىالأخيرهذااستيلاءمنذافتار

التفاعلصدث،العلويينبناصرأنويبدو:غمرينيكونالموافتار،

إليهسعىمافيأزرهوشدبانحتاركيانوثقوقدبينهما.الفكري

الاتتصاصعملياترأسعلىكانبحيثأدقهاالمهماتمنإليهوأوكل

وظلالدنيا،الطبقةمنمولىكيلنوكان.الهسينلقتلةوال!تصفية

ودادوتعتقدومابا.كاباالطبقيلمنئئهوفيآافتارحركةخلأل

بهانتهىومتىكيانحالإيىالمانجهلانناباعتبار،القاضي

الزببربنمصعبأعدهاالتيالدمويةالمذبحةمننجاقدإنه،الأجل

سمحمما،بالكوفةالقمرفيحوصرواوقد،أجمعينوأتباعهللمختار

واسمه.التثععذاسعيحاملةتتطورأنبعدماالعقائديةللدعوة

مذاوعلى،تملحنفيةبنممدبإمامةنادىمنأولعوعمرةأبووكيان

،والأدبالتاريخفي)الكيانيةالكيانيةفرقةقامتالرئيسا،عتقاد

.(7491يبروت،الثقافةدار،72-55ص

:البفدادي-91و18ص:الاشعري792-ص3ق:الرازيحاتمأبو

27.ص

عينأو،الوداءالحجارةذاتالأرضماإميالقالهمةتصفيرالحميمة

الراة.أرضمنوالهميمةللاستماء.بهايستعانال!الهارةالماء

قريةنواحيهبعضوفي.المنورةوالمدينةدمثقبينيقععيقعوالثراة

)الهميري:مروانبنعبداللهبنعليأولادفيهاينزلكانالقالحميمة

.الاميفراةهيوالثراة991(.صالأقطار،خبرفيالمعطارالروض

مجودةواشتهرت،عمانوقمبتها،دمقكؤرمنالبلقاءلكورةتابع

،الثراة""،،البلقاءمواد،البلدانمعجم:)ياتوتحنطت!ا

333(.703،ص2م948،ص1م"،الحميمةو!



للعملنهدوا،الأمويالحمفيتضعضعا)48(،بالشامالبلقاء

بنممدهودعوتهمصاحبوكانهـ،.12سنةمنذالسري

الذيالطلبعبدبن)51(،عباسابن)05(اللهعبدبن)94(،عكلي

)48(

)94(

)05(

)51(

53.ص5،جالتاريخفيالكاملالأثير:ابن

:فقالجميلاوكان،غلأموهوعليبنمدإلىمروانبنعبدالملكنظر*

واللهأما:معاويةبنيزيدبنخالدفقال.الثريفةالرأةيفق،والله،مذا

ص3ق.الاشرافطانساب:البلاذري،الأمرهذالأصحابولد.ان

فلما،ممدابنهومعهمروانبنعبدالملكعلىعبداللهينعليوأقبل85(.

إن،:لعبدالملكالأخيرالأميرمذاتال،قائففيهكانالذيمجلهترلى

ولاالأرضيملكونفراعنةعقبةمنيخرجفإنهابنهمعهالذيالفقكان

186(.ص4م:خلكان)ابن،قتلو.إلامناويناويهم

بنمدأخرجلأنهالزبيربناللهعبدمععباسبناللهعبداختلفعندما

بميلوانالامإلىبالذهابعلياابنهعباسابنأوصىمكةمنالحنفية

الثاماللهعبدبنعليأتىوعندما.الزبيرابنضدالملكعبدسلطانمع

كانحيثدمقارضمنالثراةونزل.دارابهاوابتنىدمقنزل

سجود.لكثرةاللهعبدبنعليلقبوقدمتعبدا،مجدءيلازم

امتلكهااليفالحميمةكدادإلىأولادهمعبعدهاوصار".الجاد،

أناب)البلاذري:العثرفيعلىنيفواالذينالذكورلأولاد.وصارت

278(.ص3م:خلكانابن35-،71و.53،7ص3ق،الأشراف

قرثيأجل*وكان:اللهعبدبنعليعن،الأعيان،وفياتفيوجاء

عبدوجدوقد274(.ص3م:خلكان)ابن،واوسمهالأرضوجهعلى

الطالقامرأتهتزوجلأنه،لهوتذيراللهعبدبنعليعلىمروانبنالملك

صلاتهإنما،:قائلأاللكعبدفذمه،طالبأببنجعفربناللهعبدابنة

الىسعىالسلطةمقاليدالملكعبدبنالوليدتلموعندمارياء،.

ونب،وحبهباليا!بفربهفأمر،اللهعبدبنعليعلىوالتجيالأذية

،.*دفللطإلىبعدهاونفا.ولد.،إلىمنتقلالأمرانيقولانهإليه

اذاأميةبنو،كانوالهبشةاليمنبلادبينالبحرفيجزيرةوهي

294(.ص2م،البلدانمعجم:)ياقوت،إليهانفو.أحدعلىسخطوا

المنتةوافتهحيثالحميمةوقيلالحجربنزول،شفاعةعقب،لهأذنثم

المذؤلةعظبماللهعمدسعلىوكان.اللكدد!هاءهـأياء118!ممنة

275ص3م:خلكاناق97-76-مر3ق:)البلاذ!يقويثرفي

2(.لا7

وحجوع!ان،وعمربكرأبيالخلفاءلدىمقدماعباسبنعبداللهكان

عباسابنوكان.محصورأكانالخببفةلأنعثانهـبأمر35سنةبالناس

ترجمان،نعممعود:بنعبدالدعنهتالجميث،بليغلالدينفيفقيها

وسمي،القرآنمعرفةفيطالبأبيبنعليفاقوقد،.عباسابنالقرآن

03-27،ص3ق:)البلاذريمعارفهواتساععلمهلغزارةمالبحر.

جهان)أبووتفتحالحاءتكر،-الحبر،دعيكما36(.و3335،

سواءالكتابأملمنالعالممووالهبر384(.ص1م:التوحيدي

عندومعظماوكببأمقدمأعباسبناللهعبدوكان.ذميأأممسلماكان

ص3ق:)البلادريالمعضلاتفيولتثير.علمهيكبرالخطاببنعمر

توليةفيعباسابنعمرواسثار.ق!يستعملهلملكنه37(،31،34،

:قال.فكنة:تال.منكرجلآيكونانإلايصلحلا:فقال،رجلاجص

،3:مالتوحيديحيان)أبو،بيظنكسوءفيبكظيلوءبيتنتفعلا

391(.ص1ج

ينسبوإليه،النيعمهووالعباسه(.)3بالإماملقبوه

حمسب،بهااولىفهم،لأنفسهمبالخلأفةجهرواوقد.العباسيون

السابقوىالخلفاءاغتصبهاوقد،الأرحاماوليمنلأنهم،رأيهم

النيعمهوطالبفأبو.طالبأبيابنعليباستثناءمنهح!،

بكراًباخاطبتالتيالنيابنة،فاطعةزوجهو،ررعكليأيضا

:قللالنيال!جموابهفكان،أبيهاإرلامنحقهافيونازعته

كتبوضعتوقد،منورثولانرثالأفبياءمعاشر!نحن

دود!العباسيينوتفردالأمويينعلىالإنقلالبنجاحإثر،كثيرة

اًمالأعمام:هاشمبنيفيبالخلافةأحقيكونفيعن،العلويين

عأد!أبوفيهاخاضموضوعاتمنهناكماإلىآالبنالا

)المعوفىالإسكافيجعفروابوهـ(255سنة)المتوفىالجاحظ

خاصةيدخلكا،كثيرونوغيرهما،المعتزلةمنهـ(024سنة

العباسيللحمالبرراتوإيجادالسياسيةالأهواءدائرةفي

منالأمسحلفاءواًسكتالحراببقوةتوطدالذيالجديد

)5!(

بهفإذا.البصرةعلىجعلهطالبأببنعليإلىالأمرالمافإذا

رسولمنترابتهبسببفيلكمتحلا،الملمينبيتأموالمنيأكل

لثهفإنثيءمنغنمتمماان*واعلموا:الايةبتأويلفعلتهموغا،اللى

فيوتثددإيا.كاسبأعليإليهفكتب،!القربىولذيوللرسولكسه

وقيلى،ملأيينستةحملأنإلاعبلسبناللهعبرمنكانفما،مطالبته

لنفهالح!يةوأمن،منمبهفترك.البصر-ا!مابيتقوامكانت،سبعة

فيالمالمبلطغونقل،قيسمنرجلاعثرونورافقه،أخوالهبوايمطة

فكتب!البافيواحتجنالطريقفيبعفوزعوقد،مكةإلىالفرائر

الغدرةأسرعتالأمةخيانةفيالفرصةأمكنتك*فلماعلي:إليه

الىبهاوانقلبت،أموالهممنعليهقدرتمافاختطفت،الوثبةوعالجت

سبحان.وأمكأبيلثمنميراثكأهلكعنخزتإنماكأنكالحجاز،

حراماتأكلأنكتعماماالحاب!تخافطامابالعاد،نومناما!الله

والأراملمىاليهتابأموال)؟(وتنكحهمماءالإولتري!ماحراولرب

ص4ج:ربهعب!ايأ،!عيثمألئهءأوأنتي.اللةسبي!فيهـينوأي

لدكطالعبا!اتبعف!فياختلافم!الأض"الكلاموورد334-933-

بعباراتالروايةوردتكما-194و094صام:التوحيديجانأيي

21(.و03ص2قي:العكريهلألأبيعندنحتلفة

الذيانعباسابنأجابهفقدمزامير.،علييقرأمنعلىولكن

دابرليقطع،لعليوتال،لهيحقمادونهوالملمينبيتمالمنأصابه

لأحملنهأساطيرلىمنتدعقلملئئوالله،والرد:والأخذوالعدالمحايبة

أ!هاتنأمل935(.ص4ج:ربهعبد)ابن،بهيقاتلكمعاويةإلى

عنعلمهيعممهلمالعممن،البحر،مذاانكيف،اللهيرحمك،القارئ

التوحيديحيانأبوأوردءالذيالجوابانحينفي!الالببحرالطع

بعد،اما":لهيقولاذ،عليإلىعإسبناللهعبدمنتنديدايحمل

الأرضفيماجمميعاللهالقىلأن،وجلعزوال!هواني،علىأكثرتفانك

التوحيديحيانبووكلوففتهاذهبهامن

بعد،،اما:لهيقولإذ،عليالىعباسبناللهعبدمنتنديداجممل

.301ص4ج:الصفدي

ء3



!الأيديولوجي/"دورهملأنإليهمبحاجةيعدبرالذي!انعلويين

.)53!انتهىقد

ومؤلفه"،العباسيةالدولة!أخباركخالافيوتعثر

252سنةالمتوفى"النطاح3بئ)،اانهبعضهميمل-المجهول

علىنعثر،الدولةهذهأصحابإلىهواهيذهبهـ)54(-

بالسلطةالعباسيينتفردلتبريرموضوعةبأ!اتنضحمرويات

أبيلسال!علىالوضوعةالمروياتافهذه.العلوييندود!السياسية

صلحبإلىبالإمامةعهدعندما،الحنفيةبنعدابن،هاشم

،علويوكلأهما،أبيهعننقلاقائلهايذهب،العباسيةالدعوة

أولادإلىصائرالأمرأنيرىكالنانفسهطالبأبيبنعليالط

له،قائلآعليعلىيهود!كاننفسهالنييوأدن!عباسبناللهعبد

وفيهذافيالأمرهذاإند:المجلسمنالعباسخروجبصد

أ،وبعد،)هه(.طلبجهدغيرعنعفواالأمريأتيهم،ولده

صاحب،عليبغممدفيالمكعبدبنهشامعباوةصحيحةهي

الله!اعرسهاحعلهءقههولاء)!إن:العماسممةالدعوة

56(5"أفآ

الكيسانيةترثالعباسيةالدعوة

الطوذلك.مرتقبةغيرصدفوقيهعجابشؤونوللتاريخ

السنةالحنفيةبنممدوفاةإثر،بايعتالكيسانيةالفرقة

والذينمبأبيالمكنىاللهعبدابذه،وصيتهوفقهـ،81

وكلنه(ه)3بليغوسرعلمىثقلمنتمثلبماالامامةإليهانتقلت

طريقهفتعرج،الشامفيأميةبنيخلفاءعلىيقرددهاشماًبو

معزائرااللئاعبدبنلسببهالنجلءانهوحدثمالحميعةعلى

وطلأقةوعلعهشخصيتهقوةسليهانفراعت،السيعةمنوفد

يقول،البناتأبناءعلىالوراثةفيالأعمامأحقيةبينالمغاضلةهذ.وفي)53(

:الهديالخليغةمنشداحغصةابيبنمروان

الأرحامذويمنالأقاربدونممدأالنبيورثالذيبالبن

خصامحينفلاتالخصامتطعوبينمالبناتبنيبينالوحي

الأنعامسورةبذلكنزلتفريضةالرجالمعللناءما

الأعماموراثةالبناتلبنيبكائنذاكولشيكونأنى

بيتهأهلمنوجماعةالخليغةمنالمداحالاعرعلىالأموالفانهالت

صاج:ربهعبد)ابنالفاسبعينفبلغت،المجلسفيحاضرينكانوا

.)311

:فقالحفصةأبيابنعلىعلويثاعرردوقد

الممصامنحافةالطليقسجدوانماوللراثللطليقما

نيأسمثم،كافرابعدوكاغبدر،يومأسرالذيالعباسهووالطليق

003(.ص3ق:الرازيحاتم)أبووخوفآكرماالثاعررأي

.15ص،العباسيةالدولةأخبار:كتابمقدمةفيالدوريالعزيزعبد)54(

186ص،العباسيةالدولةاخبار:الهجريالثالثالقرنمنمؤلف)5،(

و187.

84.ص3قالبلأذري:)56(

134.ص1ق:الشهرستاني.3ص:الأشعري)57(

36

قائماوكان،بالخلافةامال!نفسهتداعبهاشمأبووكان.لسانه

)58(.الخراجإليهويؤدونيأتونهالكيسانيةالشيعةأمرعلى

،وفدهمعحوائجهوفضىالملكعبدبنسمليهالتأجازهأد!وبعد

أبيطريقعلىخيامهمفنصبوا،نفسهبخبيئةرجالهإلىأسر

.ـالمسموملبنهمعليهفعرضوا،فلسطينيريدشاخصوهوهاشم

جسد.فييسريبالسمهاشمأبوشعرجوفهفياستقرفلما

.،،دالدينةإلىعودتهطريقفيوكالط،المكيدةلهوتبدتا

أحسبنيوما،عميابنإلىبي!ميلوا:لأتباعهفقال

وردعندماهاشمبأبيالتقىفدعليبقعدوكال!ه(.")9ادركه

)06(5صحبتهوأحسنالشام

صاحبعلىهاشمأبونزلالسراةبأرضالحميمةوفي

عبدبنالوليدأبعدهقدوألدهكانالذيالعباسيةالدعوة

هاشمأبيأمامالوتأشباحوتمايلتإليها)96(.يومذاتاللك

المدينة،فيبيتهأهلعنندمكلنفيوهوهـ،89ممنة

ع!!تكتذص!لابرآنحبطمتالتيايسؤواتتاءصتوجؤء

الدعوةخت)63(،عكلىبونعديطلمبهفإذا)2*ا،البنات

كتبوهي)64(،كتمهإليهويدفع،خبايلهعلى،العباسية

يوصيهكما،)66(بعدهمنبالخلأفةولولدهلهويوصي،6()هالدعاة

)5

)6

)6

)6

)6

475.ص4:جربهعبدابن

476.ص4ج:ربهعبدابن

53.ص5ج،التاربخفيالكاملالأثير:ابن

257.ص5جالأثير:ابن

:حزمابن-779ص،العباسيةالدولةأخبار:الئالثالقرنمنمؤلف

.187ص4م:خلكانابن66-ص

هاشم،ابوفاةعندصغيرأكانعليبنممدانالرازيحاتمابعندجاء

إلىالوصيةيدفعأنوأمرهاللهعبدبنعليابيهإلىهاثمأبوأوصىلذا

علىيأتيحزمابنأنك!892(.ص3ق،الزينة)كتابأدركإذاابنه

عبدبنعلي،العباشةالدعوةماحبوالدإلىوص!يتهأسندهافمأباأن

نظرموضعالأمروهذا66(.ص،العربأنساب)جمهرةعباسبنالله

ص4م:خلكان)ابن63وقيلف06سنةولدعليبنممدلأن،نرىكما

وهـأ89سنةحدثتالترما!ثمأييوفاةعندعمر.،فيكون187(.

ثين.لثلأولمةالخافوق،فيلكحوالي

.301ص4ج:الصفدي

.188ص4م:خلكانابن

بنممدإلىعدلعندماالحنغيةبنممدبنهاشمأباأنالبلاذرييذكر

تائلأ:إبرامبمابمهعنالأخيرعذاأعلمه،العباسيةالدعوةصاحب،علي

ذلكعلىوابراميمممدافبايموا،بعديوالإمامووصيابني*هذا

الرابعةفييومهاممدبنابراعيموكان114(.ص3ق،الأشراف)أنساب

عندوردكللأممنويبدو18(.صه:الثالثالقرنمن)مؤلفعمر.من

العباسيةالدعوةصاحبإلىبعد.بالبيعةأوصىهاشمأباأنالأثيرابن

قدماشمأبو+وكان:الملكعبدبنسليمانيدعلىحلمابهيئاغتبل

صائرالأمراناليهترررممعندوالعراقخراملنأهلمنشيعتهأعم

جه،التاريخفي)الكامل"بعد.بقصدهوأمر!،عليبنممدولدإلى

صر،53(.



فيمشايعيهإلىويكتب،يرافقونهكانواالذينبصحابهخيرا

إلىهاشمأبوطلبوقد.)67(ارتآهمابتنفيذوخراسانالعراق

قبل،منجاهلينبهوكانوا،محكليبونلمحمدبالطاعةسشيعته

)68(.خراسانأهلمنكانوامنخصوصا

الدعوةإل!يهآلتملفيالكيسانيةخطورةلناوتتضح

هاشم،أبيرجالىإلىارتكزلاالأخيرةهذهإن.العباسية

وكان.وخبرتهمبجدهمالسلطةاقتناصإلىالسعيفيوشمرت

بنيمنبجيربنسلمةعلىكلهالتعويليعولعليبونكد

بنعديقول.سرهومستودعهاثمأبيصثيعةرأسوهو،مسلية

أقطعول!ست،الاخوةدونأخيأشال!بجير:ابنمخاطبا،علي

أشارالذينالرجالاما،.برأيكإلاأعملولا،دونكأمرا

استجابواقدوكانوا،العباسيةالدعوةصاحبعلىبهمبجيرابن

أعلأممنبعدهاغدوافقد،أمرهممطلعفيالكيسانيةللدعوة

ماهادغبنبكيرهاشمأبانذكرأطيكفيءالعباسيةالدعوة

مسليةبنيوفيممسليةبنيمواليمنوهما،الخلالسلمةوأبا

بعدها،فالعباسيةالكيسانيةالدعوةوتأثلتقامتهؤلاء

لدىفريدشأنماهانبنلمكيروكان.الكوفةومنازلهم

وجهسا،فد:لشيعتهفيهقالبحيث،العباسيةالدعوةصاحب

وافهمواوأطيعوامنهفاسمعوا،ماهالطبنبكيرمنيشقةإليم

،)96(.ادلهنجباءمنفإنهعنه

،خراسانفيأتباعهاعلىتعولكانتالكيسانيةالفرقةإن

بنممدعمهلابن،الموتسكراتيعانيوهو،هاشمأبيقولمن

الأمرهذااد!هليتمن،،وادله:العباسيةالدعوةصاحبعلي

له:قالكما،هخراسانقعرمنالسودالراياتتخرجحتى

واستبطن،مروسيمالا،تغدهاولاخراساندعوتك،ولتكن

)63(

)68(

)96(

أييوفاةبعدتوزعت(هاشمأيىإلى)نمبةالهاشميةالكيانيةالفرقةإن

عليبنممدالراوندية،ومىإحداها،أيدت:عديدةفرقيإلىمالثم

،إلب،-ات؟ذ!.!"ث!أب!تأدشر%صفيص!أممب؟فعه!؟حب!!

الإمامةإنتالتثانيةوفرقة.والأئمةالورثة.هموأحفاده،النيعم

الحنفية،بنممدبنعليبنالهن،أنجهابنإلى،هاثمأبيبعد،تؤول

وأتباع،عقبدونماتالذيالحنبنعليابنهإلىأوصىبدور.وهذا

بنممدإمامهمإليهميعودأنإلى،تيهفي3كمأيشقدونالفرقةهذ.

بنممدقيعليأنجهإلىأوصىماشمأباانادعتثالثةوفرقة.الحنفية

بإمامةقالترابعةوفرقة.الحنابنهإلىبدورهأوصىوعذا،الهنفية

بتناسخقلالذيطالبأييبنجعفربنعبداللهبنمعاويةبنعبدالله

وعنه.الألوهيةفادعى،فهحلتحقاللهروحتناسختوقد،الأرواح

صعاويةبنعبداللهأتباعبينومنان.بالعراقوالمزدكتةالخريةنثأت

فكل،الإمامةحولخصام،العباسيةالدعوةعاحبعليبنكدوأتباع

القامرعبد22-.2-ص:)الأشعريلهأوصىهاشمأباأنيدعي

.(13وه134ص1ق:الهرستافئ-38ص:البغدادي

.173،188ص:لثالثلالقرنمنمؤلف

091،291.213-183،و829ص:الثالثالقرنمنمؤلف

إلىفمصيرهبهيقوملاملل!كلفإن،اليمنمنالحيهذا

إلىوإرصالهمالنقباء،بتعيينيوصيهثم".انتقاض

تكو-!فيالبادرةانجلينحوعلىلناويبدوخراسالط).7(.

للعودغ،طلبلخراسادطشطرالعباسيينتوجهفيهيكما،النقباء

منيبدوإذ.أنفسهمالكيسانيةوحزبهاشمأبيمنمتأتيان

أولان،العباسيةالدعوةصاجساأخي،عليبونلعيسىكلأم

تلكاهلمنومناصروءهاثمأبومصدرهابخراسانصلتهم

بعدهاأرسلالعباسيةالدعوةصاحبانبدليل)71(.الناحية

اًجابوعندمامسم)2!(.أبوواًبرزهم،خراسانللىرسله

وكان،خنيسبنمد،الأولرسولهخراسانفيالناسبعض

وفقوذلكنقيبأ)73(،عشراثنيمنهماختار،سبعينعددهم

يعملمثالاله،مثلفقد،لرسولهعلىبنعدتوجيهات

هاسمأبايرافقأصلاكلنهذاخنيسبنوممد،)74(.به

)75(.الحميمةفيالنيةبهحلتعندما

العباسيةالدعوةمجرياتفيالكيسانيةأثرعلىاحجىولا

مسؤولينغدواهاشمأبيبرفقةكانواممنأيضااثنينانمن

وجههالذيميسرة:وهما،ككلليبن،عدصفوففيبعدهابارزين

بعثهالذيعكرمةوأبو،الكوفةإلىالعباسيةالدعوةصاحب

،هشامايامواليهايدعلىمصرعهلاقىحيثخراسانإلى

كانانهخلدونابنلدىجاء)76(.القسريادلهعبدبنأسد

منالامامةبانتقالقالواالذينالهاشميةالكيسانيةمذهبعلى

اًبو:العباسيةالدعوةصاحبإلىالحنفيةبنممدبنهاشمأبي

)77(.الخلالسلمةوأبوكثير،بنسليهان،الخراسانيمسم

العباسيةلشيعةالكبارالدعاةصففيكانوانعمكماوهؤلاء

جاءماكلهذلكمنوالأهم.الجديدةالدولةلنشوءوالممهدين

اًبووكان،:الشهرستانيأوردفقدعوالرازيالشهرستانيلدى

واقتبس،الأولفيالكيسانيةمذهبعلىالدولةصاحبسما

الرازيحاتمأبوأما،)138.بهااختصواالتيالعلومدعاتهممن

انسياسيةا!هواءلأنألمنصورتلفمسمأباأنليذكر

فرقاإحدىيدعوالمنصورالخليفةجعلحدابالعباسيينبلغت

،الرسولبعدللعباسالإملمةبإثباتالقولإلىالكيسانية

وليانإلىفيهادخلمنوكلوعليوعمرب!سرأباان"بحيث

)07(

)71(

)73(

73()

)74(

)75(

)76(

)77(

78()

476.ص4ج:ربهعبدابن

173.ص:الثالثالقرنمنمؤلف

477.ص4ج:ربهعبدابن

.11صه3ق:ريذلبلأا

.28ص3ق:ريذلبلاا

183.ص:الثالثالقرنمنمؤلف

.116-114ص3ق:البلاذري

534.و533ص2جالمقذت،

.137صقا،والثحلاللل



،عباسبناللهعبدبنعليبونممدبناد!هعبدةالعباسأبو

قالت،الراوئديةوهي،الفرقةفهذهإ.97"امتوثبودطعاصودط

،بعدهإماماالطلبعبدبنالعباسعمهعلىنصالنييبأد!

بنعدإلىانتهتأنإلىبالنصالأحفادفيالإمامةتداولوتم

فالخليفةالإمامإبراعيموأبنائه،العباسيةالدعوةصاحب،علي

بنلمحمديعودلاالنوالهذاوعلىفالمنصور)08(.السفاح

ولهذاهمساهمةأوفضلأوذكرأيللكيسانيةولاالحنفية

الحنفيةابنعدأمرأنكرلأ،نهالنصور،علىمسمأبوخرج

ايمادعوتهمورفدتالعباسيينإلىالتالتيالكيسانيةودعوته

رفد.

منالعباسيةالدعوةصاحبعلىنزلالذيالتأييدإدط

الخبى،بالقدرأشبهكان،الكيسانيةرأس،هاشمأبيقبل

بنعليبهغكد.ـ*فتهوسالخلافةطلبعلىعزمهيوطدفجعله

للعباسيين،اجتمعوهكذا")81(.يومئذمنذبالخلافةاللهعبد

قإيخقفالكبسانجةحزبةملأبنااكانتمهما،ضجيدهبضربة

هذابعدالعباسبين!الهصمووتعالما.دعوتهمويساندجانبهم

وكان.الأمويينصدرعلىجاثماخطراليصيرالتنظيمىالدعم

)82(تسعةعددهمبلطع،عديدودغأبناءالعباسيةالدعوةلصاحب

التاريخفيأولهمفعرف:ثلأثةمنهماشتهروقدأبناء)83(.

العباسبأبيوالثانيعد،بنإبراهيموهوالإمامبإبراهيم

جعفرأبوفهوالثالثأماممد،بناد!هعبدوهوالسفاح

من"،طعبدال!وأيضا)84(.ممدبناللهعبدوهوالنصور

)85(.اطميمةمواليد

)97(

)08(

)81(

)82(

)83(

)84(

992.ص3ق،الزينةكتاب

21.ص:الأشعري

الإسلامية،والدولال!لطانيةالآدابفيالفخري:الطقطقىابن

143.ص

مؤلفلدىوسبعة2(،.ص،العربأناب)جمهرةحزمابنلدىستة3

33(.وه234ص،العباسيةالدولة)أنجارالثالثالقرنمن

.141ص3ق:البلأذري

!مه:جملةقيقالالعباميةالدعوةصاحبهاشمأبوأوعىعندما

عبدالهثم،الهارثيةبنعبدالهولدكمنالأمرهذاعاحبأن!واعم

منلهفولد،عبداللهي!مىودالهينذلكفيعليبنلمحمديكنولم.أخوه

،العباسأباالأكبروكنر،عبداللهمنهماواحدكلسمى!لدانالحارثة

فيجاءحينفيو477(.476ص4ج:ربهعبد)ابن،جعفرأباوالأصغر

القرنمن)مؤلفوعيداللهعبدالله3كماأ!هالعباسيةالدولة،أخبار

)البلاذري:الطويلبعبداللهئعرتجعفرأبووكان18(.صه:الالث

أببأمأنوذلك،وهمتد،الفريدالعقد*صاحبأنعلى(.839ص3ق

نأحينفي،الحارثثةريطةأمهالأولإذ.جعفرأبيأمغيرميالعباس

بنتريطةهيهذهوالهارثية.بربريةولدأموهيسلأمةأمهالثافي

82،ص3ق)البلاذري:الهارثىالمدانعبدبنعبداللهبنعبيدالله

أماص.2(.حزم:ابن334-ص:ال!الثالقرنمنمؤلف114-

114(.ص3ق:)البلأذريولدأمجانفأمهعدبنابراهيم

38

الإمامإبراهيم

125السنةاخرفيالعباسيةالدعوةصاحبالردىوطوى

وكانعد)87(.بنإبراهيمابنه،وصيتهوفق،فخلفههـ)86(،

علىالعباسيالانقلأبعمليةتنظيمفيوافرسهمالأخيرالذا

البصروترامى.الأقوياءوالرجالبالدعاةوتعضيدهالأمويين

)98(،دعوتهمانتشرتحيثخراسانإلى)88(الإمامإبراهيممن

ودهاقينها.مشايخهاإلىوبالكتب،بالدعاةإليهافبعث

فيبعدتزاللاكانتالدعوةلأدط،الخفلءفيونصروهفأجابوه

فيخراسانوكانتديدنها)19(.والكآن)09(،السريعهدها

ومصباحالدنياسراج،مطل!العباسيةالدعوةصاجبنظر

داربمثابةيجعلوهاأنعلىأنصارهوحث"،الخلقهذا

ومطلعالرجاءمعقدالإمامإبراهيمعندوخراسانم)29(الهجرة

فييبذلودط،الأمصارمنغيرهمدودطالنقةموضيبموأهلها،النور

اللفرقةلأنوذلثاهوالأنفسوالأموالاخراجسبيد!ه

ثم،والعرامغخراسانمنأنصارهاجل،أسلفناكما،الكيسانبة

الأمويينعلىمريرةضغائنصدورهمتتاكلخراسادغأهللأن

5(

6(

7(

8(

9(

.(

1(

2(

)8

)8

)9

لفقين"تكنلمملأعة،كلأوالثوبأي،الزفيواحدةوالريطة

بنييمنعونالأمويونوكان158(.ص1ج،والتبيينالبيان:)الجاحه

لهذاإالهارثيةلابنسيتمالأمرانمنيروىلاالهارثئاتنكاحمنهاشم

بنالهارثبنيمنريطةخالهابنةمنالزواجعل!بنممدأرادعندما

،تزؤجعمر:لهفقال،ا،ذنطالبأالعزيزعبدفيعمرمنتقدم،كصب

601(.ص6ج:الصفدي-148و147ص3م:خلكان)ابن،شئتمن

اختلفتثم،الملكعبدبنعبداللهمنمتزوجةتبلهاكانترلطةوان

334(.،102ص:الثالثالقرنمن)مؤلففطلقهاعليهوفخرتمعه

3ق:البلاذري437-ص3جنجارو،بنخليفةتاهـلخخيا!:بنخليفة

الطقطقى:ابن-238-236عى3ج،الذهبمروج:المعودي.8-ص

.\ج،التاريخفيوالنهايةالبداية:كثيرابن-144و143ص،الفخري

58.ص

وهـأ124سنةماتتدعليبنمدأنإلىتذهبأخرىروايةهناك

ابن933-ص:الثالثالقرنمن)مؤلفهثام-خلافةفيأي،122سنة

فيوكانهـ،125سنةاخرتوفييذكرانهاليعقوييولكنص.3(.:حزم

332(.ص2م،اليعقوي)تاريخعمرءمنوالتينالابعة

23-ص!ول:الثالثالقرنمنمؤلف-83118،.8،ص3ق:البلاذري

.301ص4ج:المفدي

:حزم)ابنافيبنعليابنة،الحينأمهيالإمامابراميمزوجةإن

52(.ص

.301ص4ج:المفدي

144.ص:الطقطقىابن291-ص:الثالثالقرنمنمؤلف

ذكر:مافيقال،لأعدائهتهر.سرعنالخراصانيممأبوسئلعندما

وأبغدادتارلخ:البغدادي)الخطيب،الكآنواثرتالبمارتديت*

.48(.صجه:الاكىابن802-ص.1م،اللاممدينة

802.و7.2ص:الثالثالقرنمنمؤلف



فاستذلوهمللعبيد،الأسيادنظرةالفرسإلىنظرواالذي

بالمجانيق،مدائنهمورمواالعذاب،سياطفيهموأعملوا

صاحبيقول)39(هالقديمةالفارسيةالبيوتاتمعظموأبادوا

يدالونيزالودطدوماخراسادط:أهلفيالعباسيةالدمحوة

الفرجويتمنونويكظمون،ويظلمونويمتهنون

الحمعلىمتمردكلخبرأسانأهلساندلذا،)49(.ويؤملون

يحدثأد!وخشي،جانبهمبدورهالحمهذاوهاب،الأموي

)59(.الدولةجسمفيخراسانمنفتق

الأمويين،علىبالحقدملأىكانتالخراسانيينقلوبإن

الدائرالصراعفيمعينةحزبيةلفئةالأهواءمنفراغهاأما

الفراغهذاوملأواالعباسميونجاءفقد،الخلافةكرسيعلى

لذا.العتاةالجبالرجالوهمدعوحهمجانبإلماجندوهمبأن

خراسعلن:إلىرسولهإلىالعباسيةالدعوةصاحبيقول

نجدولهذا")69(.دعوتناأهلفإنهم،الأعاجممن"واستكثر

لهخطبةأولفيالسفاحالعباسأباتلأعندما،عليبقداود

أطبقتقدالعرب*إلغ:قائلاخراسانأهليقرظ،بالكوفة

اللهأتاححتى،أميةبنيءتالظالينومعاونةحقناإنكاوعلى

وتجردوادعوتنافأجابواخراسانأهلمنالجندبهذالنا

علىيردالعباسيةالدعوةصاجسنرىولهذا")79(.لنصرنا

فيخطئهم،،الشامأهلبيندعوتهمنشرفيرغ!بواالذينجملعته

لأنوذلك.الرأيهذابصددماهالغبنبكيروخطأهمسبقكما

أعوادغفهم،مروانيةسفيانية،عليبنعدنظرفي،الشامأهل

أهلأما.أميةبنيمنالجبارينالفراعنةالمستبدينللظلمة

البصرةأهلأما.وأبناءهعليآشايعوافقدوسوادهاالكوفة

خوارجفأهلهاالجزيرةأما.بالكفتدينفعمانيةوسوادها

بكرأبيحبقلوبهمفيرسخفقدوالمدينةمكةوأهل.حرورية

!وهنال!الأملمعقدفأهلهاخراسانسوريبقلمومحمر)89(.

حؤر!نمأونمانر*شكي-اءلننسميامئ"ر!عذوكعوب-مر-رر

معهيجدييعدولمبالياثوباالأمويةالدولةغدتلقد

هذا.الصناعالحيلةذيعلىإصلأحهواستعسط،نفعاالترقيع

،الأمويللعرشالمنقذبمثابةكادنعدبنمروانالنالتأكيدمع

)39(

)49(

)59(

)69(

)79(

)89(

)89(

)99(

4صه:الطقطقيابن

الثاالقرنمنمؤلف

24صاجلا:لطبريا

الثاالقرنمنمؤلف

41ص3ق:البلأذري

4صا3ق:ريذلبلاا

8صا3ق:ريذلبلاا

الناالقرنمنمؤلف

702.لث:ص

.804عىجهالأثير:ابن-

402.ص:لث

702..2-صه:الثالثالقرنمنمؤلف-

602.ص:لث

صادقا،سمياربننصركانوم.الأوانفواتبعدأتىلكنه

نجدةمناليأسبهاستبدأنبعد،ءكمدأبعدهاماتالذيوهو

فيالوقوفسمبيلفيله،الأمويينالخلفاءاخر،عدبنمروادن

ثمانيةطهورهعلىانقضىقدوكان،الخراسانيمسمأبيوجه

،مروانإلىلهكتابفي،نصرضمنفقدشهرا).01(،عشر

الشعر:منأبياتا

أمرنامننكتموماإنا

)؟.1(للباخعقربإذكالثور

أهلهايحسبهلكالتيأو

التاسعفيوهيبكراعذراء

مزقتفقدنداريها)201(كنا

الراقععلىالخرقواتسع

البلىفيها!جإذكالثوب

)301(الصانعالحيلةذيعلىأعيا

يتكلىفجعلتهالإمامإبراهيمالسعيدةالظروفونصرت

اللحم،قليل،الألواحجيد،اللونأسمر،ربعةحدثا،على

العقلراجح،صفرةتعلوهجميل،الجبهةعريض،العينأحور

العظامالفتوحاتتأتيه،أحوالهمنشيءفييقطبيكادولا!

فلأالفادحةالحوادثبهوتذزل،السرورأثرعليهيظهرقلأ

إعجابحاز،شهم،مدبرصارموهو")401(.مكتئبايرى

ثم،ويفقههيثقفهوراحعنايتهموضمعفصار،الإمامإبراهيم

يدعىالنتمابهذاوكانخراسالط)5.1(.فيشيعتهإلىبهبعث

نفسه،دعاأو،الامامإبراهيمفدعاهحيكان)601(،بنإبراهيم

إبراهيمبنعيسىيخدمو!ال!)7.1(.مسمأباوكناهالرحمنعبد

4(

7(

\.ج،والنهايةالبداية:كتيرابن-991صالمعطار،الروض:الحفيري(1

31.ص

الناحر.:الباخع(ا

-تا.-كااض!فى.-محرف،في!.أ!7احمهنو-!لايتءص/أ

+،سلأ!كر!3خ:قيانثؤت-ا-3.صةتالطوالأ-ار:أ-يوريا(ا

.003و991ص:الحميري

.148ص3م:خلكانابئ(1

ص1.مبفداد،تاريخ:البغداديالخطيب21-.ص3ق:البلاذريا(

031.ص01جكثير:ابن913-ص:الطقطقىابن702-

327-ص2م:)اليعقويعثانبنإبراهيمانهالممادربعضفيوورد\(

145(.ص3م:خلكانابن7.2-ص.1م:البغداديالخطيب

سماهالذيهوالعباسيةالدعوةصاحبعلىبنممداناليعقوبعندجاءا(

أهل*وبعضنفسهاالصفحةفييذكراليعقوبيكانوان.الرحمنعبد

ابنهلقيإنماعيئ،بنكديلحقلمممأباان:يقولبالدولةافم

فيوجاء327(.ص3م،اليعقوب)تا!لخ،عليبنكدبنإبراميم

3م:خلكان)ابنالرحمنعبدنفهسمىمسمأباأن،الأعيانوفيات،

رغبةعندنزولا!نفهسمىانهالبغداديالخطيبوذكر145(.ص

بغداد،م)تاريخممأباوتكنىممبنالرحمنعبد،الإمامإبراهيم

702(.ص.1
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)909(.الأعنةوخرزالسراجةمنهويتعلى،801(أالسراموسرأبا

وهوبالسروجيتاجرالكوفةأهلمنموسراموسىأبووكان

صاحبعلىالملكعبدبنهشامقبضفلما.الشيعةرؤساءأحد

درهمألفمئةدفععليهيتوجبأنهمدعيأ،العباسيةالدعوة

الهميمةفييمتلكعليبنكدوكان،علبهالمتأخرالخراجمن

اليسارذويمننفرمعالسراجموسىأبوعمد،شجرةخسمئة

إخلأءتمبحيثتدريجيا،المبلغتأمينإلىالكوفةشيعةمن

بنوعدموسىأل!مولاهبينمسبمأبووسفر.عليبنعدسبيل

مسلمأبووكانهيجرينكلبماالأخيرليعم،عليهالمقبوصعلي

صاحبأنيظهروهكذا).11(.عمرهمنالعشرينفييومها

لدعاتهقائلأ،خيرابهوأوصىمسمأباعرفالعباسيةالدعوة

ماتهـالتي135السنةفيمسمأبوومعهمعليهوفدواعندما

فاسمعوا،مسلمأبايعني،صاحبمالرحمنعبدإند:اخرهافي

المعليالبروزلكن")111(.الدولةبهذهالقائمفإنه،واًطيعواله

!!حتيتالفعوةدفعقيادزالإمامإبراهيمعهدفيقيمس!لأبي

لدىالأخيرةالحرجةالف!!ةفيأمرهافتضابملكمت،الأمام

به.أودى،سنرىكما،عدبنمروانالخليفة

الظل،ث!حكومةاًوللأمويينالمعارضة

والاتجارالسروجبصناعةيعملكانالذيمسمأبووغدا

المحنكالقائدغدا)113(،السراجمسمأبوفهولذابها)139(،

إليهفوضوقد.الحراسانيمسلمبأبياشتهرالذيالجسور

،خراسانفيالعباسيةالدعوةشؤون)1118،الإمامإبراهيم

من11(،)هوالعشرينالحاديةفيوهوالعملفييدهوأطلق

أتىانهالإمامإبراهيمعند)391(المكانةمنبلغوقد)116(.عمره

.(

1(

2(

3(

4(

:البغدادي)الخطيبالسراجموسىبنعي!ىانه،بغدادتارلخ*فيجاء

302(.عر،1.م

رأىبالسراجةويثتغليخرزالكوفةفييزالماممأبوكانعندما

العجبإنماأالفيلفيعجب*ـوأي:فقال،فيلاليثاهدوايتعادونالناس

012(.ص3ق)البلاذري:،بدولةوقمتدولةقلبتوقدترونيان

.911و85،87118،و84ص3ق:البلاذري

332.ص2م:اليعقوب

255.ص5جالأفي:ابن477-ص4ج:ربهعبدابن

947.ص4ج:ربهعبدابن

منه،فابتاعهعاصمبنيونسيخدمكانمسمأباانالقريزيلدىجا

)النزاعمالإمامإبراميمإلىبهوبعثدرممبأربعمائةماهانبنئكير

53(.ص،والتخاصم

703(.ص01م:البغدادي)الخطيبعثرةالتاسعةفيوقيل

96.و68صا3،جم:التوحيديحيانأبو

ومم،ثلاثةالأرضملولىأجلعند.:ممأبوذكروقد،المأمونقل5

الخراسافي،مسموابووأردثيرالاسكندر:الدولبثقلقامواالذين

7،1(.ص3م:خلكان)ابن

أدطبعدالعباسأبيأخيهإلىكتبهاالتيوصيننهفيذكوهعر

أمينناالرحمنعب!،)فاحانط:يقولوفيها،علببههالفنبفرتم

عنالسفاحالعباسأبوقالوالذالمأ)118(.أمورنافيوالساعي

)911(الدولةصاجاهو،):السلطةوليعندمابعدمافيمسمأبي

أمرايقطعلاالسفاحوكان)ر")012(.بأمرهاواللقائم

قامعندماالإمامإبراهيملهقالهمالهويقول!أ)121(.دونه

أهلمذارجل"إذك)122(:بخراساندعاتهإل!بتوجيهه

أمين،،)249(لقب،وتقديراتعظما،يحملوصاركله)123(.البيت

،،)125(.مرآل

304.ص:الثالثالقرنمنمؤلف124-ص3ق:البلاذري)118(

مروانعنالكاتبالحميدعبد،كتب:التوحيديجانابيلدىجاء)991(

151(.صاموالذخائر،)البصائر"الدولةصاحبمسمأبيإلىكتابا

صم.1:البغدادي)الخطيب،الدعوة*صاحبالممادربعضفيوترد

منأوالعجممناللكنةاصحاببصدد،الجاحظذكروقد7.2(.

،الدعوةصاحبممأبوومنهم*:فقال،العجمبيننثواالذينالعرب

!هواندعوةاندوممةإنوذلث73(.محى!ت.اكبيإتوأأكبلأتإ

بالإمالىتنتهىفالدعوةحمالىأيعلى.المعنىفينعتقد،كما،هماثلان

معينة.دعوةبدونقاكةلهاتقوملاوالدولة،الدولةبزمام

351.ص2م:اليعقوبي).12(

54.ص.1جكثير:ابن)131(

05.ص:المقريزي)،13(

184.ص3ق:البلاذري)123(

لأهج،التاهـلخفي)الكامل،كدالأمير*الأثيرابنلدىاللقبجاء)134(

01ج،والنهاية)البدايةكثيرابنلدىالأمروكذاا!4(.،436ص

فيمسمأييذكروردفقد،.ممدالأمين5انهوالصحيح54(.ص

كما،العباسابأخيهإلى،عليهالقبضبمد،الريةمامالإإبراميموصية

.:الأثراق،أنسابفيوجاء..أميناالرحمنعبد*فاحفظبنا:مر

بنالرحمنعبدمنممد،آللوزير:سلمةأبيإلىيكتبممأبو*كان

نفسهممأبؤدامماثم156(.ص3ق:)البلاذري.ممدالأمينم!

الذيعلىبناللهعبدعلىتغلبهبعدقالاذالتعبير،بهذااستثهدقد

صحبهبعضأرسلقدالمنصوروكانالمنصور،بدللنغهالخلافةطلب

فيعليبناللهعبدعكرفيكانمماممأبوغنمهاالقالأمواللمراقبة

فيخائنللدماءعلىأمين":وقالالمنصوروشتممسمأبوففضب،الثام

عنقالانهالبلافيريعندوجاء168(!ص:الطقطقى)ابن8الأموال

ص3قالأثرات،)أنساب،الفاعلةسلامةابن،أفعلهاالمنصور:

الذيوكان.معنامركما،بربريةوكانتالمنصورأمهيمةوسلا2.2(.

بناللهعبدعسكرفيكانمماالخزائنلقبضمسمأبيإلىالمنصوربعثه

الأمير.أيهاعليك*سلام:قالممأبيعلىدخلفلا.يقطينهوعلي

علىاؤتمنولاالدماء،علىاؤتمناللغناء!ابنياعليكاللأسلملا:قال

أرسلكقال:الأمير؟أحهامذاإلىأحوجكماله:فقال!الأموال

أميركانانطالقامرأقي:قال.الخزائنمنيديفيمابقبضصاحبك

الىوأجلسه،ممأبوفاعتنقهبالظفر.تهنتكبغيرأرسلننالمؤمنين

وفىولكنه،طلقانهلأعمإنيوالله:لأصحابهقالانصرتفلما.جانبه

صوالجزائر،البصرةبتاريخالجواهرمعدن:العراق)ابن،لصاحبه

.)33

3:جالم!عودي-482ص4ج:ربهعبدابن352-ص3م:اليعقوبي)125(

.271ص



آلى"3باالدعوةوبث،والتنظيمالتدبيرمسمأبوفأحسق

اًنإلىيعودوذلكتحديد.غيرمن،النييبيتال3،كد

المعارضةجمعتهم،هاشمبنيمنوهما،والعلويينالعباسيين
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هذافكان)166(.هبيرةبنيزيدالعراقينصاحببواسطة

)016(

)161(

)162(

163()

)164(

)165(

)166(

والواليواولاد.اخوتمنازلحيثالحميمةفييئعليبنممدكان

نصحثم.للفيفانوبيتمجدلهمكانوحيث،عليبآليلوذونالذين

فيهينفردحدةعلىمنزلباتخاذالعباصيةالدعوةماحبماهانبنبكير

بكدادالنرضفذامترلااتخذانفكانالرقبا.،اعينعنبعيدا،لثعته

الثالث:القرنمن)مؤلفالحميمةفيالأهلمنازلعنميلينمحويبعد

791(.،591ص

وقاصأبيبنسمدمولىاكينةإلىمنوب،بالكوفةمهورموفعمو

993(.ص3م،البلدانمعجم:)ياقوت

لهذا.لهعاممةطالبأبيبنعليجعلهامنذالهوىشيعيةالكوفةكانت

فيهمخطبالناسو؟يعهالكوفةفيظهرعندماالفاحالعباسأبافي

الناسأسعدوأنتم،موقيتناومزلمحبتناكلىأنتم،الكوفةأهليا*:قائلأ

ص01ج:كيرابن-439ص3ق:)البلاذري.عليناوأكرمهمبنا

بنممدابنهاثم،أبوبايعوعندماكثير(.لابنالهرفيوالنص.4ا

يث!يعتكفيهابالكوفةعليك5:لهقالالعباسيةالدعوةعاحب،الحنفية

953ص01جكثير:ابن904-ص5ج:مودتكوأهل

كير:ابن-904ص5ج:الأثيرابئ-122،124ص3ق:البلاذري

93.ص01ج

ص:حزم)ابنالهينبنعليابنة،الهنأمهيعل!بنداودزوجةان

.الاماملبراميمزوجةكانتالهينامأختهاانبنامروفد52(.

.138،143،157ص3ق:البلاذري

ولا.وتدهيكتبولايقرالاأميأبدولا،هيبرةبنعمر،يزيدوالدكان

أتا.اذا*ـوكان.هامعزلهثم،وخرامانالعراقعلىعبدالملكبنيزيد

الكتبحملتجملهمنضىفاذا.يقرالاكأنهفيهونظرفتحهكتاب

فيأمرما،عليهفتقرأهاالكتباليهاويدفعكاتبةجارمةفيدعو،معه

فكتب-أمعابه،بعضبهفاستراب.الكتابويخرجيريدبمافتوقع



بنلنصعريقوملئلالينفذهاولايحبسها،)،وغباعحسدأ،الأخير

لهمبغضا"كانهبيرةفابن(:)163(!الخليفةعندقائمةسيار

شعررجلفيهيرىوكان(،)168(.خراسادنلولايتهمستثقلأ

نصرعلىأيضامجيبلاثم)916(ءلغيرهمهجاءلقومهمذاحل

للقضاءبكليتهمنصرفاكانعدبنمروانلأن،رخراسلوالي

لهيجفلا"كانالذيوهو).7؟(،الشامبلأدفيالخوارجعلى

أأ)171(.الخوارجمحاربةفيلبد

خراسانجاشتحينهامضمنا)172(،سياربننصرقال

الرزبانة)173(،امرأتهبصحبةيمضيانقبلوذلك،بالمسودة

التعبير:صحإذا"-الأسود"الزحفوجهمنهاربين

شعريليت،التعجبمنفقلت

؟)749(نيامأماميةأيقاظأ

لاشخصية،عدبنمروان،الأمويينالخلفاءخاتمةإدن

فما،الأواد!فوأتبعدأتىلكنه،ومضائهابنوعهايستهان

67(

68(

96(

07(

71(

32(

33(

74(

ينكرويرقرأ.أخذ.فلمامنكما،وطوا.العمالبعضلسانعلىكتابا

123(.ص21،جمالتوحيدى:حيان)أبوإ،أميأنهفعم،تنكيه

مومنسياربننصرمنهبيرةبنعمربنينسينفلنعجبولا

وعندما47(.صاج:)الجاحظالاعرالخطيبهوفنمرالحاسد،

خراسانفي،،المسودةبظهورهبيرةبنيزيدإلىشعرانصركتب

به،وأمد.واحدرجلعنذيفماعليهلاد:يزيدتال،المرتقبوخطرها

.(134و133ص3ق:)البلاذري

يتصرفجعلته،ذكرهاتقدماليهبيرةلابنالمتواضعةالنثأةومذ.

الملائمبالأسلوبالتوسلودونالناسلمقاممراعاتدونأحببانا

ابنعنممأبويذكر.والاجآعيةالياسيةمكانتهموفقنحاطبتهم

العباسيونعنفكت،بواس!وتحصنالعباسيينهارنوالذي،هبيرة

ومويومالي*قالواسهـ:مدينةوهدمبقتلهالسفاحأمرثم،حينإلى

والولايةبالإمرةعهدناان:فقالتداركهاثم،أبوكلئهاسمع:يكلمني

قد:فقلتفاغفرها،تقديرنجبرعليمنيخرجت3!افاتلمنيفلأقريب

.(415ص3ق:لبلاذري)ا8غفرحها

477.ص4ج:ربهضبدابن؟(

134.ص3ق:البلاذري1(

351.ص:الثالثالقرنمنمؤلف\(

.914ص3م:خلكانابن.34-ص3ج:العودي1(

137.ص4م:الكتيشاكرابنا(

ايم!اعيلبنعبداللهمرثمأبتول*كدبنمروانإلىسياربننصركتب\(

إلىمنقطعامريمأبووكان.كيرةأبياتجملةمنوهو،الكوفيالبجلي

.(914ص3م:خلكان)ابن،بخراسانمكتبلهوكانسيار،بننصر

34.ص01جكمير:ابن1(

ث:البلاذري-158صاج:الجاحظ-994ص2خيا!:جبنخليفةا(

ص2م:اليعقوبىو358-357ص:الدينوري-134،158ص3

024-ص3ج:المسعودي-478ص،ج:ربهعبدابن42،-و341

01كير:جابن-144ص:الطقطقىابن-.15ص3م:خلكانابن

32.ص

44

اشتهرالذيللقبنيالسلاحإنثم!رأسهإنقاذفيحتىأفلح

السلطة،فيوبقاؤهمصالحهمفبلاوتقليبهبتعاطيهالأمويون

التفريمنفيبدورهمسلمأبومهرفقد،شفرتينذوالسلاحهذا

جهودعلىوقصغأربكمما،)125(بخراسانوالذزاريةالمانيةبين

سيار.بننصرواليها

فيهميفنقدمابخلأف،،دأيقاظأميةبنيأنالواقع

واليدبصيرةالعينلكنمسم)176(،أبوإليهمينظرأو،نصر

منأوتحولتنضجهاتمماإذاالموضوعيةفالظروفهقصيرة

الأمريعودولا،سيلهاإيقافإلىعندهاسبيلفلاكيفإلى

بنمروانعليهكانماشأنمتفردشخصبطولةعلىوقفا

تمتدالذينوهمبالغفلةالأمويين31دامإلىالسبيلكيفثم.عد

أبيبنيمنوالروانيحرببنيمنالسفيانيبفرعيهم،عداوتهم

كانماإذاحتىنفسها.الجاهليةإلىهاشمبنيمع،العاص

إلىونزعواوغزوهعليهوأجلبواوكذبوهالنييحاربواالإسلام

فيفنوش!هـ،بلنيييسب-أبوفععهو!أمرة.غيرقتده

الئيالأص!الأرألى!عكالإسءفيوكانزنديؤ،الجاهلية

ولولا،معاويةأمالكبوداكلةهندوامرأته،النييقاتلت

النيعند،أميةبنحرببنصخر،سفيانبأبيالعباسشفاعة

إليهينسبالذيالعاصأبيبنالحكماما.القتلمصيرهلكان

شمتامافكان،الحكمبنمروادطهوابنهلأنالمروانيالبيت

نعوتعليهاسبغتبحيث،بههزءالحركاتهومقلداللني

وكان*"،الإسلأمفيعارا،)كانو،ولعينهاللهرسولطريد

")177(.دينهفيع!مغعوصا

للأ!سلامأميةبنيعنالصادرةالستحكمةالعداوةهدهومع

أميةبنيمنوأربعةتوفيالنييانالمقريزييلأحظونبيه

،ونجرانوتيهاءوالبحريناليمنوصنعاءمكةعلىعملله

الأعمالويلونالصدقاتعلىوحلفائهمأميةبنيمنوغيرهم

في،وعمربكرأل!معالمنوالهذاعلىالحالوامتدت.أيضا

بينهمحيلوقدالأعمال!هذهلجليهاشمبنيمنأحديكنلمحين

الناسأوساخمنلكرامتهموحفظالهمتذق!االأع!لوهذه

أميةلبنيوالتقريبهاشملبنيالإبعادفهذا.الدنياوأعمال

وفتلكأسهمواًترعأبوابهموف!تحأميةبنيبأنيل*حدد

.932ص3ج:يلمعودا(571)

الدولة:صاحبمسمأبويقول)176(

جهدوااذمروانبنيملوكعنهعجزتماوالكآنبالحزمأدركت

رقدواقدبالأمغفلةفيوالقومديارهمفيعليهمأسعىزلتما

أحدقبلهمينمهاانومةمنفانتبهوابالسيفضربتهمحق

الأسدرعيهاتولىعنهاوناممسبعةأرضفيغنارعىومن

188(.صامستظرت،جفنكلفيالمشطرت:)الأبثيهي

.02،-1217،و33ص:المقريزي()177



حمزةقبرعلىحرببنسفيانأبووقفالقدحتى،أمراسهم

أمرعلىقاتلتنالقدعمارةأبااد!هرحمك:فقالعنهادلهرضي

بكرأث!بعدالخلافةعثمانتولىماإذاحتى،،)178(.إليناصار

تيمبعدإليكصارتقد":فقالسفيانأبوعليهدخل،وعمر

هوفإنما،أميةبنيأوتادهاواجعل،كالكرةفأدرها،وعدي

إلىيحتاجوالملكنلر،)912(!ولاجنةماأدريولاالملك

للعرشمنقذاعدبنمروانوجاء،وسهرورعايةحراسة

الظروفلكن،وانحلألوتضعضعضعفبعدالأموي

الخلأفةمسرحعلىالتواليةالتاريخيةللأحداثالموضوعية

وغطت.الممراسالعتيدةشخصيتهمناانبركانتالأمويه

واستانكأ).18(،الليل)،ايةوطغت،الساحةالسودالرايات

.ـوبدأدجلةضفافعلىارتفعالذيالجديداللكزمامأصحابها

أمة.حياةمنجديدفصل

.،33،14،24،6-13ص:يزيلقرا(781)

.91و81ص:يزيلمقرا(971)

الىممدبنمروانلانعلىالكاتبعبدالهميد3!ابعثرسالةفيجاء).18(

اليالوداءمهمأعلأناشرينالخراسانيين!ماعداشتدحيأ،العربفرق

الدولةناصيةتمكنوا*فلأ،:الليل،اية3صابأعبدالحميدعنهاعبر

ويصحو،الغمرةهذ.تنجليريثاواثبتوا،العجميةالفئةيدمنالعربية

معوالله،الليلايةوتمحى،السيلينضبحتىفرويدا،الكرةمن

!د.34-ص،العيونسرح:نباتة)افي،للمتقيئوالعاتبة،المابرفي

والترجمةالتأليفلجنة57،صا)جزءان(،جالبيانامراء:عليكرد

.(3791القامرة،والنثر

البحثمصادر

خياروبنخليفةتاريخهـ(:024)تخياروبنخليفة-1

مطبعة،العمريضياءأكرم:تحقيق،3ج)جزءان(،

العرافيةالجمهورية،الأشرفالنجففيالاداب

.6791

ج،أجزاء()4والتبيينالبيانهـ(:355)تالجاحظ-2

التأليفلجنة،هارود!عدالسلأمعبد:تحقيقأ،

.480591-القاهرة،والنشروالترجمة

،3القسم،الأشرافأنسابهـ(:927)تالنرذري-3

النشرات،)سلسلة،الدوريالعزيزعبد:تحقيق

الألانية،الستشرقينجمعيةتصدرها)28(،(،الإسلأمية

.7891بيروت

ع!بد:تحقيق،الطوالخبارلأا:هـ(282)قماالدينوري-4

والإرشادالثقافةوزارة،(،تراثنا)،سلسلة،عامرالنعم

.0691هرةالقا،القومي

،2م)مجلدان(،اليعقول!تاريضهـ(:384)تاليعقويي-5

.0691بيروتدارصادر-دار

الدولةأخبار:الهجريالثالثالقرنهنمؤلف-6

الجباروعبدالدوريالعزيزعبد:تحقيق،العباسية

91.ألأبيروت،الطليعةدار،المطليي

المعروفواللوكالرسلتاربغهـ(:31.)تالطبري-7

أبوحند:تحقيق،5،7أجزاء(،ج1).الطبريبهتاريغ

دار).3(،،(العرب"ذخائرسلسلة،إبراهيمالفضل

.6.9691-بمصرالمعارف

فيالزينةكتابهـ(:332)تاالرازيحاتمأبو-8

ال!هعبد:تحقيق،3القم!م،العربيةالإسلأميةالكلمات

للمحققلكتابملحقشكلعلىوجاء.اف!السامرسلوم

وزارة،الإسلأميةالحضارةفيالغاليةوالفرفطالغلو:هو

.7291بعداد،الإعلام

واختلافالإسلاميينمقالاتهـ(:324)تالأشعري-9

دالنشراتسلسلة،ريترهلموت:تحقيق،المصلين

.0891بيروتا،3ط،")1(الإسلأمية

أجزاء(،)7الفريدالعقدهـ(:328)تربهعبدابن.1-

وإبراهيم،الزينأحمد،أمينأحمد:تحقيق4،،1ج

القاهرة،والنشروالترجمةالتأليفلجنة،الأبياري

.6791

تحقيق:،والكتابالوزراءهـ(:331)تالجهثياريا-ا

شلي،الحفيطوعبد،الأبياريإبراهيم،السقامصطفى

.38!أالقاهرة،وأولادهالحلييالباث!مطبعة



الجوهرومعادنالذهبمروجهـ(:345)تالمسعودي12-

دار،داغرأسعديوسفباعتناء:3،جأجزاء؟،)4

.656691-بيروت،الأندلس

ججزءا(،151اللغةتهديبهـ(:.37)داالأرهري13-

والترجمةللتأليفالمصريةالدار،،تراثنا!سلسلة،12

-646791.

وصحاحاللغةتاج،الصحاحهـ(:393)تالجوهريا-4

الغفورعبدأحمد:تحقيق،2ج،أجزاء()6العربية

.5691القاهرة،العربيالكتابدار،عطار

الأوائلهـ(:..،حوالي)تاالعسكريهلالأبو15-

سلسلةقصابا،ووليدالصريعد:تحقيق)قسنماد!(،

الثقافةوزارةمنشورات،،العربيالتراث"احياء

.7591دمشق،القوميوالإر!ثاد

والذخائرالبصائرهـ(:414)تالتوحيديحيانأبو16-

أطلسمكتبة،الكئلانيإبراهيم:تحقيق)مجلدان(،

.6491،6691دمعثق،الإنشاءومطبعة

الفرف،بينالفرفهـ(:942)تالبفداديالقامرعبد17-

الآفاقطدار،منشوراتمنهمالناجيةالفرقةوبيان

د.7391بيروتا،الجديدة

سلسلة،العرباًنسابجمهرةهـ(:456)تاحزمابن18-

،هارونعدالسلامعبد:تحقيق،)3(،العربذخائر،

.7791القاهرة،العارفغارد،4ط

وأبغدادتاريخهـ(:463)تاالبغداديالخطيب91-

الخانجيمكتبة.1،ممجلدأ(،)14السلاممدينة

السعادةومطبعةببغداد،العربيةالمكشة،بالقاهرة

3191.مصرمحافظةلمجوار

،اق،)قسمال!(والئحلالمللهـ(:548)تالشهرستاني.2-

الأنجلومكتبة،2!،بدرالقال!هفتحبنعد:تحقيق

.5691الصرية

الحافظزياداتهـ(:581)تالاصبهانيمرىأبو21-

لابنالمتفقةالأنسابكتابعلىالأصبهانيموسىأي

ليدغ،بريلمطبعة،يونغدوبا.:تحقيق،القيسراني

ابنكتاباذيلفيالزياداتاهذهوردت)وقد1865

(.نفسهالقيسراني

ما(،مجلدات)5البلدادطمعجمهـ(:636)تياقوس22-

)آ(.بيروت،العربيالتراثاإحياءدار،3و

)13التاريخفيال!كلملهـ(:.63)تالأثيرابن23-

.6591بيروتدارصادر-دار،هجزءا(،ج

أبناءوأنباءدطالأعبوفياتهـ(:681)لاخلكاىابن24-

،عباساحسان:تحقيق،4-ام(،مجلدات)8الزمال!

.687291-بيروت،الثقانجةدار

الادابفي.الفخريهـ(:9.7)تالطقطقىابن25-

بيروتدارصادر-دار،الإسلاميةوالدولالسلطانية

6691.

مبملدا(،)15العربلسانهـ(:711)تامنظورابن26-

.555691-بيروتدارصادر-دار،05

خبرفيالعطارالروضهـ(:727)تالحميري27-

ناصرمؤسسة،3رو،عباسإحسادط:تحقيق،رالأقطل

.0891بيروت،فةللثقا

،6،،ج،بالوفياتالوافيهـ(:764)تالصفدي28-

عبدرمضان:)تحقيق12جديدرينغ(،.س:)تحقيق

سلسلةراتكه(،بيرند:)تحقيقاهج(،التواب

.940891-بيروتاأ،)6"الاشلأميةالنشرات1)

الوفياتفواتاهـ(:764)تالكتيشاكرابن92-

إحسالط:تحقيق4،م(،مجلدات)4عليهاوالذيل

.737491-بيروت،صادردار،عباس

ابنرسالةشرحفيالعيونسرحهـ(:768)تنباتةابن03-

الفكردار،إبراهيمالفضلأبوعد:تحقيق،زيدون

.6491ةهرالقل،العربي

التاريخفيوالنهايةالبدايةهـ(:774)تكثيرابى31-

،السعادةمطبعة،السلفيةالمطبعة،01جزءا(،ج)14

.س!291القاهرة،الخانجيومكتبة

،3جأجزاء(،)3المقدمةهـ(:)808خلدونابن32-

العربي،البيادطلجنة،وافيالواحدعبدعلي:تحقيق

.579591-القاهرة

بنيبينفيماوالتخاصمالتراعهـ(:845)تالمقريزي33-

مطبعة،فوسجرهاردس:تحقيق،هاشموبنيأمية

.1888ليدن،بريل

مستطرففنكلفيالمستطرفهـ(:085)تالأبشيهي34-

القاهرة،الليجيةالعامرةالطبعةا،ج)جزءادط(،

هـ.031331-

الجواهرمعددغ(:الهجريالعاشرالقرن)منالعراقابن35-

ادله،حميدحمد:تحقيق،والجزائرالبصرةبتاريخ

اباد،إسلأم،الاشلأميةالبحوثمجععمطبوعات

.7391باكستان

جواهرمنالعروستاجاهـ(:5.3)تالزبيدي36-

اهـم703مصر،3جأجزاء(،)01القاموس


