
 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
يب ااحلمد هللا وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم ( وبعد ) فهذه سرية جـدنا  

من ذكر مولده ووفاتـه   :يب طالب ااحلسني زيد الشهيد بن علي بن احلسني بن علي ابن 
مه وسبب تسميته بزيد وصفته ونقش خامته واقوال العلماء فيه وما ورد يف حقـه مـن   او

االخبار وعبادته وقراءته وبراءته من دعوى االمامة وبعض النصوص الواردة عنه بامامـة  
االثين عشر ومفاخرته مع هشام ابن عبد امللك والكه يف االصالح بني االمة وهل كـان  

لقيب بالرافضة وحديث سد االبواب وحديث املعراج وقولـه يف  بفيت وما نسب اليه يف الت
مري املؤمنني وسبب خروجه واخبار السجاد والباقر بقتلـه قبـل   االبترية وداللته على قرب 

هل العلم والفضل ومن روى عنـهم  اوقوعه وخروجه ومقتله وذكر مجاعة ممن تابعه من 
يـرتبط بسـريته واهللا املسـؤول ان     ورووا عنه من الشعر ومراثيه واوالده وغري ذلك مما

  يعصمنا من خطأ اللسان وخطل اجلنان وهو حسبنا ونعم الوكيل.



 ٣   .................................................... زيد بن علي بن احلسني (ع)  

 :( ابو احلسني زيد الشهيد ابن علي بن احلسني ابن علي بن أيب طالب  ٦٧٩١
.(  

يب داود واستشـهد  اكما عن رواية  ٧٨و اخطب خوارزم اكما عن  ٥٧ولد سنة 
سنة  ٤٢وله  ١٢٠االثنني يوم ويف رواية املقاتل يوم اجلمعة لليلتني خلتا من صفر سنة  يوم

كما عن الواقدي  ١٢١كما يف االرشاد واحملكي عن مصعب الزبريي والزبري بن بكار او 
املقاتل وكما يف الرياض ويف عمدة الطالب روي انه قتل يف النصف من صفر سنة  ةورواي
نه اق بن موسى اسنة وعن حممد ابن اسح ٤٨نه قتل وهو ابن اد وفيه عن ابن خردا ١٢١

وقيـل سـنة    ١٢١وقال ابن االثري قتل سنة  يوماً ١٥سنة وشهر و ١٢٠قتل على رأس 
 ٤٦و ا ٤٥و ا ٤٤بـل   ٤٨و ا ٤٢ن يكون عمره اقول ) وكلها ال تنطبق على ا(  ١٢٢

  .٤٢عمره فيكون  ١٢٠واستشهد سنة  ٧٨نه ولد سنة اال القول با ٤٧و ا

  ) مها( 
م ولد امسها حورية أو حوراء اشتراها املختار بن أيب عبيدة الثقفـي واهـداها اىل   ا

وخدجية مث روى  وعمر وعلياً فولدت له زيداً: يف مقاتل الطالبني  علي بن احلسني 
فقـال هلـا    يب عبيدة اشترى جارية بثالثني الفاًابسنده عن زياد ابن املنذر ان املختار بن 

  حق اا حداًارى اقبلت مث قال ما ادبرت مث قال هلا اقبلي فابري فدا
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 ن هشام بن عبداويأيت  م زيد بن علي اث ا اليه وهي مفب من علي بن احلسني 
مرسال ورج من صلبه سـيد   مة وكان نبياًان امساعيل ابن اجابه انه ابن امة فاامللك عريه ب

نه ال يقصر برجل جـده  الده القردة واخلنازير ووولد آدم واسحق كان ابن حرة كان من 
  مة.ان يكون ابن ارسول اهللا (ص) 

  يته ذا االسم )( سبب تسم
يا  يب محزة الثمايل يف حديث قال يل علي ابن احلسني اعن فرحة النمري عن 

ذ ذهب يب النوم من بعض انا ليلة ساجد وراكع ابا محزة اال أحدثك حبديث ابين هذا بينا ا
 :مري املؤمنني وفاطمة واحلسنان ا رسول اهللا (ص) وينحااليت فرأيت كأيب يف اجلنة وزوج

حورية من احلور العني فواقعتها واغتسلت يف سدرة املنتهى فلما خرجت ناداين هـاتف  
نئك زيد ثالث مرات فانتبهت من نومي وتطهرت وصليت الفجر فسمعت دق الباب هلي

مرة خبمار فقلت ما حاجتـك  نا برجل معه جارية ملفوف كمها على يده خماذا اففتحته ف
يب ارسلين املختـار بـن   ا النا علي بن احلسني قالت ن القى علي بن احلسني قاريد اقال 

رسلها اليك وانفذ او عبيدة الثقفي وهو يقرؤك السالم وقد ابتاع هذه اجلارية بستني ديناراً
لتصرفها يف نفقتها فكتبت جوابه مث قلت للجارية ما امسـك قالـت    معي ستمائة ديناراً

  .حوراء فعلقت ذا الغالم فامسيته زيداً
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يب محزة الثمايل قال ابسنده عن  ٥٤من الس  ١٢مايل يف احلديث صدوق يف االوروى ال
حدثك عن رؤيـا رأيتـها   اال ابا محزة اتيت علي بن احلسني (ع) فقال يل يا احججت ف

ذ انا متكئ على اريكيت اا متيت حبوراء مل ار احسن منها فبينارأيت كأين أدخلت اجلنة ف
تيت علي بن احلسني اسني ليهنئك زيد مث حججت بعده فمسعت قائال يقول يا علي بن احل

 و قال حامل غالمـاً اعلى يده  ذا هو حامل زيداًا(ع) فقرعت الباب ففتح يل فدخلت ف
  .با محزة هذه تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ريب حقاًاعلى يده فقال يل يا 

نه قال روى يب القاسم جعفر ابن قولويه ااوروى ابن ادريس يف السرائر عن كتاب 
ذا صلى الفجر مل يتكلم حىت افكان  صحابنا قال كنت عند علي بن احلسني ابعض 

ي اصحابه وقـال  اتطلع الشمس. ويف اليوم الذي ولد فيه زيد وبشر بوالدته التفت اىل 
فقال (ع) يا غالم علي باملصـحف   مسي هذا املولود فقال كل منهم شيئاًان اشيء ترون 

ول ورقة فكانت هذه اول حرف يف افجاؤا باملصحف فوضعه يف حجره وفتحه ونظر اىل 
فاطبق املصحف مث فتحـه   .) وفَضلَ اُهللا املُجاهدين علَى الْقَاعدين أَجرا عظيما (اآلية : 

اشترٰى من املُؤمنِني أَنفُسهم وأَمـوالَهم   إِنَّ اَهللا ( ول ورقة هذه اآلية :اونظر فيه فكان يف 
وذلك . هو واهللا زيد هو واهللا زيد اآلية. فقال  ) بِأَنَّ لَهم اجلَنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اِهللا

والده امسه زيـد  اهيد من ن الشاكان يعلم مبا ورثه عن آبائه عن الرسول (ص)  نه ا
  واآليتان
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نه (ع) ملا كان قد علم مبا ورثه عن آبائـه عـن   نه يقاتل ويستشهد وذلك الادلتا على 
يف سـبيل اهللا فلمـا    والده مسمى بزيد سيستشهد جماهداًان واحداً من االرسول (ص) 

ويستفاد من هـذه   ن هذا الولد سيكون كذلك مساه زيداًاخرجت هذه اآليات دالة على 
نه قال انحو بل جواز التفاؤل وعن اخطب خوارزم الرواية جواز االستخارة بالقرآن ذا ال

بشر به علي بـن   ٧٥سنة  نه ملا ولد زيد ابن علي ايف كتاب املقتل الذي ألفه روي 
إِنَّ اَهللا اشترٰى  (احلسني زين العابدين فأخذ املصحف وفتحه ونظر فيه فخرج اول السطر 

وفَضلَ اُهللا املُجاهدين علَـى   (طبقه مث فتحه فخرج اية فاآل ) من املُؤمنِني أَنفُسهم وأَموالَهم
ينداٌء  ( فاطبقه مث فتحه فخرج ) الْقَاعيلْ أَحا باتوبِيلِ اِهللا أَمي سلُوا فقُت ينالَّذ نبسحال تو

خـرج ابـن   ادا ونه ملن الشهاطبقه وقال عزيت عن هذا املولود واف ) عند ربهِم يرزقُونَ
عساكر عن حذيفة بن اليمان حنوه ويف البحار : نظر رسول اهللا (ص) اىل زيد بن حارثة 

شار اىل زيد بن اميت مسي هذا واهل بييت واملقتول يف اهللا واملصلوب من افقال املظلوم من 
هل بييت وعن ادن مين يا زيد زادك امسك عندي حبا فأنت مسي احلبيب من احارثة مث قال 

يف خربه قال يف آخـره   يب حفص املكي عن احلسني بن علي اتل اخلوارزمي عن مق
نه سيكون منا رجل امسه زيد خيرج فيقتل فال يبقى يف السماء ملـك  ايب (ع) حدثين ان ا

  هل كل مساء اىل مساء اخلري.امقرب وال نيب مرسل اال تلقى روحه لريفعه 



 ٧   .................................................... زيد بن علي بن احلسني (ع)  

  ( صفته )
ثر السجود ا بسنده عن حممد بن الفرات رأيت زيد ابن علي وقد نييف مقاتل الطالبي

  .خفيفاً ثراًابوجهه 

  ( نقش خامته )
صـرب  اروى ابو الفرج يف املقاتل بسنده عن ايب خالد كان يف خامت زيد بن علـي  

  تؤجر وتوق تنج.

  ( أقوال العلماء فيه )
يه وجممل القول فيه انه هو جدنا الذي ينتهي نسبنا اىل ولده احلسني ذي الدمعة مث ال

باة الضيم البارزين ضمه اهل احد الصفات الكمال وهو  جامعاً ابياً تقياً عابداً كان عاملاً
  عداء بين هاشم يف اجلاهلية واالسالماعداء الرسول وذريته واامللك العضوض 

ــلهم و ــودهم لفض ــاحس ــو الفض    خ

ــاد          ــداء واحلس ــثري االع ــ ك   ل

   
وقاتلوهم يف االسالم حىت دخلوا فيه مكرهني وعاملوه مبا ال تتحمله نفس ابية من 

بت نفسه القرار على الذل وخرج ملا بذل له انواع اجلفاء واالهتضام يف احلجاز والشام فا
 ن مل يكن واثقاًاو عيش العز واما القتل امرين احد انفسه على  هل العراق النصرة موطناًا

  استطاع ن يعيش عزيزاًان مل يستطع انه اق لكنه رأى هل العراابوفاء 
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وقد اتفق علماء االسالم على فضله ونبله ومسو مقامه كما اتفقت معظـم   ان ميوت عزيزاً
الروايات على ذلك سوى روايات قليلة ال تصلح للمعارضة وسيأيت نقل اجلميع انشاء اهللا 

البيت املقتصدين مـن السـادات.    هلاتعاىل وعده ابن شهر آشوب يف املناقب يف شعراء 
باء ا: وممن تقيل مذاهب االسالف يف  ٣١٥ص  ١ج يب احلديد يف شرح النهج اوقال ابن 

بو احلسني زيد بن علي بن ا ن ميوت كرمياًاالضيم وكراهية الذل واختار القتل على ذلك و
ع شروط مام الزيدية الذين ينسبون اليه الجتمااوهو  يب طالب ااحلسني بن علي بن 

وخيرج بالسيف  كرمياً شجاعاً االمامة عندهم فيه وهو ان يكون من ولد علي وفاطمة عاملاً
زيد بن علي بن احلسني بن علي  صحاب علي بن احلسني اقال الشيخ يف رجاله يف 

بو ايب طالب ازيد بن علي بن احلسني بن علي بن  صحاب الباقر ابن ايب طالب ويف 
بـو  ايب طالب ازيد بن علي ابن احلسني بن علي بن  صحاب الصادق ااحلسني ويف 

سنة ويف تكملة نقد الرجال زيد بن علي بـن   ٤٢وله  ١٣١احلسني مدين تابعي قتل سنة 
قد اتفق علماء االسالم على جاللته وثقته وورعه وعلمه وفضله وقد روي  احلسني 
لذلك وعن الشهيد يف قواعده يف  باباً خبار كثرية حىت عقد ابن بابويه يف العيونايف ذلك 

  .مام ذن االان خروجه كان بانه صرح باحبث االمر باملعروف والنهي عن املنكر 
  حلسني عليهموقال املفيد يف االرشاد : كان زيد بن علي بن ا
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 شـجاعاً  سخياً فقيهاً ورعاً فضلهم وكان عابداًايب جعفر (ع) واالسالم عني اخوته بعد 
مث روى بسنده  مر باملعروف وينهى عن املنكر ويأخذ بثأر احلسني أف يوظهر بالسي

يب اجلارود زياد ابن املنذر قدمت املدينة فجعلت كلما سألت عن زيد بن علي قيل يل اعن 
م ) قال سألت خالد بـن  شذاك حليف القرآن وروى هشام ( هشيم ) بن هشام ( ابن مي

ين لقيته قـال  اعلي وكان حيدثنا عنه فقلت  حد الرواة عن زيد ) عن زيد بناصفوان ( 
ي رجل كان فقال كان كما علمت يبكي من ا) فقلت  قرية من قرى الكوفةبالرصافة ( 

عتقد كثري من الشيعة فيه االمامة وكـان سـبب   اخشية اهللا حىت ختتلط دموعه مبخاطه و
 عليه وسـلّم صلّى اهللا إعتقادهم ذلك فيه خروجه بالسيف يدعو اىل الرضا من آل حممد 

خيه لالمامـة مـن قبلـه    افظنوه يريد بذلك نفسه ومل يكن يريدها له ملعرفته باستحقاق 
  .خيه الباقر اىل ولده الصادق ااي وصية  اهللا  يب عبداووصيته عند وفاته اىل 

وائل شرحه على الصحيفة الكاملة : يف رياض اوقال السيد علي خان الشريازي يف 
م ولد كان امه ا :يب طالب ابو احلسني زيد بن علي بن احلسني ابن علي بن االسالكني هو 

يب ابو نصر البخاري عـن  اجم الفضائل عظيم املناقب وكان يقال له حليف القرآن روى 
اجلارود قال قدمت املدينة فجعلت كلما سألت عن زيد ابن علي قيل يل ذلـك حليـف   

  القرآن ذاك اسطوانة املسجد من كثرة صالته.
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زيد الشهيد بن زين العابدين علي بن احلسني بن علي  ٢٢٧ص ويف عمدة الطالب 
كثر من ان حتصى وفضله اجل من ام ولد ومناقبه امه ابا احلسني واويكىن  :يب طالب ابن 

  ن يوصف ويقال له حليف القرآن.ا
ويف الرياض السيد اجلليل الشهيد ابو احلسني زيد بن علي ابن احلسني بن علي بن 

بيه والروايات يف اهله وعند شيعة اعظيما يف  كبرياً مام الزيدية كان سيداًا يب طالب ا
عديدة مقصـورة   فضله كثرية وقد ألف مجاعة من متأخري علماء الشيعة ومتقدميهم كتباً

خبار فضائله كما يظهر من مطاوي كتب الرجال ومن غريها ومن املتـأخرين  اعلى ذكر 
ورد فيها كالم املفيـد  احواله ا( صاحب الرجال ) فله رسالة يف  دياملريزا حممد االسترابا

عالم الورى وما رواه ابن طاوس اما رواه الطربسي يف  يضاًايف االرشاد بتمامه ونقل فيها 
محـد املكـي   ايب املؤيد موفق ابـن  اورد روايات كثرية يف مدحه وعن ايف ربيع الشيعة و

نه روى يف مقتله عن خالد ابن صفوان قال انتهت الفصاحة واخلطابـة  اخطب خوارزم ا
رأيته عند هشام بن عبـد امللـك    والزهادة والعبادة يف بين هاشم اىل زيد بن علي 

ر اق الشبيعي رأيت زيد بن علي ابن احلسني فلم ابو اسحاوقال  خياطبه وقد تضايق جملسه
بو حنيفة شاهدت اقال  وبياناً كثرهم زهداًاو فصحهم لساناًافضل وكان اهله مثله وال ايف 

 سرع جوابـاً اعلم وال افقه منه وال اهله فما رأيت يف زمانه ازيد بن علي كما شاهدت 
  بنياوال 
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هل زيد بن علي مثـل زيـد وال   اقوال لقد كان منقطع القرين وقال االعمش ما كان يف 
قامهم علـى  وىف له من تابعه الشجع ولو اعلم وال افصح وال افضل منه وال ارأيت فيهم 

ق ابراهيم بن علي املعروف باحلصري القريواين املـالكي يف  اسحابو ااملنهج الواضح وقال 
حسن بين هاشم عبارة امن  شجاعاً ديناً زهر اآلداب ومثر االلباب كان زيد بن علي 

الكوفة من هل امنع ان اىل صاحب العراق امية تكتب اشارة وكانت ملوك بين امجلهم او
بلغ مـن  احد من شبا االسنة واقطع من ظبة السيف وا ن له لساناًاحضور زيد بن علي ف

  السحر والكهانة ومن كل نفت يف عقدة.
نه قال يف نكت البيان كان زيد بـن علـي بـن    اوعن السيد علي خان احلويزي 

النقى والزهد احلسني عليه الرمحة من خرية اوالد االئمة املعصومني وكان فيه من الفضل و
ما شجاعته وكرمه ائمة املعصومون ووالورع ما يتفوق به على غريه ومل يكن يفضله اال اال

باة الضيم فكأنه سلك طريق جـده احلسـني   ان يوصفا وهو من رؤوس اظهر من افهما 
  وأختار قتلة الكرام على ميتة اللئام واحتساء املنية على طيب العيشة يف كرب الدية. 

ــو ــربوا امل ــواش ــة حل   ت يف الكريه

  ن يشـربوا مـن الـذل مـرا    اخوف      

   
ن حيط من قدره الرفيع اجلليـل  امشخ بانفه عن جيلس بني يدي عدوه جملس ذليل و

عـداء اهللا  اهوال الباليا والرزايا اال اسـتطالة  اوما حداه على خوض غمار املنايا وتقحم 
  واعداء الرسول عليه
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و يفـوز مـن كـاس    ان جيلي ظلمة الظلم بنوره جسامه ابيه فقام على اوبغضهم جلدة و
كمعتقد  و منوت فنعذرا ) ومل يكن يف قيامه معتقداًاالشهادة باحتساء محامه ( حناول ملكا 

م تبعوا آثاره واستناروا مناره من فرق الزيدية بل كان عزمه علـى مـا   االذين يزعمون 
والد الذين اعطاء اصحابه ومن ا يظهر من حزن الصادق (ع) عليه ومن ترمحه عليه وعلى

هـل الضـالل   ان ظفر باالمر وازال انه اقتلوا بني يديه من الصدقة كما ورد يف االخبار 
  .يرجع االمر اىل االمام املعصوم من آل حممد 

نـه  ااآلن  ثبات وجود القائم اوعن الشيخ البهائي يف آخر رسالته املعمولة يف 
 يقول كـثرياً  وكان جعفر الصادق  ل يف زيد اال خرياًنا معشر االمامية ال نقواقال : 

هل ايتخطى يوم القيامة ب ن زيداًانه قال الصحابه اوروي الرضا (ع)  رحم اهللا عمي زيداً
ة وعن الشيخ حسن بن رييف هذا املعىن كث :احملشر حىت يدخل اجلنة والروايات عن أئمتنا 

حوال زيد بن علي ذكر فيه اورد فصال يف نه أاعلي الطربسي يف آخر كتاب اسرار االمامة 
 نه قال بعد شهادة زيد خماطباًااالخبار الواردة يف فضائله وعن عاصم بن عمر بن اخلطاب 

رى يكون بعده مثله وقد اصيب عندكم رجل ما كان يف زمانه مثله وال اهل الكوفة لقد ا
نه ليسمع الشيء من ذكر اهللا فيغشى عليه حىت يقول القائل مـا  ارأيته وهو غالم حدث و

  فضل من زيداهو عائد اىل الدنيا. وقال الشعيب واهللا ما ولد النساء 
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اىل  ذهب يومـاً  ن زيداًازهد. وعن كتاب زينة االس اشجع وال افقه وال اابن علي وال 
 كان حاضـراً  ه وسأل شخصاًمري الكوفة فقام له خالد وعظمااهللا القسري  خالد بن عبد
نين من نسل داود النيب فقـال  ي شيء تعظمك اليهود وتقدمك عليها فقال اليف الس ال

خالد كم بينك وبني داود قال بضعة واربعون واسطة فقال خالد هذا زيد بن علي ابـن  
ـ   رسول اهللا يتصل به بثالث وسائط فقال اليهودي عظم شخصاً  اجعله اهللا تعـاىل عظيم

قال اليهودي كذبت لو كنـت   رى احترامه وتوقريه واجباً عليا يناطته فقال خالد بواس
نا ال آىب ذلك لكن هشام بن عبد امللـك ال  اتعتقد تعظيمه الجلسته مكانك فقال خالد 

هـدأ  ان مينعك عن رضا اهللا تعاىل قال خالـد  اال يقدر  ن هشاماًايرضى به قال اليهودي 
يصـال  اهل الدنيا على اذا مل يرد اهللا تعاىل مل يقدر االيهودي قال  واخرج من الس ساملاً

عتقاد اليهود بالرسـول (ص)  ان اىل هنا قام زيد وقال احد فلما وصل الكالم اىل اضرر 
ذا ابو الفرج يف املقاتل بسنده عن خصيب الوابشي كنت اعتقاد هؤالء. وروى اكثر من ا

. وبسنده عن عاصم بن عبيد اهللا العمري سارير النور يف وجههارأيت زيد بن علي رأيت 
انه ذكر عنده زيد بن علي فقال رايته باملدينة وهو شاب يذكر اهللا عنده فيغشى عليه حىت 

 )١(يوب الرافقي كانت الـرباجم  اعن حممد بن يقول القائل ما يرجع اىل الدنيا. وبسنده 
  ويف ذيب .حداًاهل النسك ال يعدلون بزيد او

__________________  
  .والد حنظلة بن مالك. وال مناسبة له هنا ولعله حمرف فلرياجعا) يف القاموس الرباجم قوم من ١(
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صـلّى اهللا  صحاب رسول اهللا االتهذيب ذكره ابن حبان يف الثقات وقال رأى مجاعة من 
ب الزيدية من ليه تنسابيه واتباع التابعني وقال روى عن اعاد ذكره يف طبقة او عليه وسلّم

  طوائف الشيعة.

  ( ما ورد يف حقه االخبار )
يف الرياض اختلفت االخبار وتعارضت اآلثار بل كالم العلماء االخيار يف مدحـه  

ن وجد مـن خيـالفهم   اقول بل العلماء مطبقون على فضله وا .والروايات يف فضله كثرية
  فشاذ.

  ( ما رواه الكشي يف مدحه )
اهللا الشاذاين وكتب به ايل حدثين الفضل  بو عبداروى عن حممد بن حممود حدثين 

يب جعفـر  ابو يعقوب املقري وكان من كبار الزيدية قال كنت عنـد  ايب حدثنا احدثين 
هل بـييت والطالـب   ابو جعفر قال هذا سيد اقبل زيد ابن علي فلما نظر اليه اذ ا جالساً

ق ابن حممـد  ااحلمريي عن نصر بن الصباح عن اسح باوثارهم. وروى الكشي يف ترمجة
ل تبعد ما ق اهللا  يب عبداالبصري عن علي بن امساعيل عن فضيل الرسان دخلت على 

جوف بيت فقال يل يا فضيل قتل عمي زيد قلت نعم جعلـت   دخلت بيتاًازيد بن علي ف
ما انه اانه لو ظفر لوىف  ماا صدوقاً وكان عاملاً وكان عارفاً نه كان مؤمناًاما ا ؛فداك قال 

  كيف يضمها. ويف ترمجة سليمان ابنلو ملك لعرف 
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خالد عن حممد بن احلسن وعثمان بن حامد قاال حدثنا حممد بن يزداد عن حممـد بـن   
احلسني عن احلسن بن علي بن فضال عن مروان ابن مسلم عن عمار السـاباطي كـان   

ال له رجل وحنن وقوف يف ناحية سليمان بن خالد خرج مع زيد بن علي حني خرج فق
م جعفر فقال سليمان قلت واهللا ليوم من اوزيد واقف يف ناحية ما تقول يف زيد هو خري 

وقص عليه القصة ومضـيت حنـوه    يام الدنيا فحرك دابته واتى زيداًاجعفر خري من زيد 
ن كليـب  فانتبهت اىل زيد وهو يقول جعفر امامنا يف احلالل واحلرام. ويف ترمجة سودة ب

بسنده عن سودة ابن كليب قال يل زيد بن علي يا سودة كيف علمتم ان صاحبكم على 
نسأله فيقـول   خاك حممد بن علي اما تذكرونه فقلت على اخلبري سقطت كنا نأيت 

تينـاكم آل حممـد   اخوك فاقال رسول اهللا (ص) وقال اهللا عز وجل يف كتابه حىت مضى 
خيـك  اوال ختربونا بكل الذي نسألكم عنه حىت اتينا ابن نت فيمن اتينا فتخربونا ببعض او

ما واهللا ابوه قال رسول اهللا (ص) وقال اهللا تعاىل فتبسم وقال افقال لنا كل ما قال  جعفراً
ن كتب علي صلوات اهللا عليه عنده. ومن كانت كتب علي عنـده فهـو   اان قلت بدا ف

ويأيت يف ترمجـة   وارثه يف العلم وهو االمام وهذا اعتراف ضمين منه بامامة الصادق 
  ابنه حيىي ما له تعلق باملقام.
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  ) ئمة اهل البيت وغريهم يف مدح زيدا( ما جاء عن 

  ] [ ما رواه الصدوق يف العيون يف مدحه
بيه قال ملـا  ابسنده عن حممد بن يزيد النحوي عن ابن ( ايب ) عبدون عن فروى 

حرق دور بين العباس امحل زيد بن موسى بن جعفر اىل املأمون وكان قد خرج بالبصرة و
خوك ابا احلسن لئن خرج اوهب املأمون جرمه الخيه علي بن موسى الرضا (ع) وقال يا 

تـاه  اي فقتل ولوال مكانك لقتلته فليس مـا  وفعل ما فعل لقد خرج من قبله زيد بن عل
نه كان من علماء ااىل زيد ابن علي ف خي زيداًامري املؤمنني ال تقس ابصغري فقال الرضا يا 

عداءه حىت قتل يف سبيله ولقد حدثين ايب موسى بن اآل حممد غضب هللا عز وجل فجاهد 
نه دعا اىل الرضـا مـن آل   ا رحم اهللا عمي زيداً لباه جعفر بن حممد يقوانه مسع اجعفر 

ليه ولقد استشارين يف خروجه فقلت له يا عمي ان رضـيت  احممد ولو ظفر لوىف مبا دعا 
ن تكون املقتول املصلوب بالكناسة فشأنك فلما وىل قال جعفر بن حممد ويل ملن مسـع  ا

ها مـا  ليس قد جاء فيمن ادعى االمامة بغري حقابا احلسن اداعيته فلم جيبه فقال املأمون يا 
نه قال انه كان اتقى هللا من ذاك ان زيد بن علي مل يدع ما ليس له حبق واجاء فقال الرضا 

منا جاء فيمن يدعي ان اهللا نص عليه مث يدعو اىل غـري  اادعوكم اىل الرضا من آل حممد و
خوطـب ـذه اآليـة    دين اهللا ويضل عن سبيله بغري علم وكان زيد بن علي واهللا ممن 

  وجاهدوا يف اهللا
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حق جهاده هو اجتباكم مث قال : قال حممد بن علي بن احلسني مصنف هذا الكتاب لزيد 
ثر هذا احلديث ليعلم احببت ايراد بعضها على ا بن علي فضائل كثرية عن غري الرضا 

من ينظر يف كتابنا هذا اعتقاد االمامية فيه. فمن ذلك ما رواه حممد بن عبد اهللا بن جعفر 
يب اخلطاب عن احلسني ابن علوان عن عمـرو  ابيه عن حممد بن احلسني بن ااحلمريي عن 

يب جعفر حممد بن علـي  ابن ثابت عن داود بن عبد اجلبار عن جابر بن يزيد اجلعفي عن 
قال رسول اهللا (ص) للحسني يا حسني خيرج من صلبك رجل  :بيه عن علي االباقر عن 

جلني يدخلون اجلنة بغري رقاب الناس غرا حمصحابه يوم القيامة ايقال له زيد يتخطى هو و
محد بن حممد ابن عمران الدقاق عن علي بـن احلسـني   ااحلساب. وما رواه عن علي بن 

محد بن رشيد عن عمري ( عمـر ) بـن   االعباسي العلوي عن احلسن بن علي الناصر عن 
ـ  امحد بن رشد عن عمه اخيه معمر ( ويف نسخة عن اسعيد عن  ن يب معمر بن خثـيم ع

خـذ  افجاء زيد بن علي ابن احلسني (ع) ف عند الصادق  خيه معمر ) كنت جالساًا
ن تكون املصلوب بالكناسـة  اعيذك باهللا ابعضاديت الباب فقال له الصادق (ع) يا عمي 

يا ليته حسد ثالث  م زيد ما حيملك على هذا القول غري احلسد البين فقال ا تفقال
خيرج من ولدي رجل يقال له زيد يقتـل بالكوفـة    نه قالايب عن جدي امرات حدثين 

  خيرج من قربه حني ينشر )١(ويصلب بالكناسة 
__________________  

  فة ويف حاشية الكايف ملال صاحل ـ) الكناسة يف القاموس موضع بالكو١(
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محد بن اعن هل السماوات واالرض احلديث. وما رواه ابتهج به يبواب السماء اتفتح له 
محد ) بن زكريا اجلوهري عـن  ااحلسن القطان عن احلسن بن علي السكري عن حممد ( 

بيه عن عمرو بن خالد عن عبد اهللا بن سيابة قال خرجنـا  اجعفر بن حممد بن عمارة عن 
فقال أعندكم خرب من عمـي   اهللا  يب عبداتينا املدينة فدخلنا على اوحنن سبعة نفر ف

تى رسول بسام الصـرييف  اخربوين فاتاكم خرب فان اخارج قال فزيد فقلنا قد خرج وهو 
ن زيد ابن علي قد خرج يوم االربعاء غرة صفر ومكـث االربعـاء   اما بعد فابكتاب فيه 

فدفعنا اليـه   واخلميس وقتل يوم اجلمعة وقتل معه فالن وفالن فدخلنا على الصادق 
نه كان نعـم  اعند اهللا احتسب عمي  نا اليه راجعونانا هللا واالكتاب فقرأه وبكى مث قال 

كشهداء استشهدوا مع  العم ان عمي كان رجال لدنيانا وآخرتنا مضى واهللا عمي شهيداً
محد بـن  ا. وما رواه عن حممد بن احلسني ( احلسن ) بن :النيب وعلي واحلسن واحلسني 

عن حممد بـن  بيه ااهللا الربقي عن  يب عبدامحد بن االوليد عن حممد بن احلسن الصفار عن 
مشون عن عبد اهللا ابن سنان عن الفضيل بن يسار انتهيت اىل زيد بن علي صبيحة يـوم  

  هل الشاماخرج بالكوفة فسمعته يقول من بعينين منكم على انباط 
  __________________  

هـي  وا مسيت كناسة كوفـان و  يضاًااحة والقمامة وموضعها ساملازندراين الكناسة ( بضم الكاف ) الك ـ
  .موضع قريب من الكوفة قتل ا وصلب زيد ابن علي بن احلسني 
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خـذت  احد اال اال يعينين على قتاهلم منكم  ونذيراً (ص) باحلق بشرياً فوالذي بعث حممداً
ذن اهللا عزوجل فلما قتل اكتريت راحلة وتوجهت حنـو  ادخلته اجلنة بابيده يوم القيامة ف

خربته بقتل زيد بن علـي  الت يف نفسي واهللا ال قف يب عبد اهللا ااملدينة فدخلت على 
فيجزع عليه فلما دخلت قال ما فعل عمي زيد فخنقتين العربة فقال قتلوه قلـت اي واهللا  

ـا  افقال صلبوه فقلت اي واهللا صلبوه فاقبل يبكي ودموعه تنحدر على ديباجيت خده ك
اىل ان قال ) مضـى واهللا   اجلمان مث قال يا فضيل شهدت مع عمي زيد قتال اهل الشام (

صـحابه. ورواه  ايب طالـب و اصحابه شهداء مثل ما مضى عليه علي بـن  اعمي زيد و
  احلديث االول مثله سندا ومتنا. ٥٩الصدوق يف االمايل يف الس 

  ( ما رواه الصدوق يف االمايل والكليين يف الروضة )
نه ا روى الصدوق يف االمايل والكليين يف روضة الكايف باالسناد عن الصادق 

منا دعـا  اوكان صدوقا ومل يدعكم اىل نفسه  كان عاملاً ن زيداًاقال ال تقولوا خرج زيد ف
منا خرج اىل سلطان جمتمـع  ااىل الرضا من آل حممد (ص) ولو ظفر لوىف مبا دعاكم اليه 

  لينقضه.

  الطالبيني ) ( ما روي يف مقاتل
يب قرة قال يل زيد والذي اروى ابو الفرج االصفهاين يف مقاتل الطالبيني بسنده عن 

  ن زيد ابنايعلم ما حتت وريد زيد بن علي 
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و ابـن  ااهللا ابن جريـر   علي مل يهتك هللا حمرما منذ عرف ميينه من مشاله وبسنده عن عبد
ويسوي ثيابه على السـرج (   حرب رأيت جعفر بن حممد ميسك لزيد بن علي بالركاب

ن الصادق حيسن خلقه وتواضعه وكمال ادبه ان قلنا اقال املؤلف ) يف هذا احلديث نظر ف
ن يفعل ذلك مع عمه زيد فزيد مل يكن ليدعه يفعل ذلك مع اعترافه بامامته عليـه  اجيوز 

اهللا بـن احلسـن    كما يأيت. وبسنده عن سعيد بن خثيم : كان بني زيد ابن علي وعبد
اهللا  سرع عبداذا قاما من عنده افكانا يتحاكمان اىل قاض ف مناظرة يف صدقات علي 

  مسك له بالركاب.ااىل دابة زيد ف

  ( ما رواه اخلوارزمي يف فضله )
عن علي (ع) قال الشهيد من ذرييت والقائم باحلق من  عن مقتل اخلوارزمي مسنداً

ااهدين وقائد الغر احملجلني يأيت هو يـوم القيامـة   ولدي املصلوب بكناسة كوفان امام 
  نتم حتزنون.اصحابه تتلقاهم املالئكة ينادوم ادخلوا اجلنة ال خوف عليكم وال او

  ( ما رواه اخلزاز يف فضله )
ثر يف النصوص علـى  روى الشيخ اجلليل علي بن حممد اخلزاز القمي يف كفاية اال

بيـه وهـو   اانه قال لقيت حيىي بن زيد بعد قتل هارون  ئمة االثين عشر عن املتوكل بناال
  متوجه اىل خراسان
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بيه فقال قتل وصلب يف الكناسة مث بكى افما رأيت رجال مثله يف عقله وفضله وسألته عن 
خرجه اىل قتال هذا الطاغي وقد اوبكيت فلما سكت قلت له يا ابن رسول اهللا وما الذي 

يب حيـدث  ايب عن سبب ذلك فقال مسعت اين سألت هل الكوفة ما علم فقال إاعلم من 
على صليب فقال يا حسني  يده قال وضع رسول اهللا (ص) بيه احلسني بن علي اعن 

صـحابه  افإذا كان يوم القيامة عرب هو و خيرج من صلبك رجل يقال له زيد يقتل شهيداً
خرب عنـه رسـول اهللا   اكون ذلك الذي ان احب اين اعلى رقاب الناس ودخلوا اجلنة و

حد املتعبدين قائم ليله صائم اره جياهد اكان واهللا  يب زيداًامث قال حيىي رحم اهللا  
اهللا ان  يف سبيل اهللا حق جهاده فقلت يا ابن رسول اهللا هذه صفة امام حق فقال يا ابا عبد

  بيل اهللا.يب مل يكن بامام ولكن من السادات الكرام وزهادهم وكان من ااهدين يف سا

  يف مدحه ) ( ما رواه املرتضى
يب يب اجلارود زياد بن املنـذر قيـل ال  اعن املسائل الناصرية للشريف املرتضى عن 

ما عمر ابطش ا واما عبد اهللا فيدي اليت افضل قال اليك واحب اخوتك اي اجعفر الباقر 
يم ميشـي علـى   ما احلسني فحلانطق به واما زيد فلساين الذي ابصر به وافبصري الذي 

  .رض هونااال
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  ( ما رواه احلمريي والصدوق يف حقه )
نه روى عن عبد الرمحن بن سعيد عن رجل من بين اعن احلمريي يف كتاب الدالئل 

هل الكوفة فقـال  افدخل عليه رجل من  يب جعفر الباقر اهاشم قال كنا عند االمام 
  نشدامن طرائف الشعر ف تروي شيئاًاللكويف  

  بـــو مالـــكان العمـــرك مـــا 

ــواه        ــعيف قـ ــوان وال بضـ   بـ

   
ــازع ــه مــ ــد لــ   وال بااللــ

  ذا مـــا ـــاهاخـــاه اميـــاري      

   
ــني   ــني لــ ــه هــ   ولكنــ

ــاه        ــرمح عردنسـ ــة الـ   كعاليـ

   
ــة  ــدت مطواعـ ــدته سـ   اذا سـ

  ومهمــا وكلــت اليــه كفــاه        

   
  بـــا مالـــكااال مـــن ينـــادي 

ــو  ايف ا      ــا هـ ــواهامرنـ   م يف سـ

   
ــرها ــر فقـ ــك قاصـ ــو مالـ   بـ

  علــى نفســه ومشــيع غنــاه        

   
خيه زيد بن علي وكان جالسا جبنبه وقـال  افوضع االمام يده الشريفة على كتف 

  هل العراق.ان تكون قتيل اعيذك باهللا اخي واهذه صفتك يا 
مايل اصدوق يف الس العاشر حدثنا احلسن بن عبد اهللا ابن سعيد العسكري اويف 

بيه احدثنا عبد العزيز بن حيىي حدثنا االشعث ابن حممد الضيب حدثين شعيب بن عمر عن 
خوه فدخل اوعنده زيد  يب جعفر حممد بن علي اعن جابر اجلعفي قال دخلت على 

  جعفر (ع) بواعليه معروف بن خربوذ املكي فقال له 
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  يا معروف انشدين من طرائف ما عندك فأنشده
  بـــو مالـــكان العمـــرك مـــا 

ــواه        ــعيف قـ ــوان وال بضـ   بـ

   
  وال باأللـــد لـــدى قولــــه  

ــيم        ــادي احلك ــاه ايع  ــا   ذا م

   
ــارع  ــيد بــ ــه ســ   ولكنــ

  كـــرمي الطبـــائع حلـــو ثنـــاه     

   
ــة ا ــدت مطواعـ ــدته سـ   ذا سـ

  ليــه كفــاه اومهمــا وكلــت       

   
با احلسني اقال فوضع حممد بن علي (ع) يده على كتفي زيد فقال هذه صفتك يا 

احلـديث  يف  يضاًاومتنا وروى الصدوق يف االمايل  ورواه الصدوق يف العيون مثله سنداً
يب جعفر اين جلالس عند ااجلارود زياد بن املنذر قال يب ابسنده عن  ٥٤) من الس ١١(

وهـو   بو جعفر اليه افلما نظر  قبل زيد بن علي اذ ا حممد بن علي الباقر 
زيـد  يا م ولدتك اهل بيته والطالب باوتارهم لقد اجنبت امقبل قال هذا سيد من سادات 

محد بن موسى الدقاق حـدثنا  ايف الس العاشر حدثنا علي بن  يضاًامايل الصدوق اويف 
ي الناصر قدس اهللا روحـه  علي بن احلسني القاضي العلوي العباسي حدثين احلسن بن عل

عند  خيه معمر كنت جالساًايب معمر سعيد بن خثيم عن امحد بن رشد عن عمه احدثين 
خذ بعضاديت الباب اف فجاء زيد بن علي بن احلسني  الصادق جعفر بن حممد 

م زيد واهللا ان تكون املصلوب بالكناسة فقالت له اعيذك باهللا افقال له الصادق (ع) يا عم 
  مث قال حدثين ملك على هذا القول غري احلسد البين فقال (ع) يا ليته حسد ثالثاًما حي
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نه خيرج من ولده رجل يقال له زيد يقتل بالكوفة ويصلب بالكناسة خيرج ايب عن جدي ا
هل السماوات احلديث. ومر مثله عن ابواب السماء يبتهج به احه روتفتح ل من قربه نبشاً

هارون  حدثنا أمحد بن ٩احلديث  ٥٣مايل الصدوق يف الس االصدوق يف العيون. ويف 
بيه عن حممد بن احلسني بن احدثنا حممد بن عبد اهللا بن جعفر احلمريي عن  الفامي 

يب اخلطاب عن احلسني بن علوان عن عمرو ابن ثابت عن داود بن عبد اجلبار عن جابر ا
صلّى قال : قال رسول اهللا  :آبائه  يب جعفر حممد بن علي الباقر عنابن يزيد اجلعفي عن 

صحابه اهو  اللحسني يا حسني خيرج من صلبك رجل يقال له زيد يتخط اهللا عليه وسلّم
  حمجلني يدخلون اجلنة بال حساب ومر مثله عن الصدوق يف العيون. رقاب الناس غراً

  والد الكاهلي ] بوا[ ما رواه 
يب والد الكـاهلي  اصورته : عن ما  ـ ومل يتيسر يل معرفة مصدره ـ يف الرياض
ورأيت الناس بني شامت  قلت نعم رأيته مصلوباً أرأيت عمي زيداً قال يل الصادق 

  ما الشامت فشريك يف دمه.اما الثاين فمعه يف اجلنة واحنق وبني حمزون حمترق قال 

  [ ما رواه احلسن بن راشد ]
  : روى ـ ومل يتيسر يل معرفة مصدره ـ يضاًايف الرياض 
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احلسن بن راشد قال ذكرت زيد بن علي فتنقصته عند ايب عبد اهللا (ع) فقال ال تفعـل  
ريد اخلروج على هذا الطاغية فقال ال تفعل اين ايب فقال اتى اىل انه اف رحم اهللا عمي زيداً

ن تكون املقتول املصلوب بظهر الكوفة احلديث. فنهيه إمنا كان شفقة اخاف اين ايا زيد ف
  يرض بتنقصه وترحم عليه. عليه ولذا مل

  يوهم القدح فيه ) ( ما روي مما
ن الروايات يف مدح زيد وذمـه  اعلم اقال الفاضل املازندراين يف حاشية الكايف : 

فمن الروايات اليت توهم  .ن روايات الذم ال ختلو من علةاكثر مع اخمتلفة وروايات املدح 
يـام  االقماط قال يل رجل من الزيدية  يب خالداالذم ما رواه الكشي يف رجاله بسنده عن 

رض مفروض الطاعة فاخلارج حد يف االان كان ان خترج مع زيد قلت له ازيد ما منعك 
رض مفروض الطاعة فاخلارج واجلالس موسع هلما فلم يرد ن كان ليس يف االاقبله هالك و
فجلس مث قـال   مبا قال يل ومبا قلت له وكان متكئاً اهللا  با عبداخربت اعلي بشيء ف

خذته من بني يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله ومن فوقه ومن حتته ومل جتعـل لـه   ا
االمامة  ذا خرج مدعياًامنا يكون هالكا ان اخلارج ا. ( واجلواب ) عن هذا احلديث خمرجاً

  ىل الرضا من آل حممد.ا مر باملعروف والنهي عن املنكر داعياًمنا خرج لالالنفسه وزيد 
  يب بكر احلضرمي وعلقمة بسندهايف ترمجة  يضاًاوى الكشي ور
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نه ايب وعلقمة على زيد بن علي وكان بلغهما ايب بكر احلضرمي قال دخل اعن بكار بن 
بـا  ابو بكر يا امام من شهر سيفه فقال له غمنا الارخى عليه ستره اقال ليس االمام منا من 

 مامـاً او مل يكن اوهو مرخ عليه ستره  ماًمااكان ايب طالب اخربين عن علي بن ااحلسني 
حىت خرج وشهر سيفه قال وكان زيد يبصر الكالم فسكت ومل جيبه فرد عليـه الكـالم   

 مامـاً ايب طالب ان كان علي بن ابو بكر اثالث مرات كل ذلك ال جييبه بشيء فقال له 
وهو مرخ عليـه سـتره    ماماًان مل يكن امام مرخ عليه ستره وان يكون بعده افقد جيوز 

  ن يكف عنه فكف عنه.اليه علقمة انت ما جاء بك ها هنا فطلب اف
يب مالك االمحسي اآليت وغريه ويف املناقب عن اواجلواب عنه كاجلواب عن حديث 

ما تقول يف رجل مـن آل حممـد    عني قال يل زيد بن علي عند الصادق ازرارة بن 
ن اته وإن كان غري مفروض الطاعة فلـي  ن كان مفروض الطاعة نصرااستنصرك فقلت 

خذته واهللا من بني يديه ومن خلفـه  ابو عبد اهللا ملا خرج زيد افعل فقال ان ال افعل ويل ا
  كان يدعي االمامة. ن زيداًاال داللة فيه على  يضاًاومل تدع له خمرجا. وهذا احلديث 

ن يف آل حممد ق تزعم اامحسي قال زيد بن علي لصاحب الطيب مالك االاوفيه عن 
حدهم قال وحيك فما كان مينعـه  ابوك ابعينه قال نعم وكان  مفترض الطاعة معروفاً ماماًا

فخذه ويتنـاول املضـغة    ن يقول يل فواهللا لقد كان يؤتى بالطعام احلار فيقعدين علىامن 
  فيربدها مث
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ـ  ذا اول يل يلقمنيها أفتراه كان يشفق علي من حر الطعام وال يشفق علي من حر النار فيق
مـوت ميتـة   انه احلجة عليك وال يدعين ابين فاخيك حممد الباقر طع الانا مت فامسع وا

ن يقول لك فتكفر فيجب من اهللا عليك الوعيد وال يكون لـه فيـك   اجاهلية فقال كره 
نبياء قـال  م االافضل انتم اهللا فيك املشيئة وله فيك الشفاعة مث قال  شفاعة فتركك مرجئاً

مل  خوتك فيكيدوا لك كيداًانبياء قال يقول يعقوب ليوسف ال تقصص رؤياك على بل اال
نه خاف منك علـى  بوك كتمك الاخيربهم حىت ال يكيدوا له كيداً ولكن كتمهم وكذا 

كما خاف يعقوب على  ه ومبا خصه اهللا فتكيد له كيداًلبخربك مبوضعه من قان هو احممد 
مع فرض صحة سنده معارض باالخبار الكـثرية  خوته احلديث وهذا احلديث ايوسف من 

حترامه البن اعترافه بامامته وعلى اخيه الباقر وحترام زيد الااملستفيضة املتقدمة الدالة على 
حترام الصادق له وحزنه لقتله وتفريقه املال يف عيال مـن  اعترافه بامامته واخيه الصادق وا

ة من كتاب احلجة احلديث اخلامس عدة قتل معه. ويف الكايف يف باب االضطرار اىل احلج
ن اخربين االحوال ابان امحد ابن حممد بن عيسى عن علي بن احلكم عن اصحابنا عن امن 

با جعفر ما اتيته فقال يل يا اليه وهو مستخف قال فابعث  زيد ابن علي بن احلسني 
خرجت معه  خاكاو اباك اذا ( ان ) طرقك طارق منا أخترج معه فقلت له إن كان اتقول 

  فعل جعلت فداكاخرج معي قلت ال ما اجاهد هؤالء القوم فاخرج ان انا أريد افقال يل ف



 زيد بن علي بن احلسني (ع)  ...................................................   ٢٨

رض حجة ن كان هللا يف االافقلت له إمنا هي نفس واحدة ف فقال يل أترغب بنفسك عين
رض فاملتخلف عنك ن مل يكن هللا حجة يف االافاملتخلف عنك ناج واخلارج معك هالك و

يب على اخلوان فيلقمين البضعة اجلس مع ابا جعفر كنت اواخلارج معك سواء فقال يل يا 
خربك بالـدين  اذ االسمينة ويربد يل اللقمة احلارة شفقة علي ومل يشفق علي من حر النار 

ومل خيربين به فقلت له جعلت فداك من شفقته عليك من حر النار مل خيربك خاف عليك 
دخل النار مث اقبل مل يبال ان ان مل ان قبلت جنوت وانا فاخربين ا تقبله فتدخل النار ون الا

نبياء قلت يقول يعقـوب ليوسـف   نبياء قال بل االم االافضل انتم اقلت له جعلت فداك 
مث مل خيربهم حىت كانوا ال  خوتك فيكيدوا لك كيداًايا بين ال تقصص رؤياك على  

ما واهللا لئن قلت انه خاف عليك فقال بوك كتمك الاك فكذا يكيدونه ولكن كتمهم ذل
صلب بالكناسة وان عنده صحيفة فيها قتلي اقتل واين اذلك لقد حدثين صاحبك باملدينة 

خذته من بني امبقالة زيد وما قلت له فقال يل  با عبد اهللا اوصليب فحججت فحدثت 
من حتت قدميه ومل تترك له مسلكا يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله ومن فوق رأسه و

نه دعـا مـؤمن الطـاق    امنا فيه اادعى االمامة و بسلكه. وهذا احلديث ليس فيه ان زيداً
خربه به امبا  نه كان مصدقاًائمة اجلور وظاهره اللخروج معه حيث عزم على اخلروج على 

  من قتله وصلبه لكن تعبريه عنه بصاحبك رمبا ينايف بظاهره تصديقه بامامته الصادق 
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 ما قول الصـادق  ان هذا الظاهر ال يعارض التصريح فيما مر بتصديقه بامامته وااال 
خذته يف طلبه منك اخلروج معه اخذته من بني يديه اخل فإمنا يراد به اهنا ويف بعض ما مر 

  علم.اواهللا 
باب ما يفصل به بني دعوى احملق واملبطل بسنده عن موسى بن بكر  ويف الكايف يف

عمن حدثه ان زيد بن علي بن احلسني دخل على ايب جعفر حممد بن علـي (ع) ومعـه   
انفسهم وخيربونه باجتماعهم ويأمرونـه بـاخلروج    يدعونه فيها اىلكتب من اهل الكوفه 

ا كتبت به اليهم ودعوم اليه فقال هم او جواب ممن فقال له ابو جعفر هذه الكتب ابتداء
تـاب اهللا  بل ابتداء من القوم ملعرفتهم حبقنا وبقرابتنا من رسول اهللا (ص) وملا جيدون يف ك

فرض طاعتنا وملا حنن فيه من الضيق والضنك والبالء فقال له عزوجل من وجوب مودتنا و
ولـني وكـذلك   ان الطاعة مفروضة من اهللا عزوجل وسنة امضاها يف اال ابو جعفر 

جيريها يف اآلخرين والطاعة لواحد منا واملودة للجميع وامر اهللا جيـري الوليائـه حبكـم    
موصول وقضاء مفصول وحتم مقضي وقدر مقدور واجل مسمى لوقـت معلـوم فـال    
يستخفنك الذين ال يوقنون ام لن يغنوا عنك من اهللا شيئاً فال تعجـل ان اهللا ال يعجـل   

تبقن اهللا فتعجزك البلية فتصرعك فغضب زيد عند ذلك مث قال لـيس  لعجلة العباد وال تس
عن اجلهاد ولكن االمام منا من منـع   )١(يف بيته وارخى ستره وثبط  جلساالمام منا من 
  حوزته وجاهد
__________________  

  .ر الباء أي ثقل وبطىء) ثبط بفتح الثاء وكس١(
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يف سبيل اهللا حق جهاده ودفع عن رعيته وذب عن حرميه قال ابو جعفر هل تعـرف يـا   
و حجة من رسول اليه فتجيء عليه بشاهد من كتاب اهللا امما نسبتها  خي من نفسك شيئاًا

 حل حالال وحـرم حرامـاً  ان اهللا عزوجل او يضرب به مثال فا صلّى اهللا عليه وسلّماهللا 
مره يف شبهة فيما فرض اومل جيعل االمام القائم ب ن سنناًمثاال وساوفرض فرائض وضرب 

و جياهد فيه قبل حلوله وقد قـال هللا عزوجـل يف   امر قبل حمله ان يسبقه باله من الطاعة 
م قتل النفس اليت حرم اهللا عزوجل اعظم انتم حرم أفقتل الصيد االصيد وال تقتلوا الصيد و

حللتم فاصطادوا وقال عزوجـل ال حتلـوا   ذا اوجعل لكل شيء حمال وقال اهللا عزوجل ف
وقـال   ربعة حرمـاً اشعائر اهللا وال الشهر احلرام فجعل الشهور عدة معلومة فجعل منها 

ـ اشهر واعلموا اربعة ارض فسيحوا يف اال ذا انكم غري معجزي اهللا مث قال تبارك وتعاىل ف
وقال وال تعزموا  انسلخ االشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم فجعل لذلك حمال

ن كنـت  اجل كتابا فاجله فجعل لكل شيء حمال ولكل اعقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب 
نـت  ا مراًامن  ال فال تروامرك وتبيان من شأنك فشأنك واعلى بينة من ربك ويقني من 

ومل يبلغ الكتاب  كله ومل ينقطع مداهامنه يف شك وشبهة وال تتعاط زوال ملك مل ينقض 
جله النقطع الفضل وتتابع النظـام وال  اجله فلو قد بلغ مداه وانقطع أكله وبلغ الكتاب ا

  عوذ باهللا )١(عقب اهللا يف التابع واملتبوع الذل والصغار 
__________________  

  ـ يفسره املازندراين غالق ولعل لذلك ملا) هذا الكالم ال خيلو من ١(
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حتيي ملة قوم  الخي أاأتريد يا  )١(علم من املتبوع امن امام ضل عن وقته فكان التابع فيه 
بغري هدى من اهللا وادعوا اخلالفة بال  اهواءهمقد كفروا بآيات اهللا وعصوا رسوله واتبعوا 

املصلوب بالكناسة  ن تكون غداًاخي ابرهان من اهللا وال عهد من رسوله واعيذك باهللا يا 
سترنا وجحـدنا حقنـا    هتكننا وبني من رفضت عيناه وسالت دموعه مث قال اهللا بيامث 

وهذا احلديث مع  )٣(نفسنا اوقال فينا ما مل نقله يف  )٢(وافشى سرنا ونسبنا اىل غري جدنا 
قال ان االمام من خرج بالسيف ومل يرخ ستره ويقعـد   ن زيداًاال اضعف سنده ليس فيه 

خوه الباقر (ع) احلجة الواضحة والربهـان  اقام عليه ايف بيته وهذه هي مقالة الزيدية وقد 
على رأيه ولكنه مع  نه بقي مصراًاالقاطع وفند ما قاله مبا ال مزيد عليه ومل يظهر من زيد 

مل يكن لدعواه االمامة  ـ كما دلت عليه الروايات االخرى ـ ال ان خروجهاذلك خرج 
  رياضنكر وجهاد الظاملني. ويف المر باملعروف والنهي عن املبل لال

__________________  
مكن للغـري  انه اذا انتهت مدة امللك وقع فيه اخللل واوهو  ولعله وقع فيه حتريف وان كان حاصله معلوماً ـ

  عقب اهللا يف امللك والرعية الذل والصغار.ااالستيالء عليه و
  ) هذا الكالم رد على من جيوز عدم عصمة لالمام وعدم كونه اعلم رعيته.١(
لفاضل املازندراين املراد النسبة املعنوية وهي النسبة يف العلم والعمل ورياسة الدارين وأمـا النسـبة   ) قال ا٢(

  حد.انه مل ينكرها االصورية فالظاهر 
  .) اشارة اىل الغالة ـ املؤلف ـ٣(
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روي الشيخ حسني بن عبد الوهاب املعاصر للشيخ الطوسي يف كتاب عيون املعجزات ان 
نه يدعي ما لـيس لـه   اخي هذا واهللا اخيه الباقر فقال الصحابه ترون ازيد بن علي مر ب

يف ذلك الكتاب يف ضمن حديث وصية  يضاًاويدعو الناس اىل نفسه احلديث قال وروى 
خي سيدعو بعدي اىل نفسـه فدعـه وال   ا ان زيداً اهللا  يب عبدانه قال البنه االباقر 

منا انه مل يدع اىل نفسه وانه يدعو وخيرج ويقتل ثالث يوم خروجه. وقد عرفت اتنازعه ف
أخرجه اهتضام بين أمية له فخرج ليأمر باملعروف وينهي عن املنكر وصورة مبايعته االتيـة  

ن ما دل اتدل على ذلك. ولنا جواب واحد عن مجيع هذه االخبار بعد تسليم سندها هو 
  بقرائن أخر.شهر ومعتضد اكثر واعلى مدحه 

ي شيء ( نبأ ) استجزت اويف املناقب سأل زيدي الشيخ املفيد واراد الفتنة فقال ب
حد من اباطال وقويل يف زيد ال خيالفين فيه  نك قد ظننت علي ظناًامامة زيد فقال انكار ا

نفي عنه من ذلك مـا  امامته ما تثبته الزيدية واثبت يف االزيدية فقال وما مذهبك فيه قال 
نفـي عنـه   ايف العلم والزهد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر و ماماًاقول كان ايه وتنف
  حد.امامة املوجبة لصاحبها العصمة والنص واملعجز فهذا ما ال خيالفين فيه اال
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  عبادته ) (
نه قال قلت حملمـد بـن   اعن تفسري فرات بن ابراهيم أنه روى عن سعيد بن جبري 

هل العـراق لكـن   احدثك عن ااق مع زيد بن علي فقال ال هل العراخالد كيف قلوب 
ما بني مكة واملدينـة وكـان    حدثك عن رجل يسمى النازيل باملدينة قال صحبت زيداًا

يصلي الفريضة مث يصل ما بني الصالة اىل الصالة ويصلي الليل كله ويكثر التسبيح ويكرر 
فصلى ليلة معي وقرأ  ) ذَٰلك ما كُنت منه تحيد وجاَءت سكْرةُ املَوت بِاحلَق (هذه اآلية : 

نا به ماد يديه حنو السماء وهـو  اذا اهذه اآلية اىل قريب نصف الليل فانتبهت من نومي ف
يسر من عذاب اآلخرة مث انتحب فقمت اليه وقلت يـا ابـن   ايقول : اهلي عذاب الدنيا 

ين منت اعرفه فقال وحيك يا نازيل ات يف ليلتك هذه جزعا ما كنت عرسول اهللا لقد جز
نـا  احسن منه فجلسوا حـويل و ار انا ساجد فرأيت مجاعة عليهم لباس مل اهذه الليلة و

نـك مقتـول يف اهللا   ابشر يا زيـد ف اساجد فقال رئيسهم هل هو هذا فقالوا نعم فقال 
  نا فزع.افانتبهت و ومصلوب وحمروق بالنار وال متسك النار بعدها أبداً

حد املتعبدين قائم ليله صائم ـاره.  ايب كان واهللا احيىي بن زيد رحم اهللا ومر قول 
نه قال له اعن حيىي بن زيد هارون  وروى اخلزاز يف كفاية النصوص بسنده عن املتوكل بن

  يف حديث يا أبا عبد اهللا
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 نه كان يصلي يف اره ما شاء اهللا فاذا جن الليلاوزهده وعبادته  يب اخربك عن اين ا
على قدميـه   عليه نام نومة خفيفة مث يقوم فيصلي يف جوف الليل ما شاء اهللا مث يقوم قائماً
ذا طلع الفجر ايدعو اهللا تبارك وتعاىل ويتضرع له ويبكي بدموع جارية حىت يطلع الفجر ف

سجد سجدة مث يصلي الفجر مث جيلس للتعقيب حىت يرتفع النـهار مث يـذهب لقضـاء    
تى وجلس يف مصاله واشتغل بالتسبيح والتمجيد للـرب  االزوال  حوائجه فاذا كان قريب

ذا صار الزوال صلى الظهر وجلس مث يصلي العصر مث يشتغل بالتعقيب سـاعة مث  اايد ف
قال  يسجد سجدة فاذا غربت الشمس صلى املغرب والعشاء فقلت هل كان يصوم دائماً

يل صـحيفة  اخـرج  ايام مث اشهر ويف كل شهر ثالثة اال ولكنه يصوم يف كل سنة ثالثة 
ومر قول عاصم رأيته يذكر اهللا عنده فيغشى عليه  دعية علي بن احلسني اكاملة فيها 

  ثر السجود بوجهه.انه احىت يقول القائل ما يرجع اىل الدنيا و

  ) ( قراءته
 ٢ج ون ففي كشف الظن لزيد قراءة مشهورة معروفة الف فيها بعض العلماء مؤلفاً

يب علي االهوازي املقري ويف عمدة كتاب النري اجللي يف قراءة زيد ابن علي ال ٦٢٤ص 
مري املؤمنني علـي بـن أيب   االطالب كان احلسني ذو الدمعة حيفظ القران وكذا آباؤه اىل 

  ناطالب (ع) وهذه فضيلة حسنة ورأيت بعض النسابني قد ذكر 
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ن احلسني ذا الدمعـة  ؤمنني علي (ع) وهذا مشكل المري املااالب كان يلقن االبن منه اىل 
بيـه  ان يكون يف هذا السن قد تلقن القرآن من ابوه ابن سبع سنني ويبعد اكان يوم قتل 

ن ابن سبع قابل لذلك بالتجارب ويف مسودة الكتاب : ولزيد اقول ) ال بعد فيه فازيد ( و
دي يف كتاب قراءة زيـد هـذه   مري املؤمنني قال عمر بن موسى الرحيب الزياقراءة جده 

  علم بكتاب اهللا منه اخل.ايت االقراءة مسعتها من زيد بن علي بن احلسني وما ر

  دعوى االمامة ) ( براءته من
نه اعتقد كثري من الشيعة فيه االمامة خلروجه يدعو اىل الرضا من آل امر عن املفيد 

فظنوه يريد بذلك نفسه ومل يكن يريدها به ملعرفته باسـتحقاق   صلّى اهللا عليه وسلّمحممد 
خيه الباقر عنـد وفاتـه اىل ولـده الصـادق     الالمامة من قبله ووصية  خيه الباقر ا
خـذ  يف فكر االنتقام واال ن زيد بن علي كان دائماًا( وعن رياض اجلنة ) ما تعريبه  

مامة وهذا الظن خطـأ  ادعى اال نهاومن هذه اجلهة توهم بعضهم  بثأر جده احلسني 
خيه يف مكانه وكان ابيه ووضع ايف وقت وصية  خيه وكان حاضراًابرتبة  فاًرنه كان عاال

وعن السيد اجلليل اء الدين علي بن عبـد   خيه وبعده للصادق ن االمامة الا متيقناً
زعم طوائف ممن ال  نه قالانوار املضيئة احلميد النيلي النجفي رضوان اهللا عليه يف كتابه اال

  ن زيد ابنارشد هلم 
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نه كان خرج يدعو لنفسه وقد افتروا عليه الكذب وتوه مبا مل يدعه ال :علي بن احلسني 
 فضلهم ورعا وفقها وسخاء وشجاعة وعلمـا وزهـداً  او يب جعفر اخوته بعد اعني 

نه خرج بالسيف ودعا اىل الرضا من آل حممد زعـم  اوكان يدعى حليف القرآن وحيث 
نفسه ومل يكن  نه دعا اىلاهل الكوفة هذا الزعم وتومهوا اكثري من الناس ال سيما جهال 

خيه اليه ا من بعـده  اخيه لوصية اخيه االمامة من قبله وابن ايريدها له ملعرفته باستحقاق 
كثـرهم  اطوائف كثرية يف كل صـقع   ن قال وقد انتشرت الزيدية فكثروا وهم االنااىل 

  باليمن ومكة وكيالن.

  زيد بامامة األئمة االثين عشر ) ( بعض النصوص الواردة عن
عن عمرو بن خالد قال زيد بن علي بن  ١٨١روى الصدوق يف االمايل يف الس 

هل البيت حيتج اهللا به على خلقه ايف كل زمان رجل منا  :يب طالب ااحلسني بن علي بن 
خي جعفر بن حممد ال يضل من تبعه وال يهتدي من خالفه ويف كفاية اجة زماننا ابن وح
اهللا وحنـن   عن حممد بن بكري يف حديث يا ابن بكري بنا عرف اهللا وبنا عبد ٨٦ص ثر اال

مة فقال ابـن  السبيل اىل اهللا ومنا املصطفى ومنا املرتضى ومنا يكون املهدي قائم هذه اال
نـك  ا هل عهد اليكم رسول اهللا مىت يقوم قائمكم قال يا ابن بكري بكري يا ابن رسول اهللا

  لن تلحقه وان هذا االمر يكون بعد ستة من األوصياء بعد هذا مث جيعل اهللا
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لست اقلت يا ابن رسول اهللا  وظلماً وعدال كما ملئت جوراً ها قسطاًؤخروج قائمنا فيمل
نا من العترة مث زارين فقلت يا ابن رسول اهللا هذا الذي قلته عن امر فقال صاحب هذا اال

علم الغيب الستكثرت من اخلري ال ولكن او نقلته عن رسول اهللا فقال لو كنت اعلم منك 
  : لعهد عهده إلينا رسول اهللا (ص) مث أنشأ يقو

ــريش ــادات قــ ــن ســ   حنــ

ــا        ــق فينــ ــوام احلــ   وقــ

   
ــيت   ــوار الــ ــن االنــ   حنــ

ــون        ــل ك ــن قب ــا م ــق كن   اخلل

   
   حنــــن مــــن املصــــطفى ال

ــا       ــدي منــ ــار واملهــ   خمتــ

   
  فبنــــا قــــد عــــرف   

ــا      ــاحلق أقمنــــ   اهللا وبــــ

   
ــريا ــاله مســ ــوف يصــ   ســ

ــا        ــوم عنـ ــوىل اليـ ــن تـ   مـ

   
يب عـن  انه قال سألت اعن قاسم بن خليفة عن حيىي بن زيد  ويف كفاية االثر أيضاً
ما ابة قال اربعة من املاضني ومثانية من الباقني فقلت مسهم يا ااألئمة فقال األئمة اثنا عشر 

خي البـاقر  ايب طالب واحلسن واحلسني وعلي بن احلسني ومن الباقني ااملاضون فعلي بن 
وبعده جعفر الصادق وبعده موسى ابنه وبعده علي ابنه وبعده حممد ابنه وبعده علي ابنـه  

لست منهم قال ال ولكين من العترة قلت أبة ايا وبعده احلسن ابنه وبعده املهدي فقلت له 
فمن أين عرفت اساميهم قال عهد معهود عهده الينا رسول اهللا (ص). ونسب اىل زيـد  

  : وردها ابن شهر آشوب يف املناقباهذه االبيات و
ــد    ــم يف ملح ــاقر العل ــوى ب   ث

  امــام الــورى طيــب املولــد        
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ــده   ــر بع ــوى جعف ــن يل س   فم

ــورى        ــام ال ــد ام ــد االجم   االوح

   
ــري   ــر اخل ــا جعف ــت االاأي ــامن   م

  نــت املرجــى لبلــوى غــد   او     

   
يف حديث قلت ليحىي بن زيد يا ابن رسول هارون  ويف كفاية االثر عن املتوكل بن

يف سبيل اهللا وقد جاء عن رسول اهللا (ص)  اهللا ان أباك قام بدعوى االمامة وخرج جماهداً
ن اعقـل مـن   افقال مه يا ابا عبد اهللا ان ايب كان  ذباًلالمامة كا نه ذم من خرج مدعياًا

بذلك ابـن عمـي    دعوكم اىل الرضا من آل حممد عىنامنا قال ايدعي ما ليس له حبق و
بعد نقل  يضاًافقه بين هاشم وفيها اجعفرا قلت فهو اليوم صاحب هذا األمر قال نعم هو 

 ن قال قائل فزيد بن علي افقال  :مامة األئمة االنصوص الواردة عن زيد بن علي يف 
حاديث من الثقات املعصومني وآمن ا واعتقدها فلم خـرج بالسـيف   ذا مسع هذه االا

وهو باحملـل الشـريف    ظهر اخلالف على جعفر ابن حممد امامة لنفسه ووادعى اال
اجلليل معروف بالسنن والصالح مشهور عند اخلاص والعام بالعلم والزهد وهذا ال يفعله 

قول يف ذلك وباهللا التوفيق ان زيد بن ان يكون ذا احملل فا معاند جاحد وحاشا زيداًال ا
خيه امر باملعروف والنهي عن املنكر ال على سبيل املخالفة البن علي خرج على سبيل اال

ن زيد بن علي ملـا خـرج ومل   امنا وقع اخلالف من جهة الناس وذلك اجعفر بن حممد و
منـا كـان   ان امتناع جعفر للمخالفة واهم قوم من الشيعة تو خيرج جعفر بن حممد 

  لضرب من التدبري فلما رأى الذين صاروا للزيدية
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مـام مـن   منا االارخى ستره واذلك قالوا ليس االمام من جلس يف بيته واغلق بابه و سلفاً
ما اخرج بسيفه يأمر باملعروف وينهى عن املنكر فهذان سبب وقوع اخلالف بني الشيعة و

وزيد فما كان بينهما خالف والدليل على صحة قولنا قول زيد بن علي من  عفر ج
مامة لنفسـه مل ينـف   خي جعفر ولو ادعى االاراد العلم فإىل ابن ايل ومن اراد اجلهاد فا

علم من الرعية ومن مشهور قول جعفر بن حممـد  اذ كان االمام اكمال العلم عن نفسه 
نا الرضا قال السيد علي امنا دعى الرضا من آل حممد وا لو ظفر لوىف رحم اهللا عمي زيداً

خان احلويزي يف نكث البيان بعد نقل خرب فضيل بن يسار يف شهادة زيد عليه الرمحـة :  
نه من ايف أعلى املراتب من رضى األئمة الطاهرين و ؛ ن زيداًاوقد دل هذا احلديث على 

عند املعصومني وكذلك ما ورد يف حقه ومدحه والتحزن  األعذقخلص املؤمنني وانه من 
نه احاديث كثرية وال شك امن  :هل البيت اصابه يف غري هذا احلديث عن اعليه وعلى ما 

ي صريح عن اخلروج كما ينبئ عن ذلـك مـدحهم لـه     مام مل حيصل له من اال
ن اريـب   ميـة وال أ ال ملا ناله من الضيم من عتاث بيناظهار الرضا عنه وهو مل خيرج او

هله ويدل على ذلك رضاهم عنه اىل آخر اىل ارجاع احلق امر ن استقام له االاقصده ونيته 
  كالمه.
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  ( مفاخرته مع هشام بن عبد امللك )
نه روى عن معمر ابن خيثم قال يل زيد بن ا ٣٧خطب خوارزم يف مقتله ص اعن 
فذكر بين أمية  الكالم فدخلت عليه يوماًباري هشام بن عبد امللك وأكايده يف اعلي كنت 

كثر قـريش  او شد قريش سلطاناًاو شيد قريش مكاناًاو ركاناًاشد قريش افقال واهللا هم 
سالمها فقلت له على مـن تفخـر   اكانوا رؤوس قريش يف جاهليتها وملوكهم يف  عواناًا

م على بين اطعم الطعام وضرب اهلام وخضعت له قريش بارغام اول من ااعلى بين هاشم 
ذا انتعل احتفـوا  اذا ركب مشوا وان قلت معد كلها صدقت او املطلب سيد مضر مجيعاً

ذا تكلم سكتوا وكان يطعم الوحوش يف رؤوس اجلبال والطري والسـباع واالنـس يف   او
صلّى م على سيد ولد آدم اشرف رجال االسهل حافر زمزم وساقي احلجيج أم على بنيه 

هللا على الرباق وجعل اجلنة بيمينه والنار بشماله فمن تبعه دخل اجلنة محله ا اهللا عليه وسلّم
 يب طالـب  اومن تأخر عنه دخل النار أم على أمري املؤمنني وسيد الوصيني علي بن 

ال اهللا بعد رسول اهللا مل اله اول من قال ال اخي رسول اهللا وابن عمه املفرج الكرب عنه وا
يه رسول اهللا (ص) ما مل يقله يف أحد من أصـحابه وال  يبارزه فارس قط اال قتله وقال ف

  محر وجهه.اهل بيته قال فاحد من ال
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  االصالح بني االمة ) ( الكه يف حب
اهللا بن مسلم بن بابك خرجنا مع زيد بـن   يف املقاتل بسنده عن البابكي وامسه عبد

رى هذه الثريا أترى علي اىل مكة فلما كان نصف الليل واستوت الثريا قال يا بابكي أما ت
و حيـث اقـع   ارض قع اىل االان يدي ملصقة ا ايناهلا قلت ال قال واهللا لوددت  حداًا

هذا حرص زيد على  صلّى اهللا عليه وسلّممة حممد ان اهللا أصلح بني افاتقطع قطعة قطعة و
عداء جده رسـول اهللا  اعداء اهللا وامية اسلمته اىل بين امة جده اليت خذلته وااالصالح بني 

حرقـوه عـداوة   اشنع صورة مث اربع سنني على اقتله حىت صلبوه ب(ص) الذين مل يكتفوا 
مة من يغري بيـد وال  لدين االسالم الذي دخلوا فيه كارهني مرغمني ومل يوجد يف هذه اال

  .عذارلسان نعم وجد فيها حىت اليوم من يدافع عنهم ويلتمس هلم اال

  لناس )( هل كان زيد يفيت ا
بوك اثر هل كان حيىي بن زيد فيما رواه اخلزاز يف كفاية االهارون  سأل املتوكل بن

  ذكر ذلك عنه.ايفيت الناس يف معامل دينهم قال ما 

  ليه )ا( فساد بعض النسب 
  نايب الدم امن السخافة مبكان ما يف فوات الوفيات عن ابن 
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خاه الباقر كـان  ان واصل بن عطاء وان خذ االعتزال عانه اصحابه كانوا معتزلة وازيدا و
يب طالب يف حرب ايعيب عليه قراءته على واصل مع كونه جيوز اخلطأ على جده علي بن 

يف القضاء والقدر على خالف مذهب اهـل   ن واصال كان يتكلم اجلمل والنهروان وال
هل البيـت  امن هذا اهلذيان فانه مل يرد شيء من هذا عن أئمة البيت اىل آخر ما تكلم به 

ثر حلكاه عنـهم  ايف حق زيد بل ورد عنهم مدحته والثناء عليه ولو كان لشيء من ذلك 
يب الدم وإمنا تكلم فيه من تكلم من اتباعهم وملا خفي ذلك عنهم وظهر البن اصحام وا

نه مل يدعها فلو كان فيه مغمز غري اكثر بل اجلميع على حتمال دعواه االمامة واالاحيث 
  توا عنه لكن واضع هذا الكالم عن لسانه له. غرض غري خفي على املتأمل.ملا سك ذلك

  ليه فيمن لقبوا الرافضة )ا( ما نسب 
ول ان خصام الشيعة وتلقفه اآلخر عن االاذكر كثري ممن تكلم على هذا اللقب من 

سئل ملا كان حيارب جيش هشام عن الشيخني فقال مها صاحبا جدي وضجيعاه يف  زيداً
ن انه جيـوز  اول من هذا الكتاب ضه مجاعة فسموا الرافضة وذكرنا يف اجلزء االقربه فرف

ن املروى ان هلما هاتني الصفتني والعسكره ومن الذي يشك  يكون قال ذلك استصالحاً
  وقفاين هذا املوقف.اراه السهم وقال مها اصابه السهم طلب السائل فانه ملا ا
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  ( ما نسب إليه يف أمر فدك )
يب بكر حلكمت مبثل ما حكـم  انه قال لو كنت مكان اساكر عن زيد روى ابن ع

ن هذا احلديث موضوع على زيد ويدل انصاف يف قصة فدك يعلم اوالناظر ب .به يف فدك
اهللا  بو عبـد اخربنا ااملرتضى  ٩٤ص  ٤يب احلديد ج اعلى ذلك ما يف شرح النهج البن 

بيه قال ذكرت ايب طاهر عن امحد بن ابن اهللا  خربين عبيداهارون  املرزباين حدثين علي بن
يب بكر ايب طالب كالم فاطمة عند منع ايب احلسني زيد بن علي بن احلسني بن علي ابن ال
يب العيناء الن الكـالم  انه مصنوع وانه من كالم ان هؤالء يزعمون اياها فدكا وقلت له ا

والدهم ايب طالب يروونه عن آبائهم ويعلمونه امنسوق البالغة فقال يل رأيت مشايخ آل 
يب عن جدي يبلغ به فاطمة على هذه احلكاية وقد رواه مشـايخ الشـيعة   اوقد حدثين به 
نه ايب العيناء وقد حدث احلسني بن علوان عن عطية العويف ان يوجد جد اوتدارسوه قبل 

بـو احلسـني زيـد    اال بيه هذا الكالم مث قااهللا بن احلسن بن احلسن يذكر عن  مسع عبد
بيها ما هو اوكيف ينكرون هذا من كالم فاطمة وهم يروون من كالم عائشة عند موت 

  هل البيت.اعجب من كالم فاطمة وحيفظونه لوال عداوم لنا ا
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  ( حديث سد االبواب )
يف تاريخ دمشق البن عساكر بسنده عن شعبة مسعت سيد اهلامشيني زيد بن علـي  

اهللا يقول مسعت رسـول   نه مسع جابر بن عبداخي حممد ايقول حدثين  باملدينة يف الروضة
ال باب علي وأومأ بيـده اىل بـاب   ايقول سدوا االبواب كلها  صلّى اهللا عليه وسلّماهللا 

  علي.
قال مهذب تاريخ ابن عساكر : هذا احلديث ذكره ابن اجلوزي يف املوضـوعات  

ن مالك وعن ابن عمر ورواه النسـائي يف  محد يف مسنده عن سعد اباورواه مبعناه االمام 
 بن عباس ورواهابو نعيم عن ارقم ورواه امناقب علي عن احلارث ابن مالك وعن زيد بن 

بو نعيم عن ابن عباس ورواه احلافظ ابن حجر يف كتابه القول املسدد يف الرد على ابـن  ا
يث مشهور ولـه  طال الكالم مث قال هذا احلداو اجلوزي يف جعله هذا احلديث موضوعاً

طرق متعددة كل طريق منها على انفراده ال يقصر عن رتبة احلسن وجمموعها مما يقطـع  
سانيده يف كتابـه  اهل احلديث قال وذكر احلافظ السيوطي ابصحته على طريقة كثري من 

ن زعم الوضع فيه كبـوة مـن ابـن    اطال يف دفع الوضع عنه فظهر االآليلء املصنوعة و
  اجلوزي.

  املعراج )( حديث 
  بيه عنايف تاريخ دمشق البن عساكر عن زيد بن علي عن 
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جده عن علي صلى بنا رسول اهللا (ص) صالة الفجر ذات يوم بغلس مث التفت الينا فقال 
تياين الليلة فأخذا افقلنا ال يا رسول اهللا قال ولكين رأيت ملكني  فيكم من رأى الليلة شيئاًأ

طويال فيه عقاب من ينام عـن صـالة    لدنيا وذكر حديثاًبضبعي فانطلقا يب اىل السماء ا
ـ  لعشاء والنمام وآكل الربا والزناا نـا  اذا اومن يعملون عمل قوم لوط مث قال فمضيت ف

حسن منـها مـن   انا مبنازل ال اذا اوله الولدان وحمجل منه وابروضة فيها شيخ جليل ال 
هل عليني مـن النبـيني   انازل زمردة جوفاء وزبرجدة خضراء وياقوتة محراء فقاال تلك م

  .هل بيتك احلديث بطولهاوالصديقني والشهداء والصاحلني وهذه منازلك و

  ( ما قاله يف البترية )
مر يف البترية ما رواه الكشي يف ترمجة سلمة بن كهيل بسنده عن سدير دخلـت  

صة يب حفابو املقدام ثابت احلداد وسامل بن اومعي سلمة بن كهيل و على أيب جعفر 
 خوه زيد بن علي فقالوا اليب جعفر نتوىل علياًايب جعفر اوكثري النوا ومجاعة معهم وعند 

عدائهم فالتفت اليهم زيد بن اعدائهم ونتوىل غريهم ونتربأ من اونتربأ من  وحسيناً وحسناً
  مرنا بتركم اهللا فيومئذ مسوا البترية.اعلي وقال هلم أتتربأون من فاطمة بترمت 
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  ) مري املؤمنني الى قرب ( داللته ع
يب محزة الثمايل يف حديث قال ملا كانت ليلة النصـف مـن   اعن فرحة الغري عن 

ق اىل اوية بن اسحاتيت اىل زيد بن علي وسلمت عليه وكان قد انتقل من دار معاشعبان 
مري املؤمنني اور قرب زبا محزة تقوم حىت نادور بارق وبين هالل فلما جلست عنده قال يا 

تينا الذكوات ابو محزة ) فان قال افقلت نعم جعلت فداك ( اىل  يب طالب اعلي ابن 
ن زرناه رجعنا وكـان قـربه   ايب طالب وبعد امري املؤمنني علي بن االبيض فقال هذا قرب 

ظهـر  ان امن بين أمية ومل يكن يعرفه اال ولده وخواص شيعتهم اىل  خفي خوفاًاقد  
  .يام الرشيدا

  ( خروجه والسبب فيه ومقتله )
يام هشام بن عبد امللك استشهد زيد بن علي ايف  ١٨١ص  ٢يف مروج الذهب ج 

وقد كان زيد بن علـي شـاور    ١٢٢وقيل  ١٢١يب طالب سنة ابن احلسني بن علي بن 
هل الكوفة ان ال يركن اىل اجعفر حممد بن علي ابن احلسني بن علي فاشار عليه ب بااخاه ا
هل غدر ومكر وقال له ا قتل جدك علي وا طعن عمك احلسن وـا قتـل   اوا ذ كانا
خربه مبا كان عنده من العلم يف مـدة  اهل البيت واعماهلا شتمنا ابوك احلسني وفيها ويف ا

  ملك بين مروان وما يتعقبهم
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خاف عليـك يـا   اين امن الدولة العباسية فأىب اال ما عزم عليه من املطالبة باحلق فقال له 
مـا ال يلتقيـان   اعلمه ابو جعفر وااملصلوب بكناسة الكوفة وودعه  خي أن تكون غداًا

بـو بكـر   اوكان هذا مما أخذه الباقر عن آبائه (ع) عن جدهم الرسول (ص). وقـال  
اخلوارزمي يف رسالته اىل شيعة نيسابور ملا قصدهم واليها : واتصل الـبالء مـدة ملـك    

كرب آثامهم وجيعـل عظـيم   ان خيتم مدم باراد اهللا اذا اام العباسية حىت ياملروانية اىل اال
يامهم بعث على بقية احلق املهمل والدين املعطل زيد بن علـي فخذلـه   اذنوم يف آخر 

هل الشام فلما انتهكوا ذلك احلرمي وافترفوا ذلـك االمث  احزاب اهل العراق وقتله ا امنافقو
  : ع امللك منهمضب اهللا عليهم وانتزالعظيم غ

  خروجه ) ( سبب
اختلفت الروايات واالقوال يف سبب خروجه على وجوه ( احدها ) ما عامله بـه  

  هشام من اجلفاء املفرط.
قال ابن عساكر يف تاريخ دمشق وفد على هشام بن عبد امللك فرأى منه جفـوة  

يد بـن  احلسني ز فكان ذلك سبب خروجه وقال املفيد يف االرشاد كان سبب خروج ايب
نه دخل على هشام ا بعد الذي ذكرناه من غرضه يف الطلب بدم احلسني  علي 

  ن يتضايقوا يفامر اهل الشام واامللك وقد مجع هشام  بن عبد
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ن احد فوق انه ليس من عباد اهللا االس حىت ال يتمكن من الوصول اىل قربه فقال له زيد 
وصيك بتقوى اهللا انا ان يوصي بتقوى اهللا واحد دون ابتقوى اهللا وال من عباد اهللا  ىيوص
نت وذاك انت املؤهل نفسك للخالفة الراجي هلا وما اتقه فقال له هشام امري املؤمنني فايا 

عظم مرتلة عند اهللا من نيب بعثه ا حداًاعلم اين ال انت ابن أمة فقال له زيد امنا اال أم لك و
مل يبعث وهو امساعيـل بـن ابـراهيم     وهو ابن أمة فلو كان ذلك يقصر عن منتهى غاية

بوه رسـول  ام اخلالفة يا هشام وبعد فما يقصر برجل افالنبوة اعظم مرتلة عند اهللا  
يب طالب فوثب هشام عن جملسه ( وزيد يف عمدة الطالـب  ااهللا (ص) وهو ابن علي بن 

زيد وهو ووثب الشاميون ) ودعا قهرمانه فقال ال يبينت هذا يف عسكري ( الليلة ) فخرج 
هلـها  احد حد السيوف اال ذلوا فلما وصل اىل الكوفة اجتمع اليه انه مل يكره قط ايقول 

فلم يزالوا به حىت بايعوه على احلرب مث نقضوا بيعته واسلموه فقتل وصلب بينـهم اربـع   
  حد منهم وال يغري بيد وال بلسان.اسنني ال ينكر 

ويف املناقب ملا رأى هشام معرفته وقوة حجته وشاهد منه مامل يكـن يف حسـبانه   
هل الشام وقال لقهرمانه ال يبينت هذا يف عسكري الليلـة.  ان يفتنت به اداخله اخلوف منه 

ويف كتاب خمتار البيان والنبيني للجاحظ عند تعداد اخلطباء : ومنهم زيد بن علـي بـن   
ذا احلف لك قال هشام وااىل هشام فسأله عن ذلك فقال  احلسني قال وكان قد وشي به

  و مثلك يا زيد يأمراحلفت أفأصدقك قال اتق اهللا قال 
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ن يوصي بتقوى اهللا احد دون اهللا وال ان يوصى بتقوى امثلي بتقوى اهللا قال ال أحد فوق 
مساعيل بن امة قال قد كان انك ابن نت تصلح هلا الانك تريد اخلالفة واقال هشام بلغين 

هللا من صلب امساعيل النيب الكرمي فعندها قال له اخرج اإبراهيم ابن أمة واسحق ابن حرة ف
نه ملا رأى اخبار زيد بعد ذلك ان قال ومن اال حيث تكره اىل اذا ال تراين اهشام قم قال 

حب املنيـات  اعوان وختاذل الناس كانت الشهادة ورأى قلة اال االرض قد طبقت جوراً
  اليه.

نه ملا قال ما كره قوم حد السيوف اال ذلوا محلت كلمتـه اىل  اويف عمدة الطالب 
هل هذا البيت قـد بـادوا   ان انه خيرج عليه مث قال هشام ألستم تزعمون اهشام فعرف 

  ولعمري ما انقرض من مثل هذا خلفهم.
 و ما يصـنع اقال له ما فعل  ن هشاماًاويف املناقب عن عيون االخبار ويف الرياض 

صلّى اهللا عليـه  هابه مث قال مساه رسول اهللا اخوك البقرة فغضب زيد حىت كاد خيرج من ا
 نت البقرة لشد ما اختلفتما ولتخالفنه يف اآلخرة كمـا خالفتـه يف  االباقر وتسميه  وسلّم

  الدنيا فريد اجلنة وترد النار.
ـ ويف الرياض فقال هشام خذوا بيد هذا اال ـ امحق املائق ف زيـد  خرج اخرجوه ف

واشخص اىل املدينة ومعه نفر يسري حىت طردوه عن حدود الشام فلمـا فـارقوه عـدل    
  العراق.

ويف تاريخ دمشق قال عبد االعلى الشامي ملا قدم زيد الشام كان حسن اخللق حلو 
  فاشتد عليه فشكا ذلك اللسان فبلغ ذلك هشاماً
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ذن له يف آخر الناس فدخل فقال وائ واحجب زيداً عاماً اىل موىل له فقال ائذن للناس اذناً
حول فانك ترى نفسك امري املؤمنني فلم يرد عليه فقال السالم عليك يا االسالم عليك يا 

مك أمة فقال ان لكالمك جوابـا  انت الطامع يف اخلالفة واهال هلذا االسم فقاله له هشام ا
 اهللا امساعيل نبياً م الولد تقصري ملا بعثافان شئت أجبت قال وما جوابك فقال لو كان يف 

ن انتم القائلون افحم هشام فلما خرج قال جللسائه ام النبوة فاعظم امه هاجر فاخلالفة او
مك ارجاالت بين هاشم هلكت واهللا ما هلك قوم هذا منهم فرده وقال يا زيد ما كانت 

ت ناما وارادت آخر مثلي قال ارفع ايل حوائجك فقال اتصنع بالزوج وهلا ابن مثلك قال 
تبعه رسوال وقال امسع ما يقول فتبعه امور املسلمني فال حاجة يل مث قام فخرج فار يف ظالنا

  حب احلياة ذل مث أنشأ يقول :افسمعه يقول من 
  مهال بـين عمنـا عـن حنـت اثلتنـا     

  كمـا كنـتم تسـريونا    سريوا رويـداً      

   
ــوا  ــرمكم اال تطمع ــا ونك   ن ينون

ــا       ــنكم وتؤذون ــف االذى ع   وان نك

   
  نـــا ال حنـــبكم ااهللا يعلـــم 

ــومكم       ـــونااوال نلــ   ن ال حتبــ

   
  كل امرىء مولـع يف بغـض صـاحبه   

  فنحمـــد اهللا نقلـــوكم وتقلونـــا     

   
  ن ال يلقى هشاما وال يسأله صفراء وال بيضاء احلديث.امث حلف 

جيلس فيه  ويف مروج الذهب قد كان زيد دخل على هشام بالرصافة فلم ير موضعاً
حد يكرب عن تقوى اهللا وال يصغر امري املؤمنني ليس ابه جملسه وقال يا  فجلس حيث انتهى

  دون تقوى اهللا فقال هشام
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نت ابن أمة قال يا أمري املؤمنني انت الذي تنازعك نفسك يف اخلالفة وام لك ااسكت ال 
ن اجـب فقـال   احببت أمسكت عنه فقال بل اذا أحببت أجبتك به وان ا ان لك جواباً
ق صلى اهللا اقعدن بالرجال عن الغايات وقد كانت أم إمساعيل أمة ال أم اسحاالمهات ال ي

فاخرج من صلبه خري البشر  وجعله للعرب أباً ن بعثه اهللا نبياًاعليهما وسلم فلم مينعه ذلك 
نا ابن فاطمة وابن علي وقام وهو يقول ( منخـرق الـنعلني   اقول يل هذا وتحممد (ص) ف

بعة اآلتية فمضى عنها اىل الكوفة وخرج فيها ومعـه القـراء   ريشكو الوجى ) االبيات اال
صحاب زيد وبقي يف اشراف فحاربه يوسف بن عمر الثقفي فلما قامت احلرب ازم واال

  مجاعة يسرية فقاتلهم لشد قتال وهو يقول متمثال :
ــات   ــز املمـ ــاة وعـ   أذل احليـ

ــاً       ــال أراه طعامـ ــيال وكـ   وبـ

   
ــد   ــن واح ــد م ــان ال ب ــان ك   ف

ــرياً       ــوت س ــريي اىل امل ــيال فس   مج

   
دخل على هشام فقال له يا زيد بلغين ان نفسك لتسمو  وروى ابن عساكر ان زيداً

بك اىل االمامة واالمامة ال تصلح الوالد االماء فاجابه مبا مر فقال هشام يا زيد ان اهللا ال 
ونَ الناس علَٰى ما آتاهم اُهللا أَم يحسد (جيمع النبوة وامللك الحد فقال زيد قال اهللا تعاىل : 

  .) من فَضله فَقَد آتينا آلَ إِبراهيم الْكتاب واحلكْمةَ وآتيناهم ملْكًا عظيما
اهللا بن جعفر قال يل سامل موىل هشام دخل زيد علـى   وقال ابن عساكر قال عبد

  شاموحوائج فلم يقض له ه كثرياً هشام فرفع ديناً
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فخرج من عنده وهو يأخذ شاربه ويفتله ويقول مـا   شديداً حاجة وجتهمه وامسعه كالماً
حد اال ذل مث مضى فكان وجهه اىل الكوفة فخرج ـا مث قتـل وصـلب    احب احلياة ا
مـك اال كنـت   ابعد ذلك مبا قاله زيد ملا خرج من عنده فقال ثكلتك  خربت هشاماًاف
هون علينا الف فكان ذلك امنا كانت مخسمائة اخربتين بذلك قبل اليوم وما كان يرضيه ا

قبح من الذنب. ورواه الطربي يف ذيـل املـذيل   اليه. وهذا من االعذار اليت هي امما صار 
  اهللا بن جعفر مثله. بسنده عن عبد

ن بـن  تنازع مع ابن عمه جعفر ابن حسن بن حس وقال ابن االثري وغريه ان زيداً
والد احلسني بـن علـي   ايب طالب زيد من طرف ا( وقوف ) علي بن  تعلي يف صدقا

والد احلسن ابن علي فكانا يتبالغان كل غاية ويقومان فال يعيدان ممـا  اوجعفر من طرف 
اهللا احملض بن احلسن املثىن فتخاصم مـع   فلما تويف جعفر قام مقامه عبد كان بينهما حرفاً

اهللا  امللك بن احلارث بن احلكم وايل املدينة فامسع عبـد  لد بن عبديف جملس خا زيد يوماً
م ولد وقال له يا ابن السندية فتبسم زيـد  امه افيه غلظة وخشونة وعرض بان  كالماً داًيز

مي بعد وفاة سيدها اأمة وقد صربت  يضاًام امساعيل امي امة فان اوقال ال عيب يف كون 
اهللا احملض فاطمة بنت احلسني ابن علي عمـة   م عبدومل تتزوج كما فعل غريها يعرض با

زيد فإا بعد وفات احلسن بن احلسن تزوجت وندم زيد على هذا الكالم وبقي مـدة ال  
مـك ومرتلتـها   ان قدر اين العلم اخي ايدخل دار فاطمة حياء منها فارسلت اليه يا ابن 

  ماعندك مثل مرتلة 
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ما واهللا لنعم دخيلة ااهللا وقالت له بئسما قلت الم زيد  اهللا وعاتبت عبد اهللا عند عبد عبد
فصل افلست لعبد امللك ان مل  القوم كانت. وقال هلم خالد يف ذلك اليوم اغدوا علي غداً

اهللا كذا  بينكما فباتت املدينة تغلي كاملرجل يقول قائل قال زيد كذا ويقول قائل قال عبد
فلما كان الغد جلس خالد يف املسجد واجتمع الناس فمن بني شامت ومهموم فدعا ما 

با حممد اعتـق  ااهللا يتكلم فقال له زيد ال تعجل يا  ن يتشامتا فذهب عبداخالد وهو حيب 
مث اقبل على خالد وقال مجعت ذرية رسـول اهللا   بداًاخالد  ن خاصمك اىلازيد ما ميلك 
حد فقام رجـل مـن   ابوبكر وعمر جيمعام له فقال خالد أما هلذا السفيه االمر مل يكن 

قال زيـد   ما ترى لوال عليك حقاًايب تراب ااالنصار من آل عمرو بن حزم وقال يا ابن 
يب انا ال جنيب مثلك قال فلماذا ترغب عين فواهللا اين خلري منك وايها القحطاين فاسكت ا

ضاحك زيد وقال يا معشر قريش هذا الدين قد ذهب مك فتامي خري من ابيك ومن اخري 
اهللا بن واقد بن  حسام فتكلم عبداأفذهبت االحساب انه ليذهب دين القوم وما تذهب 

 يها القحطاين فواهللا هلو خري منك نفسـاً ااهللا ابن عمر بن اخلطاب فقال كذبت واهللا  عبد
رض مث قال انـه  حصباه فضرب ا االمن  خذ كفاًاوتناوله بكالم كثري و وحمتداً ماًاو باًاو

امللـك   واهللا ما لنا على هذا من صرب مث خرج من املسجد وشخص زيد اىل هشام بن عبد
  فجعل هشام ال يأذن له فريفع اليه القصص فكلما رفع اليه قصة كتب
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 مث اذن له يومـاً  بداًارجع اىل مرتلك فيقول زيد واهللا ال ارجع اىل خالد اسفلها اهشام يف 
ان يتبعه حبيث ال يراه زيد ويسمع ما  بعد طول حبس فرقى علية عالية وأمر هشام خادماً

حـد  احب افوقف يف بعض الدرجة فسمعه اخلادم يقول ما  يقول فصعد زيد وكان بادناً
ن يف نفسه اخلروج مث دخـل علـى   اذلك فعلم هشام  بلغ اخلادم هشاماًااحلياة اال وذل ف

نك تذكر اخلالفة وتتمناها ولست هناك اهشام لقد بلغين يا زيد ن قال : فقال اهشام اىل 
ال حبيث تكـره  اكون اخرج مث ال اخرج قال امة اىل آخر ما مر فقال له هشام انت ابن او

با احلسني ال يظهرن هذا منك فخرج من عنده وسار اىل الكوفـة وملـا   افقال له سامل يا 
  نشد :اخرج من جملس هشام 

ــوف وازرى   ــرده اخلـ ــهشـ   بـ

ــالد       ــر اجل ــره ح ــن يك ــذاك م   ك

   
  منخرق النعلني ( اخلفني ) يشكو الوجى

  تنكبــه اطــراف مــرو حــداد        

   
ــة  ــه راح ــوت ل ــان يف امل ــد ك   ق

ــاد       ــاب العب ــتم يف رق ــوت ح   وامل

   
  ان حيـــدث اهللا لـــه دولـــة  

  تتــرك آثــار العــدا كالرمــاد        

   
  ويف رواية أنه ض من عند هشام وهو يقول :

   يدصــبح يف قــاحــب احليــاة امــن 

ــات        ــيق احللق ــذل ض ــن ال ــ م   د

   
خرج ابن عساكر عن الزهري كنت على باب هشام ابن عبد امللك فخرج مـن  او

عنده زيد بن علي وهو يقول واهللا ما كره قوم اجلهاد يف سبيل اهللا اال ضرم اهللا تعـاىل  
  كون إال حبيث تكره فقال لهاخرج مث ال اخرج قال اثري قال له هشام بالذل وقال ابن اال
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  سامل ( موىل هشام ) يا ابا احلسني ال يظهرن هذا منك فخرج من عنده وسار اىل الكوفة.
نه كان سبب خروجه االمر باملعروف والنهي عن املنكر حيث شـاعت  ا( ثانيها ) 

 رمية. روى اخلوارزمي يف كتاب املقتل عن جـاب ااحملرمات والفسق والفجور يف عصر بين 
خي زيد بن علي خارج مقتول اان  نه قال : قال يل حممد بن علي الباقر ااجلعفري 

وهو على احلق فالويل ملن خذله والويل ملن حاربه والويل ملن يقتله قال جابر فلما أزمـع  
خاك يقول كذا وكذا فقال يل يا جـابر ال  اين مسعت اعلي على اخلروج قلت له  زيد بن
ين اكتاب اهللا وحتوكم اىل اجلبـت والطـاغوت وذلـك     سكت وقد خولفان ايسعين 

لك يا يب ولشافقلت ل صلّى اهللا عليه وسلّمورجل عنده يسب رسول اهللا  شهدت هشاماً
ين لو متكنت منك الختطفت روحك وعجلتك اىل النار فقال يل هشام مه عن اما اكافر 

فىن. وقال اه وجاهدته حىت نا وحيىي ابين خلرجت عليان مل يكن اال اجليسنا يا زيد فواهللا 
ورأى  رض قد طوقت جـوراً با احلسني ملا رأى االان اابن عساكر : قال حممد ابن عمري 

عوان وختاذل الناس كانت الشهادة أحب امليتات اليه فخرج وهو يتمثـل ـذين   قلة اال
  البيتني :

ــدا  ــب حس ــا مل يرتق ــم م   ان احملك

  لو يرهب السيف أو وخز القنـاة صـفا       

   
  عاذ بالسيف القـى فرجـة عجبـا   من 

  و عـاش فانتصـفا  اعلى عجـل   موتاً     
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اهللا القسري وابنه يزيد ادعيا  نه كان السبب يف خروجه ان خالد بن عبدا)  ( ثالثها
ما ال قبل زيد وغريه ملا سأهلم يوسف بن عمر عن ودائعهم فكتب يوسـف بـذلك اىل   

مر هـذه  ااىل الكوفة ليجمع يوسف بينه وبني خالد فلما انقضى  رسل هشام زيداًاهشام ف
الدعوى وخرج زيد من الكوفة حلقه الشيعة ومحلوه على اخلروج وقال ابن عسـاكر يف  
تاريخ دمشق قال محزة بن ربيعة كان سبب خروج زيد بالعراق أن يوسف بن عمر سأل 

ديعة وعند زيد بن علي وديعـة  القسري وابنه عن ودائعهم فقالوا لنا عند داود بن علي و
شخاص زيـد وكتـب اىل   افكتب بذلك اىل هشام فكتب هشام اىل صاحب املدينة يف 

ن ال وديعة له عندي فصدقه اما داود فحلف هلشام اشخاص داود اليه فاصاحب البلقاء يف 
ن يكون له عنده شـيء  انكر زيد ان يقبل منه واما زيد فأىب اهله واذن له بالرجوع اىل او
منـا  اقال أقدم على يوسف فقدم عليه فجمع بينه وبني يزيد وخالد القسر بني فقال خالد ف

منا قلت هذا لتخفيف العذاب عين فصـدقه  اي ليس يل عنده شيء واهو شيء تربدت به 
رجع فان لك عندنا اجازه يوسف وخرج يريد املدينة فلحقه رجال من الشيعة وقالوا له او

  موال فرجع.الرجال واال
مـر  االفرج يف مقاتل الطالبيني باسانيده عن رواة حديثه قالوا كان أول  وروى ابو

ن خالد بن عبد اهللا القسري ادعى ما ال قبل زيد بن علـي  ازيد بن علي صلوات اهللا عليه 
اهللا بن عباس وسـعد بـن    يب طالب وداود بن علي بن عبداعمر بن علي بن  وحممد بن

  الرمحن ابراهيم بن عبد
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وف وايوب بن سامة املخزومي وكتب فيهم يوسف بن عمر عامل هشـام علـى   ابن ع
ا رصافة الشام االعراق اىل هشام وزيد بن علي وحممد بن عمر يومئذ بالرصافة ( الظاهر 

صلّى اهللا زيد خياصم احلسن بن احلسن يف صدقة رسول اهللا وبناها هشام بن عبد امللك ) 
نا باعثون بكم اليه جيمع بيـنكم  اوا فقال هلم هشام فنكرافبعث اليهم هشام ف عليه وسلّم

وبينه فقال له زيد أنشدك اهللا والرحم أن ال تبعث بنا اىل يوسف قال وما الذي ختاف من 
ن يتعدى علينا فكتب هشام اىل يوسف اذا قدم عليك زيـد وفـالن   ايوسف قال أخاف 

هم بعد لفوا ومل يقم بينة فاستحنكران أقروا فسرح م ايل وان امجع بينهم وبينه فاوفالن ف
نا باعث معكـم  ان يتعدى كتابك قال كال اخل سبيلهم فقالوا إنا خناف اصالة العصر مث 

. فسرح رجال من احلرس ليأخذه بذلك حىت يفرغ ويعجل قالوا جزاك اهللا عن الرحم خرياً
ء مـن  ته ومل يؤخذ بشيلسلمة خلؤ بنم اىل يوسف وهو يومئذ باحلرية واحتبس ايوب 

منه والطفه يف املسألة مث سأهلم عن املـال   قريباً ذلك فلما قدموا على يوسف أجلس زيداً
علي وحممد بن عمر بن علـي اللـذان    فأنكروا فأخرجه يوسف اليهم وقال هذا زيد بن

م بـامري  ا كنت ـزأ  يبدعيت قبلهما ما أدعيت قال ما يل قبلهما قليل وال كثري قال أفا
صحابه بعد صالة العصر اىل املسجد او خرج زيداًانه قد قتله مث اظن  ذاباًاملؤمنني فعذبه ع

على العراق قبل يوسف فلما  فاستحلفهم فحلفوا فخلى سبيلهم ( كان خالد القسري والياً
  مر هشام ليستخرج منه االموالاويل يوسف عذبه ب
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فلما مجعه  عندهم شيءودعه عند هؤالء لريفع عنه العذاب ومل يكن له افادعى أن له ماال 
  م تكلم باحلقيقة ).

حضرهم من املدينة وسريهم اىل يوسف ليجمع بينـهم  اوقال ابن االثري أن هشاما 
م تودعك ماال قال كيف يودعين وهو يشانه ازعم  ن خالداًاوبني خالد فقال يوسف لزيد 

ودعتـه  انك ار نكاحضره يف عباءة فقال هذا زيد قد ارسل اىل خالد فاآبائي على منربه ف
شتم آباءه اشتمه وانا اودعه وايف هذا كيف  مثاًاك يف امثفقال خالد ليوسف أتريد مع  شيئاً

دعيـت ذلـك   اعلى املنرب فقالوا خلالد ما دعاك اىل ما صنعت قال شدد علي العـذاب ف 
ن يزيد بن ان يأيت اهللا بفرج قبل قدومكم فرجعوا وأقام زيد وداود بالكوفة وقيل اوأملت 

  الذي ادعى املال وديعة عند زيد. لد القسري هوخا
اهللا : كان هشام بعث اىل زيـد واىل داود   قال ابن عساكر : قال مصعب بن عبد

اهللا القسري حني عزله فقال كـثري   بن علي وأمهما أن يكون عندمها مال خلالد ابن عبد
  خذ داود وزيد مبكة :ابن كثري بن املطلب ابن وداعة السهمي حني 

ــأ ــأ  ي ــام وال ي ــيب واحلم   من الظ

ــام         ــد املق ــنيب عن ــن ال ــن اب   م

   
ــاً ــت بيت   هــالاهلــك اوطــاب  طب

  ســالمأهــل بيــت الــنيب واال       

   
ــيكم  ــالم علـ ــة اهللا والسـ   رمحـ

ــ      ــا قـ ــالماكلمـ ــائم بسـ   م قـ

   
ــاً ــوا خامتـ ــزء رداء حفظـ   وجـ

ــام       ــة االرحـ ــاعوا قرابـ   وأضـ

   
  اهللا بينما كان بباب هشام يف خصومة عبد ن زيداًاقال ويقال 
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ابن حسن يف الصدقة ورد كتاب يوسف بن عمر يف زيد وداود ابن علي وحممد بن عمر 
ولئك فقدم م مث محلهم اوبعث اىل  يوب بن سلمة فحبس زيداًايب طالب وابن علي بن 

وسف بن عمـر  زيد اىل ييخواله وبعث انه من طلقه الايوب فانه ااىل يوسف بن عمر غري 
دسية حلقته الشـيعة  اذا كان بالقابالكوفة فاستحلفه ما عنده خلالد مال وخلى سبيله حىت 

صحابه ويف ذلك يقول سلمة بن احلر افسألوه الرجوع معهم واخلروج ففعل وقتل وازم 
  بن يوسف بن احلكم :

ــريش   ــن ق ــاجح م ــا جح   وامتن

ــرهم كحــديث اف      ــى ذك ــسامس   م

   
ــا  ــدمياً اوكنـ ــم قـ   س ملكهـ

  ساومــا ملــك يقــوم بغــري         

   
  ضــمنا منــهم ثكــال وحزنــاً   

  ولكــن ال حمالــة مــن تــأس        

   
كان باملدينـة   ن زيداًاواالختالف بني هذه االخبار ظاهر. فاخلرب االول دل على 

وحممد ابن عمر كانا بالرصافة بالشام. واخلرب  ن زيداًاوداود بالبلقاء واخلرب الثاين دل على 
 هو الذي ام زيداً اجلميع كانوا مبكة واخلرب الرابع دل على ان هشاماً الثالث دل على ان

  .نه حبس زيداًاوداود باملال وأما كانا مبكة و
رض ان املال الذي ادعاه خالد على زيد كـان مثـن   اوقال ابن االثري يف الكامل 

ـ  ن زيداًاقيل  ١٢١ابتاعها خالد من زيد مث ردها عليه فذكر يف حوادث سنة  ل فيهـا  قت
اهللا بن عبـاس   وداود بن علي بن عبد ن زيداًاوقيل يف سبب خالفه  ١٢٢وقيل يف سنة 

اهللا القسـري بـالعراق    وحممد بن عمر بن علي ابن ايب طالب قدموا على خالد بن عبد
  جازهم ورجعوااف
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ن خالد بـن عبـد اهللا   ااىل املدينة فلما ويل يوسف بن عمر كتب اىل هشام بذلك وذكر 
رض عليه فكتب هشام اىل عامل باملدينة بعشرة آالف دينار مث رد اال رضاًامن زيد ابتاع 
ن يسريهم اليه ففعل فسأهلم هشام عن ذلك فاقروا باجلائزة وانكروا ما سوى ذلك ااملدينة 

 فساروا على كره وقابلوا خالداً مرهم باملسري اىل العراق ليقابلوا خالداًاوحلفوا فصدقهم و
  فعاد اليهم. هل الكوفة زيداًافصدقهم فعادوا حنو املدينة فلما نزلوا القادسية راسل 

وجعل  قام زيد بعد خروجه من عند يوسف بالكوفة اياماًابو الفرج يف روايته فاقال 
ين خترج عنا رمحـك  ان الشيعة لقوة فقالوا االقادسية مث  ىتايوسف يستحثه حىت خرج و

هل الكوفة والبصرة وخراسان يضربون بين أمية ا دونك الف سيف من ااهللا ومعك مائة 
ىب عليهم فقال له حممد ابن عمر بن علي بـن  اهل الشام اال عدة يسرية فاوليس قبلنا من 

م ال احد من هؤالء فاهلك ومل تقبل قول ابا احلسني ملا حلقت بايب طالب اذكرك اهللا يا ا
ن يرجع فما زالوا يناشدونه افأىب   بن علي يفون لك أليسوا أصحاب جدك احلسني

العهود واملواثيق. وقال ابن االثري فقال له حممد ابن عمر بن علي  هعطوان احىت رجع بعد 
م ال يفون لك فلـم  اهلك وال ترجع اليهم فاذكرك اهللا يا زيد ملا حلقت بايب طالب ابن 

اىل الشـام مث اىل اجلزيـرة مث اىل   سراء على غري ذنب من احلجاز ايقبل وقال له خرج بنا 
  العراق اىل تيس ثقيف يلعب بنا مث قال :
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ــأنين  ــوف ك ــوفين احلت ــرت خت   بك

  اصبحت عـن عـرض احليـاة مبعـزل         

   
ــها اف ــهل اجبتـ ــة منـ   ن املنيـ

ــد       ــهل  ان االب ــذاك املن ــقى ب   س

   
  ن املنيـــة لـــو متثـــل مثلـــتا

  مثلى ( كذا ) اذا نزلوا بضـيق املـرتل       

   
ــا ــاءك ال تف ــك واين حي ــيابال   علم

  امــرؤ ســأموت أن مل أقتــل   اين     

   
ن دخلت يدي يف طاعة هؤالء مـا عشـت   ا عطي اهللا عهداًااستودعك اهللا واين 

قبلت الشيعة ختتلـف اليـه   اينتقل يف املنازل و ام ا مستخفياًاققبل اىل الكوفة فاوفارقه و
ق بن زيد بن اوية بن اسحاخزمية ومعمنهم سلمة ابن كهيل ونصر بن  تبايعه فبايعه مجاعة
  هل الكوفة.اناس من وجوه احارثة االنصاري و

وداود  خذوا زيداًاويف عمدة الطالب كان هشام بن عبد امللك قد بعث اىل مكة ف
ن خلالد ام اموا يب طالب الااهللا بن عباس وحممد بن عمر ابن علي بن  بن علي بن عبد

وكان خالد قد زعم ذلك فبعث م اىل يوسف  ماال مودوعاًاهللا القسري عندهم  بن عبد
فتركهم يوسف  ن ليس خلالد عندهم مال فحلفوا مجيعاًابن عمر الثقفي بالكوفة فحلفهم 

  فخرجت الشيعة خلف زيد اىل القادسية فردوه وبايعوه.
ن زيدا ومجاعة يريدون ان السبب يف ذلك وشاية ابن خلالد اىل هشام با( رابعها ) 

ن احرجه فخرج. روى ابن عساكر يف تاريخ دمشـق  اعه فأغلظ له هشام يف القول وخل
اهللا بـن عبـاس    اهللا القسري أقر على زيد وعلى داود بن علي بن عبد خلالد بن عبد ابناً
  يوب بن سلمةاو
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ـم قـد   ااملخزومي وحممد بن عمر بن علي وسعد بن ابراهيم بن عبد الرمحن ابن عوف 
شام بن عبد امللك فقال هشام لزيد قد بلغين كذا وكذا فقال ليس كما زمعوا على خلع ها

نت ان حلفت فامري املؤمنني قال بلى قد صح عندي ذلك قال احلف لك قال وابلغك يا 
ن حيلف له باهللا فال يصدق فقـال لـه   احد ا رغري مصدق قال زيد ان اهللا مل يرفع من قد

كره فلما خرج من بني يدي هشام قال من ال حيث تاخرج عين فقال له ال تراين اهشام 
  حد.افقال له احلاجب يا أبا احلسني ال يسمعن هذا منك  حب احلياة ذلا

ليه فقدم عليهم. يف تاريخ اهل الكوفة كتبوا ان ان السبب يف خروجه ا( خامسها ) 
يب زائدة ملا حجبت مررت باملدينة فدخلت على زيد فسلمت عليه ادمشق قال زكريا بن 

  بيات :ته يتمثل ذه االفسمع
ــا   ومــن يطلــب املــال املمنــع بالقن

ــداً      ــش ماج ــارما يع ــه املخ   و حتترم

   
  مىت جتمـع القلـب الـذكي وصـارما    

ــا محيــاً         جتتنبــك املظــامل  وانف

   
ــت  ــزوماوكن ــزوين غ ــوم غ   ذا ق

  نــا يف ذا يــال مهــدان ظــاملافهــل      

   
الكوفة فبلغين قدومـه  فخرجت من عنده فمضيت فقضيت حجيت مث انصرفت اىل 

ليه يسأله القـدوم علـيهم   اه فسلمت عليه وسألته عما قدم له فأخربين عمن كتب تفأتي
  فأشرت عليه باالنصراف فلحقه القوم فردوه.

  الفرج يف املقاتل بسنده عن زكريا اهلمداين حنوه بواورواه 
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مره مـا  ان من وكا ن يف نفسه شيئاًااىل آخر االبيات مث قال فخرجت من عنده وظننت 
مر باملعروف باء الضيم واالامنا هو ااىل اخلروج  ن الذي دعا زيداًا يتأيكان ويعلم مما مر و

نفسه على القتل مع غلبة ظنـه   نه خرج موطناًامارة واوالنهي عن املنكر ال طلب ملك و
نه يقتل فاختار املنية على الدنية وقتل العز على عيش الذل كما فعـل جـده احلسـني    اب
  يب.االذي سن االباء لكل  

  على اخلروج وبايعوه ) هل الكوفةا( ما جرى لزيد اراده 
ليه ويبايعونـه حـىت   اكمة خيتلفون بو خمنف : واقبلت الشيعة وغريهم من احملاقال 

هل املدائن والبصـرة  اهل الكوفة خاصة سوى الف رجل من احصى ديوانه مخسة عشر ا
. لفـاً اربعني احصى ديوانه اوقيل  .وجرجان واجلزيرةوواسط واملوصل وخراسان والري 

يب ليلى وهالل االرمحن بن  ويف الشذرات كان ممن بايعه منصور بن املعتمر وحممد بن عبد
ليـه  ارسل ابن خباب بن احلارث قاضي املدائن وابن شربمة ومسعود بن كذام وغريهم و

هلـه  اوحضر معه من  ريضاًلف درهم وحث الناس على نصره وكان مابو حنيفة بثالثني ا
اهللا بن علي بن احلسني. ويأيت بعد ذكر مقتلـه مـا    اهللا النفس الزكية وعبد حممد بن عبد

هل العلم ونقلة اآلثار والفقهـاء  امساء من عرف ممن خرج معه من ابو الفرج من اذكره 
  وفيهم بعض هؤالء
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  البيعة ) ( صورة
نا ندعوكم اىل كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا وعليـه  اقال ابن االثري وكانت بيعته 

هله اوسلّم وجهاد الظاملني والدفع عن املستضعفني واعطاء احملرومني وقسم هذا الفيء بني 
ذا قالوا نعم وضع يده علـى  اهل البيت أتبايعون على ذلك فابالسواء ورد املظامل ونصره 

ة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم لـتفني  يديهم ويقول عليك عهد اهللا وميثاقه وذمته وذما
ببيعيت ولتقاتلن عدوي ولتنصحن يل يف السر والعالنية فاذا قال نعم مسح يده على يده مث 

منها  و سبعة عشر شهراًا قام بالكوفة بضعة عشر شهراًابو الفرج واقال  .شهداقال اللهم 
آلفاق والكور يدعون النـاس  رسل دعاته اىل ااشهران بالبصرة والباقي بالكوفة مث خرج و

تى الكوفة من الشـام  انه امره يف الناس على قول من زعم ااىل بيعته قال ابن االثري فشاع 
تى اىل يوسف بن عمر ملوافقة خالـد  انه اما على قول من زعم اختفى ا يبايع الناس واو

ومعه داود بن علي  أقام بالكوفة ظاهراً ن زيداًاو ابنه يزيد بن خالد فااهللا القسري  بن عبد
نت املنصور اقبلت الشيعة ختتلف اىل زيد وتأمره باخلروج ويقولون انا لنرجو أن تكون او

قام بالكوفة وجعل يوسف ابن عمر يسـأل  اوان هذا الزمان هو الذي يهلك فيه بنو أمية ف
 هنا ويبعث اليه ليسري فيقول نعم ويعتل بالوجع فمكث ما شـاء اهللا مث  عنه فيقال هو ها

اهللا مللك بينهما باملدينة  نه حياكم بعض آل طلحة بن عبدارسل اليه يوسف ليسري فاحتج با
  رسل إليهاف
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هل اتى القادسية وقيل الثعلبية فتبعه امره سار حىت اكل وكيال فلما رأى جد يوسف يف ولي
هل اسيافنا وليس ها هنا من اب بحد نضرامل يتخلف عنك  الكوفة وقالوا حنن اربعون الفاً

ذن اهللا تعاىل وحلفوا باالميان املغلظة وجعل اال عدة يسرية بعض قبائلنا يكفيكهم باالشام 
يب وجدي فيحلفون له فقال له داود ان ختذلوين وتسلموين كما فعلتم باين أخاف ايقول 

ن هؤالء يغرونك من نفسك أليس قد خذلوا من كان أعز عليهم منك ابن علي يا ابن عم 
 طالب حىت قتل واحلسن من بعده بايعوه مث وثبوا عليه فـانتزعوا رداءه  يباجدك علي بن 

سلموه ومل يرضوا بذلك اوجرحوه أو ليس قد أخرجوا جدك احلسني وبايعوه مث خذلوه و
وىل ـذا  اهل بيته انه وان تظهر ويزعم ان هذا ال يريد احىت قتلوه فال ترجع معهم فقالوا 

ن اويـة بذهبـه ( بدهائـه ) و   اكان يقاتله مع  ياًن علامر منكم فقال زيد لداود اال
نت يقتلك هشـام ولـيس   ان يقول له وااحلسني قاتله يزيد واألمر مقبل عليهم ( ولداود 

شد عليك منـهم  احد ان ال يكون ان رجعت معهم ابدون يزيد ) فقال داود اين خائف 
تاه سلمة بن كهيـل  اىل املدينة ورجع زيد اىل الكوفة فلما رجع اعلم ومضى داود انت او

حسن مث قال له نشدتك اهللا كم بايعك قـال  افذكر له قرابته من رسول اهللا (ص) وحقه ف
قال فكم حصل معه قال ثلثمائـة قـال    لفاًاقال فكم بايع جدك قال مثانون  لفاًاربعون ا

م ذلك القرن قال ذلـك  ام جدك قال جدي قال فهذا القرن خري انت خري انشدتك اهللا 
  نال أفتطمع القرن قا
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عنـاقهم  ايفي لك هؤالء وقد غدر اولئك جبدك قال قد بايعوين ووجبت البيعة يف عنقي و
ن حيدث حدث فال أملك نفسي فاذن لـه  اخرج من هذا البلد فال آمن ان اقال أفتأذن يل 

هل الكوفة قبح ان اما بعد فااهللا بن احلسن احلسين اىل زيد  فخرج اىل اليمامة وكتب عبد
العالنية جود السريرة هرج يف الرخاء جزع يف اللقاء يقدمهم ألسنتهم وال يشايعهم قلوم 
ولقد تواترت ايل كتبهم بدعوم فصمت عن ندائهم وألبست قليب غشاء عـن ذكـرهم   

مهلتم خضـتم  ان ا يب طالب اال ما قال علي بن امنهم واطراحا هلم وماهلم مثل  يأساً
جبتم اىل مشاقة نكصتم فلـم  امام طعنتم وان اع الناس على جتماوان جوربتم خرمت وان 

قام على حاله يبايع الناس ويتجهز للخروج وتزوج بالكوفة ايصغ زيد اىل شيء من ذلك ف
يب القيس االزدي وكان سبب تزوجـه  ااهللا بن  ابنة عبد يضاًاابنة ليعقوب السلمي وتزوج 

تت زيدا تسلم عليه وكانـت مجيلـة   ام عمرو بنت الصلت كانت تتشيع فامها ان ااياها 
حسنة قد دخلت يف اليمن فلم يظهر عليها فخطبها زيد اىل نفسها فاعتـذرت بالسـن   

حسن دال وشكال فضحك زيد مث تزوجها وكان ابيض وامجل مين واهي  ن يل بنتاًاوقالت 
د  بين عندها وتارة عند زوجته االخرى وتارة يف بين عبيس وتارة يف ينتقل بالكوفة تارة

  ن ظهر. انتهى كالم ابن االثري.اوتارة يف بين تغلب وغريهم اىل 
يب عقيل الثقفي العراق هلشام اوكان خروجه بالكوفة يف والية يوسف بن عمر بن 

  د امللك يف الشذرات ويوسف هذا هوبن عب
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  بوه عم احلجاج بن يوسف.اابن عمر 

  ) بقتله قبل وقوعه :دق خبار السجاد والباقر والصاا (
زور علي بـن احلسـني   ايب محزة الثمايل قال كنت اعن فرحة الغري : روي عن 

مث ـض   جالساً يف كل سنة مرة يف وقت احلج فزرته سنة فرأيت على ركبته ولداً 
ومحله ومسـح   مسرعاً اىل حنو باب الدار فوقع فجرح رأسه وجرى دمه فقام االمام 

مي ايب واتكون املصلوب بالكناسة فقلت فداك  ناعيذك باهللا االدم عن رأسه وقال يا بين 
ي اي كناسة هذه قال كناسة الكوفة فقلت جعلت فداك هذه الواقعة من احملتوم فقـال  ا

ن عشت بعدي لترين هذا الغالم يف ناحية من نواحي الكوفـة  اوالذي بعث حممد باحلق 
بو محزة جعلت فداك ما امصلوباً يف الكناسة قال  مسحوباً مسلوباً منبوشاً مقتوال مدفوناً

 بو محزة واهللا ما لبثت اال برهة حىت رأيت زيداًااسم هذا الغالم فقال زيد ابين مث بكى قال 
مـا   كق فجئت اليه وسلمت عليه وقلت جعلـت فـدا  اوية ابن اسحابالكوفة يف دار مع

 ومدفوناً مقتوال اقدمك هذا البلد قال انتقل اىل دور بارق وبين هالل فواهللا لقد رأيت زيداً
  حرق وذري رماده يف اهلواء.امث  ومصلوباً ومسحوباً ومسلوباً ومنبوشاً

  بو الفرج يف املقاتل بسنده عن خالد موىل آل الزبريا ىورو
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له يقال له زيد فكبا لوجهه فجعل ميسح الـدم عـن    كنا عند علي بن احلسني فدعا ابناً
املصلوب بالكناسة احلديث. وبسنده عن يـونس   ن تكون زيداًاعيذك باهللا اوجهه ويقول 

فاعتنقه وألزق بطنه ببطنه وقال  اىل الكتاب فدعا زيداً يب جعفر ابن جناب جئت مع 
ن تكون صليب الكناسة. وعن كتاب الثاقب يف املناقب عن يزيد بن خلف : اعيذك باهللا ا

يقول كأين به خـرج  ة وذكر عنده زيد وهو يومئذ يتردد يف املدين اهللا  با عبدامسعت 
اىل العراق وميكث يومني ويقتل يف اليوم الثالث مث يدار برأسه يف الـبالد يـؤتى برأسـه    

ورأت عيين  اهللا  يب عبداذين من ااملوضع قال فسمت  وينصب ها هنا وأشار بيده اىل
  شار إليه.ان أيت برأسه حىت أقيم يف املوضع الذي ا

  وعه )خبار ابن احلنفية بقتله قبل وقا( 
اهللا  بسنده عن عون بن عبـد  ٥٤مايل الصدوق يف احلديث العاشر من الس ايف 

كنت مع حممد بن علي بن احلنفية يف فناء داره فمر به زيد بن احلسن فرفع طرفه اليـه مث  
قال ليقتلن من ولد احلسني رجل يقال له زيد بن علي وليصلنب بالعراق من نظر اىل عورته 

   على وجهه يف النار.كبه اهللافلم ينصره 
وروى ابو الفرج يف املقاتل بسنده عن حممد بن احلنفية مر زيد ابن علي بن احلسني 

 ن تكـون زيـداً  اخـي  اعيذك باهللا يا ابن اعلى حممد ابن احلنفية فرق له وأجلسه وقال 
  املصلوب
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بالعراق احلديث. ومرت احاديث أخرى تتضمن االخبار بقتـل زيـد وصـلبه وهـذه     
قبـل   :هل البيت امعروفا عند  ن خرب قتل زيد وصلبه كان مشهوراًااالحاديث تدل على 

  وقوعه.

  ومقتله ) ( خروجه
فجعـل   خروجه امر اصحابه باالستعداد والتهيؤ دنا قال ابو الفرج وابن االثري فلما

شاع ذلك قال ابو الفرج فانطلق سليمان بن سراقة البـارقي  في له يستعد ومن يريد ان ي
فاخرب يوسف بن عمر خرب زيد فبعث يوسف فطلب زيداً ليال فلم يوجد عند الـرجلني  

هما استبان امر زيد واصحابه وامر ماللذين سعي اليه انه عندمها فاين ما يوسف فلما كل
جـل  زيداً فتخوف ان يؤخذ عليه الطريـق فتع  ما يوسف فضربت اعناقهما وبلغ اخلرب

بني اهل االمصار وكان قد وعد اصحابه ليلة االربعاء اول اخلروج قبل االجل الذي بينه و
فخرج قبل االجل فلما خفقت الراية على رأسه قال احلمـد هللا   ١٢٢ليلة من صفر سنة 

د عليه احلوض ومل كمل يل ديين واهللا اين كنت استحيي من رسول اهللا (ص) ان اراالذي 
عن منكر وبلغ ذلك يوسف بن عمر فامر احلكم بن الصلت  يآمر يف امته مبعروف وال ا

  )١(ان جيمع اهل الكوفة يف املسجد االعظم فيحصرهم فيه فبعث احلكم اىل العرفاء 
__________________  

  لرئيس.القوم أو النقيب وهو دون ا) العرفاء كشرفاء مجع عريف كأمري وهو رئيس ١(
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فادخلوهم املسجد مث نادى مناديه اميا رجـل مـن    )٣(واملقاتلة  )٢(واملناكب  )١(والشرط 
فقد برأت منه الذمة ائتوا املسجد يوم الثلثـاء قبـل    هدركناه يف رحلا )٤(العرب واملوايل 

  خروج زيد.
ن يوسف بن عمر ملا علم خبروج اوقال ابن عساكر يف حديث عن ضمرة بن ربيعة 

ن من مل حيضر املسجد فقد حلت عليه العقوبة فاجتمع النـاس  امر بالصالة جامعة وبازيد 
خذ ا وبىن علـيهم  امر باالبواب فاوقالوا ننظر ما هذا االمر مث نرجع فلما اجتمع الناس 

يام وثالث ليال يف املسجد يـؤتى  ازقة الكوفة فمكث الناس ثالثة امر اخلبل فجالت يف او
  لطعام يتناوم الشرط واحلرس فخرج زيد على تلك احلال.الناس من منازهلم با

ذلك ق فخرج ليال واوية ابن اسحادار مع وقال ابو الفرج يف حديثه وطلبوا زيداً يف
ق فرفعـوا  اوية بن اسحاليلة االربعاء لسبع بقني من احملرم يف ليلة شديدة الربد من دار مع

يا منصـور   صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  فيها النريان ونادوا بشعارهم شعار )٥(اهلرادي 
  امت فما زالوا كذلك

__________________  
  عوان الوالة.اول كتيبة تشهد احلرب وطائفة من ا) الشرط كصرد ١(
ن يكون دون العريف وكلهم معينون من قبل اوينبغي  .) املناكب مجع منكب يف القاموس هو عريف القوم٢(

  السلطان.
  العسكر املعينون للقتال وهلم رواتب. ) املقاتلة هم٣(
  صله ليس بعريب وجرى عليه الرق فاعتق.ا) مجع موىل وهو الذي ٤(
  نبت.) اهلرادي مجع هردي بالكسر وميد ٥(
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صحوا فبعث زيد القاسم بن عمر التبعي ورجال آخر امسه صدام وسعيد بن خثـيم  احىت 
من مئذنتـهم ونـادى    هلمداين هردياًبو اجلارود زياد بن املنذر ااينادون بشعارهم ورفع 

بشعار زيد فلما كانوا يف صحاري عبد القيس لقيهم جعفر بن العباس الكندي فشد على 
القاسم فأيت به احلكم بن الصلت فقتله على  )١(صحابه فقتل صدام وارتث االقاسم وعلى 

يقرب من بو خمنف وقال يوسف بن عمر وهو باحلرية من يأيت الكوفة فاباب القصر. قال 
نا آتيك خبربهم فركب يف ااهللا بن العباس املنتوف اهلمداين  ربهم فقال عبدخبهؤالء فيأتينا 
صبح اخربه فلما اتى جبانة سامل فاستخرب مث رجع اىل يوسف فاقبل حىت امث  مخسني فارساً

مري شرطته يومئذ ايوسف خرج اىل تل قريب من احلرية فرتل معه قريش واشراف الناس و
لفي فارس وثلثمائة من اس بن سعد املرادي وبعث الريان بن سلمة البلوي يف حنو من العبا

رجالة  ٢١٨واصبح زيد بن علي ومجيع من وافاه تلك الليلة  )٣(رجالة ناشبة  )٢(القيقانية 
ين الناس قيل هم حمصورون يف املسجد فقال ال واهللا ما هذا ااهللا ف بحانناشبة فقال زيد س

ر واقبل نصر بن خزمية اىل زيد فتلقى عمر بن عبد الرمحن صاحب شـرطة  ملن بايعنا بعذ
  بن الصلتاحلكم 

__________________  
  وبه رمق. ي جرحياًا ) ارتث بالبناء للمجهول محل من املعركة رثيثا١ً(
  .ن كجريان موضعانا) نسبة اىل قيق٢(
  صحاب النشاب.ا) الناشبة ٣(
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فشد نصر عليه وعلى  مت فلم يرد عليه عمر شيئاًاعند بعض دور الكوفة فقال يا منصور 
صحابه فقتله وازم من كان معه واقبل زيد حىت انتهى اىل جبانة الصائديني وا مخسمائة ا

لكناسـة   اصحابه فهزمهم مث مضى حىت انتـهى اىل اهل الشام فحمل عليهم زيد يف امن 
حىت ظهر اىل املقربة ويوسف ابـن   )١(ل الشام فهرمهم مث شلهم هافحمل على مجاعة من 

ن يقتل يوسف لقتله. مث اصحابه وهم يكرون ولو شاء زيد اعمر على التل ينظر اىل زيد و
 هل الشام عليهم فدخلوا زقاقا ضـيقاً اخذ ذات اليمني حىت دخل الكوفة فطلع ا ن زيداًا

ن يكونوا فعلوها حسـينية  اهل الكوفة اى ومضوا فيه فقال زيد لنصر ابن خزمية ختاف عل
موت مث خرج م زيد انا فواهللا الضربن بسيفي هذا معك حىت اما افقال جعلين اهللا فداك 

اهللا  هل الشام واقتتلوا فازم عبيدااهللا بن العباس الكندي يف  حنو املسجد فخرج اليه عبيد
بواب املسـجد ) وجعـل   احد اصحابه وتبعهم زيد حىت انتهوا اىل باب الفيل ( وهو او
هل املسجد اخرجوا وجعـل  ابواب ويقولون يا االصحاب زيد يدخلون رايام من فوق ا

هل الكوفة اخرجوا من الذل اىل العز اىل الدين والدنيا وجعـل  انصر بن خزمية يناديهم يا 
هل الشام يرموم من فوق املسجد باحلجارة. وبعث يوسف بن عمر الربان بن سلمة يف ا

هل الشام جرحى كثرية وشلهم اوجرح من  قتاال شديداً خيل اىل دار الرزق فقاتلوا زيداً
  ىل املسجد االعظم فرجع اهل الشاماصحاب زيد من دار الرزق حىت انتهوا ا

__________________  
  ) شلهم أي طردهم.١(
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بن عمر فلما كان غداة يوم اخلميس دعا يوسف  وامساء يوم االربعاء وهم أسوأ شيء ظن
الريان بن سلمة فافف به وقال له فلك من صاحب خيل ودعا العباس بن سعد املـري (  

هل الشام فسار م حىت انتهوا اىل زيد يف دار الرزق ااملرادي ) صاحب شرطته فبعثه اىل 
ق فلما رآهـم العبـاس   اوية بن اسحانصر بن خزمية ومع )١(وخرج اليه زيد وعلى جمنبته 

هل الشام اوكان رجل من  م األرض فرتل ناس كثري واقتتلوا فتاال شديداًهل الشاانادى يا 
و اامسه نائل بن مرة العبسي قال ليوسف واهللا لئن مألت عيين من نصر بن خزمية القتلنـه  

صـحاب  اصحاب العباس واال قطعه فلما التقى اال مير بشيء  ليقتلين فاعطاه يوسف سيفاً
هـزمهم   ن زيـداً اربه نصر فقتله ومات نصر مث فقطع فخذه وض زيد ضرب نائل نصراً

وانصرفوا باسوأ حال فلما كان العشاء عبأهم يوسف مث سرحهم حنو زيد فكشـفهم مث  
خرجهم من بين سليم مث ظهر هلـم  اخرجهم اىل السبخة مث شد عليهم حىت اتبعهم حىت ا

وصاحب لوائه رجل من بين سعد بن  زيد فيما بني بارق وبين دوس فقاتلهم قتاال شديداً
ثنـا  اهل الشام ابكر يقال له عبد الصمد قال سعيد بن خثيم وكنا مع زيد يف مخسمائة و

هل الشام اذ فصل رجل من افغدروا به  لفاًاثين عشر اكثر من ا وكان بايع زيداً لفاًاعشر 
  عليه وعليهاصلّى اهللامن كلب على فرس له رائع فلم يزل شتما لفاطمة بنت رسول اهللا 

  بضحد يغاما أوعليها فجعل زيد يبكي حىت ابتلت حليته وجعل يقول 
__________________  

  .) انبة تقال للميمنة وللميسرة١(
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حد يغضـب هللا مث حتـول   الفاطمة بنت رسول اهللا أما أحد يغضب لرسول اهللا (ص) أما 
اتلة قال سعيد فجئـت اىل  الشامي عن فرسه فركب بغلة وكان الناس فرقتني نظارة ومق

كان معه مث استترت من خلف النظارة حىت اذا صرت من  )١(ال مخذت منه مشاموىل يل ف
نا متمكن منه باملشعل فوقع رأسه بني يدي بغلته مث رميت جيفته عن اورائه ضربت عنقه و

صحاب زيـد ومحلـوا علـيهم    اصحابه علي حىت كادوا يرهقوين وكرب االسرج وشد 
دركت ادركت واهللا ثأرنا افجعل يقبل بني عيين ويقول  تيت زيداًافركبت و واستنقذوين

ال تثبـت   )٢(هل الشام الين البغلة. وجعلت خيل غواهللا شرف الدنيا واآلخرة وذخرمها ون
ن اخليل زيد فبعث العباس بن سعد اىل يوسف بن عمر يعلمه ما يلقى من الزيدية وسـأله  

وهم خباريـة وكـانوا    )٤(فبعث اليه سليمان ابن كيسان يف القيقانية  )٣(يبعث اليه الناشبة 
 وية بن اسحق االنصاري يومئذ قتاال شـديداً اصحاب زيد وقاتل معارماة فجعلوا يرمون 

  ذا كان عند جنحاصحابه حىت افقتل بني يدي زيد وثبت زيد يف 
__________________  

   سيف قصري يتغطى بالثوب.رب) املشمل كمن١(
و مجلـة  اكثره اكان  ن العسكر الذي كان حيارب زيداًا) جاء يف هذه االخبار يف غري موضع ما يدل على ٢(

  هل الكوفة.القلة ثقة االمويني ب دائماً ن العسكر الشامي كان موجوداًاهل الشام والظاهر امنه من 
  صحاب النشاب.ا) ٣(
  ) مر تفسريه.٤(
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الليل رمي زيد بسهم فأصاب جانب جبهته اليسرى فرتل السهم يف الدماغ فرجع ورجع 
رحـب  امن دور  ال للمساء والليل فدخل داراًام رجعوا اهل الشام اصحابه وال يظن ا

ن نزعته من رأسك مـت  اوشاكر وجاؤا بطبيب يقال له سفيان موىل لبين دوس فقال له 
خذ الكلبتني فانتزعه فساعة انتزاعه مـات ويف عمـدة   افقال املوت ايسر علي مما أنا فيه 

الطالب قال سعيد بن خثيم تفرق اصحاب زيد عنه حىت بقي يف ثلثمائة رجل وقيل جـاء  
بعد صف حىت ال يستطيع  صحابه صفاًافصف  )١(يوسف بن عمر الثقفي يف عشرة آالف 

ديد فجـاء سـهم   ن يلوي عنقه فجعلنا نضرب فال نرى اال النار خترج من احلاحدهم ا
فاصاب جبني زيد بن علي يقال رماه مملوك ليوسف بن عمر الثقفي يقـال لـه راشـد    

صاب عينيه فانزلناه وكان رأسه يف حجر حممد ابن مسلم اخلياط فجاء حيىي بـن زيـد   اف
اه ابشر ترد على رسول اهللا وعلي وفاطمة وعلى احلسن واحلسـني  تفاكب عليه فقال يا اب

ال نفسـي  اجد اتلهم واهللا ولو مل اقان تصنع قال اي شيء تريد الكن جل يا بين وافقال 
ن قـتالهم يف  ام على الباطل وان قتالك يف اجلنـة و انك على احلق وافعل يا بين فافقال 

  النار مث نزع السهم فكانت نفسه معه.
حال املساء بني الفريقني فراح زيد مثخناً باجلراح وقد اصابه سهم وقال املسعودي 

  حبجام ايتجبهته فطلبوا من يرتع النصل ف يف
__________________  

  .لفاًاعشر اثنا هل الشام ابقي يف مخسمائة و ) مر عن سعد بن خثيم ان زيدا١ً(
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مره فاستخرج النصل فمات من ساعته فدفنوه يف ساقية ماء امن بعض القرى فاستكتموه 
جري املاء على ذلك وحضر احلجام مواراته فعرف اوجعلوا على قربه التراب واحلشيش و

صبح مضى اىل يوسف متنصحا فدله على موضع قربه فاستخرجه يوسـف  ااملوضع فلما 
حتت  فصلبه يوسف كذلك وبىن صلبه عرياناًارأسه اىل هشام فكتب اليه هشام ان بوبعث 

  مث كتب هشام اىل يوسف باحراقه وذروه يف الرياح. خشبته عموداً
ن امية وعمـاهلم  امن بين  ين نواريه ( خوفاًاين ندفنه واو الفرج قال القوم وقال اب

حـد )  اميثلوا به ملا يعلمون من خبث سرائرهم وعادم يف التمثيل اليت ابتدأت من يـوم  
فقال بعضهم نلبسه درعني مث نلقيه يف املاء وقال بعضهم ال بل حنتز رأسه مث نلقيـه بـني   

يب السباع وقال بعضهم حنمله اىل العباسية اال واهللا ال يأكل حلم  القتلى فقال حيىي ابن زيد
  فندفنه فيها ( وهي على ما يف القاموس بلدة بنهر امللك ).

ن ينطلقوا اىل احلفرة اليت يؤخذ منها الطـني  اشرت عليهم اوقال سلمة بن ثابت ف
ذا حنـن  اكثري حـىت   فندفنه فيها فقبلوا رأيي فانطلقنا فحفرنا له حفرتني وفيها يومئذ ماء

جرينا عليه املاء ومعنا عبد سندي وقيل حبشي كان موىل لعبد احلميـد  امكنا له دفناه مث 
خذ صفقته لزيد وقيل هو مملوك سندي لزيد وكـان  ام قد شالرواسي وكان معمر بن خ

حضرهم وقيل كان نبطي يسقي زرعا له حني وجبت الشمس فرآهم حيث دفنوه فلمـا  
  ن الصلت فدهلم على موضع قربهاحلكم ب ىتااصبح 
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دفنه يف بستان له وصرف املاء عن الساقية وحفر له فخذه رجل اوقال ابن عساكر 
جرى عليه املاء وكان غالم له سندي يف بستان له ينظر فذهب اىل يوسف احتتها ودفنه و

خربه. وقال ابن االثري رآهم قصار فدل عليه فبعث اليه يوسـف بـن عمـر الثقفـي     اف
بو الفرج قال نصر بن قابوس فنظرت واهللا اليه حـني  ارجوه ومحلوه على بعري قال فاستخ

لقي من البعري على بـاب  اصفر هروي فاقبل به على مجل قد شد باحلبال وعليه قميص ا
القصر كأنه جبل وقطع احلكم بن الصلت رأسه وسريه اىل يوسف بن عمر وهو بـاحلرية  

وية ابن اسـحق وزيـاد   اونصر بن خزمية ومعن يصلب زيد بالكناسة هو امر يوسف اف
رسـل  امر حبراستهم وبعث بالرأس اىل الشام فصلب على باب مدينة دمشق مث االنهدي و

ن يوسف بن عمر تتبع اجلرحى يف الدور قال املسعودي ففي ذلـك ( اي  ااىل املدينة. مث 
الكلـيب )   بن العباس» احلكيم « مية ( وهو احلكم اصلب زيد ) يقول بعض شعراء بين 

  بيات :ايب طالب وشيعتهم من اخياطب آل 
  علـى جـذع خنلـة    صلبنا لكم زيـداً 

  علـى اجلـذع يصـلب    ر مهدياًاومل      

   
  وبعد البيت

ـ  ــتم بعثمـ ــفاهة اوقس ــا س   ن علي

  طيــبان خــري مــن علــي واوعثمــ     

   
ملا بلغه قول احلكم رفع يديه اىل السماء ومها يرعشان  ن الصادق اويف البحار 

الكوفة فبينما هـو   فصلط عليه كلبك فبعثه بنو أمية اىل فقال اللهم ان كان عبدك كاذباً
  يدور يف سككها
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مث قال احلمد هللا الذي اجنزنـا مـا    اذ افترسه االسد واتصل خربه جبعفر فخر هللا ساجداً
يف صواعقه. وقد نظم املؤلف قصيدة يف الرد على احلكـيم   يضاًاوعدنا. ورواه ابن حجر 

  منها اوهلا : ول من الرحيق املختوم ونورد هنا شيئاًالكليب وتوجد يف القسم اال
  لقـد المــين فيـك الوشــاة واطنبــوا  

ــوا      ــدركوه فخيب ــذي مل ي   ورامــوا ال

   
ــي ومل   ــام اخلل ــد ن ــت وق   زلاارق

  كــأين علــى مجــر الغضــى اتقلــب     

   
  ويف االيام كـم مـن عجائـب   عجبت 

ــب       ــب واعج ــا عجي ــا فيه   ولكنم

   
ــا  ــا الفخــر دو ــوم لن ــا ق   تفاخرن

  على كـل خملـوق جيـيء ويـذهب         

   
ــل    ــة قائ ــاءين اال مقال ــا س   وم

ــب        ــاف وينس ــروان يض   اىل آل م

   
  علـى جـذع خنلـة    ( صلبنا لكم زيداً

  علـى اجلـذع يصـلب )    ر مهدياًاومل      

   
ــ ــداًاف ــلبوا زي ــاداً ن تص ــده عن   جل

  فقــد قتلــت رســل االلــه وصــلبوا     

   
ــا او ــم فخرن ــل أعظ ــد القت ــا نع   ن

ــب       ــهار حتج ــه مشــس الن ــوم ب   بي

   
  فمــا لكــم والفخــر بــاحلرب اــا

ـ         تنمـى الينـا وتنسـب    تاذا ما انتم

   
  هداة الورى يف ظلمة اجلهـل والعمـى  

ـ         ن كوكـب ااذا غاب منهم كوكب ب

   
ــاراً ــاهم فخ ــهمان ا كف ــد من   مح

ــدعوا الفخــر كــذبوااوغريهــم         ن ي

   
محد ابن زياد بن جعفر احدثنا  ٦٢مايل الصدوق يف احلديث الثاين من الس اويف 

يب عمري عن محزة بـن  ابيه عن حممد بن ابراهيم بن هاشم عن احدثنا علي بن  ؛اهلمداين 
  نقبلت قلت ماين افقال يل يا محزة من  محران دخلت اىل الصادق جعفر بن حممد 
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كثرت البكاء قال االكوفة فبكى حىت بلت دموعه حليته فقلت له يا ابن رسول اهللا ما لك 
ذكرت عمي زيدا وما صنع به فبكيت فقلت له وما الذي ذكرت منه فقال ذكرت مقتله 

نك ترد علـى  ابتاه فابشر يا اصاب جبينه سهم فجاء ابنه حيىي فانكب عليه وقال له اوقد 
جل يا بـين مث دعـي   ارسول اهللا وعلى فاطمة واحلسن واحلسني صلوات اهللا عليهم قال 

حبداد فرتع السهم من جبينه فكانت نفسه معه فجيء به اىل ساقية جتري عند بستان زائدة 
جري عليه املاء وكان معهم غالم سندي لبعضهم فذهب اىل يوسف افحفر له فيها ودفن و

ربع سنني اخرجه يوسف بن عمر فصلبه يف الكناسة اياه فاخربه بدفنهم اف بن عمر من الغد
حرق بالنار وذري يف الرياح فلعن اهللا قاتله وخاذله واىل اهللا جل امسه اشكو ما امر به فامث 

  هل بيت نبيه بعد موته وبه نستعني على عدونا وهو خري مستعان.انزل بنا 
كل مبلغ وحزن  اهللا  يب عبداقال املفيد يف االرشاد وملا قتل زيد بلغ ذلك من 

صيب مع زيـد مـن   ان عليه وفرق من ماله على عيال من اعظيما حىت ب شديداً له حزناً
يب حـدثنا  احدثنا  ٥٤من الس  ١٣مايل الصدوق يف احلديث الف دينار. ويف اصحابه ا

الـرمحن   يب عمري عن عبدابراهيم بن هاشم عن حممد بن اهللا ابن جعفر احلمريي عن ا عبد
ن اقسمها يف ابن سيابة قال دفع ايل ابو عبد اهللا الصادق جعفر بن حممد الف دينار وامرين 

  صيب مع زيد بن علي فقسمتهااعيال من 
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ربعة دنانري ويف عمدة الطالب روى الشـيخ  ااهللا بن الزبري اخا فضيل الرسان  فاصاب عبد
عطاين جعفر بن حممد االرمحن بن سيابة قال  البخاري عن حممد بن عمري عن عبد ابو نصر

ربعة اصاب كل رجل اصيب مع زيد فان افرقها يف عيال من امرين االصادق الف دينار و
  دنانري.

بو الفرج ووجه يوسف برأسه اىل هشام مع زهرة ابن سليم فلما كان مبضيعة اقال 
  فانصرف واتته جائزته من عند هشام.م احلكم ضربه الفاجل اابن 

وعلى بـاب الكـورتني   : عند الكالم على مصر  ٧٧ص  ٨ج ويف معجم البلدان 
يب طالب الذي قتل بالكوفـة  امشهد فيه مدفن رأس زيد بن علي بن احلسني بن علي ابن 

حرق ومحل رأسه فطيف به الشام مث محل اىل مصر فدفن هناك ويف عمدة الطالب قـال  او
صلّى اهللا الكبري الطربستاين ملا قتل زيد بعثوا برأسه اىل املدينة ونصب عند قرب النيب الناصر 

ن يقولوا يا حممد هذا رأس ولدك الذي قتلناه مبـن  اكأم يريدون  .وليلة يوماً عليه وسلّم
قتل منا يوم بدر نصبناه عند قربك. وروى ابو الفرج باسناده عن الوليد بن حممد املـوقري  

من كوة  تما هذا فاشرف رنظاصوات لعابني فقال يل االزهري بالرصافة فسمع كنت مع 
هل هذا البيت العجلة اهلك امث قال  يف بيته فقلت هذا رأس زيد بن علي فاستوى جالساً

اهللا (ص)  لن رسـو اعن فاطمة  هبياو ميلكون قال حدثين علي بن حسني عن افقلت له 
  قال هلا املهدي من ولدك.

  ساكر يف تاريخ دمشق بسنده عن الوليد ابنورواه ابن ع
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حممد املوقري قال كنا على باب الزهري اذ مسع جلبة فقال ما هذا يا وليد فنظرت فـاذا  
هل هذا البيت العجلة قلـت  اخربته فبكى وقال أهلك ارأس زيد يطاف به بيد اللعابني ف

) قال لفاطمة ابشري ن رسول اهللا (صابيه اوميلكون قال نعم حدثين علي ابن احلسني عن 
هلكهـم  امنا ابطء و هل هذا البيت العجلة وال نفعهم االاهلك ااملهدي منك ( وقول ) ما 

يوم معلوم مشهور كان السبب االول لغصب حقوقهم وسفك دمائهم وان حيكم فـيهم  
يب طالب ال يف التاسع اوفيه قتل علي بن  جله دفنت الزهراء سراًامن هلم احلكم فيه ومن 

يب اصيب احلسني كما قال القاضـي ابـن   اعشر من شهر رمضان وفيه سم احلسن وفيه 
هل بيته واحلسـني  ااهللا بن احلسن و قريعة ال يف يوم عاشورا وفيه قتل زيد وابنه حيىي وعبد

مر يوسف بن عمر بزيـد فصـلب   ايب طالب. قال أبو الفرج : واصاحب فخ وسائر آل 
وية بن اسحق وزياد النهدي ونصر بن خزمية اصحابه معاوصلب معه من  ارياًبالكناسة ع

ن ا( ويف روايـة   ١٢٦يام الوليد بن يزيد سـنة  اربع سنني اىل ا العبسي ومكث مصلوباً
ما بعـد )  االفاختة عششت يف جوفه ) فلما ظهر حيىي بن زيد كتب الوليد اىل يوسف ( 

ـ  نسفه يف اليم نسفاًاحرقه واعراق فتاك كتايب هذا فانظر عجل اهل الافاذا  مر اوالسالم ف
حرقه بالنار مث جعله يف قواصر مث اه من جذعه فلنزايوسف عند ذلك خراش بن حوشب ف

  محله يف سفينة مث ذراه يف الفرات.
  ن زيداًابو بكر بن عياش ومجاعة اوقال املسعودي : ذكر 
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من اهللا له وذلك بالكناسـة   ة ستراًحد عورافلم ير له  عرياناً مخسني شهراً مكث مصلوباً
يام الوليد بن يزيد بن عبد امللك وظهر ابنه حيىي بن زيد خبراسـان  ابالكوفة فلما كان يف 

ذري يف الرياح على اخبشبته ففعل به ذلك و حرق زيداًان اكتب الوليد اىل عامله بالكوفة 
ته وقيل تدلت الفرات قال ابن عساكر صلب عاريا فنسجت العنكبوت على عور ئشاط

  قطعة حلم منه فسترت عورته.
ى اهللا عليه ورأى جرير بن حازم كما يف مقاتل الطالبيني وذيب التهذيب النيب صلّ

هكذا ام يف املنام وهو متساند اىل جذع زيد بن علي وهو مصلوب وهو يقول للناس وسلّ
ن املوكل خبشبته رأى النيب (ص) يف النوم وقد وقـف  اتفعلون بولدي. وقال ابن عساكر 

على اخلشبة وقال هكذا تصنعون بولدي من بعدي يا بين يا زيد قتلوك قتلهم اهللا صلبوك 
ن عجل اىل العراق فقد اصلبهم اهللا فخرج هذا يف الناس فكتب يوسف بن عمر اىل هشام 

بن عمر على سوء فعلتـه يف   ن احرقه بالنار. وجازى اهللا يوسفافتنوا فكتب اليه هشام 
نه ملا ويل يزيد بن الوليد استعمل علـى العـراق   ابقى فاشد وادار الدنيا والعذاب اآلخرة 

هل الشام يـأمرهم  امنصور بن جهور فلما كان بعني التمر كتب اىل من باحلرية من قواد 
بن  ختفى عند حممد بن سعيدامره مث اعماله فعلم بذلك يوسف فتحري يف وخذ يوسف اب

العاص فلم ير رجل كان مثل عتوه خاف خوفه مث هرب اىل الشام فرتل البلقاء فلما بلـغ  
  فوجدوه بني نسوة قد ألقني عليه خربه يزيد ابن الوليد وجه اليه مخسني فارساً
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قطيفة خز وجلسن على حواشيها حاسرات فجروا برجله وأخذوه اىل يزيد فوثب عليـه  
 ضها وكانت تبلغ اىل سرته فحبسه يزيد وبقي حمبوسـاً بعض احلرس فأخذ بلحيته نتف بع

والية يزيد وشهرين وعشرة ايام من والية ابراهيم مث قتل يف احلبس هذا خمتصـر مـا يف   
  كامل ابن االثري.

والتمثيل بالقتيل بعد املوت يدل على خسة النفوس وخبثها والرجل الشريف النبيل 
لعفو موضع وتأنف نفسه ويأىب له كرم طباعه ن مل يكن لايكتفي عند الظفر خبصمه بقتله 

مـري  اعدى االعداء بل ال يسلبه ثيابه وال درعه كما فعـل  االتمثيل بعدوه ولو كان من 
خيهـا  ان قاتل اخته بذلك على احني قتل عمرو بن عبدود واستدلت  املؤمنني علي 

 ن عمـراً ا ا داوودية فقال كالارجل كرمي وقال له بعض االصحاب هال سلبته درعه ف
  رجل جليل وافتخر بذلك فقال :

ــن  ــت ع ــو اوعفف ــه ول ــيناثواب   ن

  ثــوايباكنــت اــدل بــزين        

   
م عن املثلة ولو بالكلب العقور وكانت سـرية  ى اهللا عليه وسلّوى رسول اهللا صلّ

بين أمية رجاهلم ونسائهم وسرية عماهلم املقتدين م واملتبعني الوامرهم التمثيل بالقتلى من 
حد واختذت من آذان ايب سفيان بقتلى اوية وزوجة اخصامهم فمثلت هند ابنة عتبة ام معا

خذت منها قطعة فالكتـها فلـم   اوقالئد وبقرت عن كبد محزة و الرجال وآنافهم خدما
  كباد وعري بنوها بذلكتستطع أن تسيغها فلفظتها ومسية آكلة اال



 زيد بن علي بن احلسني (ع)  ...................................................   ٨٤

ن يفنوه لـيال  اولده  ري املؤمنني علي مامر ااىل آخر الدهر ومسوا بين آكلة االكباد و
ن ينبشوه وميثلوا به ملا علمه مبا مسعه من الرسول (ص) من امية اوخيفوا قربه خوفا من بين 

مية وابن دعيهم مبسلم بن عقيل وهاين بن عروة ومثل ابن سـعد  ادولتهم ومثل دعي بين 
ـ اب هلـه  اوم كـربالء وب مر الدعي ابن الدعي باحلسني سبط رسول اهللا (ص) ورحيانته ي
صحابه ومثلوا بزيد بن علي افظع املثلة كما مسعت فدلوا بذلك على خبث سـرائرهم  او

وسوء ضمائرهم ولؤم طباعهم وخسة نفوسهم ودناءا وبعدهم عن الشـهامة ومكـارم   
  االخالق ومسو الصفات

ــا ــا فكــان العفــو من   ســجية ملكن

ــدم         بطــحافلمــا ملكــتم ســال بال

   
ــ ــل االس ــتم قت ــزلوحلل   ارى ومل ن

  نعف عـن العـاين االسـري ونصـفح         

   
ــا  ــاوت بينن ــذا التف ــبكم ه   وحس

ــل       ــح اوك ــه ينض ــذي في ــاء بال   ن

   
هل بيته من بـين  احرق هشام عظام زيد بنار الدنيا فقد سلط اهللا عليه وعلى اولئن 

هل بيته لظلمهم وإحلـادهم  احرق اهللا هشاما واحرقهم بنار الدنيا واالعباس من نبشهم و
  بنار اآلخرة اليت ال أمد هلا.

ء قال خرجت مع قال املسعودي : حكى اهليثم بن عدي الطائي عن عمر بن هاىن
اهللا بن علي لنبش قبور بين امية يف ايام ايب العباس السفاح فانتهينا اىل قـرب هشـام    عبد

سـوطاً   اهللا بن علي مثانني انفه فضربه عبد )١(فاستخرجناه صحيحاً ما فقدنا منه االحثمة 
  مث احرقه واستخرجنا سليمان من ارض دابق فلم جند منه شيئاً اال صلبه

__________________  
  ) احلثمة بسكون الثاء املثلثة ارنبة االنف.١(
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مية وكانت قبورهم بقنسـرين مث  اواضالعه ورأسه فاحرقناه وفعلنا ذلك بغريمها من بين 
 مللك فما وجدنا يف قربه قلـيال وال كـثرياً  ا انتهينا اىل دمشق فاستخرجنا الوليد بن عبد

ويـة فمـا   اواحتفرنا عن عبد امللك فما وجدنا اال شؤن رأسه مث احتفرنا عن يزيد بن مع
منا خط بالرماد يف الطـول يف  اسود كا ووجدنا مع حلده خطاً وجدنا فيه اال عظما واحداً

ا منهم. قال املسعودي : وامنا ان فاحرقنا ما وجدنا فيهدحلده مث اتبعنا قبورهم يف مجيع البل
هذا اخلرب يف هذا املوضع لقتل هشام زيد بن علي وما نال هشاما من املثلة وما فعل  ذكرنا

بسلفه من االحراق كفعله بزيد بن علي لكنه مل يذكر مؤسس ملكهم العضوض بامسه وان 
قال ابـن   .انه فعل به ما فعل م وعدم التصريح به المر مادخل يف عموم قوله وال شك 

قرأت هذا اخلرب على النقيب ايب جعفر حيىي بن  ٢٠٥ص  ٢ج ايب احلديد يف شرح النهج 
حراق هشام باحراق زيد فمفهوم اوقلت له اما  ٦٠٥اهللا يف سنة  يب زيد العلوي ابن عبدا

أظن عبد اهللا بن علي ذهب يف ذلك اىل حد القـذف   ؛ فقال فما معىن جلده مثانني سوطاً
فسبه زيد وقال له مساه  خاه حممد الباقر انه قال لزيد يا ابن الزانية ملا سب انه يقال ال

نت البقرة لشد ما اختلفتما ولتخالفنـه يف  ا هالباقر وتسمي صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا 
  اآلخرة كما خالفته يف الدنيا فريد اجلنة وترد النار وهذا استنباط لطيف.

  .بن عمر خطب الناس بعد قتل زيد وذمهم وددهمن يوسف اقال ابن االثري مث 
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  هل الفضل والعلم )اعلي من  ( مجاعة ممن تابع زيد بن
هـل  ايف مقاتل الطالبيني : تسمية من عرف ممن خرج مع زيد ابن علي (ع) مـن  

  لتهم :مجالعلم ونقلة اآلثار والفقهاء مث عد من 

  ( االمام ابا حنيفة امام املذهب )
فروى بسنده عمن مسع حممد بن جعفر بن حممد يف دار االمارة يقول رحم اهللا ابـا  
حنيفة لقد حتققت مودته لنا يف نصرته زيد ابن علي وفعل بابن املبارك يف كتمانه فضائلنا 

يف هـذا   بو حنيفة من يأيت زيداًاقال  ٥٩ص ودعا عليه. وبسنده على الفضيل بن الزبري 
قلت سلمة بن كهيل وعد معه مجاعة من الفقهاء فقال يل قل لزيد الشأن من فقهاء الناس 

صحابك يف الكراع والسالح انت والك عندي معونة وقوة على جهاد عدوك فاستعن ا 
اهللا بن احلسن ما فعله  خذه زيد ومر يف ترمجة ابراهيم بن عبدامث بعث ذلك معي اىل زيد ف

املثل وما قاله للمرأة اليت قتل ابنها مع ابـراهيم  بو حنيفة من الدعاء اليه ومعونته بااالمام 
يب ابو حنيفة زيدي وهلذا كانت فرقة من الزيدية على مـذهب االمـام   اوغري ذلك اذن ف

  حنيفة ويأيت عند الكالم على الزيدية زيادة يف ذلك.
يب ليلى جاء منصور يدعو اىل اخلروج مع زيد اومنهم منصور بن املعتمر وحممد بن 

بن علي وبيعته وأبطأ عن زيد ملا بعثه يدعو اليه فقتل زيد ومنصور غائب فصام سنة يرجو 
  ن يكفر ذلك عن تأخره.ا



 ٨٧  ................................................... زيد بن علي بن احلسني (ع)  

يب ليلى قال عبدة ايب زياد موىل بين هاشم صاحب عبد الرمحن ابن اومنهم يزيد بن 
يدعو الناس اىل بيعة زيد بن علي وكان من دعاته  بن كثري السراج اجلرمي قدم يزيد الرقة

  جابه.اهل الرقة وكنت فيمن اواجابه ناس من 
بو الفرج بسنده اىل عبدة بن كثري اجلرمي كتب زيد ابن علي اىل هالل بن اوروى 

  جابه وبايع له.احباب وهو يومئذ قاضي املدائن ف
ـ بيد الرسلين زيد بن علي اىل زايب اجلعد اوبسنده عن سامل بن  دعـوه اىل  اامي ي

  اجلهاد معه.
  نه زيدي.ايب عوانة فارقين سفيان على اوبسنده عن 

وبسنده كان رسول زيد اىل خراسان عبدة بن كثري اجلرمي واحلسن بـن سـعد   
  الفقيه.

خو سفيان اوبسنده عن شريك قال اين جلالس عند االعمش انا وعمرو ابن سعيد 
فجلس اىل االعمش فقال  )١(مري ابو اليقظان الفقيه ن بن عاعثمبن سعيد الثوري اذ جاءنا 

اخلنا فان لنا اليك حاجة فقال وما خطبكم هذا شريك وهذا عمرو بن سعيد ( اي اما 
ليس دوما سر ) اذكر حاجتك فقال ارسلين اليك زيد بن علـي ادعـوك اىل نصـرته    

  رئاه مينقواجلهاد معه وهو من عرفت قال اجل ما اعرفين بفضله ا
__________________  
  .ا اثنانمان آخر احلديث يدل على بو اليقظان الفقيه الا) لعل الصواب و١(
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دنا لك جنا واثق لك جعلت فداك بالناس ولو االسالم وقوال له يقول لك االعمش لست 
يـام زيـد لـو    ااكر قيل لالعمش سثق م لغرينا لك جوانبها وقال ابن عاثلثمائة رجل 

جعل عرضي دونه فكيف اجعل ديين دونـه.  احدا اعرف اخرجت فقال ويلكم واهللا ما 
بـو كـثري   اشد الناس قوال لزيد ينهاه عن اخلروج وكان اقال وكان سلمة بن كهيل من 

يضرب بغله ويقول احلمد هللا الذي سار يب حتت رايات اهلدى يعين رايات زيد وقال مغرية 
  قطعه اال قتل زيد.كثر الضحك فما اكنت 

مية اما العامـة  اكثر اخلاصة كانت ناقمة على بين ان اويف هذه االخبار داللة على 
  أل جهدا يف بث الدعاية.ين زيدا رضوان اهللا عليه مل اتباع الدنيا يف كل عصر وافهم 

  والذين رووا عنه ) ( الذين روى عنهم
ن وعروة بن ابان بن عثماقر ويب جعفر البااخيه ابيه وايف ذيب التهذيب روى عن 

خيه جعفر بن حممد والزهري ايب وافع وعنه ابناه حسني وعيسى وابن ااهللا بن  الزبري وعبيد
واالعمش وشعبة ( ابن احلجاج ) وسعيد بن خثيم وامساعيل السدي وزبيد اليامي وزكريا 

مرو ابن خالد بو خالد عايب ربيعة وايب زائدة وعبد الرمحن بن احلارث بن عياش بن اابن 
قول ) وذكـر  ا(  بو حنيفة كثرياخذ عنه االشذرات يب الزناد وعدة ويف االواسطي وابن 

  رواية جعفر بن حممد
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حكـام الـدين   ان ارادا روايته عنه يف االصادق عنه أيضا ابن عساكر يف تاريخ دمشق ف
عن جربئيل عـن اهللا   مل يكن بأخذها عن غري آبائه عن رسول اهللا  فالصادق 

  ن ارادا غريها فيكن.اتعاىل و

  واحلكم واآلداب وحنوها ) ثر عنه من املواعظا( ما 
نـه  انه ذكر يف مقتله اخطب خوارزم امحد املكي امللقب بايب املؤيد موفق بن اعن 

جلبها افسدها للبيان وام الكالم فقال قبح اهللا املساكتة ما اقيل لزيد بن علي الصمت خري 
سرع يف هدم الفىت من النار يف ببس العرفج ومن السـيل اىل  اللعي واحلصر واهللا للمماراة 

ن ال يكـون  افضل بشرط افقد فضل الكالم على السكوت وذم املماراة فالكالم  احلدور
ركُم ثُـم  وإِن تتولَّوا يستبدلْ قَوما غَي (ن زيد بن علي كان اذا تال هذه اآلية امماراة ونقل 

ن كالم اهللا هذا ديد وختويف مث يقول اللهم ال جتعلنا ممـن  ايقول  ) ال يكُونوا أَمثَالَكُم
نه قال صرفت مدة ثالث عشـرة  اتوىل عنك فاستبدلت به بدال. وروي عن زيد بن علي 

سنة من عمري يف قراءة القرآن فما وجدت آية من كتاب اهللا يفهم منـها الرخصـة يف   
  الرزق.طلب 

كثر انظر اىل اآليات املتضمنة ان اهللا تعاىل تكفل بالرزق وهي  نه اقول ) كا( 
ن اهللا يرزق ااآليات كقوله وما من دابة اال على اهللا رزقها. اهللا الذي خلقكم مث رزقكم. 

  بغريمن يشاء 
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مر فيها بـذلك وان  امر بطلب الرزق وغفل عن اآليات اليت انه ليس فيها احساب فرأى 
قل كقوله تعاىل وامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه فاذا قضيت الصالة فانتشـروا  اكانت 

  يف االرض وابتغوا من فضل اهللا وغري ذلك.
وقال بعض املعاصرين : ليس معىن هذا الكالم ان االنسان غري مأمور بطلب الرزق 

ارزقـين وال  حىت ينايف االخبار اآلمرة بطلب الرزق وعدم استجابة دعاء من يقـول رب  
نه ليس من املناسب للسلطنة االالهيـة ان يقـول اهللا   ايف طلب الرزق بل املقصود  ىيسع

تعاىل يف اليه كم لذلك نسب الرزق فسنانا خلقتكم فاذهبوا فتكلفوا حتصيل الرزق باتعاىل 
ما دعوى انه مل جيد يف القرآن ال يف الروايات واامنا قال  اآليات املتقدمة ولكن زيدا 

ن يقول اهللا ذلك فدعوى غري صحيحة فقوله تعاىل اه ليس من املناسب للسلطنة االالهية نا
للسلطنة االالهية فلـيس منافيـا    اذهبوا فتكلفوا حتصيل الرزق بانفسكم ان مل يكن مؤيداً

مرهم بذلك يف اآليتني السالفتني اما اآليات اليت اسندت لرزق اليـه تعـاىل   انه قد اعلى 
ن كل شيء بتسببه وارادته وتوفيقه فال منافاة بينها وبني االمر بطلب ا اعلم فاملراد ا واهللا

  الرزق.
نه قال دخلت على زيد بن علي وعنده اعن حممد بن بكري  ٨٦ص يف كفاية االثر 

صاحل بن بشر فسلمت عليه وهو يريد اخلروج اىل العراق فقلت له يا ابـن رسـول اهللا   
  بيكاحدثين بشيء مسعته عن 
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نعـم اهللا  انه قال من امجعني ايب عن جده عن رسول اهللا صلوات اهللا عليهم افقال حدثين 
مر فليقل ال حول وال احزنه اعليه بنعمة فليحمد اهللا ومن استبطأ الرزق فليستغفر اهللا ومن 

يب عـن جـدي   اقوة اال باهللا قال حممد بن بكري قلت يا ابن رسول اهللا زدين قال حدثين 
نا هلم اشفيع يوم القيامة املكـرم لـذرييت   اربعة انه قال ا ى اهللا عليه وسلّمصلّرسول اهللا 

مورهم عند اضطرارهم اليه واحملب هلـم بقلبـه   اهم والساعي هلم يف جوالقاضي هلم حوائ
نعم اهللا ا علـيكم  اولسانه قال ابن بكري يا ابن رسول اهللا حدثين عن هذه الفضائل اليت 

هل البيت احبنا انه قال من ا صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  يب عن جده عنافقال حدثين 
يف اهللا حشر معنا وادخلناه معنا اجلنة يا ابن بكري من متسك بنا فهو معنـا يف الـدرجات   

واختارنـا لـه    صلّى اهللا عليه وسلّم العلى يا ابن بكري ان اهللا تبارك وتعاىل اصطفى حممداً
اهللا وحنن السبيل  ا واالخرة يا ابن بكري بنا عرف اهللا وبنا عبدذرية فلوالنا مل خيلق اهللا الدني

نه قال سادة الناس يف الـدنيا  ا مري املؤمنني ااىل اهللا وعن االمايل عن زيد بن علي عن 
نه ا صلّى اهللا عليه وسلّممري املؤمنني عن رسول اهللا اوعنه عن زيد بن علي عن  .االسخياء

كرمهم عند اهللا وال فخر وجعل انا الف نيب واربعة وعشرين اقال ان اهللا تعاىل بعث مائة و
فضلهم عنـد اهللا تعـاىل.   اكرمهم والف وصي وعلي اربعة وعشرين ااهللا عز وجل مائة و

نه سئل عن معىن قوله (ص) من كنت مواله فعلي مواله. امايل عن زيد بن علي وعن اال
  تاريخ ابن عساكر قال له مطلب بنفقال نصبه علما ليعلم به حزب اهللا عند الفرقة. ويف 



 زيد بن علي بن احلسني (ع)  ...................................................   ٩٢

 قبل خيـط افعصي عنوة فان يعصى فقال له زيد ان اهللا اراد انت الذي تزعم ازياد يا زيد 
مبعىن احملبة قال وقال يف قوله تعـاىل   ن االرادة مبعىن عدم املنع الامن بني يديه ومعىن ذلك 

هل بيته اجلنة وقـال  ان يدخل ا(ص) من رضائه  ان ) ولَسوف يعطيك ربك فَترضٰى (
و شـر  ايت اليك من خـري  ااملروءة انصاف من دونك والسمع اىل من فوقك والرضى مبا 

وصاك يب ورضيين لك فلم يوصين بك يا بين خـري  ان اهللا مل يرضك يل فاوقال البنه حيىي 
   العقوق.باء من مل تدعه املودة اىل االفراط وخري األبناء من مل يدعه التقصري اىلاآل

ويف كتاب لباب اآلداب تأليف االمري اسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصـر  
بن منقذ الكناين صاحب قلعة شيزر ما لفظه : قال املدائين قال زيد بن علي الصـحابه :  

ن املوصي ا مل يدخر نصيحة ومل يقصر يف االبالغ فـاتقوا اهللا يف  اوصيكم بتقوى اهللا فا
ن جهلتموه وامجلوا يف الطلب وال تستعينوا بـنعم اهللا  افوتكم منه شيء واالمر الذي ال ي

بصروا هل لكم قبل خالقكم من عمل صاحل قدمتموه فشـكره  اعلى معاصيه وتفكروا و
ديـان آبـائكم امل   اهل الكتاب والسنة وفضلكم على الكم فبذلك جعلكم اهللا تعاىل من 

هل التوحيد وبث ابثكم يف حجور  صالب قوم كانوا كافرين حىتايستخرجكم نطفا من 
عمالكم طهركم اال مبنه وفضـله الـذي   اهل الشرك فبأي سوابق امن سواكم يف حجور 

  يؤتيه من يشاء واهللا ذوالفضل العظيم.
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  ( ما روي عنه من الشعر )
قال املرتضى يف كتاب الفصول املختارة من االس والعيون واحملاسـن للمفيـد :   
الفصل اخلامس حدثين الشيخ قال وجدت عن احلسني بن زيد قال حدثين مـوالي قـال   

بواسط فذكر قوم الشيخني وعليا فقدموها عليه فلما قـاموا   كنت مع زيد بن علي 
  وهيبياتا فادفعها اليهم قال يل زيد قد مسعت كالم هؤالء وقد قلت ا

  اال قـوام يومـا برأيـه    )١(من شـرف  

ــ      ــرفته  اف ــا ش ــب )٢(ن علي   املناق

   
)٣(وقــول رســول اهللا واحلــق قولــه 

  

)٤(ن رغمت منهم انـوف كـواذب   او     
  

   
ــا  اب ــي معالن ــا عل ــين ي ــك م   ن

  رون من موسـى أخ يل وصـاحب  اكه     

   
ــره   ــتجاب ألم ــدر فاس ــاه بب   دع

ــا زال       ــه يضــارب )٥(وم   يف ذات االل

   
ــه   ــه وكأن ــوهم ب ــا زال يعل   فم

ــب        ــوابس ثاق ــاه الق ــهاب تلق   ش

   
ورواه اخلزاعي يف كتاب االربعني عن االربعني بسنده عن سالم موىل زيد بن علي 
كما ذكرناه يف ترمجة حممد بن امحد بن احلسني النيسابوري ومن قوله ( ثوى باقر العلـم  

 هسادات قريش ) اخل وقوله ( مهال بين عمنا ) وقوله ( شـرد يف ملحد ) اخل وقوله ( حنن 
  اخلوف )

__________________  
  .) من فضل خ١(
  .) فضلته خ٢(
  .) والقول قوله٣(
  .) وان رغمت منه االنوف الكواذب خ٤(
  .) فبادر خ٥(
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  ومما نسب اليه قوله :
  لو يعلم الناس ما يف العرف من شـرف 

ـ         ى الشـرف لشرفوا العرف يف الدنيا عل

   
ــوي   ــذي حت ــادروا بال ــماوب   كفه

  من اخلطري ولو اشـفوا علـى التلـف        

   
  مام زيد قوله :ويف نسمة السحر من شعر اال

ــه   ــي مبال ــد ال يزك ــون زي   يقول

  وكيف يزكي املـال مـن هـو باذلـه         

   
ــاااذا حــال حــول مل يكــن يف    كفن

ــله        ــه وفواض ــال اال رمس ــن امل   م

   
  ( مراثيه )

  رثي زيد مبراث كثرية. يف عمدة الطالب
ويف مقاتل الطالبيني قال فضل بن العباس بن عبد الرمحن ابن ربيعة بن احلارث بـن  

  : عبد املطلب يرثي زيد بن علي 
ــودي   ــي وج ــني ال ترق ــا ع   اال ي

ــود       ــني اجلم ــيس ذا ح ــدمعك ل   ب

   
ــني   ــو حس ــنيب اب ــن ال ــداة اب   غ

ــود        ــوق ع ــة ف ــليب بالكناس   ص

   
ــي   ــودهم وميس ــى عم ــل عل   يظ

ــي       ــود  ابنفس ــوق العم ــم ف   عظ

   
  تعــدى الكــافر اجلبــار فيــه   

  حرقــه مــن القــرب اللحيــد   اف     

   
  فظلــوا ينبشــون ابــا حســني   

ــدم جســيد         ــهم ب ــيبا بين   خض
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ــوا ــهم عتـ ــه تلعبـ ــال بـ   فطـ

  ومـا قـدروا علـى الـروح الصـعيد          

   
ــين    ــان ب ــاور يف اجلن ــهاوج   بي

ــدود  او      ــري اجلـ ــدداهم خـ   جـ

   
ــد ال   ــن وال ــم م ــنيفك   يب حس

ــهداء        ــن الش ــهيد ام ــم ش   و ع

   
  عمــام ســيلقى ابنــاء اومــن 

  وىل بــه عنــد الــورود  اهــم      

   
  بـــاهادعـــاه معشـــر نكثـــوا 

ــود         ــد العه ــد توكي ــينا بع   حس

   
  تـــاهمافســـار الـــيهم حـــىت 

ــا       ــود افم ــك العق ــى تل ــوا عل   رع

   
ــيين   ــالعربات ع ــن ب ــف تض   وكي

ــود        ــد يف اهلج ــد زي ــع بع   وتطم

   
ــا  ــا الرق ــف هل ــراءى دوكي   ومل ت

ــود        ــدوا باالس ــل تع ــاد اخلي   جي

   
  جتمـــع للقبائـــل مـــن معـــد

ــد       ــق احلدي ــان يف حل ــن قحط   وم

   
ــيال  ــا أردت قتـ ــب كلمـ   كتائـ

  تنــادت ان اىل األعــداء عــودي       

   
ــات  ــفايح مرهفـ ــديهم صـ   بأيـ

  خلصـت مـن عهـد هـود    اصوارم      

   
ــا   ــوس اذا التقين ــقي النف ــا نس   

  ونقتـــل كـــل جبـــار عنيـــد     

   
ــي  ــرب ونقض ــن آل ح ــة م   حاج

ــود         ــين الكن ــد ب ــروان العني   وم

   
ــوايل  ــم الع ــين احلك ــم يف ب   وحنك

ــل احلصــيد         ــهم ــا مث   وجنعل

   
ــا   ــاملعيطيني حربـ ــرتل بـ   ونـ

  عمــارة منــهم وبنــو الوليــد        

   
ــن متكــن او ــنكمص ــدهر م   روف ال

ــد        ــر اجلدي ــن االم ــأيت م ــا ي   وم

   
  جنــــازكم مبــــا اوليتمونــــا

ــا       ــى  اقصاص ــد عل ــدو نزي   املزي

   
ــ ــرككم ب ــرعىاونت ــام ص   رض الش

  و طريــداوشــىت مــن قتيــل        
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ــس  ــا وطل ــم خوامعه ــوء بك   )١( تن

  وضــاري الطــري مــن بقــع وســود     

   
ــن   ــآيس م ــت ب ــودوان اولس   تع

ــرود        ــباه القـ ــازيرا واشـ   خنـ

   
نه زيدي املذهب وان كان مرواين جداده الاوأبو الفرج ينقل مثل هذا الشعر يف ذم 

  : بو مثيلة األبار يرثي زيدا ابو الفرج وقال االنسب قال 
  يا بـا احلسـني أعـاد فقـدك لوعـة     

  من يلـق مـا القيـت منـها يكمـد          

   
   نعرا السهاد ولو سـواك رمـت بـه ال   

  أقـدار حيـث رمـت بـه مل يشــهد          

   
ــا  ــدك داؤن ــد وبع ــول ال تبع   ونق

ــد       ــة يبع ــق املني ــن يل ــذاك م   وك

   
ــهى  ــائم والن ــل للعظ ــت املؤم   كن

  ترجــى ألمــر األمــة املنــأود        

   
  فقتلت حـني نضـلت كـل مناضـل    

ــد        ــل مم ــاء ك ــعدت يف العلي   وص

   
ــها   ــابقني فنلت ــة س ــت غاي   فطلب

  بــاهللا يف ســري كــرمي املــورد        

   
ــك او ــر اىب االه ــوت ومل تس   ن مت

ــتنجد       ــادق مس ــرية ص ــيهم بس   ف

   
  والقتـــل يف ذات اآللـــه ســـجية

ــنكم وا      ــم ــال االخ ــدرى بالفع   جم

   
ــد   ــاس ق ــد اوالن ــوا وآل حمم   من

ــرد       ــني مط ــول وب ــني مقت ــن ب   م

   
ــب اذا  ــتوره انص ــالم س ــى الظ   لق

ــد        ــهم مل يرق ــام وليل ــد احلم   رق

   
ـ    شـعري واخلطـوب كـثرية    تيا لي

ــورد       ــا مل ي ــا وم ــباب مورده   اس

   
__________________  

  طلس وهو الذئب.ا) اخلوامع مجع خامعة وهي الضبع والطلس مجع ١(
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ــة   ــا حج ــه م ــرين بقتل   املستبش

  هـل املسـجد  او مـا عـذر   اباالمس      

   
ــم  ــل راح ــذيافلع ــى وال   م موس

ــد       ــم املزب ــج اخلص ــن جل ــاه م   جن

   
  سيســر ريطــة بعــد حــزن فؤادهــا

ــدي       ــب يرت ــىي يف الكتائ ــىي وحي   حي

   
  م حيىي وزوجة زيد.ايب هاشم عبد اهللا بن حممد بن حنفية اوريطة هي بنت 

خراش بن حوشب بن يزيد بن مزيد الشيباين على شرطة ثري قيل كان وقال ابن اال
  وصلبه فقال السيد احلمريي : يوسف وهو الذي نبش زيداً

ــهدا  ــي مســ ــت ليلــ   بــ

  ســــاهر العــــني مقصــــدا     

   
ــة  ــت قولــ ــد قلــ   ولقــ

ــدا او      ــت التبلــــ   طلــــ

   
ــبا ــن اهللا حوشــــ   لعــــ

ــا وم      ــدازوخراشــــ   يــــ

   
ــف و ــف الــ ــف الاالــ    لــ

ــرمدا       ــن سـ ــن اللعـ ــ مـ   فـ

   
ــاربوا ــم حــــ    لاال إــــ

ــدا        ــ وآذوا حممــــ   هــــ

   
ــي ــاركوا يف دم احلســـ    شـــ

  نــــ وزيــــد تعنــــدا        

   
ــذ  ــوق جــ ــوه فــ   مث علــ

ــردا      ــريعا جمــــ   ع صــــ

   
  يـــا خـــراش بـــن حوشـــب

  شـــقى الــورى غـــدا انــت  ا     

   
  ن بعض اخلوارجاويف نسمة السحر رأيت يف بعض التواريخ 
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  : قال يرثي االمام زيدا 
ــدى  ــور اىل م ــني واالم ــا حس   أأب

  ابنـــاء درزة اســـلموك وظـــاروا     

   
ــني   ــا حس ــابة اأأب ــر عص   ن ش

ــا       ــان لورده ــرتك ك ــداراحض   ص

   
ن اوقال قبل ذلك يف ترمجة درويش بن حممد الطالوي ان ابناء درزة هم اخلياطون و

  خياطون من الكوفة. زيدا ملا خرج كان معه

  والده )ا( 
ربعة بنني ومل يكن له انثى وهم حيىي واحلسني ذو الدمعة ايف عمدة الطالب كان له 

  وعيسى مؤمت االشبال وحممد واحلسني ذو الدمعة هو جدنا.
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