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مقدمة اللجنة العلمية

بسم اهللا الرمحن الرحيم

وا ضــمن قافلــة الــشهداء الــذين قــّدم) شــهيد بــامخرى(
تضحيام يف وقٍت عّز النـصري ملبـدأ احلـق واسـتطاعت هـذه        
القوافل أن متر من أوسع أبواب التاريخ لتطبع بصماا على  

.صفحات اخللود

ىحـد إكانت ثورة إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن املثىن          
املالحم العلوية اليت ورثت ثورا مـن كـربالء الفـداء، فقـد             

ع شـعار الرضـا مـن آل حممـد      كان النظام العباسي الذي رفـ     
قبيل ثورته ليستقطب بذلك قلوب الناس، يتمرد اليوم على      
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ــل     ــهميش ب ــوده وليجعــل آل حممــد عرضــة للت مبادئــه وعه
للمطاردة والتنكيل، وكان حظ أهـل البيـت علـيهم الـسالم           

ــ     ــان بن ــثري، وك ــشيء الك ــاردة ال ــذه املط ــن ه ــهم وم عمومت
رًا كذلك، إذ مل    فاوحظاً  ميتلكون من تلك املطاردة     ن  واحلسني

ترق أليب جعفر املنصور هيبة العلويني وهيمنتهم على قلوب 
الناس ومشاعرهم، خصوصًا بعـد فاجعـة كـربالء، ومل جيـد        
العباسيون هذه املكانة لدى األمة بل العكس حيث تعاملت         

ــى أــ  ــادة وآل علــي  معهــم األمــة عل م غــري جــديرين بالقي
النتقـام مـن العلـويني      مبعدون، مما أثـار حفيظـة العباسـيني ل        

تمـوا مـشاعرهم حفاظـًا علـى سـالمة األمـة         كأولئك الذين   
ــصفية       ــيني إىل ت ــد العباس ــوال عم ــأزم ل ــن الت ــالمية م اإلس
خصومهم، مما أضرم محاسة الثورة لدى احلسنيني خـصوصًا       
ــدأوا    ليتخــذوا موقــف االنتفاضــة علــى العباســيني الــذين ب

ألخـري موعــة  بتـصفيتهم فكانـت الثـورات العلويـة اخليـار ا     
انتهت من تصفيات األمويني لتدخل يف مرحلة جديـدة مـن           
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الصراع مع العباسيني الذين كانوا أشد تنكيًال وحرصًا على         
إبادم، ومل جتد من الثورات العلوية إال حماولة الـدفاع عـن        
النفس بعد جهوٍد من أجل جتنب املواجهة وإثارة التمردات، 

ملًا يف تصفية العلويني ااسي كان ح  إّال أن اخليار السياسي العب    
م أجـواء احلكـم     هلـ  لتصفو ؛متامًا وإزالتهم عن وجه األرض    

والتسلط، كانت ثورة إبراهيم إحدى حماوالت فـك احلـصار    
عــن اموعــة العلويــة املــضطهدة الــيت تعرضــت حملــاوالت   
ــاره الوحيــد هــو اخلــروج علــى    ــة فكــان خي اإلبــادة اجلماعي

ر ذلـك احلـاكم الـذي سـعى إلذالل     جعفالعباسي املتجرب أيب 
انت ثورة إبراهيم من أهـم املالحـم        كالعلويني بكل طريقة ف   

هوأنـ ،االعتراف بقـوة العلـويني   على  جعفر   االيت أرغمت أب  
مما اضطره أن يتعامل معها معاملـة  ًاالبد أن حيسب هلا حساب   

.ملكته املتهرئةالقوة اليت تطيح يف يوم من األيام مب

بني أيدينا يوقفنا علـى مالحـم القائـد         إن البحث الذي    
العلوي وكان البحث ناجحًا يف تقدمي الصورة الناصـعة هلـذا    
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ــورع، إّال أن الباحــث مل يتطــرق    ــل الــشجاع والعــامل ال املقات
بني آل احلسن وبني أهل البيت اليت من خالهلا تنفتح  للعالقة  

آفاق خطرية على هذه احلركات العلويـة، وإن كـان الباحـث       
يف عدم التعرض إىل ذلك حمافظة علـى االختـصار، إال    حمقًا

ليتسىن قراءة الثورة بكل ،أن الذي يبدو يل أمهية هذه اإلثارة
يــشري إىل إجيابيــة هــذه الــذي جوانبــها مــع احتفــاظي برأيــي 

آل احلسن بالرغم العالقة بني أهل البيت عليهم السالم وبني
ي مـع هــذه  مـن حمـاوالت التكـتم وممارسـة التقيـة يف التعـاط      

واحلـديث عـن   ؛الثورات من قبل أهل البيت عليهم الـسالم   
ومهمـا يكـن مـن شـيء فقـد أجـاد          .ذلك حيتـاج إىل حبـوث     

.الباحث يف االختيار كما أجاد يف التحليل والتحقيق

عن اللجنة العلمية

السيد محمد علي الحلو

النجف األشرف
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مقدمة

م احلـق  مل تزل األرض منذ خلقت مـسرحًا لتـصارع قـي          
ــف     ــارخيهم مواق ــشيعة خــالل ت ــود الباطــل فكــان لل ــع قي م

وبطوالت مرصودة، تـشعبت وتفرقـت وانتـشرت      مشهودة،
إذ رفـضوا الظلـم     ميينا ومشـاًال يف مـصادر التـاريخ املختلفـة،           

واختاروا املوت حتت ظالل السيوف، وقد روى لنا التـاريخ          
ما شهده عصر املنصور الدوانيقي من حركات شيعية كـربى         

،كان هلا دور بارز يف حماولة إرجاع احلق املغتـصب إىل أهلـه             
منها ثورة شهيد بامخرى السيد إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن 

إذ استطاع السيطرة على كثري من األمصار اإلسـالمية         ،املثىن
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وقيادا كالبـصرة واألهـواز وواسـط واملـدائن وغريهـا حـىت          
حــائرًا مفكــرًا يف مــضجع املنــصور الــدوانيقي فتركــه قــضَّأ

الفرار بعد اتساع اخلروق عليه من كل جانب مما يوحي بقوة   
الثـورة وتأييـدها مـن عامــة النـاس وخاصـتهم والــصفحات      

.اآلتية كفيلة يف الكشف عن ذلك

أن أقــدم ) أو البحــث(صــت يف هــذا الكتيــب روقــد ح
نسبة وصورة مـن مظـاهر   : صورة موجزة عن الشهيد الثائر    

تــه والتأييـد الـذي حــصل عليـه مــن    شخـصيته واتـساع دعو  
الفقهـــاء والعلمـــاء ومراحـــل حياتـــه وثورتـــه وأســـباا      
وانطباعــات عـــن شخـــصيته وتــصويب مكـــان قـــربه بعـــد   
استنطاق مصادر ومراجع التاريخ لبيان حقيقة وواقع الثـورة     
ــذلك     ــاب؛ وملــن رغــب ب ــاب مركــزا علــى اللب تاركــًا اإلطن

هلامش ففيها بغيته   فيمكنه الرجوع إىل املظان اليت ذكرت يف ا       
وكفاية طلبته، وحاولت أيـضًا أن أفـصح عـن جمموعـة مـن              
العناوين احلاوية ألمهات املطالـب الـيت ذكرهـا املؤرخـون يف          
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لتيـسري  ؛خـر مطاوي حبثهم فاخترت بعضها واجتهدت يف اآل  
وأخـريًا وقفـت علـى بعـض     ،وصول املعلومة للقارئ الكرمي 

ــيت نق   ــة ال ــة اخلاطئ ــات التارخيي ــؤرخني   املعلوم ــض امل ــها بع ل
وشـــاعت لـــدى الـــسواد األعظـــم مـــن النـــاس فـــصوبتها  
باالعتمــاد علــى أهــل العلــم واالختــصاص يف هــذا اــال،  
نسأل اهللا العلي القدير أن يأخذ بأيدينا حنو الصواب وجيعل           
هـذا العمـل يف ميـزان حــسناتنا إنـه مسيـع جميـب وصــلى اهللا       

.على حممد وآله الطيبني الطاهرين

الجياشيظافر عبيس

هـ١٤٣١/رمضان/ ١٩

م٣٠/٨/٢٠١٠

الرميثة



الشهيد يف سطور



6١٣7

اسمه

بـن اإلمـام   ابن احلسن املثىن   اإبراهيم بن عبد اهللا احملض      
بـن اإلمـام أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب               ااحلسن اتىب   
.)١(عليهم السالم

أمه

بن هند بنت أيب عبيدة بن عبد اهللا بن ربيعة بن األسود       
.)٢(املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب
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والدته

بعـض  اأغفلت أغلب املصادر التارخيية والدته، ممـا دعـ     
، وهـذا   )١(الكتاب أن جيزم أن التاريخ مل حيدث عـن والدتـه          

اإلطالق ليس بصحيح؛ ألّن الزركلي ذكر أن والدته كانـت       
هيم ، وتتأكد صحة ذلـك مـن أن الـسيد إبـرا       )٢()هـ٩٧(سنة  

سـنة وهـذا مـا    مثان وأربعون وعمره ) هـ١٤٥(استشهد سنة  
.)٣(ذكره املؤرخون يف شهادته

أوالده

إّن معظم تراجم الرجال قد أسدلت الستار عن تسمية          
ىل عقبـه مـن ولـده    إأوالد السيد إبراهيم واكتفـت باإلشـارة     

احلسن حبجة أن أوالده الباقني بني دارج ومنقرض، قال أبـو        
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اهللا ـــ احلـسن بـن    فولـد إبـراهيم بـن عبـد    (: نصر البخـاري  
.)١()إبراهيم ال عقب له إال منه

حممد : وأشار السيد العلوي إىل بعض أمساء عقبه وهم      
األكرب، وحممد األصغر، وعلي، وجعفر، وعبد اهللا، وأمحـد         

عـدا  ًا، ومل يذكر هلم عقبـ )٢(األكرب، وأمحد األصغر، واحلسن 
ــد ا  ــد اهللا وأعقــب عب ــراهيم األزرق احلــسن أعقــب عب هللا إب

.)٣(وحممد اإلعرايب

أزواجه

: ما ذكر من أزواجه حسب تتبعـي أربـع زوجـات هـّن        
،)٥(، وحبرية بنت زياد الشيبانية)٤(إمامة بنت عاصمة العامرية   

 
 
 
 
 



شهيد بامخرى....................................................6١٦7

، وهنكـة بنـت عمـر    )١(ورقية بنت حممد بن عبد اهللا الـديباج     
.)٢(بن سلمةا

أخوته

املباركـة  نص على أمسـائهم الفخـر الـرازي يف شـجرته             
أما عبد اهللا فله من األوالد املعقبني ستة حممد وهو          : (بقوله

: النفس الزكيـة، وإبـراهيم قتيـل بـامخرى، وموسـى اجلـون            
.)٣()وحيىي صاحب الديلم، وإدريس، وسليمان

كنيته

أبو احلسن، هي الكنية األشهر له ورأى بعض املؤرخني 
آل أيب أن هذه الكنية تطلق على كل من يسمى إبراهيم عند

حـدثنا حيـىي بـن علـي        : (طالب، قال أبو الفرج األصـفهاين     
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إن إبراهيم بن عبد    : مسعت عمر بن شبة يقول    : املنجم قال 
اهللا أبو احلسن، وكل إبراهيم يف آل بيت أيب طالب كان يكىن 

.)١()أبا احلسن

ــفهاين      ــره األص ــذي ذك ــالق ال ــدو أن هــذا اإلط ويب
كـًىن أخــرى  يتعـارض مـع مـا ذكـره بعـض املـؤرخني مـن        

ذكرت له ولغريه مـن آل أيب طالـب، ولعلـه أراد األغلـب         
ــإبراهيم وإّال فــال، وهــذا الــرأي ال جيانــب    ممــن يــسمى ب

.الصواب

أبو إسحاق، محال على قول الشاعر سديف بن    : وقيل
:ميمون إلبراهيم

ــا  ــحاق هنيتهــــــ ــا إســــــ ــل  إيهــــــــاً أبــــــ ــيش طويـــ ــرى وعـــ ــم تتـــ ــي نعـــ فـــ

ــى    ــر األولـــ ــداك اهللا وتـــ )٢(ر بهــم فــي مــصمتات الكبــول  ســيأذكـــــر هـــ

على أنه ِقيل على جماز الكالم وللضرورة يف       فقد ُخرج   
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، فتكون كنية أيب احلسن هي األشهر واألقرب    )١(وزن الشعر 
.مما عرف عند املؤرخني

لقبه

ر العيـنني، وهـذا    محـ أ: لقب الـسيد بألقـاب عـّدة منـها        
لـة  اللقب مثّبت ــ حاليا ــ على اللوح الذي وضع عالمـة دا     

على مكان املرقد، ويبدو أن من أثبته قـد أخـذه مـن الـشيخ      
، أو  )٢()مراقـد املعـارف   (حممد حـرز الـدين صـاحب كتـاب          
ــة   ــاريخ الكوف ــي يف ت ــسيد الرباق ــد)٣(ال ــسب -، إذ مل أج ح

من أطلق هـذا اللقـب علـى الـسيد إبـراهيم غـري           -طالعي  ا
بة، الشيخ والسيد، والظاهر أما وقعا يف اشتباه يف هذه النس

إبـراهيم بـن عبـد اهللا مـن آل        (ن هذا اللقب أطلق علـى       إإذ  
، الواقع قربه يف منطقة اإلحيمـر، وهـي     )احلسن عليه السالم  
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وكان أمحر العينني فعرفت املنطقة (، )١(قرية قريبة من الكوفة 
، ولــيس )٢()الـيت أقــرب فيهــا بـاألمحر وصــحفت إىل االحيمــر  

.سن املثىنلسيد إبراهيم بن عبد اهللا بن احللاللقب 

ــسبة    ــو ســعيدة يف هــذه الن امحــر (وقــد حقــق الــسيد أب
البد من اإلشارة إىل اشتباه وقع به احلجة (ورأى أنه ) العينني

: مراقـد املعـارف   (يف كتابـه    ) قـد (الشيخ حممد حـرز الـدين       
ــن عبــد اهللا احملــض  إل، فوضــع )٢٦، ص١ج ــراهيم ب بــن اب

العيـنني،  لقـب أمحـر   -موضوع دراستنا هذه  -احلسن املثىن   
ومل أجد أحدًا أطلـق      ،وقد انفرد هو ذا اللقب هلذا املسمى      

غـري الـشيخ حـرز    )إبـراهيم (هذا اللقب على دفـني بـامخرى     
يف االشـتباه مـا    ) قد(الدين على حد إطالعي، فوقع الشيخ       

.)٣()دفني بامخرى فانتبه هلذا األمروبني دفني االحيمر 
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س عليـه وهـو     ومن األلقاب األخر ما يطلقه عوام النـا       
وال أعرف أصـل هـذه النـسبة، ولعـل ذلـك            ) النيب إبراهيم (

يعود إىل املقام السامي الذي يتمتع به السيد لدى الناس من      
.جاللة القدر وعلو املرتلة

ويــرى الباحــث أن يكــون اللقــب نابعــا مــن شــجاعته   
وال ) شـهيد بـامخرى   (ومواقفه البطولية اليت أبداها أال وهـو        

ذكـرت املـصادر التارخييـة لقـب ـــ قتيـل             ضري يف ذلك بعدما   
.)١(بامخرى ــ

مظاهر من شخصيته

إمناز الـسيد إبـراهيم مبيـزات وخـصائص عـّدة أهلتـه        
للقيادة، فكان مـن كبـار العلمـاء يف فنـون كـثرية شـكلت                
ظاهرة ملحوظة لدى كل من طالع سرية حياته ومتعن فيها 

:منها
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علمه

ثرية منـها اللغـة   كان السيد من كبار العلمـاء يف فنـون كـ    
ــرب     ــار الع ــة وأخب ــضلعًا بالعربي ــسيد مت ــان ال ــة، إذ ك العربي
وأيــامهم وأشــعارهم، ويــشهد لــه طــول باعــه يف اللغــة مــا   

عمرو بن العالء عامل العربية يف       حدث يف جملسه وشهادة أيب    
أن إبـراهيم بـن عبـد اهللا كـان       : زمانه، فقد روى املؤرخـون    

ل أفـس ،بـن العـالء  جالـسًا ذات يـوم ويف جملـسه أبـو عمـرو     
فقــال لــبعض مــن ،إبــراهيم عــن رجــل مــن أصــحابه فقــده

تركتـه يريـد أن   : اذهـب فـسل عنـه، فرجـع فقـال     :حـضره 
يف الـدنيا إنـسان    :وقـال  ،فضحك منه بعـض القـوم      ،ميوت

لقـد ضـحكتم منـها عربيـة     :فقال إبـراهيم !؟يريد أن ميوت 
:يريد مبعىن يكاد قال اهللا تعاىلّنإ

P...H      G  FL   K  J  I...O)١(.

: أي يكاد، فقام أبو عمرو بن العالء فقبل رأسه، وقال
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.)١(ال نزال واهللا خبري ما دام مثلك فينا

وأما الشعر، فقد كان يقول شـيئًا منـه روى أبـو الفـرج       
أن جـده  (األصفهاين عـن عبـد اهللا بـن احلـسن بـن إبـراهيم               

:الشيبانيةإبراهيم بن عبد اهللا قال يف زوجته حبرية بنت زياد
ــر تــــــشوقي     ــت بكــــ ــت الــــشخص يــــنعم صــــاحبه   ألــــــم تعلمــــــي يــــــا بنــــ إليــــك وأنــ

         لهـــــد مــــــن الـــــصخر المنيــــــف جوانبــــــه   وعلقت ما لـو نـيط بالـصخر مـن جـوى

ــــالً بـــــــــين الركـــــــــاب ضـــــــــجيعه    الح ويعبـــــــــــوب فباتـــــــــــت تجانبـــــــــــه ســــــــــ رأت رجـــــ

ــم أنـــــــــــــه يتـــــــــــــصد وتـــــــــــــستح  كـــــــــــــريم فتـــــــــــــدنو نحـــــــــــــو فتالعبــــــــــــــه   ي وتعلـــــــــــ

هـــــــــا دهــــــــر شـــــــــديد تكالبـــــــــه  ولــــــــم يقلُ قربهـــــــــالُنقْــــــــ فأذهلنــــــــا عنهــــــــا ولــــــــم   

   ٢(إذا اشـــــــــــــتبكت أنيابـــــــــــــه ومخالبـــــــــــــه عجــاريف فيهــا عــن هــوى الــنفس زاجــر(

والسيد إبراهيم صـاحب املفـضليات املنـسوبة خطـأ إىل       
املفضل الضيب اليت تعد من عيـون الـشعر العـريب، الـيت قيـل        
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،فضلياتإن هذه اموعة الشعرية العظيمة، نعين امل      (:فيها
وال نعلـم  ... أقدم جمموعة صنعت يف اختيـار الـشعر العـريب    

ــاس      ــصنع للن ــى أن ي ــدم عل ــضيب أق ــضل ال ــل املف ــدًا قب أح
، مجعها من دواوين العرب ملا كان خمتفيا يف مـرتل    )١()اختيارًا

ات إىل يبــراهيم نـسبت املفــضل فلمــا قتـل إ ) املفـضل الـضيب  (
ثـه وشـعره كمـا    املفضل، وكان املفضل زيديًا ومن رواة حدي 

.كان إبراهيم يكثر من اإلقامة عنده

ــراهيم نــزل علــى املفــضل  : (قــال الــسيد األمــني إن إب
وكـان   ،احب املفضليات املشهور يف وقت اسـتتاره      صالضيب  

إنـك إذا  :فكنت أخرج وأتركه فقـال يل :املفضل زيديا قال 
،خرجت ضاق صدري فأخرج إّيل شيئًا من كتبك أتفرج به       

تبا من الشعر فاختـار منـها الـسبعني قـصيدة     فأخرجت إليه ك  
فنسبها النـاس إيلّ  ،وكتبها مفردة يف كتاب فلما قتل أظهرا      

وهي القصائد اليت تسمى اختيار املفـضل الـسبعني القـصيدة           
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.)١()قال مث زدا وجعلتها تتمة مائة وعشرين

ورعه

ــوع يف     ــن الوق ــا م ــشبهات خوف ــاب ال ــو اجتن ــورع ه ال
ار املعرفة هللا سبحانه فكلما ازداد العبد    وهو من مث   ،احملرمات

ه زادت خشيته منه وزاد ورعه، وتتجلى    منمعرفة لربه وقربا    
هذه اخلصلة جلية أمام أعني القارئ من خالل حماورة السيد     

ــًا قــال   ــراهيم مــع هــرمي، ذكــر املؤرخــون أّن هرمي ــت : إب قل
ن إال تظهـر علـى املنـصور حـىت تـأيت الكوفـة، فـ           : إلبراهيم

مل تقم له قائمة وإال فدعين أسري إليها أدعو لك سرا، ملكتها
: مث أجهر فلو مسع املنصور هيعة ا، طار إىل حلوان، فقـال     

ال نأمن أن جتيبك منهم طائفة فريسل إليـه أبـو جعفـر خـيال            
: مث فقلـت والنطف والصغري والكبري فنتعرض إل    يءفيطأ الرب 

؟)٢(خرجت لقتال مثل املنصور وتتوقى ذلك
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زهده

إذا كان الزهد ترك الشيء واإلعـراض عنـه فمـن أهـم        
صفات األنبياء واألولياء وأتباعهم عدم تعّلقهـم بـشيء مـن       
الّدنيا لنفسه أو طمعًا يف خلوده، فكـان الـسيد مثـاًال لـذلك              
وما حدث به أبو سلمة ابـن النجـار ـــ وكـان مـن أصـحاب          

: السيد إبراهيم ــ قال
ن الدهجرانية أصحاب كنا عنده بالبصرة إذ أتاه قوم م(

: الضياع، فقالوا
يا بن رسول اهللا، إنا قوم لسنا من العرب، وليس ألحد 

.علينا عقد وال والء، وقد أتيناك مبال فاستعن به
من كان عنده مال فليعن به أخاه، فأما أن آخـذ     : فقال

.فال
ــال ــب أو     : مث ق ــن أيب طال ــي ب ــرية عل ــي إال س ــل ه ه

.)١()النار

 



شهيد بامخرى....................................................6٢٦7

عفوه

اإلنسان املـؤمن مقتـدرًا فـإن صـفة العفـو          عندما يكون   
البّد أن تتجّلى عنده، ألّنه سـيعفو عـن اإلنـسان الـذي هـو        
دونه يف حني إن يده هـي العليـا، وهـو قـادر علـى أن يأخـذ          
حّقه فيصفح عنه، وهذا ما فعلـه الـسيد إبـراهيم مـع زينـب          

سـليمان بـن علـي    بنت سـليمان شـقيقة جعفـر وحممـد ابـين         
د إبـراهيم يف البـصرة فهزمهمـا، ونـادى          اللذين حاربـا الـسي    

مناديه أن ال يتبع مهزوم وال يدفف على جريح وأتى بنفسه           
زينـب بنــت سـليمان بـن علــي فنـادى باألمــان وأن ال     بـاب  

، وهذه أخالق أهل البيت عليهم السالم       )١(يعرض هلم أحد  
:ولنعم ما قال الشاعر ابن الصيفي

ــت ملكنــــا فكــــان العفــــو منــــا ســـــجية     ــا ملكــ ــدم أبطــــح  فلمــ م ســــال بالــ

ــا   ــارى وطالمـــ ــل األســـ ــتم قتـــ غــدونا عــن األســرى نعــف ونــصفح    وحللـــ

ــا   ــذا التفــــــاوت بيننــــ )٢(وكـــــل إنـــــاء بالـــــذي فيـــــه ينـــــضح فحــــــسبكم هــــ
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شجاعته

ــة والـــشجاعة    ــة بالبطولـ ــراهيم حافلـ ــسيد إبـ ــرية الـ سـ
والصفحات القادمة ــ إن شاء اهللا تعاىل ــ كاشفة عن ذلك،     

أن (ته ما رواه أبو الفرج األصفهاين من وننقل من مواقف قو
حممدًا، وإبراهيم كانا عند أبيهما، فوردت إبل حملمد فيها ناقة 
شرود ال يرد رأسها شيء، فجعل إبراهيم حيد النظـر إليهـا،          

كأن نفسك حتدثك أنك رادهـا؟ قـال نعـم،          : فقال له حممد  
فإن فعلت فهي لك، فوثب إبـراهيم فجعـل يـتغري هلـا              : قال

حىت إذا أمكنته جاءها وأخذ بذنبها، فاحتملته باإلبل، ويتستر
فأقبل على وأدبرت متخض بذنبها، حىت غاب عن عني أبيه، 

قد عرضت أخاك للهلكة، فمكـث هويـًا مث         : حممد وقال له  
كيف : أقبل مشتمًال بإزاره حىت وقف عليهما، فقال له حممد

فألقى ذنبها وقد  : رأيت؟ زعمت أنك رادها وحابسها، قال     
.)١()ما أعذر من جاء ذا: انقطع يف يده، فقال
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:ميكن أن تقسم حياة السيد على مرحلتني

.مرحلة ما قبل الثورة: املرحلة األوىل

.مرحلة الثورة والقيادة: املرحلة الثانية

اِّـرحلة األوُّـ

ري أنـه عـاش   غـ ،مل حيدثنا التاريخ عن هذه املرحلة كثريًا   
يف كنف والده عبد اهللا احملض املنحدر من ساللة احلسن املثىن 

عليه السالم أبًا، وفاطمة بنت اإلمام اتىببن اإلمام احلسن ا
.)١(احلسني بن علي بن أيب طالب عليهما السالم أّما
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الــذي شــهده بعــض ) مــؤمتر األبــواء(وهـو ممــن حــضر  
جديدة بعد تراتيجيةإساهلامشيني ممن له حنكة وحكمة لوضع 

أفول جنم الدولة األموية والتهيؤ ألخـذ زمـام احلكـم ووقـع       
فيه االختيار على حممد ذي النفس الزكية بن عبد اهللا احملض   
ــ شقيق السيد إبراهيم ــ ملا له مـن صـفات محيـدة وأخـالق         
فاضلة فبايعه املؤمترون وكـان أبـو جعفـر املنـصور ممـن بـايع               

ثر النجاح الذي أحرزتـه اجلمعيـات   وارتضى حممدًا، وعلى أ 
السرية املنعقدة ضد النظام األموي، طلع جنم بـين العبـاس،      
وكان هلم نشاط سياسي يف اتمع لتحويل احلكم من البيت         

إىل (األموي إىل البيت العلوي، وقد رفعـوا شـعار دعـوم           
.)١()الرضا من آل حممد

بيــد أن األحــداث تغــريت بعــد مقتــل احلــاكم األمــوي  
خر حكام الدولة األموية، إذ ظهرت الـدعوة  آمروان احلمار  

إىل ولد العباس دون حممد ممثـل العلـويني وبـاختالف اآلراء      
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وتسارع األحداث وتغري وجهـات النظـر بويـع أليب العبـاس            
السفاح شقيق املنصور خليفة للمسلمني مث ما لبـث الـسفاح            

أخاه سوى بضع سنني فرحل عن الدنيا تاركا يف سدة احلكم 
.املنصور

على أي حال، فقد احنرفت الثورة عن مسارها املخطط 
الذي رسم هلا يف األبواء، حني مبايعة حممد بن عبـد اهللا بـن        
احلسن ذي النفس الزكية باخلالفة، وقد اجتهت إىل محل بـين           

.العباس إىل سدة احلكم

وقد اختفى السيد إبراهيم عن أنظار السفاح مدة حكمـه،       
صور ُطلب الـسيد إبـراهيم أشـد الطلـب ووضـع            فلما ملك املن  

قــال ابــن ،املنــصور إىل إبــراهيم الرصــد حــىت مل تقــّر لــه أرض
وكان قبـل ظهـوره قـد طلـب أشـد الطلـب، فحكـت                (:األثري

هم أرٌض مخـس سـنني، مـرًة بفـارس ومـرًة          جاريٌة له أنه مل تقّر    
.)١()بكرمان مرة باجلبل ومرًة باحلجاز ومرًة باليمن ومرًة بالشام
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ه اعلم املنصور أن الـسيد إبـراهيم وأخـ   احلقبة  ويف تلك   
يف طلبـهما وقـبض علـى    فجـدّ ،عزمـا علـى اخلـروج   ًاحممـد 

أبيهما ومجاعة من أهلهما وأودعهما السجن، وخالل وجود 
احلسنيني يف سجن أيب جعفر املنصور باهلامشية ض حممد ذو       
ــراهيم        ــسيد إب ــزل ال ــشهد ون ــة باملدينــة واست ــنفس الزكي ال

.البصرةب

ة الثانية مرحلة الثورة والقيادةاِّـرحل

ودعـا النـاس   ) هـ١٤٣(قدم السيد إبراهيم البصرة سنة    
إىل بيعة أخيه فبايعه مجاعـة وفـيهم كـثري مـن الفقهـاء وأهـل           

قـال  ،العلم حىت أحـصى ديوانـه أربعـة آالف واشـتهر أمـره            
غـري  ١٤٣كان مقدم إبراهيم البصرة يف أول سـنة       (:الطربي
ن مقيما ا خمتفيا يدعو أهلها يف السر إىل البيعة ألخيه أنه كا
.)١()حممد
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إذ اختــذها مركــزًا ،نــزل الــسيد إبــراهيم يف دار أيب فــرة
للدعوة وأقبل عليه كثري من وجوه البـصريني يبـايعون أخـاه           

، مث انتقل إىل دار أخرى يف وسـط البـصرة تـدعى دار         ًاحممد
ــه، و  ــه ألخي ــروان واســتمر يف دعوت كــان أول خــروج أيب م

.)١()هـ١٤٥(لسيد إبراهيم يف البصرة يف شهر رمضان سنة ل

ولنا أن نتساءل عن عدم اختيـار إبـراهيم الكوفـة علـى      
الرغم من أا أصلح املدن هلذه الدعوة الشيعية فهي موطن          
الشيعة وقد شهدت أجماد اإلمام علي مث البيعة البنـه احلـسن            

عليهما السالم وغريها؟

يدرك ما ذكر من صالحية الكوفة لدعوته        كان إبراهيم 
إال أنــه مل يكــن يــستطيع اختاذهــا مركــزًا لدعوتــه فقــد كــان  
املنصور العباسي مقيما يف اهلامشية على مقربـة مـن الكوفـة،            
وقد أعد العـدة هلـذا األمـر وكـان باسـتطاعته القـضاء علـى            
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الدعوة يف مهدها فضًال عن علم املنصور مبيول أهل الكوفة     
بعيد حنو آل البيت عليهم السالم، فرأى أن يقـبض      منذ أمد 

ــ عليها بقبضة من حديد، لذا      إن أبـا جعفـر شـاور يف أمـر     (ف
فـور  يرإبراهيم فقيل له إن أهل الكوفة له شيعة والكوفة قد      

.)١()أنت طبقها فاخرج حىت ترتهلا ففعل

:أما عوامل اختيار البصرة فيمكن أن ترجع إىل

الـيت  ةذ كانت املدينـة الوحيـد  إ؛ــ الظروف السياسية  ١
.ميكن أن تصبح مركزًا للدعوة

ــ كوا األقرب إىل واسـط واألهـواز وبـالد فـارس             ٢
.حيث أتباع العلويني

ــ دعم الفقهاء الالحمدود إلبراهيم فهـي مركـز مهـم        ٣
.)٢(لكثري من التيارات واحلركات الدينية والسياسية
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ــرج إبــراهيم علنــا يف البــصرة يف أول ل    يلــة مــن   خ
،رمضان يف بضعة عشر فارسا قاصدين ناحيـة بـين يـشكر     

وقــدم إليــه هنــاك بعــض أنــصاره وقــصدوا مجيعــا إىل دار 
اإلمـارة حيــث يقــيم الــوايل العباســي ســفيان بــن معاويــة  
فحاصروا الدار، وقدم أبو محـاد األبـرص لنـصرة الـوايل             

فنجح إبراهيم ومن معـه مـن      ،على رأس ألفني من اجلند    
ومال إبراهيم وأصحابه علـى      ،النتصار عليهم أنصار يف ا  

دواب أولئك اجليش وأسلحتهم فأخذوها مجيعًا، فتقـووا        
ا، فكان هذا أول ما أصاب وأشـعل إبـراهيم الـنريان يف       
رحبة القـصر فاضـطر سـفيان ومـن معـه مـن أنـصاره إىل          
طلب األمان فأمنهم الـسيد علـى أرواحهـم وأمـر حبـبس             

.)١(سفيان يف القصر

عفــر وحممــد ابنــا ســليمان بــن علــي وكانــا يف  وقــدم ج
فأرسـل إليهمـا قائـدًا يف مخـسني     ،البصرة يف سـتمائة فـارس     
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رجًال فهزمهما ونادى مناديه أن ال يتبـع مهـزوم وال يـدفف            
على جريح، وصفت له البصرة ووجـد يف بيـت املـال ألفـي          
درهم فقوي ا وفرض ألصحابه لكل رجـل مخـسني فكـان     

.)١(واجلنةالناس يقولون مخسون 

اتساع الدعوة

ملا استقرت البصرة إلبراهيم أرسل املغـرية إىل األهـواز          
فبلغهـا يف مــائيت رجـل وكــان ـا حممــد بـن احلــصني عــامال     
ــن    ــازم اب ــالتقوا ف ــه يف أربعــة آالف ف للمنــصور فخــرج إلي

ر إبـراهيم   احلصني ودخل املغرية األهواز وسيطر عليها، وسّي      
ــد إىل فــارس عمــرو بــن شــداد فقــ  دمها وــا إمساعيــل وعب

الصمد ابنا علي بن عبد اهللا بن عبـاس فبلغهمـا دنـو عمـرو      
دارا جبرد فتحصنا ا فصارت فـارس        اومها باصطخر فقصد  

عمرو، وأرسل إبراهيم مـروان بـن سـعيد العجلـي يف     يف يد  
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رون بن محيد األيادي مـن    اسبعة عشر ألفا إىل واسط وا ه      
، وهكـذا توالـت الفتوحـات    )١(قبل املنصور فملكها العجلي   
.على يد إبراهيم واتسع نفوذه

تأييد الفقهاء والعلماء الثورة

ــاء       ــدى الفقه ــداها ل ــراهيم ص ــسيد إب ــوة ال ــت دع لقي
والعلماء وأهل احلديث كما هي عند عامة النـاس، فراحـوا            

: يؤيدون الثورة وحيضون الناس على االنضمام إليها منـهم        
ل عـن  ئيأمر باخلروج فقد سأبو حنيفة وكان جياهر يف أمره و     

أيهما أحب إليك بعد حجة اإلسالم اخلروج  :حكم اخلروج 
قـال غـزوة بعــد حجـة اإلســالم    ؟إىل هـذا الرجـل أو احلــج  

.)٢(من مخسني حجةضلأف

كان أبو حنيفة أفىت الناس باخلروج      (ويف عمدة الطالب    
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مع إبراهيم فيحكى أن امرأة أتته قالت لـه إنـك أفتيـت ابـين         
مع إبراهيم فخرج فقتل فقال هلا ليـتين كنـت مكـان      باخلروج  

.)١()ابنك

كيف ترى اخلروج   :لئومنهم شعبة بن احلجاج وقد س     
أرى أن خترجوا وتعينوه، حـىت مسـع منـه      :قال ؟مع إبراهيم 

.)٢(الصغرىربامخرى بد: يقول

ــهم    ــذاك من ــسلمني آن ــراهيم وجــوه امل ــايع إب ــشري : وب ب
القاضـي صـاحب   الرحال، واألعمـش، وعبـاد بـن منـصور     

مـسجد عبـاد يف البـصرة، واملفـضل بـن حممـد، ونظــائرهم،       
وخرج معه أبو خالد األمحـر، وهـشيم، وعبـاد بـن العـوام،            
وعيــسى بــن يــونس، ويزيــد بــن هــارون يف طائفــة مــن        

.)٣(العلماء
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قوة الثورة وانكسار اِّـنصور

الفتــوق مــن البــصرة (ملــا توالــت علــى املنــصور أخبــار 
سط واملدائن والسواد وإىل جانبه أهل      واألهواز وفارس ووا  

فلمـا توالـت    ةالكوفة يف مائة ألف مقاتل ينتظرون به صـبح        
:األخبار عليه بذلك أنشد

ــة  إن الـــــــرئيس لمثـــــــل ذاك فعــــــــول  وجعلــــت نفــــسي للرمــــاح دريئــ

مث إنه رمـى كـل ناحيـة حبجرهـا، وبقـي املنـصور علـى              
لونة مصاله مخسني يوما ينام عليه وجلس عليه وعليه جبة م  

.)١()قد اتسخ جبيها ال غريها وال هجر املصلى
دخلت على املنصور وهو مهموم مـن       : (وقال بعضهم 

كثرة ما وقع من الشرور، وهو ال يـستطيع أن يتـابع الكـالم       
وقـد  ... من كثرة مهه، وما تفتق عليه من الفتـوق واخلـروق          

خرجت عن يده البـصرة واألهـواز وأرض فـارس واملـدائن         
.)٢()وأرض السواد

 
 



شهيد بامخرى....................................................6٤٠7

وأبدى املنصور حتسره وأسفه على تفريق جيشه يف بالد 
شــىت وبــدا يف حــرية مــن أمــره ملــا بلغــه ظهــور إبــراهيم ومــا  

: يشاهده من قلة العسكر فقال

واهللا مـا يف عـسكري إال       ! واهللا ما أدري كيـف أصـنع      (
رجل فرقت جندي مع املهدي بالري ثالثون ألفـا ومـع        ألفا

بعون ألفا والباقون مـع عيـسى     حممد بن األشعث بإفريقية أر    
بن موسى واهللا لـئن سـلمت مـن هـذه ال يفـارق عـسكري            ا

.)١()ثالثون ألفا

السيد إبراهيم بعد استشهاد أخيهموقف

ــوش      ــال واجلي ــرق العم ــصرة يف ــراهيم يف الب ــزل إب مل ي
يوميضي من جناح إىل فوز، ورده نبأ استشهاد أخيه حممد ذ         

فكان هلذا النبأ أثره ،ثالثةالنفس الزكية قبل عيد الفطر بأيام
يف نفسه فبكى أخاه طـويال وخـرج يـوم عيـد الفطـر يـصلي           
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وهم يعرفون فيه االنكسار وأخرب الناس بقتل حممد        (بالناس  
، وأظهـر اجلـزع عليـه       )١()فازدادوا يف قتال أيب جعفـر بـصرية       

:ومتثل وهو على املنرب قائًال
ــر الفــوارس مــن     ــا خي ــازل ي ــا المن يفجـع بمثلـك فـي الـدنيا فقـد فجعـا      أب

ــشيتهم   ــو خــــــ ــي لــــــ ــم أنــــــ ف لهـم فزعــا ووأوجـس القلـب مــن خـ   اهللا يعلــــــ

ــم     ــي لهـ ــلم أخـ ــم أسـ ــاً أو نعــي   لـــم يقتلـــوه ولـ )٢(معــاشحتــى نمــوت جميع

بعــدها ألقــى إبــراهيم خطبــة مــوجزة ختللــها بكــاء 
ه حممـد  يـ فيهـا فلـسفة خروجـه وخـروج أخ      نحار مث بيّ  

:فقال

غـضبًا لـك،    )٣(لـم أن حممـدًا إمنـا خـرج        اللهم إنك تع  (
ونفيًا هلذه املسودة وإيثارًا حلقك فارمحـه واغفـر لـه، واجعـل      

).اآلخرة خري مرد له، ومنقلب من الدنيا
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يق إُّـ باخمرى أو الصدام العسكريالطر

مل يــزد استــشهاد حممــد أخــاه إبــراهيم ومــن شــايعه إالّ  
يد وانطلقـت  محاسة واستبساال فعزموا على األخذ بثأر الشه   

اومة من جـيش  قثورة إبراهيم يف عنف تكتسح أمامها كل م       
حيــث ) الــساجور(فخــرج إبــراهيم مــن فــوره إىل ،املنـصور 

عـسكر جبيــشه وبـدأ اســتعداده للزحــف حنـو الكوفــة لقتــال    
ات من ياملنصور واستنفر الناس للمعركة القريبة وأقبلت الرا 

إبراهيم كل صوب واحتشد أنصار إبراهيم يف البصرة وبعث  
.)١(كتائب تسيطر على املناطق ااورة

كان موقف املنصور العباسـي حرجـا فيمـا خيـص عـدد         
جيشه، لذا كتب إىل عيسى بن موسى يستحثه على الرجوع  

ه على ثورة النفس الزكية، وقضى ئمن بالد احلجاز بعد قضا 
ة قلقة ينتظر فيها قدومه حىت يعهد إليـه بالقـضاء           مّداملنصور  

إبراهيم بالبصرة، فلما قدم عيسى قدم أيضًا جند        على ثورة   
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لم بـن قتيبـة مـن الـري فـضم املنـصور             سمن الري بقيـادة مـ     
جيشه إىل جيش عيسى، فوجه املنصور عيسى لقتال إبراهيم 
ــه مخــسة عــشر ألفــًا وجعــل    فتقــدم علــى رأس جــيش عدت

ن قحطبـة علـى ثالثـة       بـ املنصور على مقدمـة اجلـيش حممـد         
ور اجليش حىت بلغ ر البصريني دي وصحب املنصنآالف ج

.)١(مث عاد إىل الكوفة

من عـشرة  يتألفتقدم إبراهيم على رأس جيشه وكان      
أمساء مئـة ألـف مـن    آالف مقاتل، رغم أن ديوانه كان يضم        

الكوفة وما أن التقى اجليشان يف أهل البصرة وبدا زحفه حنو
،)٢(الكوفـة بعـد سـتة عـشر فرسـخا مـن        ىبامخرى وهي عل  

معركة رهيبة وحلقت اهلزمية بقـوات محيـد بـن قحطبـة            دارت  
الذي كان على مقدمة جيش عيسى وسارع اجلند إىل الفرار      

يناشدهم اهللا والطاعة فال يلـوون عليـه       :فعرض هلم عيسى  
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ومروا منهزمني وأقبل محيد بن قحطبة منهزما فقال له عيسى 
هزم (و،)١(ال طاعة يف اهلزمية: يا محيد اهللا اهللا والطاعة فقال

عيسى وأصـحابه هزميـة قبيحـة حـىت دخـل أوائلـهم الكوفـة         
وأمر أبو جعفر بإعـداد اإلبـل والـدواب علـى مجيـع أبـواب        

.)٢()الكوفة ليهرب عليها

ــال صــمد عيــسى يف املعركــة وبقــي يف       ــك احل ويف تل
من خاصـته  موضعه رغم فرار جنده حىت بقي يف مئة فارس        

: بنفسه، فقالوحشمه ونصحه البعض باالنسحاب والنجاة     
ال أزول عن مكاين هـذا أبـدًا حـىت أقتـل أو يفـتح اهللا علـى               
يدّي وال يقال ازم، كمـا صـمد أيـضًا ابنـا سـليمان جعفـر          
وحممد وقد جنحا يف إنقاذ اجليش العباسي من مـصريه الـذي             

.)٣(كان قاب قوسني أو أدىن
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تقدم إبراهيم يف جنده ليقاتل عيسى بـن موسـى الـذي          
وجنح محيد بن قحطبة يف مجع ،دان املعركةل صامدا يف مي ظ

وحدث أن أصيب ،شتات جنده املنهزمني وانضم إىل عيسى
وتـبعهم  ،فاضـطر إىل االنـسحاب مـع جنـده        ،عيسى بسهم 

جند إبـراهيم فنـادى منـادي إبـراهيم أال تتبعـوا مـدبرا فعـاد              
قـت جبنـد    وظن جنـد عيـسى أن اهلزميـة قـد حل           ،هؤالء اجلند 

ثارهم وجنحوا يف إحلاق اهلزميـة      آروا يف   فّكإبراهيم املنسحبني   
ــراهيم بــسه ،ــم ــراهيم مــن  وأصــيب إب ــب إب ــل وطل م قات

:رتلوه من فوق فرسه وهو يقوليخاصته أن

P...¦  ¥  ¤  £  ¢O)١(.

.)٢()أردنا أمرا وأراد اهللا غريه(

ــته حيمونـــه   واجتمـــع حولـــه بعـــض أصـــحابه وخاصـ
اهلجوم علـيهم  ويقاتلون دونه وشد محيد بن قحطبة ورجاله        
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حىت اضطروا لالنـسحاب وتقـدم مـوىل لعيـسى بـن موسـى           
فاحتّز رأس إبراهيم ومحله إىل سيده، وكان استـشهاده يـوم            

ومكث مذ ،هـ١٤٥الثنني خلمس بقني من ذي القعدة سنة       ا
.)١(خرج إىل أن قتل ثالثة أشهر إال مخسة أيام

مص رأس إبراهيم

ني يديـه ملـا رآه   محل رأس إبراهيم إىل املنصور فوضع بـ  
أمـا  : (بكى حىت خرجت دموعه علـى خـد إبـراهيم مث قـال            

واهللا إن كنــت هلــذا لكارهـــا ولكنــك ابتليــت يب وابتليـــت     
.)٢()بك

بعـد ذلـك جلـس املنـصور جملـسًا عامـًا وجعـل النــاس        
يدخلون عليه فيهنئونه وينالون من إبراهيم ويقبحون الكالم 

كت مـتغري اللـون ال      فيه ابتغاء مرضاة املنصور، واملنصور سا     
يتكلم، حىت دخل جعفر بن حنظلة البهراين فوقف فـسلم مث     
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أعظم اهللا أجرك يا أمري املؤمنني يف ابن عمك وغفر له     : قال
فاصفر لون املنصور وأقبل عليه : ما فرط فيه من حقك قال 

يا أبا خالـد مرحبـًا وأهـًال، ههنـا فـاجلس، فعلـم         : وقال له 
فجعـل كـل مـن جـاء       ًاجيـد  الناس أن ذلك وقع منه موقعـا      
.)١(يقول كما قال جعفر بن حنظلة

ــه املنــصور الــرأس مــع الربيــع إىل آل احلــسن       مث وج
فوضع الرأس بني أيـديهم وعبـد اهللا         )٢(احملبوسني يف اهلامشية  

والد إبراهيم يصلي فقال له إدريس ــ أخو إبراهيم ــ أسـرع         
ه يف يف صالتك يا أبا حممد فالتفت إليه واخـذ رأسـه فوضـع          

القاسم واهللا لقد كنت من أباحجره وقال له أهًال وسهًال يا    
:الذين قال اهللا فيهم

P  <  ;  :   9  8    7  6  5  4  3
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GO)١(.

وقد دفن هناك ويوجد مقام يف اهلامشية باسم السيد لرأسـه     
.ال للجسد كما سيأيت حتقيقه على األصح

يمةأسباب الهز

إّن من أهم األسباب اليت ميكن أن تـذكر هلزميـة جـيش              
إبراهيم هو االستبداد بالرأي وعدم اختاذ الـرأي األصـوب،         
واملتابع لألحداث يف كتب التاريخ يتجلى لـه ذلـك بوضـوح     
ويالحظ أن كـثريًا مـن أصـحابه ال بـصر هلـم بفنـون احلـرب              

ر ولكنهم شجعان وقد وقعوا يف هفوات حربية إليها مرد ظف   
اجلـيش العباســي، وبعــض هــذه الغلطــات احلربيــة يف واقعــة  

أدت إىل مقتله وتشجيع جيش أيب جعفر املنـصور         ) بامخرى(
:على الثبات بعد اهلزمية وإليك منها

ملا عزم على املسري إىل املنصور أشار البصريون أن يقيم        
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ويرسل اجلنود فيكون إذا ازم له جند أمدهم بغريهم فخيف 
األمـوال فقـال مـن عنـده مـن      تيـ بعـدوه وج مكانه واتقـاه  

الكوفيني إن بالكوفة أقواما لو رأوك ماتوا دونك وإن مل يروك 
.)١(شىت فوافق قوهلم وسار إىل الكوفةقعدت م أسباب 

إذ ؛ومنها ما تقدم به رجل يدعى عبد الواحد بن زيـاد         
اقترح على إبراهيم حفر خندق حـول معـسكره فاعترضـت         

أجتعل بينك وبني اهللا جّنة فتقـدم  : ًا وقالتعليه الزيدية أيض 
ــراهيم    ــال إلب ــر فق ــاقتراح آخ ــل ب ــسكرك  : الرج ــل ع اجع

كــراديس إذا هــزم منــهم كــردوس ثبــت كــردوس فرفــضت  
نكـون إّال صـفا      ال: )٢(الزيدية هـذا االقتـراح أيـضًا وقالـت        

:واحدا كما قال اهللا تعاىل

P...§©    ¨O)٣(.
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اهيم إذا ظفرك اهللا بعيـسى  ن أبا حنيفة كتب إىل إبر    أومنها  
ألنه مل يكن  ؛أهل اجلمل وأصحابه فال تسر فيهم سرية أبيك يف        

الذريـة  ىبولكن سر فيهم بـسريته يـوم صـفني فإنـه سـ            ،هلم فئة 
ألن أهل الشام كانـت هلـم        ؛ودفف على اجلريح وقسم الغنيمة    

وقد تقدم كيف منـع إبـراهيم أصـحابه مـن أن يتبعـوا               )١(فئة
نتيجة إىل شهادته وهزمية جيشه؟مدبرًا فأدى بال

انطباعات عن شخصية السيد إبراهيم

ذكر جمموعـة مـن العلمـاء واملـؤرخني انطباعـام فيمـا           
خيص شخصية السيد إبراهيم من خالل نظرم التارخييـة يف     

:قراءة الوقائع واألحداث منها
ــام      ــن أصــحاب اإلم ــة الطوســي م ــيخ الطائف ــّده ش ع

كـان إبـراهيم    (الطـالبيني    مقاتل ويف )٢(الصادق عليه السالم  
جاريا على شاكلة أخيه حممـد يف الـدين والعلـم والـشجاعة          
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إبراهيم مـن كبـار    : (، وذكره السيد األمني بقوله    )١()والشدة
العلماء يف فنون كثرية وكـان شـاعرًا متـضلعًا باللغـة العربيـة              

، )٢()وأســرارها عارفــًا بأخبــار العــرب وأيــامهم وأشــعارهم 
من علماء وحمدثي أهل بيت : (سني الشبستريوقال عبد احل

، هـذه  )٣()النبوة، وكـان أمـريًا، ثـائرًا شـجاعًا، أديبـا شـاعرًا            
اخلالل اليت تقدمت وغريها هيأت إلبراهيم األرضية الصاحلة     

.يد اجلماهرييلقيادة الثورة وكسب تأ

لشعر َّـ مدح ورثاء السيد إبراهيممختارات من ا

لتارخيية واألدبية إىل أقوال أشارت جمموعة من املصادر ا
:جمموعة من الشعراء يف مدح ورثاء إبراهيم منهم

ــراهيم    ١ ــرد، وحــسبنا مــن شــعره يف إب ــن ب ــشار ب ـــ ب ـ
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قصيدته الـسائرة الـيت تعـد مـن عيـون الـشعر العـريب وفيهـا                
:)١(يقول

ــدا أقـــــــــول لبـــــــــسام عليـــــــــه جاللــــــــــة     ــارم  غـــــ ــقاً للمكـــــ ــا عاشـــــ أريحيـــــ

جهارا ومن يهديك مثل ابـن فـاطم     هـدى من الفـاطميين الـدعاة إلـى ال     

ــراج لعـــــين المستـــــضيء وتـــــارة    ــزاحم ســـ ــدو المــــ ــاً للعــــ يكــــــون ظالمــــ

:)٢()تائيته املشهورة(ــ دعبل بن علي اخلزاعي يف ٢
ــات قبـــــور بـــــأرض الجوزجـــــان محلهـــــا  ــاخمرى لــــدى الغربــ وأخــــرى ببــ

:)٣(ــ غالب بن عثمان اهلمذاين٣
ــل بـــــــــــــــاخمرى الـــــــــــــــذي   ســــــــــمع كــــــــــل شــــــــــاهد   نــــــــــادى فا وقتيـــــــــــــ

تزحــــــــــــــف األســــــــــــــد الحــــــــــــــوارد   قـــــــــاد الجنــــــــــود إلـــــــــى الجنــــــــــود  

ــات وبالمرهفــــــــــــــــــــــــــات وبالقنــــــــــــــــــــــــــا الرواعــــــــــــــــــــــد بوالمبرقــــــــــــــــــــ

ــدين محمــــــــــــــــــد  ودعــــــوا إلـــــــى ديـــــــن ابـــــــن صـــــــائد  فــــــــــــــــــدعا لــــــــــــــــ

 فرمـــــــــــــــــاهســــــــــــــــــابق للخيــــــــــــــــــل قائــــــــــــــــــد   بلبـــــــــــــــــان أبلـــــــــــــــــق  م
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ــسيف يفــــــــــــــري مــــــــــــــصلتا   هامـــــــــــــــاتهم بأشـــــــــــــــد ســـــــــــــــاعد   بالــــــــــــ

ــين جاحــــــــــــــــ فــــــــــــــــــأتيح ســـــــــــــــــــهم قاصـــــــــــــــــــد  ــؤاده بيمــــــــــــــ دلفــــــــــــــ

ــد  فهــــــــــــــوى صــــــــــــــريعا للجبــــــــــــــين    ــوق بخالـــــــــــــ ــيس مخلـــــــــــــ ولـــــــــــــ

ــصاره  ــأكرم دار واحـــــــــــــــد  وتبــــــــــــــــــــــــــــــــددت أنــــــــــــــــــــــــــــــ ــوى بـــــــــــــ وثـــــــــــــ

ــري   ــن صـــــــ غيــــــــــــــــر ممهــــــــــــــــود الوســــــــــــــــائد  عنفـــــــــسي فـــــــــداؤك مـــــــ

ــن غريـــــــــب  ــد  وفـــــــــدتك نفـــــــــسي مـــــــ ــوم األباعــــــــ ــي القــــــــ ــدار فــــــــ الــــــــ

:)١(ــ أيب القاسم التنوخي٤
ــب  أما حمل المنـصور مـن أرض يثـرب     ــالم الغياهـ ــو ظـ ــدور هـــدى تجلـ بـ

ــتهم بـــــالبغي يـــــوم محمـــــد   طّقو ــام لــــــــــه وقرائــــــــــب عـــ قــــــــــرائن أرحــــــــ

ــة الهامـــــات حمـــــر الترائـــــب   وفي أرض باخمرى مصابيح قـد ثـوت        متربـــ

ق السيد إبراهيم

وقع خالف بني املؤرخني والنسابة يف حتديد قـرب الـسيد            
) بـامخرى (إبراهيم تبعًا للمنطقة الـيت أقـرب فيهـا الـسيد وهـي           

ماء وتبعهم مجاعة مـن احملـدثني أن    واملشهور الذي عليه القد   
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موضع بـني الكوفـة     (بامخرى كما حدها احلموي يف معجمه       
وواسط وهي إىل الكوفة أقرب، قالوا بني بامخرى والكوفـة           

، هـذا حـسب احلـدود اإلداريـة الـيت       )١()فرسـخا سبعة عـشر    
.كانت متثلها الكوفة قدميا

يد أما يف الوقت احلاضر فيوجد معلمان بارزان لقرب الس        
بني مدينيت احلمزة الشرقي والرميثة ويبعد : أحدمها: إبراهيم

كم ويبعد مرقده   ) ١٠(كم وعن األخرى    ) ٢٠(عن األوىل   
يف : كـم، واآلخـر  ) ١(عن اجلادة ــ الشارع العام ـــ حـوايل      

بـن اإلمـام موسـى      امنطقة اهلامشية يبعـد عـن مرقـد القاسـم           
عن طريـق  يصل إليه) كم٤(الكاظم عليهما السالم حوايل   

.غري معبد
والذي منيل إليه وما عليه أقوال احملققـني يف هـذا اـال      
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الـشرقي والرميثـة،   هو أن قربه هو الواقع بني مدينيت احلمـزة    
خر فهو قرب ملوضع الرأس قـال الـشيخ حـرز الـدين             وأما اآل 

بعد ما ذكر موضع القربين املذكورين ورأى أن موضـع قـربه      
لراجح عندنا أن القرب املنسوب إىل وال يبعد بل ا(:هو األول

و موضع دفن رأس إبراهيم  هإبراهيم بن عبد اهللا يف اهلامشية       
ت نفسه الشريرة وطيف أهذا بعد ما تشفى منه املنصور وهد   

.)١()قرب فيهاُأرجع إىل اهلامشية وُأبه بعض األمصار 

وذهب إىل ذلك السيد أبو سعيدة قال بعد ذكر موضـع     
اشتهر عند السواد أنـه قـرب إبـراهيم بـن           (:الرأس يف اهلامشية  

عبد اهللا احملض ــ موضـع الدراسـة هـذه ـــ وهـذه شـهرة ال             
.)٢()تساعد عليها، ملا تقدم من بيان

هذا وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العـاملني وصـلى اهللا       
.على أفضل خلقه حممد وآله الطيبني الطاهرين
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