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ملخص البحث: 
بثالث  وقوعها  قبل  عيل اإلمام  استرشفها  التي  الزنج  ثورة  البحث  تناول 
ألهنا  اإلسالمي؛  املجتمع  يف  املؤثرة  والفتن  واألزمات  املشكالت  من  وتعد  قرون، 
نادت بمبادئ اإلسالم ونرصة املظلومني الفقراء ضد الدولة العباسية، لكنها انحرفت 
واملجاعة،  واحلرق  للقتل  وسيلة  الثورة  تلك  أصبحت  حتى  ومبادئها،  مسارها  عن 
والفقر، عكس ما نادت به من مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف، إذ كان قائدها عيل بن 
عي نسبه إىل آل أيب طالب زوراً، غري أنه اتبع أسلوب اخلوارج؛ وهبذا تناول  حممد يدّ
املبحث  إىل  لننتقل  األول،  املبحث  واحداثها يف  الزنج  ثورة  نبذة عن  حقبة  البحث 
الثالث  املبحث  يف  أما  ونصها،  (االسترشاف)  الرواية  أحداث  إىل  ونتعرف  الثاين 

لثورة الزنج وموقفه منها.   فنتطرق إىل علل استرشاف االمام عيل

الكلامت املفتاحية: االمام عيل، االسترشاف، ثورة الزنج، خطب، عيل بن حممد. 
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Abstract 
 The search includes the Zanj Rebellion the imam Ali , peace be 

upon him, envisaged before three centuries . The Zanj Rebellion is 
one of the problems and crises that influences  the Islamic society , 
calls for the principles of Islam and supports the oppressed against 
the Abbasid State . But it deviates more from its path and principles 
to kill, burn and cast famine and poverty on people than to s�ck to 
the confirmed principles of Islamic religion. As the leader Ali bin 
Mohammed claims that he belongs to Imam Ali , peace be upon 
him, in pedigree , then it was false to belong to him and he emulates 
the style of Al- Khawarj. The first chapter tackles the Zanj Rebellion 
and its events ,the second chapter does the narra�ve of predic�on , 
envisaging, text .The third does the defects  of the narra�ve of pre-
dic�on Imam Ali does for the Zanj Rebellion . 

Keywords: Zanj Rebellion, predic�on, Imam Ali, Ali bin Moham-
med, false pedigree .
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املبحث األول: حقبة ثورة الزنج وأحداثها
اإلمام  والدة  سنة  يف  أي  ٢٥٥هـ/٨٦٨م(١)،  عام  شوال  يف  الزنج  ثورة  حدثت 
املهدي (عج)، واستمرت لتتزامن مع عدة أحداث مهمة ومرحلة انتقالية خطرية مرت 
عىل االمة اإلسالمية، منها وفاة اإلمام احلسن العسكري بن عيل اهلادي، واختفاء 
ابنه اإلمام املهدي(عج) عام ٢٦٠هـ/٨٧٣م (٢)، لتبدأ مرحلة الغيبة الصغر، بتويل 
السفري األول عثامن بن سعيد العمري أمر السفارة عن اإلمام املهدي(عج)، أي بعد 
مخس سنوات من قيام ثورة الزنج، فاستمرت سفارته مخس سنوات من حكم املتعمد 
العبايس (٣) حتى عام ٢٦٥هـ/٨٧٨م (٤) ثم خلفه يف تسلّم السفارة ابنه حممد بن عثامن 

العمري (٥) فعارص املعتمد ١٤ عاماً حتى وفاته عام ٢٧٩هـ/٨٩٢م(٦). 
طائفة  مهمة وحساسة، هنض هبا  انتقالية  تارخيية  مرحلة  الزنج يف  بثورة  قامت 
ت  من العبيد األفارقة من زنوج الصومال وزنجبار عام ٢٥٥هـ/٨٦٨م(٧)، وانضمّ
نسبه  يرجع  الذي  الرحيم،  عبد  بن  حممد  بن  عيل  بقيادة  البرصة،  قبائل  بعض  هلم 
إىل قبيلة عبد القيس(٨)؛ بسبب تردي األوضاع االقتصادية باستخدامهم يف سهول 
البرصة (فرات البرصة) يف كسح السباخ؛ جلعل األرض قابلة للزراعة ولالستفادة 
من األمالح املجتمعة دون أن يتقاضوا أجراً سو قليل من التمر والدقيق(٩) وسوء 
وكان  سيئة،  اجتامعية  أوضاع  يف  يعيشون  الزنج  كان  فقد  هلم،  االجتامعي  الواقع 
التي  الشاقة  االعامل  بسبب  معدوماً،  بأسيادهم  يربطهم  الذي  بالوالء  شعورهم 
الدين اإلسالمي  أن  بالرغم من  بغداد  تباع وتشرت يف  يعملون هبا، وكانوا سلعة 
املتنوعة،  البسيط، وتعرضهم لألمراض  إليهم، فضالً عن طعامهم  باإلحسان  أمر 

والعوامل النفسية املتمثلة بإبعادهم عن عائالهتم(١٠). 
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األتراك  القادة  بسيطرة  السياسية  األوضاع  تردي  ثورهتم:  أسباب  من  وكان 
عىل مقاليد األمور، وضعف الدولة العباسية، وسوء قيادة خلفائها، فكان املعتمد 
الغناء  بالطرب واللهو ومعاقرة اخلمر وحيب  طوال حكمه ضعيفاً شغوفاً  العبايس
 " بقوله:  حاله  (٩١١هـ/١٥٠٥م)  السيوطي  يصف  الندماء،  وجمالسة  والرقص 
واهنمك املعتمد يف اللهو واللذات واشتغل عن الرعية فكرهه الناس وأحبوا أخاه 
طلحة" (١١)؛ فتوىل أخوه املوفق(١٢)تدبري األمور (١٣)، مما ساعده يف القضاء عىل ثورة 

الزنج رغم مدهتا الطويلة وسيطرهتم عىل مناطق واسعة من الدولة االسالمية. 
    أعلن صاحب الزنج ثورته بخطبة: " ذكر فيها ما كان عليه من سوء احلال، وان 
اهللا قد استنقذهم من ذلك، وانه يريد أن يرفع أقدارهم ويملكهم العبيد واألموال 
واملنازل ويبلغ هبم أعىل األمور" (١٤)، وهذا تأكيد للجانب املادي ليطمع به النفوس، 
وألبس صاحب الزنج ثورته ثوباً دينياً ادعى فيه علم الغيب، والنسب اىل اإلمام عيل

 : قائالً ليكسب بذلك رشعية ورشفاً (١٥). فرد عليه اإلمام احلسن العسكري 
" صاحب الزنج ليس منا أهل البيت" (١٦). 

 -٢٥٥) من  األوىل:  الزمن،  حسب  مرحلتني،  عىل  الزنج  حرب  قسمت 
التقدم واالنتصارات للزنج(١٧)، إذ بدأت من  ٢٦٥هـ/٨٦٨-٨٧٨م) وهي حقبة 
البرصة حتى وصلت بوابات بغداد(١٨)، ثم امتدت هذه احلركة إىل البحرين جنوبا، 
واألهواز رشقا، وهكذا احتلوا األبلة، وعبادان، واألهواز، ورامهرمز. ساعدهم يف 

ذلك اضطراب شؤون الدولة العباسية، وقلة خربة جيوشها، وضعف قيادهتا(١٩). 
تفرغ  بعد  ٢٧٠هـ/٨٧٩-٨٨٣م   - ٢٦٦هـ  سنة  من  فتبدأ  الثانية:  املرحلة  أما 
املوفق  حلرهبم من األخطار القائمة هنا وهناك، فبعث بابنه أيب العباس أوالً، ثم حلق 
به سنة ٢٦٧هـ/٨٨٠م، وأخذت اهلزائم تتواىل عىل الزنج فسقطت مدهنم الواحدة 
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تلو األخر (٢٠)، واستمر املوفق يف قتاهلم عدة سنني حتى اضطرهم يف آخر األمر 
إىل االستسالم بعد حوايل مخس عرشة سنة من قيام ثورهتم يف سنة ٢٥٥هـ/٨٦٨م 
إىل سنة  ٢٧٠هـ/٨٨٣م، قتل فيها بضعة اآلالف، كام قتل صاحب الزنج نفسه، يف 
ابنه  العسكري، واختفاء  اإلمام احلسن  وفاة  الذي شهد  العبايس،  املعتمد  عهد 

اإلمام املهدي (عج) يف عام ٢٦٠هـ/٨٧٣م، كام أوضحنا (٢١). 
املبحث الثاين: أحداث خطبة( االسترشاف) ونصها

بعد وفاة النبي األكرم  تسارعت االحداث، ووقعت االمة يف أخطاء كبرية
ا عىل  ا كبريً فت مسار املرتكزات التي جاء هبا اإلسالم، وهذا ما انعكس انعكاسً حرّ
إصالح الوضع القائم  واحلفاظ  واقع الدولة اإلسالمية، وقد حاول اإلمام عيل
باإلخبار  وثالثة  باحلرب   وأخر بالنصح  فتارة  اجتاه،  من  أكثر  يف  اإلسالم  عىل 
باملستقبل، وما سيجري من أحداث وفتن، وما هيمنا يف موضوع البحث إخباره عن 

فتنة كبرية وقع فيها املجتمع اإلسالمي. 
توضح لنا موقفه منها، وهذا يعد   إن تلك االخبار التي نقلت عن اإلمام عيل
ا تأسيسيًا  ا للعباد أن يعوا طبيعة كل حدث حني وقوعه، وهو بذلك يضع لنا نصًّ ارشادً
لكل حدث، ويرتك للناس اختيار املواقف، ومن تلك االخبار حديثه يف إحد خطبه 
عن فتنة كبرية يقع فيها املجتمع االسالمي، وهذا اإلخبار عن بعض الفتن يدل عىل 
تأثريها وأثرها الكبري يف املسلمني، إذ أخرب اإلمام عيل عن ثورة الزنج قبل وقوعها 
بثالثة قرون، حتى قال له قائل: " لقد أعطيت يا أمري املؤمنني علم الغيب. فقال له 
اإلمام:  ليس هو بعلم غيب، وانام هو تعلَّم من ذي علم، وإنام علم الغيب علم الساعة" 

(٢٢) يشري إىل أن النبي  أخربه به، والنبي أخذه من الوحي ( ٢٣). 
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ملا انتهت حرب اجلمل سنة ٣٦هـ وفتحت البرصة: " أمر منادياً أن ينادي يف 
أهل البرصة أن الصالة جامعة لثالثة أيام. . . فلام كان اليوم الذي اجتمعوا فيه 
خرج فصىل بالناس الغداة يف املسجد اجلامع. . . ثم قال: يا أهل البرصة. . . 
كأين أنظر إىل قريتكم هذه وقد طبقها املاء حتى ما ير منها إال رشف املسجد 

كأنه جؤجؤ طري يف جلة بحر. 
ا  يَ ذلك؟  يكون  ومتى  املؤمنني  أمري  يا  له:  فقال  قيس(٢٤)  بن  األحنف  إليه  فقام 
مٍ  ةُ جلُُ عَ قَ عْ بٌ - والَ قَ بَارٌ والَ جلََ ونُ لَه غُ ي الَ يَكُ يْشِ - الَّذِ ارَ بِاجلَْ دْ سَ أَينِّ بِه وقَ نَفُ كَ أَحْ
لٌ  يْ الَ - وَ ، ثُمَّ قَ امِ امُ النَّعَ دَ َا أَقْ أَهنَّ مْ - كَ هِ امِ دَ ضَ بِأَقْ ونَ األَرْ ثِريُ يْلٍ - يُ ةُ خَ مَ ْحَ والَ محَ
اطِيمُ  رَ ورِ - وخَ ةِ النُّسُ نِحَ أَجْ ةٌ كَ نِحَ ا أَجْ ةِ - الَّتِي هلََ فَ رَ خْ ورِ املُْزَ ةِ والدُّ رَ امِ مُ الْعَ كِكُ كَ لِسِ

 .(٢٥) " مْ ائِبُهُ دُ غَ قَ فْ مْ  والَ يُ تِيلُهُ بُ قَ نْدَ ينَ الَ يُ نْ أُولَئِكَ الَّذِ ةِ - مِ يَلَ اطِيمِ الْفِ رَ خَ كَ
صاحب  إىل  بذلك  يومئ   "  :بأنه اخلطبة  تلك  عن  الريض  الرشيف  قال 
الفقراء وكسب حقوقهم،  بدايتها لنرصة  انطلقت  التي  الثورة  تلك   ،(٢٦) الزنج" 
قلبت  التي  والعباسية  األموية  احلكومات  وجور  عليهم،  وقع  الذي  احليف  بعد 
 عيل  االمام  أن  من  الرغم  وعىل  فئاته،  بني  الطبقية  وأظهرت  املجتمع،  واقع 

والباحث  الفقراء،  وساند  احلق،  وحمور  الثورات،  ونارص  اإلصالح،  رائد  هو 
الباطل وتطالب باسرتداد احلقوق، إال  عن حقوقهم، ومؤيد لكل حركة ترفض 
وانترش هشيمها  البرصة  انطلقت من  فهي  الزنج خمتلف،  موقفه من  أن  نجد  أننا 
له  معركة  بأول  البرصة  ألهل  خطابه بدأ  لذلك  االسالمية،  الدولة  ارجاء  يف 
فيها (اجلمل)، بام سيقع من فتن أخر سيمرون هبا، وقد وصفها بعض املؤرخني 
ثورة(٢٧)، لكنها بواقع احلال بدأت ثورة وانتهت فتنة، وكان رئيسها عيل بن حممد 
قد خرج فاضالً بارعاً (٢٨)، وانتهى متمردا؛ لذلك نبّه اإلمام  من الوقوع فيها، 
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بَارٌ والَ  ونُ لَه غُ ي الَ يَكُ يْشِ - الَّذِ ارَ بِاجلَْ فوصف قومها هبذا الوصف، " كأين به سَ
قبل  أهل خيل وال جند من  يكونوا  مل  م  الزنج وجيشه، ألهنّ أي صاحب   " بٌ جلََ
حتّى يكون باألوصاف املشار إليها، بل هلم صفات ختتلف عن باقي اجليوش، " 
يثريون األرض"  أي الرتاب، الن أقدامهم تتصف باخلشونة كأهنا حوافر اخليل، 
 :وقيل كناية عن شدة وطئهم األرض ليالئم قوله: "  ال يكون له غبار"، وقوله
" كأهنا أقدام النعام"، إذ كانت أقدامهم يف األغلب قصارا عراضا منترشة الصدر 

مفرجات األصابع، فأشبهت أقدام النعام يف بعض تلك األوصاف، " وال جلب" 
أي الصوت. واحلمحمة: صوت الفرس دون الصهيل(٢٩). 

ا ملجتمع البرصة آنذاك وتصاميم البيوت  جيشهم، أعطى وصفً بعد أن وصف
التي كانوا يبنوهنا ويسكنوهنا؛ وهذا ما يوضح لنا طابع تركيب البيوت يف البرصة يف 
ةٌ  نِحَ أَجْ ا  هلََ الَّتِي  ةِ -  فَ رَ خْ املُْزَ ورِ  ةِ والدُّ رَ امِ الْعَ مُ  كِكُ كَ لِسِ لٌ  يْ وَ  " بقوله:  الوقت،  ذلك 

 .(٣٠) " ةِ يَلَ اطِيمِ الْفِ رَ خَ اطِيمُ كَ رَ ورِ - وخَ ةِ النُّسُ نِحَ أَجْ كَ
وبيوهتا  ا  وحماهلّ البرصة  لطرق  واخلراب  بالويل  إشعار  العامرة،  لسككم  ويل 
رة من اعتداءات الزنج، واستعار لدورها لفظ األجنحة، وأراد هبا  قة واملعمّ املزوّ
تي تعمل من األخشاب والبواري، بارزة عن السقوف وقايةً للمشارف  القطانيّات الَّ
واحليطان من آثار األمطار، وهى أشبه األشياء يف هيئتها وصورة وضعها بأجنحة 
تي تعمل  كبار الطري كالنسور، وكذلك استعار لفظ خراطيم الفيلة للميازيب الَّ
من اخلوص عىل شكل خرطوم الفيل، وتطىل بالقار يكون نحوا من مخسة أزرع أو 
أزيد يتدىل من السطوح حفظا للحيطان من أذ السيل، (٣١) هذا من جانب جمتمع 
ا لدهيم  ا متامسكً ا مستقرً ا مرتفً البرصة، الذي كام يبدو من هذا الوصف كان جمتمعً

دور مبنية بشكل جيد. 
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 : فرتكيبته االجتامعية خمتلفة بقوله ،أما جمتمع الزنج فله وصف آخر بكالمه
 .(٣٢) " مْ ائِبُهُ دُ غَ قَ فْ مْ - والَ يُ تِيلُهُ بُ قَ نْدَ ينَ الَ يُ نْ أُولَئِكَ الَّذِ " مِ

البأس  ة  بشدّ هلم  وصف  إنه  األوىل:  العبارة  هلذه  رشوحات  عدة  ظهرت  وقد 
د  قِ فُ من  عىل  يأسفون  وال  باملوت  يبالون  ال  م  وأهنّ والقتال  احلرب  عىل  واحلرص 
منهم (٣٣). إذ إن أغلبهم عبيد لدهاقني البرصة، ومل يكونوا ذوي زوجات وأوالد، 

وعوائل، أو قبائل، تنعاهم، بل كانوا عىل هيئة الشطار عزابا فال نادبة هلم (٣٤). 
وهذا يوضح قساوة العيش والشدة يف احلياة التي كانت يعيشوهنا، مما ولد هلم 
انتقامية  السلطات احلاكمة، لكن بطريقة  الروح املضحية للخالص من جور  هذه 
من باقي فئات املجتمع، وبشكل منحرف عن املسارات الثورية الصحيحة، وهذا ما 

سنوضحه يف السلوك الثوري لصاحب الزنج يف املبحث القادم. 
أما الرشح الثاين فقد ارتبط برتكيبتهم االجتامعية ومتاسكهم وجاء فيه: " كوهنم 
ينوح  أن  أو غري ذلك ممّن عادته  أو أخت  أُمّ  ال أصول هلم، وال أهل ألكثرهم من 
ويندب قتيله ويفتقد غائبه؛ لكون أكثرهم غرباء يف البرصة فمن قتل منهم ال يكون 

له من يندبه ومن غاب ال يكون له من يفتقده" (٣٥). 
وهذا الرأي يتامهى مع طبيعة حياة الزنج، وتداوهلم بني البيوت، واألعامل التي 
افريقيا  بالد  من  جلبوا  قد  يكونوا  قد  غرباء  وأهنم  العامة،  حياهتم  يف  هبا  يقومون 
زنجبار والصومال عن طريق جتارة الرقيق، أو أرس حروب، وشعورهم بالوالء 
لألمراض  وتعرضهم  بغداد،  يف   وتشرت تباع  سلعة  ألهنم  معدوم؛  ألسيادهم 
املتنوعة وال يوليهم أحد العناية واالهتامم(٣٦)، مما ولد عوامل نفسية مقيتة انعكست 
عىل سلوكهم احلريب واألخالقي عند قيام ثورهتم، فانحرفت عن مسارها احلقيقي 

واستغلت من قبل قائدهم. 
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كل  الرفيع،  ووضع  الوضيع  ورفع  آدم  بني  م  كرّ اإلسالم  أن  من  الرغم  فعىل 
ا من االنحرافات التي حدثت إبان احلكم األموي  ا كبريً حسب إيامنه، إال أن جزءً
والقبيلة  االجتامعية  املكانة  وفق  بل  اإليامنية،  القاعدة  تلك  وفق  تكن  مل  والعبايس 
ذهب  التي  املجتمع  يف  الطبقية  انجب  وهذا  احلكومات،  لتلك  والوالء  والقرب 
ليستغل  الزنج)  (صاحب  حممد  بن  عيل  فجاء  والفقراء،  الزنوج  هؤالء  ضحيتها 
قساوة ظروفهم املعيشية، ويستفز مشاعرهم باحلصول عىل احلقوق، والتمتع بنعيم 

احلياة كباقي فئات املجتمع. 
فيام جاء الرشح الثالث: ال يفقد غائبهم؛ لكثرهتم، وأنه إذا قتل منهم قتيل سد 
مسده غريه، (٣٧)؛ وهذا ما أدام زخم ثورهتم وانتشارها عىل مناطق واسعة من ارجاء 
ل مدهتا ألربعة عرش عاماً، فرغم قلة سالحهم وعدهتم يف  الدولة اإلسالمية، وطوّ

بداية تنظيمهم إال اهنم استطاعوا الصمود واالنتصار والتوسع. 
هذا هو النص الذي حتدث عن حال ثورة الزنج وصاحبها وجيشه، بعد انتهاء 
حرب اجلمل سنة ٣٦هـ يف البرصة، وهي أول حروب االمام فيها، وقد وصف 
حال املجتمع الذي يعيش يف البرصة، كام أن ثورة الزنج حدثت يف البرصة، وهذا ما 
يؤكد لنا الرتابط املكاين للنص مع وقوع االحداث، عىل الرغم  من اختالف الزمن. 

لثورة الزنج  املبحث الثالث: علل استرشاف االمام عيل
ثورة الزنج واحداثها، ووصفهم بالوصف الذي حتدثنا   استرشف االمام عيل
عنه يف املبحث السابق، وهذا االسترشاف قبل وقوعها بثالثة قرون، وهذا دليل عىل 
حجم احلدث املؤثر يف املجتمع االسالمي بكل تفاصيله، فرغم عداء الزنج للخالفة 
العباسية، والظلم الذي حلق باملجتمع، وسوء األحوال إبان احلكم العبايس، إال أن 

صاحب الزنج وجه من وجوه الفتنة التي وقع فيها الناس لعدة أسباب: 
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أوال: ادعاء النسب إىل آل أيب طالب
بي العقائدي  من املشكالت التي وقعت فيها الدولة اإلسالمية، هو االنتامء النَسَ
املبطن بأهداف شخصية بعيدة عن الدين، فادعاء قرب الشخص من ساللة النبي 
يعاين  عندما  السيام  الناس،  نفوس  يف  املؤثر  عمقه  له  هنجه،  عىل  يسري  وبأنه   ،
االستقرار،  عدم  بحالة  ويمر  القائمة،  احلكومات  من  واحليف  الظلم  من  املجتمع 
آل  أن  الفكرة  أصل  ألن  االتباع،  وكسب  الناس  استثارة  عىل  يساعد  االمر  وهذا 
هم دعاة الثورات اإلصالحية احلقيقية، وادعاء بعضهم ذلك يساعد عىل   البيت

انتشار ثورته وحتقيق مآربه. 
للحكومة  الناس  كره  مستغالً   عيل  االمام  اىل  نسبه  الزنج  صاحب  ادعى 
العباسية، وعداءها آلل حممد، ومالحقتهم، وزعم أنه هو عيل بن حممد بن أمحد 
(٣٨). ويؤكد ذلك العمري بأنه ليس طالبيا   بن عيسى بن زيد بن عيل بن احلسني
ففي كتابه املجدي يف انساب الطالبيني، وبعد تتبعه ألبناء عيل بن حممد بن أمحد بن 
اهللا، وعيل، واحلسني، وأمحد، وحييى، وزيد،  عبيد  أبناء هم:  عيسى عددهم سبعة 
وكان بطرسوس رجل يعرف باجلصاص يذكر أنه ولد  وحممد. ثم يكمل قائالً: " 
عيل بن حممد بن أمحد بن عيسى بن زيد العلوي البرصي صاحب الزنج، فلم يعرتف 
به حييى، ثم ان اجلصاص غرق، فقال سيف الدولة ليحيى هننيك موت اجلصاص 
الدعي، فرس حييى بذلك" (٣٩)، وهذا اجلصاص انتمى زورا بناءً عىل ادعاء صاحب 

الزنج؛ لذلك وصف بالدعي ورسّ حييى بموته. 
بعد ان نفى املسعودي وابن ايب احلديد والعمري انتامءه إىل آل أيب طالب، نجد 
تأكيدا من الطربي وابن االثري وعلبي بأنه هو: عيل بن حممد بن عبد الرحيم، الذي 
 ،(٤١) ورزنني  هال  يقال  قرية  من  بالري  ولد  القيس(٤٠)،  عبد  قبيلة  إىل  نسبه  يرجع 

ويكنى بالربقعي؛ ألنه كان يمشى متربقعا(٤٢). 
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وانتسب   " بقوله:  العلويني  إىل  انتامئه  عدم  فيه  يؤكد  للطربي  آخر  نص  ويف 
بعد  احلسني،  بن  عيل  بن  زيد  بن  حممد  بن  حممد  إىل  األيام  هذه  يف  الزنج  صاحب 
انتسابه الذي كان إىل أمحد بن عيسى بن زيد وذلك ألنه بعد إخرابه البرصة جاء إليه 
مجاعة من العلوية الذين كانوا بالبرصة، وأتاه فيمن أتاه منهم قوم من ولد أمحد بن 
عيسى بن زيد، يف مجاعة من نسائهم وحرمهم، فلام خافهم ترك االنتساب إىل أمحد 
بن عيسى، وانتسب إىل حممد بن حممد بن زيد. . . وهو كاذب الن االمجاع واقع عىل 
أن حييى بن زيد مات ومل يعقب ومل يولد له إال بنت واحدة ماتت، وهي ترضع" (٤٣). 
ونحن نرجح انتامءه لعبد القيس، ال سيام وأن اإلمام احلسن العسكري  قد 
نفى ادعاءه إىل آل أيب طالب  نسباً وعمالً، عندما سأله عنه أحد اتباعه ابان قيام 
ثورة الزنج؛ ألن امره اشتبه عىل الناس واصبح وجه من وجوه الفتنة التي وقع فيها 

املجتمع فأجاب : " صاحب الزنج ليس منا أهل البيت" (٤٤). 
منه، وهو موقف يطابق  وهذا القول يقدر لنا موقف اإلمام احلسن العسكري

من هذه الثورة.   موقف جده االمام عيل
احلسني(٤٥) أبو  عمر  بن  حييى  أنه  ادعى  بل  ذكرناه،  ما  عىل  انتامؤه  يتوقف  ومل 
املقتول بناحية الكوفة يف أيام املستعني، وخدع الناس، واجتمعوا حوله، فزحف هبم 
إىل البحرين، بموضع يقال له الردم، خرس فيه املعركة الكبرية التي وقعت مع اهله، 

ا فتفرقت عنه العرب (٤٦).  قتلوا فيها قتالً ذريعً
وقد ذكر املسعودي: أن أفعال عيل بن حممد صاحب الزنج، تدل عىل أنه مل يكن 
طالبيًا، وتصدق ما رمى به من دعوته يف النسب يف قتل النساء واألطفال وغريهم، 

من مل يكن له دور يف ما آل إليه حال املجتمع (٤٧). 
وقال ابن أيب احلديد: وأكثر الناس يقدحون يف نسبه السيام الطالبيون ومجهور 

النسابني (٤٨). 
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بالبرصة يف زمانه  الذي خرج  الزنج هو  صاحب   " إياه:  يقول املجليس واصفا 
وادعى أنه من العلويني وغلب عليها وقتل ما ال حيىص من الناس، فنفاه عن أهل 
(٤٩)، وأكثر الناس يقولون انه دعي  وكان منفيا عنهم نسبا ومذهبا وعمال"  البيت

آل أيب طالب (٥٠). 
اتفق املؤرخون والشارحون عىل أن صاحب الزنج مل يكن علوياً وطالبياً، ونحن 
أوردنا تلك األقوال إليضاح أمره من الفريقني، وبعد البحث يف نسبه تبني أنه من 
القيس، لكن أمه من بني أسد بن خزيمة جدها محد بن حكيم األسدي، من  عبد 
بن عبد  عىل هشام   بن احلسني  بن عيل  زيد  اخلارجني مع  الكوفة، وأحد  أهل 
امللك، فلام استشهد زيد، هرب فلحق بالري وجاء إىل القرية التي يقال هلا ورزنني، 

فأقام هبا مدة، وهبذه القرية ولد عيل بن حممد صاحب الزنج، وهبا نشأ (٥١). 
ثانيا: ادعاء العلم والغيب

، ليحيل نسبه   أراد صاحب الزنج أن يستغل قرب جد أمه من زيد بن عيل 
بل  االدعاء،  ذلك  عند  يتوقف  ومل  الثورية.  مآربه  لتحقيق  طالبي  بأنه  ويدعي  إليه 
دعم ادعاءه بدعو علمه الغيب، وله كرامات ومعاجز، وانه عىل هنج آل أيب طالب 
يف معرفة جواهر األمور، فذكر عنه أنه كان يقول: " أوتيت يف تلك األيام آيات من 
آيات إمامتي، منها أنى لقيت سورا من القرآن مل أكن أحفظها، فجر هبا لساين يف 
ساعة واحدة منها"  سبحان"  و"  الكهف"  و"  صاد"، ومنها أنى ألقيت نفيس عىل 
فرايش، وجعلت أفكر يف املوضع الذي أقصد له، وأجعل مقامي به إذا نبت البادية 
واتصل  ورعدت،  فربقت  سحابة،  فأظلتني  أهلها،  طاعة  بسوء  ذرعا  وضقت  يب. 
ألصحايب  فقلت  البرصة،  اقصد  يل:  فقيل  فخوطبت  بسمعي،  منها  الرعد  صوت 

وهم يكتنفونني: إين أمرت بصوت من هذا الرعد باملصري إىل البرصة" (٥٢). 
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وعند بداية ثورته يف شوال سنة ٢٥٤ هـ وهو عىل أبواب سيطرته عىل البرصة 
فشل يف حماولته ذاهبا نحو بغداد يستميل األنصار ثم عاد إىل البرصة سنة ٢٥٧هـ 
ادعى قائالً: " هنضت ليلة إىل الصالة وأخذت يف الدعاء والترضع، فخوطبت بأن 
قيل يل: قد أظلك فتح عظيم، فالتفت فلم ألبث أن طلعت املراكب، فنهض أصحايب 
الرقيق،  فيها من  ما  يلبثوا أن حووها، وقتلوا مقاتلتها، وسبوا  فلم  إليها يف شذاهتا 
أيام  ثالثة  أصحايب  ذلك  فأهنبت  قدرها  يعرف  وال  حتىص،  ال  أمواال  منها  وغنموا 

وأمرت بام بقي منها فحيز يل" (٥٣). 
وذكر حممد بن احلسن بن سهل(٥٤) سمعته يقول: " اجتهدت يف الدعاء عىل أهل 
البرصة  إنام  تعجيل خراهبا، فخوطبت وقيل يل:  تعاىل يف  اهللا  إىل  وابتهلت  البرصة، 
خبزه تأكلها من جوانبها، فإذا انكرس نصف الرغيف خربت البرصة. فأولت انكسار 
أمر أهل  الليايل، وما أخلق  املتوقع يف هذه  القمر  بانكساف نصف  الرغيف  نصف 

البرص أن يكون بعده" (٥٥). 
أهلها  وقتلوا  البرصة  استباحوا  قد  أصحابه  أن  بلغه  ملا  ذلك  من  أبعد  وذهب 
فيه  دخل  الذي  اليوم  غداة  يف  البرصة  أهل  عىل  دعوت   " بقوله:  الناس  ورشدوا 
أصحايب إليها واجتهدت يف الدعاء، وسجدت وجعلت أدعو يف سجودي، فرفعت 
إىل البرصة فرأيتها ورأيت أصحايب يقاتلون فيها، ورأيت بني السامء واألرض رجال 
بسامراء،  اخلراج  ديوان  املتويل كان لالستخراج يف  املعلوف  واقفا يف صورة جعفر 
وهو قائم قد خفض يده اليرس، ورفع يده اليمنى، يريد قلب البرصة فعلمت أن 
هذا  بلغوا  ما  ذلك  تولوا  أصحايب  كان  ولو  أصحايب،  دون  إخراهبا  تولت  املالئكة 
االمر العظيم الذي حيكى عنها، ولكن اهللا تعاىل نرصين باملالئكة، وأيدين يف حرويب، 

وثبت هبم من ضعف قلبه من أصحايب" (٥٦). 
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وكان عند نزوله يف املكان الذي حيتله ويقيم به، يزعم أنه تظهر له آيات كام فعله 
عند وصوله بغداد، عىل غرار ما فعله يف البرصة، إذ ادعى بأنه: " عرف ما يف ضامئر 
أصحابه، وما يفعله كل واحد منهم، وأنه سأل ربه أن يعلمه حقيقة أمور كانت يف 

نفسه، فرأ كتابا يكتب له عىل حائط، وال ير شخص كاتبه" (٥٧). 
ودعم ادعاءه املزيف من رجل هيودي كتايب جاء إليه فقبل يده وسجد له أمام 
يف  صفته  جيد  أنه  اليهودي  فزعم  عنها،  فأجابه  كثرية،  مسائل  عن  وسأله  الناس 
التوراة، وأنه ير القتال معه، وسأله عن عالمات يف يده وجسده ذكر أهنا مذكورة 

يف الكتب، فأقام معه ودعم ثورته (٥٨). 
ثالثا: االسلوب العقائدي

يبدو مما تقدم أن صاحب الزنج متغري العقائد حسب طبيعة املوقف الذي يتالءم 
املبطنة،  احلركات  دعاة  من  أنه  إىل  تذهب  عنه  الواردة  فالنصوص  ثورته  وحركة 
واملتغرية، التي تظهر شيئا وختفي شيئا، وادعاؤه النسب إىل آل أيب طالب هو خري 
دليل، كام أن ادعاءه العلم بالغيب، فيه الكثري من املبالغات، حتى وصل األمر"  أن 
من الناس من يطعن يف دينه ويرميه بالزندقة واالحلاد، وهذا هو الظاهر من أمره، ألنه 

كان متشاغال يف بدايته بالتنجيم والسحر واإلصطرالبات" (٥٩). 
إىل  وصوله  فعند  اخلوارج  مذهب  اتباعه  هو  عقيدته  حول  خيفيه  كان  الذي  أن  غري 
البرصة سنة ٢٥٤هـ البرصة، انضم اليه عيل بن أبان املهلبي وأخواه حممد وخليل، وهؤالء 
من أحفاد أحد قادة اخلوارج املهلب بن أيب صفرة (٦٠)، واصبحوا قادة يف ثورته وانتهكوا 
احلرث والنسل واتبعوا أسلوب اخلوارج يف تعسفهم ضد الطوائف األخر، " بسفك 
واألموال،  الفروج  واستحالل  واألمصار،  البلدان،  وإخراب  املحارم،  وانتهاك  الدماء، 
النساء  قتل  يف  افعاله  وأن   .(٦١) واإلمامة"  النبوة  من  أهال  له  اهللا  جيعله  مل  ما  وانتحال 
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واألطفال والشيوخ وغريهم ممن ال يستحق القتل يشهد بانتامئه إىل عقيدة اخلوارج (٦٢). 
بي له اخلراج، ونفذ فيهم حكمه، لكن  أما يف البحرين، فقد أحلَّوه حمل نبي، وجُ
اء، ونزل عىل قوم يقال هلم بنو  رفضه مجاعة منهم و واجهوه، فانتقل عنهم إىل األحسّ
س من بنى سعد بن متيم، ويف صحبته مجاعة من مؤيديه من البحرين، منهم حييى  الشامّ
بن حممد األزرق البحراين، وهو أحد قادته، (٦٣)ومن أحفاد نافع بن األزرق(ت٦٥هـ) 
الوقائع،  الزنج  صاحب  مع  حييى  فشهد  اخلوارج،  إليه  تنسب  الذي  اخلوارج  زعيم 
البرصة،  ودخل  منهم،  كثريا  وقتل  فهزمهم  البرصيني،  ضد  وقتاالً  معارك  وخاض 

فنهب وأحرق وبغى، فأقامه صاحب الزنج أمريا عليها، و واله قيادة جيشه (٦٤). 
 ان هذا االسلوب شجع الزنج يف التقدم والسيطرة عىل مناطق واسعة ومهمة من 
أرجاء الدولة اإلسالمية السيام املناطق القريبة من مقر اخلالفة العباسية يف بغداد، 
أنه  املسعودي (ت  ٣٤٦ هـ)  لنا  العقيدة يروي  ومما يكشف استمرارهم عىل هذه 
ال إله إال اهللا واهللا أكرب، اهللا أكرب ال حكم إال هللا،  خطب مرة، فقال يف أول خطبته: " 

وكان ير الذنوب كلها رشكا" (٦٥) كام تفعل اخلوارج(٦٦). 
صاحب  حممد  بن  لعيل  وخيطب  اجلمعة  الناس  يؤم  املهلبي  أبان  بن  عيل  وكان 
يف   الزنج، ويف خطبته يرتحم عىل أبى بكر وعمر، ومل يذكر عثامن وال اإلمام عيل
خطبته، ويلعن أبا موسى األشعري، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أيب سفيان، 

وهذا يؤكد ما ذكرناه بأنه عىل عقيدة اخلوارج (٦٧). 
قال املسعودي: وكان ينادي عىل املرأة من ولد احلسن واحلسني والعباس وغريهم 
من ولد هاشم وقريش وغريهم من سائر العرب وأبناء الناس، تباع اجلارية منهم 
ابنة فالن الفالين، لكل زنجي منهم  بالدرمهني والثالثة ويناد عليها بنسبها هذه 
ويؤكد  طالب  أيب  آل  اىل  انتامءه  خيالف  وهذا  والثالثون(٦٨)،  والعرشون،  العرشة، 
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انتامءه لعقيدة اخلوارج التي تتبع هذه األساليب مع املسلمني. 
الطالبية ليكسب ثورته الصفة  الثورية  النزعة  الزنج االستفادة من  حاول صاحب 
العام وحيشد األنصار واألتباع من  الرأي  العقائدية والرشعية، وبذلك يكسب نرصة 
خمتلف الطوائف املترضرة من احلكم العبايس، لكن بأسلوب اخلوارج وتنفيذهم، وهذا 
من املؤثرات اخلطرية عىل واقع الثورات اخلارجة واملنفذة وفق املسار الثوري الصحيح. 
من ثورة  ر اإلمام عيل وخلطورة هذا االدعاء عىل الثورات اإلصالحية، حذّ
تتهيأ  الدولة اإلسالمية، واهنم قد  الكبري عىل واقع  أثرهم  الزنج، كام ان للخوارج 
ما هو إال جزء   هلم الظروف وخيرجون يف أي وقت، وهذا االسترشاف لإلمام
املجتمع  واقع  عىل  تكون  ما  أخطر  وهي  والباطل،  احلق  بني  األبدية  املواجهة  من 
اإلسالمي؛ ألهنا تأيت بثوب عقائدي وديني يذهب ضحيته الكثري من الطرفني سواء 
كان املواجه هلم، أو اجلاهل املؤيد الذي جترفه أفكارهم أو مصاحله الشخصية، بغض 
النظر عن احلكومة العباسية التعسفية وسوء أحوال الدولة واالضطرابات التي كان 
يعيشها املجتمع إبان حكمها، فكل ذلك ال يربر ثورته هبذه الطريقة التي تزيد من 

سوء األحوال وعدم االستقرار يف املجتمع اإلسالمي. 
رابعا: االسلوب الثوري 

العباسية،  احلكومات  جور  من  الفقراء  النقاذ  بالدعوة  ثورته  الزنج  صاحب  بدأ 
وانتشاهلم من حياة البؤس والشقاء، حيث ناد بتحرير العبيد وختليصهم من الرق، 
هددوا  بحيث  الوالء،  له  أخلصوا  وهؤالء  وعدهم،  ما  التباعه  الرجل  وىف  وفعالً 
تناقضه يف  الكثرية، لكن  اهلزائم  العباسيني  العباسية، وأحلقوا بجيوش  الدولة  حدود 
إال  العبيد  حترير  يف  دعواه  من  بالرغم  فهو  املوقف  وقلب  عليه،  الناس  أسخط  املبدأ 
أن املوقف انقلب، فوقع االحرار أرس بأيدي العبيد. وحتولت ثورته إىل تيار جارف 
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فتك يف املجتمع، واصبحت مظهرا من مظاهر العنف والغدر، بل أهنا تيار عارم هددت 
الدولة العباسية الضعيفة، وجعلت نفوس املسلمني يف خطر، وأن املجازر التي ارتكبها 
الذين  القتىل  بعدد  إحصائية  أقل  ان  قيل:  حتى  إحصاؤها،  يمكن  ال  الزنج  صاحب 

ذهبوا ضحية أطامع صاحب الزنج واتباعه تقدر بنصف مليون ضحية (٦٩). 
إن دعوة صاحب الزنج باالنقاذ، وان يرفع شاهنم ويملكهم السادة الذين كانوا 
حدب  كل  من  حوله  جيتمعون  الفقراء  جعل  وضياعهم،  أمواهلم  مع  يملكوهنم 
وصوب حتى ألَّف منهم جيشا عظيام، بدأ هذا اجليش حيقق مآربه ويسيطر عىل مناطق 
الدولة اإلسالمية الواحدة تلو األخر، لكن بطريقة ابعد ما تكون عن مثل اجليش 
إذ   ،عيل واالمام    النبي  هلا  أسس  التي  وثوابته  واخالقه،  وقيمه،  اإلسالمي 
كان يأمر بقتل األرس، وجيمع الرؤوس معه، وينقلها من منزل إىل منزل، وينصبها 
أمامه إذا نزل، وأوقع اهليبة والرهبة يف صدور الناس بكثرة القتىل، وقلة العفو، وعىل 

اخلصوص املأسورين، فإنه كان يرضب أعناقهم وال يستبقي منهم أحدا (٧٠). 
٥٠٠ منهم  واحد  كل  جيلدوا  أن  عبيدهم  يأمر  املرتفني  بالسادة  ظفر  إذا  وكان 
جلدة، وكان يأرس العربيات، ويبيع الواحدة منهن بدرمهني أو ثالثة، ويعطي العديد 

منهن خلدمة الزنجي (٧١). 
ورغم دعواه لإلصالح، ابان ثورته، انترشت املجاعة وحل اخلوف بني الناس، 
أسلوبه  نتيجة  الناس،  من  قتيل  ألف  ثالثمئة  بالبرصة  واحدة  وقعة  يف  ذهب  فقد 
إذ  والظلم،  والترشد  اجلوع  ويالت  القوا  القتل،  من  سلموا  والذين  هذا،  الثوري 
وإذا  أفنوها،  حتى  ليأكلوها  والفئران  الكالب  فيأخذون  بالليل،  خيرجون  كانوا 
حرضت الوفاة ألحدهم قطعوه وأكلوا حلمه قبل أن خترج الروح من جسده، وقيل: 
إن امرأة كانت يف حال النزع واالحتضار، وعندها أختها تنتظر موهتا لتأكلها، ولكن 
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الرأس،  إال  أبقوا ألختها  وما  وأكلوها،  أن متوت، وقطعوها  قبل  ابتدروها  اجلياع 
ومثل هذه احلوادث كثري (٧٢). 

هذا العمل مل يأت اعتباطا بل، نتيجة مترس قادته ذوي األصول اخلارجية عيل 
القتل  من  الطريقة  هذه  عىل  األزرق،  حممد  بن  وحييى  وأخويه،  املهلبي،  ابان  بن 
باحلياد فمصريه  أو  أما من خيالفهم  قريبهم يرتكوه وشانه،  والسيطرة، فمن جيدوه 
اإلبادة، ويف إحد معاركه دعا عيل بن ابان، من كان من آل املهلب فليدخل دار 
إبراهيم بن حييى املهلبي لينجو بنفسه، فدخلت مجاعة منهم، وأغلق عليهم الباب، 
ثم قيل للزنج: اقتلوا الناس، وال تبقوا منهم أحدا، فقتلوا الكثري، دون ان يمسوا 
أحدا من آل املهلب. (٧٣) وهذا يدلل عىل تأثري اجلانب القبيل يف سلوكهم العسكري. 
جراء تلك احلادثة قام صاحب الزنج بإزاحة عيل بن ابان من قيادة جيش الزنج 
يف البرصة، وأقر مكانه حييى بن حممد االزرق؛ لشدته يف سفك الدماء(٧٤)، وكتب 
إىل االزرق: " يأمره بإظهار الكف ليسكن الناس، ويظهر املستخفي، ومن قد عرف 
أمواهلم،  من  وأخفوه  دفعوه  ما  عىل  بالداللة  فليأخذوا  ظهر  فإذا  والثروة،  باليسار 
ففعل حييى بن حممد ذلك، وكان ال خيلو يف اليوم من األيام من مجاعة يؤتى هبم، فمن 
باليسار استنزف ما عنده ثم قتله، ومن ظهرت له خلته عاجله بالقتل  عرف منهم 

حتى مل يدع أحدا ظهر له إال قتله" (٧٥). 
التي  اخلارجية،  العقيدة  عدة عوامل هي  مبتنى عىل  الثوري  األسلوب  هذا  ان 
الدين يف حترير املسلمني من الظلم، وقسمت املجتمع إىل فئات  أساءت استخدام 
اء  جرّ العاطفة  يف  تعمل  التي  العسكرية  والعقيدة  الفئات،  لتلك  العداء  ونصبت 
تكوين جيش من العبيد ذي سلوك انتقامي من طبقات املجتمع املختلفة، أما العامل 
الثالث فمرتبط بالدولة العباسية الضعيفة التي كان يغمرها الفساد وفتح األبواب 
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عىل مرصاعيه أمام ذلك السلوك فوقع املجتمع اإلسالمي بفتنة كبرية ومؤثرة عىل 
خمتلف املستويات. 

من  كانت  وقوعها،  قبل    عيل  اإلمام  هبا  أخرب  التي  االحداث  تلك  ان 
الدين  أهداف  عن  وبعيدة  اإلسالمي،  باملجتمع  عصفت  التي  الكبرية  املشكالت 
االسالمي الواضحة واملحددة، التي تكون عامالً ودافعاً يف الثورات احلقة، إذ كان 
عندما يدخل معركة حيدد أهدافها ويوضحها ألصحابه قبل أن خيوضها، ولقد  

إن املسلم أخو املسلم، ال تنابذوا وال ختاذلوا، فإن رشائع   " قال يف معركة صفني: 
الدين واحدة وسبله قاصدة، من أخذ هبا حلق، ومن تركها مرق، ومن فارقها حمق. 
إذا نطق. نحن  بالكذاب  إذا وعد، وال  إذا اؤمتن وال باملخلف  ليس املسلم باخلائن 
أهل بيت الرمحة، وقولنا الصدق، ومن فعالنا القصد، ومنا خاتم النبيني، وفينا قادة 
اإلسالم، ومنا قراء الكتاب، ندعوكم إىل اهللا وإىل رسوله، وإىل جهاد عدوه، والشدة 
البيت، وصيام شهر  الزكاة، وحج  وإيتاء  الصالة  وإقام  وابتغاء رضوانه،  أمره،  يف 

رمضان، وتوفري الفيئ ألهله" (٧٦). 
النهروان، وهم  معركة  إىل معسكرهم  يف  عندما خرج  للخوارج،   وقوله   
مرصون عىل إنكار خالفته: " ولكنا إنّام نقاتل إخواننا يف اإلسالم عىل ما دخل فيه 
من الزيغ واالعوجاج، والشبهة والتأويل، فإذا أطمعنا يف خصلة يلمّ اهللا هبا شعثنا، 

ونتدانى هبا إىل البقية فيام بيننا، رغبنا فيها، وأمسكنا عام سواها" (٧٧). 
كان يقدم مصلحة اإلسالم فوق كل يشء، وحتقيق أهدافه أهم   إن اإلمام عيل
من أي هدف، وال جيامل وال هيادن عىل حساب مصلحة الدين واملجتمع، فهو إذا 
كان صارماً مع أعداء اإلسالم من الكفار، فإنه مل يلن قط أمام الذين حاولوا استثامر 
الدين ملصلحة شهواهتم، ولذلك حارب املنحرفني الذين أرادوا حتويل اإلسالم إىل 
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ملك عضوض بالعزم نفسه الذي قاتل فيه الكافرين. وباجليش نفسه الذي حيمل 
األهداف الثابتة التي يقاتل حتت راية احلق، دون شكّ فيها (٧٨). 

الثورية واملعارك اإلصالحية، ال نجد  التأسيسية لألساليب  النصوص  أن هذه 
هلا حيزاً يف ثورة صاحب الزنج الذي ناد بثورته إلنقاذ الفقراء، وجاء بأسلوب 
ثوري مقيت قوامه الظلم والقتل والترشيد واحلرق، وأوقع املجتمع يف فتنة كبرية 
استمرت أربعة عرش عاما، رغم ادعاء نسبه إىل آل أيب طالب، لكن سبقه االمام عيل

، وحذر منه املسلمون وأشار اىل فتنته التي عصفت يف املجتمع اإلسالمي. 
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اخلامتة
احلمد هللا رب العاملني عىل إمتام نعمته، وكثري عطائه، والصالة والسالم عىل سيدنا 
حممد وآله الطيبني الطاهرين املنتجبني، فقد أمتمنا بحثنا املوسوم: ( االسترشاف يف 
ثورة الزنج( ٢٥٥هـ/٨٦٨م - ٢٧٠هـ/٨٨٣م ) انموذجاً )،  خطب اإلمام عيل

وتوصلنا إىل جمموعة من النتائج: 
ثورة الزنج، قبل وقوعها قبل ثالثة قرون؛ ألهنا من  ١ـ استرشف اإلمام عيل

الفتن الكبرية، وهلا أثر يف املجتمع اإلسالمي. 
عن ثورة الزنج بعد انتهاء حرب اجلمل سنة ٣٦هـ يف   ٢- جاء حديث االمام عيل
يف البرصة، كام أن ثورة الزنج حدثت يف البرصة،   البرصة، وهي أول حروب االمام

وهذا ما يؤكد لنا الرتابط املكاين للحديث مع وقوع احلدث رغم اختالف الزمن.
خرج  قد  حممد  بن  عيل  ورئيسها  فتنة،  وانتهت  ثورة  بدأت  الزنج  ثورة  ان   -٣

فاضالً، وانتهى متمردا قاتالً. 
٤- استمرت أربعة عرش عاماً وانترش هشيمها بمختلف ارجاء الدولة اإلسالمية؛ 

لذلك كان تأثريها كبرياً من الناحية الزمكانية. 
٥- حاول صاحب الزنج ان  يكسب ثورته الصفة الرشعية؛ من خالل حماولته 
قرب  باستغالل  وذلك  اجلور،  حكام  ضد  الطالبية  الثورات  ضمن  ثورته  ادراج 
ليحيل نسبه ويدعي بأنه طالبي، ومل يتوقف عند ذلك  جد أمه من زيد بن عيل
االدعاء، بل دعم ادعاءه بعلمه الغيب، وله كرامات ومعاجز، وانه عىل هنج آل أيب 

طالب يف معرفة جواهر األمور. 
الثوري  األسلوب  ناحية  من  اخلوارج؛  تنفيذ  من  كانت  الزنج  ثورة  إن   -٦

والعقائدي. 
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 . ٧- إن صاحب الزنج مل يكن من آل أيب طالب
٨- إن صاحب الزنج متلون العقائد حسب ما يمليه عليه املوقف واملكان. 

٩-أسلوب ثورة الزنج بعيد عن القيم اإلسالمية، وثوابتها التي أسس هلا النبي 
، واالمام عيل ، إذ كانوا يقتلون األرس، وجيمعون الرؤوس، وينقلوهنا من 
منزل إىل منزل، وينصبوهنا أمامهم إذا نزلوا؛ إليقاع اهليبة والرهبة يف صدور الناس. 
 ١٠- إن ثورة الزنج كلمة حق يراد هبا باطل، وهذا ما حذر منه االمام عيل

بموقفه من اخلوارج، وحذر من ثورة الزنج بخطبته. 
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هوامش البحث
١) الطربي، تاريخ الطربي، ج٧، ص٥٤٣؛ املسعودي، مروج الذهب، ج٤، ص١١؛ ابن األثري، 

الكامل يف التاريخ، ج٧، ص٢٠٥.  
مروج  املسعودي،  ص٣٢٧؛   ،الكرب اهلداية  اخلصيبي،  ص٥٠٣؛  ج١،  الكايف،  الكليني،   (٢

الذهب، ج٤، ص١١٢؛ املفيد، اإلرشاد، ص٣١٣.  
امحد  العباس  أبو  العباسية  باخلالفة  بويع  الصغر عام (٢٦٠هـ/٨٧٣م)  الغيبة  قبيل وقوع   (٣
بن املتوكل عىل اهللا بن املعتصم امللقب باملعتمد، الذي ولد بسامراء عام ٢٢٩هـ/٨٤٣م. وبويع 
باخلالفة سنة ٢٥٦هـ /٨٧٠م، ومل يزل خليفة حتى مات مبطوناً سنة ٢٧٩هـ /٨٩٢م. فكانت 
مدة خالفته ٢٣عاماً وستة أيام. ابن قتيبة، ص٣٩٤؛ اليعقويب، ج٢، ص٥٠٧؛ املسعودي، مروح 

الذهب ومعادن اجلوهر، ج٤، ص١٣١. علبي، ثورة الزنج وقائدها عيل بن حممد، ص١٨٣.  
مروج  املسعودي،  ص٣٢٧؛   ،الكرب اهلداية  اخلصيبي،  ص٥٠٣؛  ج١،  الكايف،  الكليني،   (٤

الذهب، ج٤، ص١١٢؛ املفيد، اإلرشاد، ج٢، ص٣١٣.  
٥)  الطويس، الغيبة، ص٣٥٩.  

٦)  الطربي، تاريخ الطربي، ج٨، ص١٦٤؛ املسعودي، مروج الذهب، ج٤، ص١١١. 
٧) الطربي، تاريخ الطربي، ج٧، ص٥٤٣؛ ابن األثري، الكامل، ج٧، ص٢٠٥؛ ابن كثري، البداية 

والنهاية، ج١١، ص٢٣؛ الدوري، دراسات يف العصور العباسية املتأخرة، ط١٠، ص٦٣.  
ثورة  علبي،  ص٢٠٦؛  ج٧،  الكامل،  األثري،  ابن  ص٥٤٣؛  ج٧،  الطربي،  تاريخ  الطربي،   (٨

الزنج، ص٥٠.  
٩)  الطربي، تاريخ الطربي، ج٧، ص٥٤٣؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج٧، ص٢٠٥؛ ابن 

كثري، البداية والنهاية، ج١١، ص٢٤. 
١٠) ينظر: علبي، ثورة الزنج، ص١٢٥-١٧٤.  

١١)  السيوطي، تاريخ اخللفاء، ص٣٦٣.  
١٢) بسبب التنافس واخلالف بني القادة االتراك داخل الدولة العباسية، طلبوا من املعتمد أن يتوىل 
أمر اجليش احد إخوته وال يرأسهم احد منهم. يف وقت تعاظم أمر صاحب الزنج، فاضطر املعتمد 
يف صفر من سنة ٢٥٧هـ/٨٧٠م إىل تولية أخيه طلحة بن املتوكل (املوفق) وطلب إليه تدبري البالد 
الرشقية، واختص ابنه جعفر بتدبري البالد الغربية. السيوطي، تاريخ اخللفاء، ص٣٦٣. حسن، 
تاريخ اإلسالم السيايس والديني والثقايف واالجتامعي، ج٣، ص١٩؛ اخلرضي، الدولة العباسية، 

ص٢٧٨؛ علبي، ثورة الزنج وقائدها عيل بن حممد، ص١٨٣.  
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السلطاين،  اآلداب  الفخري يف  الطقطقا،  ابن  الذهب، ج٤، ص١٣١؛  املسعودي، مروج    (١٣
ص٢٥٠.  

١٤) الطربي، تاريخ الطربي، ج٧، ص٥٤٧؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج٧، ص٢٠٩.  
١٥) ينظر، علبي، ثورة الزنج، ص٨٦-٩٩.  

ص٦٤٥؛  ج٧،  املعاجز،  مدينة  البحراين،  ص٥٢٩؛  ج٣،  املناقب،  آشوب،  شهر  ابن    (١٦
املجليس، بحار األنوار، ح٦٣، ص١٩٧.  

١٧)  الدوري، دراسات، ص٦٨-٦٩؛ علبي، ثورة الزنج، ص٢٠٤.  
١٨) ينظر، علبي، ثورة الزنج، ص٢٠٢-٢٠٤.  

١٩)  الدوري، دراسات، ص٦٨.  
٢٠) الطربي، تاريخ الطربي، ج٨، ص٦٣؛ علبي، ثورة الزنج، ص٢٤٢.  

٢١)  الطربي، تاريخ الطربي، ج٨، ص١٤١.  
٢٢)  اإلمام عيل ، هنج البالغة، ص١٨٦.  

٢٣)  البحراين، رشح هنج البالغة، ج٣، ص١٤٠.  
٢٤)  كان اخلطاب مع األحنف بن قيس؛ ألنّه هو الذي بادر بالسؤال، وكان رئيساً ذا عقل وسابقة 
متيم،  بن  عبيد  بن  ة  مرّ بن  عباد  بن  حصن  بن  معاوية  بن  قيس  بن  صخر  اسمه  وكان  قومه،  يف 
واالحنف لقب له، أسلم حيات النبي . ابن قتيبة، املعارف، ٤٢٣؛ ابن كثري، البداية والنهاية، 

ج٨، ص٣٦٠؛ البحراين، رشح هنج البالغة، ج٣، ص١٣٧.  
٢٥)  االمام عيل، هنج البالغة، ص ١٨٥-١٨٦.  

٢٦) االمام عيل، هنج البالغة، ص ١٨٥.  
٢٧) ينظر، علبي، ثورة الزنج.  

٢٨) البحراين، رشح مئة كلمة ألمري املؤمنني، ص ٢٤٥.  
٢٩) ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، ج٨، ص١٢٥-١٢٦؛ البحراين، رشح هنج البالغة، ج٣، 

ص١٣٧-١٣٨؛ املجليس، بحار االنوار، ج٤١، ص٣٣٤.  
٣٠) االمام عيل، هنج البالغة، ص ١٨٥-١٨٦.  

٣١)  البحراين، رشح هنج البالغة، ج ٣، ص ١٣٨؛ املجليس، بحار األنوار، ج٤١، ص٣٣٥.  
٣٢) االمام عيل، هنج البالغة، ص ١٨٦.  

٣٣)  البحراين، رشح هنج البالغة، ج٣، ص١٣٨.  
٣٤) ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، ج٨، ص ١٢٩.  
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٣٥) البحراين، رشح هنج البالغة، ج٣، ص١٣٨.  
٣٦) ينظر، علبي، ثورة الزنج، ص١٢٥-١٧٤.  

٣٧) ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، ص٨، ج١٢٦، املجليس، بحار االنوار، ج٤١، ص٣٣٥.  
ج٨،  البالغة،  هنج  رشح  احلديد،  ايب  ابن  ص١٠٨؛  ج٤،  الذهب،  مروج  املسعودي،   (٣٨

ص١٢٦.  
٣٩) العمري، املجدي يف انساب الطالبيني، ص١٩٠.  

٤٠) الطربي، تاريخ الطربي، ج٧، ص٥٤٣؛ ابن األثري، الكامل، ج٧، ص٢٠٦؛ علبي، ثورة 
الزنج، ص٥٠.  

٤١) ورزنني: من أعيان قر الري. احلموي، معجم البلدان، ج٥، ص٣٧١.  
٤٢) البحراين، رشح مئة كلمة ألمري املؤمنني، ص ٢٤٥.  

٤٣) الطربي، تاريخ الطربي، ج٧، ص٦٠٨؛ ابن ايب احلديد، ج٨، ص١٤٩.  
ص٦٤٥؛  ج٧،  املعاجز،  مدينة  البحراين،  ص٥٢٩؛  ج٣،  املناقب،  آشوب،  شهر  ابن   (٤٤

املجليس، بحار األنوار، ح٦٣، ص١٩٧.  
٤٥) حييى بن عمر: حييى بن عمر بن احلسني بن زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، أمه 
أم احلسن بنت عبد اهللا بن إسامعيل بن عبد اهللا بن جعفر ابن أيب طالب، ثار يف أيام املتوكل، 
وقتل يف أيام املستعني سنة ٢٥٠هـ، ورثاه الشعراء، قال االصفهاين عنه: وما بلغني أن أحداً ممن 
قتل يف الدولة العباسية من آل أيب طالب رثى بأكثر مما رثى به حييى، وال قيل فيه الشعر بأكثر مما 
٤٣١؛ القايض النعامن، رشح االخبار،  – قيل فيه. ينظر: االصفهاين، مقاتل الطالبيني، ص٤٢٠

ج٣، ص ٣٤٦؛ األمني، أعيان الشيعة، ج٨، ص٢٥٨.  
٤٦) ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، ج٨، ص١٣٠؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج١١، ص٢٤.  

٤٧) املسعودي، مروج الذهب، ج٤، ص١٠٨.  
٤٨) ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، ج٨، ص١٢٦.  

٤٩) املجليس، بحار االنوار، ج٦٣، ص١٩٧.  
٥٠) املسعودي، مروج الذهب، ج٤، ص١٠٨.  

٥١) ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، ج ٨، ص ١٢٧.  
٥٢) الطربي، تاريخ الطربي، ج٧، ص٥٤٤؛ ابن االثري، الكامل يف التاريخ، ج٧، ص٢٠٦-٢٠٧.  
٥٣) الطربي، تاريخ الطربي، ج٧، ص٥٩٥؛ ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، ج٨، ص١٤٢.  

٥٤) حممد بن احلسن بن سهل: مل نجد له ترمجة تذكر يف كتب التاريخ والرجال والرتاجم.  
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٥٥) الطربي، تاريخ الطربي، ج ٧، ص ٦٠٢.  
٥٦) الطربي، تاريخ الطربي، ج ٧، ص ٦٠٧؛ ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، ج٨، ص١٤٨.  

٥٧) ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، ج٨، ص١٣١.  
٥٨) ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، ج٨، ص١٤١.  
٥٩) ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، ج٨، ص١٢٩.  

٦٠) الطربي، تاريخ الطربي، ج٧، ص٥٤٤.  
٦١) الطربي، تاريخ الطربي، ج٨، ص٧٥؛ ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، ج٨، ص١٨٢.  

٦٢) املسعودي، مروج الذهب، ج٤، ص١٠٨.  
ص٢٠٦؛  ج٧،  التاريخ،  يف  الكامل  االثري،  ابن  ص٥٤٤؛  ج٧،  الطربي،  تاريخ  الطربي،   (٦٣

النويري، هناية االرب، ج٢٥، ص١٠٥.  
٦٤) الزركيل، االعالم، ج٨، ص ١٦٤.  

٦٥) املسعودي، مروج الذهب، ج٤، ص١٠٨.  
٦٦) املسعودي، مروج الذهب، ج٤، ص١٠٨.  
٦٧) املسعودي، مروج الذهب، ج٤، ص ١١٩.  
٦٨) املسعودي، مروج الذهب، ج٤، ص ١٢٠.  

٦٩) الغفار، الكليني والكايف، ص٢٤٣.  
٧٠) الطربي، تاريخ الطربي، ج٧، ص٥٤٨؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، ج٨، ص١٣٧.  
٧١) الطربي، تاريخ الطربي، ج٧، ص٥٤٨؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، ج٨، ص١٣٧؛ 

مغنية، يف ظالل هنج البالغة، ج٢، ص٢٥٣.  
٧٢) املسعودي، مروج الذهب، ج٤، ص١٢٠؛ مغنية، يف ظالل هنج البالغة، ج٢، ص٢٥٤.  

٧٣) الطربي، تاريخ الطربي، ج٧، ص٦٠٦؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، ج٨، ص١٤٧.  
٧٤) الطربي، تاريخ الطربي، ج٧، ص٦٠٦.  

٧٥) الطربي، تاريخ الطربي، ج٧، ص٦٠٧؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، ج٨، ص١٤٨.  
هنج  رشح  احلديد،  ايب  ابن  ص٢٣٤؛  االمايل،  املفيد،  ص٢٢٤؛  صفني،  وقعة  املنقري،   (٧٦

البالغة، ج٥، ص١٨١.  
٧٧) االمام عيل، هنج البالغة، ص١٧٩؛ الطربيس، االحتجاج، ج١، ص٢٧٤-٢٧٥؛ ابن ايب 

احلديد، رشح هنج البالغة، ج٧، ص٢٩٨.  
٧٨)h�ps// :www .haydarya .com/maktaba_moktasah .17/02/htm



االستشراف في خطب اإلمام علي  ثورة الزنج  (٢٥٥هـ/٨٦٨م - ٢٧٠هـ/٨٨٣م) انموذجاً

١١٥

املصادر و املراجع
القرآن الكريم. 

بن * عيل  احلسن  أيب  الدين  عز  األثري،  ابن 
١٩٦٥م،  (ت٦٣٠هـ/١٢٣٢م)،  الكرم  أيب 

الكامل يف التاريخ، بريوت، دار صادر. 
احلسني * بن  عيل  الفرج  أبو  االصفهاين، 

-١٩٦٥م،  ١٣٨٥هـ  (ت٣٥٦هـ/٩٦٦م)، 
النجف  املظفر،  تقديم كاظم  الطالبيني،  مقاتل 

األرشف، املكتبة احليدرية، ط ٢. 
الشيعة، * أعيان  ت،   – د  حمسن،  األمني، 

حتقيق، حسن األمني، بريوت، دار التعارف. 
ميثم * بن  عيل  بن  ميثم  البحراين، 

مئة  رشح  د-ت،  (ت٦٧٩هـ/١٢٨٠م)، 
الدين  جالل  مري  حتقيق  املؤمنني،  ألمري  كلمة 

احلسيني، قم، مؤسسة النرش اإلسالمي. 
البحراين، ١٣٦٢هـ، رشح هنج البالغة، قم، *

مركز اإلعالم اإلسالمي، ط١. 
سليامن * بن  هاشم  البحراين، 

مدينة  ١٤١٣هـ،  (ت١١٠٧هـ/١٦٧٥م)، 
املعاجز األئمة االثني عرش و دالئل احلجج عىل 
مؤسسة  قم،  املوالئي،  اهللا  عز  حتقيق،  البرش، 

املعارف، ط١. 
ابن ايب احلديد، عز الدين بن عبد احلميد بن *

هبة اهللا (ت٦٥٦هـ/١٢٥٨م)، ١٩٥٩م، رشح 
هنج البالغة، حتقيق، حممد أبو الفضل ابراهيم، 

بريوت، دار احياء الكتب العربية، ط١. 
تاريخ *  ،١٩٩٦ حسن،  إبراهيم  حسن، 

اإلسالم السيايس والديني والثقايف واالجتامعي، 
بريوت، دار اجلبل، ط١٤. 

أيب * الدين  شهاب  احلموي،  ياقوت  احلموي، 
عبد اهللا (ت٦٢٦هـ/١٢٢٨م)، ١٩٧٩م. معجم 

البلدان، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب. 
محدان * بن  احلسني  اهللا  عبد  أبو  اخلصيبي، 

اهلداية  ١٤١١هـ،  (ت٣٣٤هـ/٩٤٥م)، 
الكرب، بريوت، مؤسسة البالغ، ط٤. 

الدولة * ٢٠٠٣م،  حممد،  بك  اخلرضي، 
العباسية، القاهرة، مؤسسة املختار، ط١. 

دراسات * ٢٠٠٧م،  العزيز،  عبد  الدوري، 
مركز  بريوت،  املتأخرة،  العباسية  العصور  يف 

دراسات الوحدة العربية، ط١٠. 
األعالم، * ١٩٨٠م،  الدين،  خري  الزركيل، 

بريوت، دار العلم للماليني، ط٥، 
أيب * بن  الرمحن  عبد  الدين  جالل  السيوطي، 

اخللفاء،  تاريخ  ١٩٨٧م،  (ت٩١١)،  بكر 
بغداد،  احلميد،  عبد  الدين  حمي  حممد  حتقيق، 

مكتبة الرشق اجلديدة، ط٣. 
اهللا * عبد  أبو  الدين  مشري  آشوب،  شهر  ابن 

حممد بن عيل(ت٥٨٨هـ/١١٩٢م)، ١٩٥٦م، 
أساتذة  جلنة  حتقيق،  طالب،  أيب  آل  مناقب 

النجف األرشف، املطبعة احليدرية. 
الطربيس، أمحد بن عيل (ت٥٤٨هـ/١١٥٣م)، *

باقر  حممد  حتقيق،  االحتجاج،  ١٩٦٦م، 
اخلرسان، النجف االرشف، دار النعامن. 

الطربي، حممد بن جرير (ت٣١٠هـ/٩٢٢م)، *
د-ت، تاريخ الطربي – تاريخ الرسل وامللوك، 
مؤسسة  بريوت،  العلامء،  من  نخبة  حتقيق، 

األعلمي. 
طباطبا * بن  عيل  بن  حممد  الطقطقا،  ابن 

اآلداب  يف  الفخري  د-ت،  (ت٧٠١هـ)، 
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السلطانية، بريوت، دار صادر. 
احلسن * بن  حممد  جعفر  أبو  الطويس، 

الغيبة،  ١٤١١هـ،  (ت٤٦٠هـ/١٠٦٧م)، 
ناصح،  أمحد  عيل  الطهراين،  اهللا  عباد  حتقيق، 

قم، مؤسسة املعارف اإلسالمية، ط١. 
وقائدها * الزنج  ثورة  ٢٠٠٧م،  امحد،  علبي، 

عيل بن حممد، بريوت، دار الفارايب، ط٣. 
اإلمام عيل بن ايب طالب (ت٤٠هـ/٦٦٠م)، *

١٩٦٧م، هنج البالغة، حتقيق، صبحي صالح، 
بريوت، ط١. 

العمــــري، علـــــي بـــــن حممد(ت٧٠٩هـ)، *
١٤٠٩هـ، املجدي يف انساب الطالبيني، حتقيق، 

أمحد املهدوي الدامغاين، قم، ط١.  
الغفار، عبد الرسول عبد احلسن، ١٤٦١هـ، *

النرش  مؤسسة  قم،  والكايف،  الكليني 
اإلسالمي، ط١. 

القـــايض النعمــــان، بــــن حممـــــد التميمــي *
(ت٣٦٣هـ/٩٧٣م)، ١٤١٤هـ، رشح األخبار 
يف فضائل األئمة األطهار، حتقيق، حممد احلسيني 

اجلاليل، قم، مؤسسة النرش اإلسالمي، ط٢. 
مسلم * بن  اهللا  عبد  حممد  أبو  قتيبة،  ابن 

ثروت  حتقيق،  املعارف،  د-ت،  (ت٢٧٦هـ)، 
عكاشة، القاهرة، دار املعارف. 

أسامعيل * الفداء  أبو  كثري،  ابن 
البداية  ١٩٨٨م،  (ت٧٧٤هـ/١٣٧٢م)، 
دار  بريوت،  شريي،  عيل  حتقيق،  والنهاية، 

إحياء الرتاث العريب، ط١. 
بن * يعقوب  بن  حممد  جعفر  أبو  الكليني، 

١٣٦٣هـ،  (ت٣٢٩هـ/٩٤٠م)،  اسحاق 

الكايف، حتقيق، عيل أكرب غفاري، طهران، دار 
الكتب اإلسالمية، ط٥. 

املجليس، حممد باقر(ت١١١١هـ/١٦٩٩م)، *
مؤسسة  بريوت،  األنوار،  بحار  ١٩٨٣م، 

الوفاء، ط٢. 
املسعودي، أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل *

ومعادن  الذهب  مروح  د-ت،  (ت٣٤٦هـ)، 
اجلوهر، بريوت، دار األندلس. 

مغنية، حممد جواد، ١٤٢٧هـ، يف ظالل هنج *
البالغة، د-م، انتشارات كلمة احلق، ط١. 

املفيــــد، حممـــــد بــــــن حممـــــد النعمــــان *
يف  اإلرشاد  ١٩٩٣م،  (ت٤١٣هـ/١٠٢٢م)، 
معرفة حجج اهللا عىل العباد، حتقيق مؤسسة آل 

البيت، بريوت، دار املفيد، ط٢. 
حسني * حتقيق،  األمايل،  ١٩٩٣م،  املفيد،   

دار  بريوت،  غفاري،  أكرب  عيل  ويل،  استاد 
املفيد، ط٢. 

املنقري، نرص بن مزاحم (ت٢١٢هـ/٨٢٧م)، *
السالم  عبد  حتقيق،  صفني،  وقعة  ١٣٨٤هـ، 

حممد هارون، القاهرة، املؤسسة العربية، ط٢. 
عبد * بن  أمحد  الدين  شهاب  النويري، 

هناية  د-ت،  الوهاب(ت٧٣٣هـ/١٣٣٢م)، 
األرب يف فنون األدب، القاهرة، وزارة الثقافة 

واإلرشاد القومي املؤسسة املرصية. 
(ت٢٨٤هـ)، * واضح  بن  امحد  اليعقويب، 

د-ت، تاريخ اليعقويب، بريوت، دار صادر. 
*h�ps: //www. haydarya. com/
maktaba_moktasah/17/02. 
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