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 املقدوة

 

 وبعد.واحلمد هلل رب العادلني وصلى هللا على زلمد واله الطاهرين 

إن الواقععا السي ععس ال ععسي وادلريععر الععألم يواسععه اواععع ا اععلاةع وال عععوب ادل ععلمع 
يعععع داد بااععععبمرار ب ععععاط تععععراات إلااقععععات واعوقععععات الواقععععا ال ةااععععس وا سبمععععاعس 
وا قبصععادم والييععرم للم ععلمنيا وتعع داد قععوة اليعععوط السي ععةع علععى ادل ععلمني قادلععا 

د الساس   يرتاسعا بعي يع داد ق عوة.. ض -الألم ؽلاراه ادل بيربون  -أن خط الظلت 
وُب اثععي هععألج اوسععواي السي ععةع ع ععمت رلموعععع  ابداخلععع اععن ادل ععيلت السي ععةع ُب 
الاةئعععععع ادل عععععلمعا اعععععاحلهة والةعععععمس والبةعععععها وادلواقععععع  ا لااقةعععععع وعيعععععوص )وخعععععروج( 
ال خصعععةع ادل عععلمع ععععن ااعععبشااب اا والب عععية  ُب بععععش العشا عععد وتشلعععط ادل عععاعرا 

ادذلمععا اخلطععوب وا ععبدت ضعععوط الظععادلني.. شلععا ولععد لععديسا  خصععةات  وخاصععع إذا
ؼلعععةت علة ععععا الشلععع  وا ضععععطراب واخللعععط والبخععععاط ُب لديعععد الرؤيععععا الواقعةعععع لل ةععععاةا 
فب ععععاع ُب عععععادل الظلمععععات ُب ا ععععه ا احلةاتةععععع وللاعععع  ُب عععععادل اووهععععام واخلةععععا ت 

 اا هألا ان س ع.وتعوص ُب أولال البةه واليةاع ُب آااذلا وقمولا 

وان س ع اخعر  صلعد ُب واقعا ادل علمني السي عس بععش ادلبععهات ا غلابةعع االا عا ر 
الساويعععع بوسعععود ادلسشعععأل و روسعععه آخعععر ال اعععان شلعععا لعععه أ عععر ُب السيعععوسا  عععه أن أصععع اب 
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السيععوس ادلرييععع لععرا ت الاععال السي ععةع ادل ععبولاة اععن الا ععا ر الساويععع ال ععابشع وتثععه 
 ع الواقا وتعةهجا فةبعاالون اا هألج الاال بسظرات خاقئع وارييعع   محاا ت دلواس

ختلعععو اعععن ااعععبعللا فة عععبعي ادلعععدعون وادلدل عععون كعععواهر عي عععةع صععععاع اابعععوت اس عععا 
السيععوس دلععدة قويلععع ُب سلبلعع  الاةئععات ادل ععلمعا هعععي اوسععواي ا ةععمة عي ععةا   عععلن 

  تسطاعع  علةععه اووصععاق و  يشععرتن ك ععور ا ععدم )اعع ور( آخععر او عا اععا  واععيها  عسععه 
 -ك ورج بعلاات اعةسه وزلددج.. فالةا س ادلعألب الاالع  بشعوة ععن سلعرج أو اسشعأل 

يبعل  بمم )ا دم( ايبعي لبخلةص عي عه اعن اعاعا عاا  -لبيريغ   ساته ا عيعالةَّع 
 ني وان  وا ي يما ا الشاتيا ون احلماس الألم تثهج ب ارة ادل دم تشود بععش البعا 

إذل ا اععععبعيفال ُب عملةعععععات البعةعععععه لواقعسعععععا ادلس ععععرقا وهيعععععألا فععععع ن كعععععواهر الواقعععععا 
السي س اليا طع على ادل لت هعي بعي ت يبيفاوب اا لعا ت ا دععاي بادل دويععا 

 ذلألا تبيرر بني فرتة وأخر  لالع )ادل دم  الياذب(.

  توعةب عا فيعاهةت وُب كي  ةاب البوسةه الرتبوم ال لةت ليئات اجملبما ادل لت وضع
ا اععلما واضلععراق أفيععار وعشا ععد بعععش ادلععألاهط ا اععلاةع العع  تععدعس بععمن ادل ععدم 
اةولد آخر ال اان وهو ان عااع الساسا وأعه أم ادل دم   يعرق عي عه ا عاشا ا إظلعا 
يل ععععت بعععععد ذلعععع  لشةشععععع  خصععععةبه والععععدور ادلطلععععوب اسععععها فعععع ن اثععععي هععععألج اوفيععععار 

 اح رلال أارب ِودعاي ادل دويعا و ةئعع اورض اخلصعاع دلثعي واوقرولات تدفا إذل إف
 هألج الدعاو ا وإف اح رلا   أارب لظ ور لا ت اعشدة ان ا ضلرافات ال لواةع.
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ادلسشععأل للا ععريعا واووان أواعععه  () وفععا أن زااعسععا احلععارل زاععان ا اععام ادل ععدم ادلسبظععر
سعه للمعيف ُب اعي وقعا اعن زااعسعا هععألا.. وأععه يرترتقَّعط ك عورج ُب اعي حلظعع ويبرتوقعا خرو 

ك ر ُب ال سوات اوخهة ُب أوااط أهي ال سع وال ةععا أفرادا  يعدعون أمعت )ادل عدم 
وأن هللا اا اعه وتععاذل بععث ت أو أراعل ت  ()ادلسبظر( أو امت ارالون وعواب عسه 

اععدعس أو أذلم ععت بععمن يسشععألوا الا ععريع اععن الي ععاد والظلععت.. وليععن الععألم ػلصععي اععن 
ادل دويععع )قعععدؽلا  أو لععديثا ( أمعععت ي ععبعلون الا عععطاي اععن السعععاسا ويعمععدون إذل ت عععل  
اياعع ادل عدم ادلوععودا فع ذا اعا اسبمعا السعاس لعوذلت واطلعدعوا بعمقواذلت اعاعوا اعااا  ُب 

 ت با ادل لمني وإغلاد سرح سديد ُب س د اواع ا الاةع.

ادل دويعععع او ا رتاعععاط وال عععيرة ععععن  اعععسبعرق ُب هعععألج ال عععطور علعععى أاثلعععع شلعععن ادععععوا
والألين ك روا لديثا  ُب أضلاي  ع  اعن الععادل ا اعلاسا وليعن  ()ا اام ادل دم 

قاي ذل  عورد أاثلع سلبصرة عن ا دععايات ادل دويعع وادععايات ال عيارة الع  لعد ا 
ُب الباريخ ا الاسا لببيع لشعا   اواعور وبععدها ضلعاول البوقع  اعا دععوة خاصعع 

اقا الاصعععرم ودعوتعععه گعععاعةعععي  اببلعععس معععا اععععخرا اجملبمعععا العراقعععس وهعععس دععععوة امحعععد ام
 .()ال يارة والسةابع عن ا اام 

  اا لني ادلوذل تعاذل ان ػليظ اابسا ان ايلت الينت اعه مةا رلةط.
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 مناذج وَ دعوات املّدوية عمى طوه التازيخ

لشععد بععدأت ادلعععاارة علععى العشةععدة )با اععام ادل ععدم ادلسبظععر( تارؼلةععا  ُب عصععر اخللفععع 
لع ان اعاويع بن ايب ايةان عي عها تطاةع  فيعرة ادل عدم علعى عة عى اواويعا ُب زلاو 

فشععال) )زعمععبت أن ليععت اليععا  هادةععا  وا ععديا  قا مععا ا وادل ععدم عة ععى  ()بععن اععر  
وواضع أن اعاويع يريعد أن يشيعى  (1) (.بن ار ا وهألا اوار ُب أيديسا ل  ع لمه له

ياعععع ادل ععة ةع.. ٍب  علععى فيععرة ادل ععدم ادلسبظععر ُب ا اععلما وغلعل ععا اععن خصععا ص الدا
 توالا الدعوات ادل دويع)

 .()فألهاا ال ائةع إذل ا دويع ا اام علس 

وذهاا الية اعةع إذل ا دويع زلمد بن احلسيةع وولدج أيب ها عت عاعد هللا بعن زلمعد 
 .بن احلسيةع

 وادعى احل سةون ا دويع زلمد بن عاد هللا بن احل ن ادلثىن.

 وقال العاااةون ف دويع زلمد بن عاد هللا العاااس.

                                                           
 .224الكوراني ص  المعجم الموضوعي ألحاديث المهدي (1)
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 .()إذل ا دويع ا اام الصادق  (1)وذهاا الساوواةع

 .()وذهاا ا ماعةلةع إذل ا دويع إماعةي ابن ا اام الصادق 

وا دويعععع ولعععدج زلمعععد بعععن عاعععد هللا  (2)قالعععا اليط ةعععع ب اااعععع عاعععد هللا بعععن اوفطعععع
 اوفطع.

 .()ب اااع وا دويع ا اام الياكت  (3)قالا الواقيةع

وهععععع ي رفيععععوا   ()ف دويععععع زلمععععد بععععن ا اععععام علععععس اذلععععادم  (4)قالععععا اةمديععععع
 اا ماعةلةع ا عرتاق بوفاته ُب لةاة أبةه وأصروا على لةاته و ةابه وا دويبه.

                                                           
لتتم يمتة وم يمتتوة حهت  يلهتتر وي تي أمتتر  حتي»( أنتت  ادّعتة الناوويتيب دعتتد واتاا اامتتام ال تاد  ) 1))

ي لترييس لهتم مته أهتب الد ترا يهتاب لت  ن ات ه دته الناس وأن  هو المهدي ويتمية دللكتي يعنتي الناووييبت
 .   87الفر  / النودخهي ن راجع وقيب أه ايم  عج ه ده ناووس.«  ا ه الناووس 

وكاه عدتد   دته جعفتر ( يهوب الشيخ المفيدن وهو امده امكدر دعد ايماعيب لإلمام جعفر ال اد  ) (2)

وكتاه مههمتا  ااكترام نتد أديت  كمنتلتب هيتر  مته ولتد  اتي ولتم هكته منتلهت  ع إيتماعيب أكدر إخوهت  دعتد 
وادعت  دعتد  المرجيتب.يخالط الحشويب  ويميتب إلت  متله   إن  كاهويهاب  امعههاد دالخ ف ع   أدي  اي 

جعفتتر ال تتاد  ااهدعتت  ع تت  قولتت  جماعتتب متته أ تتحا   الدتتاقيه واحتتهب دهنتت  أكدتتر إخوهتت   اامامتتب أديتت  
( راجع امرشاد .)276  275ص. 

(  وردمتتا يط تت  )الكتتالم لكتتر الوحيتتد الدهدهتتاني اتتي اوايتتدان أع تتم أه الواقفتتب هتتم التتليه وقفتتوا ع تت   (3)

( مه األيمب... ولكه عنتد امطت   ين ترف إلت  مته وقتف )الكالم الوقف ع   مه وقف ع   هير 
ل كتتالم دركتت  ( وم ين تترف إلتت  هيتترهم إم دالهرينتتب ولعتتب متته جم ههتتا عتتدم )الكتتالم ع تت  اامتتام 

( ).وموه  قد   أو اي تمان  مثب يماعب ده مهراه وع ي ده حياه ويحي  ده الهايم 

يتتتار ولتت  كرامتتاة.  د تتد المعتتروف داليتتيد دمحم  وقدتتر  قتتر   ( الهتتادي )دمحم دتته اامتتام نيتتدب التت   (4)

الحيتته ا تتار  أديتت  وهتتواي اتتي حيتتاا  ( الهتتادي )اامتتام  أكدتتر أومديتتدع التتدجيب. وكتتاه  وييتتمون ن
 .(أكدرهم )
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وأعععه  ععاب ودل ؼللعع  ولععدا ا  ()اععام احل ععن الع ععيرم وقععال آخععرون ف دويععع ا 
 .()دم واس ت ان قال ب اااع سعير ابن ا اام علس اذلا

هألج باخبصار أهت ا دعايات ادل دويع ال  ذارت ُب البعاريخ ا اعلاس اوول.. أاعا 
 )(1) اس تبعد عصر العةاع الصعر  فشد خرج أدعةاي اثهون للم دويع الياذبع عألار 

هععع اععن أفريشةععا باعباععارج ادل ععدم وأاععس 297عاةععد هللا ادل ععدم) وقععد خععرج اععسع  -1
 الدولع الياقمةعا وهو الألم بىن اديسع ادل ديع ُب ألد اوالي توعس.

(ا ادلععععععروق 524 -485زلمعععععد بعععععن عاعععععد هللا بعععععن تعععععوارت العلعععععوم احل ععععع  ) -2
اعباععععارج هععععع ب497بادل ععععدم اذلر ععععس) وت ععععين قاةلبععععه ادلصععععاادة ادلعععععربا وخععععرج اععععسع 

 ادل دم وأاس دولع )ادلولدين(.

هعععععع ادلعععععه ابعععععن 555الساصعععععر لعععععدين هللا) اعععععن اخلليعععععاي العاااعععععةنيا ولعععععد اعععععسع  -3
 البعاويألم ُب الاةبني باعباارج ادل دم ادلسبظر)

 إاام ل  اواك يسبظر             أعا ا اام ادل دم لةعس لسا

 أن ا اععام اسبعظر ي ععت               تاععدو وبصعارعا خعلفعا  ون

                                                           
 .165 – 161خ يب رت  ص –واليوم الموعود  () اامام المهدي (1)
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هععععع 755 – 695رسععععي اععععان يرتععععدعى عاععععاس اليععععاقمس) خععععرج ُب  مععععازة بععععني  -4
وادعععى أعععه اليععاقمس ادلسبظععرا واععال إلةععه اععا  يععه اععن أهععارل  مععازةا وقبععي ُب مايععع 

 اوار.

رسي ا ب ر بالبوي رم) ع اع إذل توي ر ان ضلي الصوفةعا خرج ان رباط اااعه  -5
اقمسا واععال إلةععه عععدد ااععه اععن أهععارل اععوس و ههععاا وقبععي واداعععى أعععه ادل ععدم اليعع

 أخها .

إاععع اق ال عععا  الععع وم) العععألم خعععرج ُب ع عععد ال عععلطان العثمعععا  زلمعععد الرابعععا  -6
 هع ادعةا ادل دويعا واان تراةا  ان أهارل اه.986اسع 

هعع ُب اصعر اعدعةا ادل دويععا وهعو اعن اوالةعد قعرابلسا 1219رسي خرج اعسع  -7
ا ععبا  ُب احلععرب ضععد سععةن قععادم اععن فرع ععا لةعع  قبععي اععا عععدد اععن واععرعان اععا 

 أعصارج.

هعع اعن ال عودانا وهعو اعن قاةلعع الدعاقلععا 1265زلمد أمحد) الألم خعرج اعسع  -8
 ولد ُب س يرة )عاا( اشابي )دعشل(.

ا خععرج ُب ربععاط عاععادة لةعع  دعععا إذل ا دويععع ()رسععي اععن اععللع الراععول  -9
 بظرا واسبما لوله عدد ان الساس.عي ه باعباارج الياقمس ادلس
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أمحععععد بععععن أمحععععد اليةاععععال) الععععألم دعععععا السععععاس أو  إذل إااابععععه ٍب خععععرج اععععدعةا  -15
 ادل دويع وأاس فرقع اليةاالةاع.

م وادععى أععه ا اعام ادلسبظعر 1159ا عدم  ااعع) ك عر ُب  ااعع بعالةمن اعسع  -11
وتاعه فري  ان اوعرابا واابطاع الشياي على دولعع احلمعداعةني ُب )صعسعاي( والدولعع 

 السيفالةع ُب )زبةد(.

هععع ُب 1224أمحععد بععن زلمععد الاععاريلس) وي ععمى بادل ععدم الوهععايبا ولععد اععسع  -12
ا واعلعن ()ا وععراق عي عه باعباعارج اعن أليعاد ا اعام احل عن اديسع )بريلس( باذلسعد

احلرب ضد اذلسدوس وال ةخ ُب بسيفاب اذلسد وقبيا وقد ا د بمفيارج ودعواج الطري  
 خلروج الشادياعةع.

م اعععععن الاسيفعععععاب  باذلسعععععدا 1826ادلععععهزا  عععععلم أمحعععععد الشاديعععععا ) خعععععرج اعععععسع  -13
اعس فرقعع الشادياعةعع الع   يع ال ذلعا أتاعاع ولارب ااعه ال ةخ هسعاك باعباعارج عاةعا ا وأ

 ل  الن ُب اذلسد.

زلمعععد ا عععدم ال سواعععس ابعععن ال عععةخ ال سواعععس) خعععرج اعععن بعععلد ادلععععرب ُب  -14
 أوااط الشرن البااا ع ر ادلةلدما وقد قال قاةي اوته إعه لةس ادل دم ادلسبظر.
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هععا 1235اعسع  علس زلمد ال هازم ادلعروق بالااب) ولعد ُب  عهاز )إيعران( -15
ادعععععى ُب الادايععععع أعععععه بععععاب ادل ععععدم ادلسبظععععرا ٍب ااععععبشي ُب دعععععواج اعرفععععا عي ععععه بمعععععه 
ادل دما ودلا رأ  اثرة احلمشى لولها عسد أل ادعى الساوةا وُب الس ايع ا بد به اجلسعون 

 هع.1265فطما ُب اولوهةع وأرتعدم ُب اسع 

أععه ادل عدم ادلسبظعرا م وادعى 1828ا دم ال سعال) ك ر ُب ال سعال اسع  -16
 ورفا رايع الثورة على احليت الشا ت إ  أعه ف ي وقبي.

م أعععه ا اععام ادلسبظععر 1899ا ععدم الصععواال) ادعععى زلمععد بععن عاععد هللا اععسع  -17
واان له عيعوذ ُب قاةلبعه )اوسعادين( اعدة ع عرين عااعا  ولعارب الربيطعاعةني وا يطعالةني 

 .(1)(م1925واولااش وتوُب اسع 

معععاي هعععس أهعععت وأبعععرز العععدعوات الععع  درتوععععا وارتباعععا ُب اعععيفي ا دععععايات هعععألج او
 ادل دويع ادل ييع الااقلع.
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 ادعاءات املّدوية يف السٍني االخرية

ُب هعععألج اويعععام اوخعععهة ك عععر أفعععراد اعععوالا ذلعععت أعي ععع ت أن يعععدعو ادل دويعععع اعععألبا  و 
وزورا ا فالبشارير ا خااريع والص يةع واواسةعع تعاعد ك عور ع عرات اعدعس ادل دويعع ُب 
العععادل ا اععلاس لالةععا .. ف ععألج الظععاهرة الس ععاز العع  تراععا تععم ها عي ععةا  وفيععرا  ضععارا  

دم ادلسبظععر )احلشةشععس( هععس تيععرار لععا ت ا دعععاي بادل ععدم علععى ا ؽلععان بعشةععدة ادل عع
ال ععابشعا فر اععع  اععن بعععش اوفععراد ُب اجملبمععا ا اععلاس ُب تشمععص  خصععةبه اليرؽلععع 

بعععد ك ععورج ادلاععاركا كلععا هععألج احلالععع  ()والب ععاه بععاودوار اجل اديععع العع  يعدي ععا 
ر  ععن ا عخاص ي عمعون الس از تظ ر وختاو وهيألاا و زلسا ع ما بعني اليةسعع واوخع

ُب رلبمعععا ت أمعععت ادل عععدم ادلسبظعععر.. واعععن أمعععاي ا دععععايات الععع  رصعععدعاها ُب اليعععرتة 
 اوخهة ا ٌب)
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 ودعي املّدوية يف السعودية 

هععا ععوفمرب 1455زلمد بعن عاعد هللا الش طعا ا خعرج ُب الةعوم اوول اعن ععام  وهو
م.. ف ععاعدة صعع رة س ةمععان العبةععي وهععو س ةمععان بععن زلمععد بععن اععة  1979عععام 

العبةعععععيا عمععععي اوكيععععا  ُب احلععععرس الععععوق  ال عععععودم دلععععدة  اعةععععع ع ععععر عااععععا .. درس 
واعبشعععععي بععععععدها إذل اجلااععععععع  ال عععععريعع الديسةعععععع ُب سااععععععع ايعععععع ادليراعععععع ا اعععععلاةع..

وُب ادلديسععععع ادلسععععورةا البشععععى س ةمععععان ب ععععخص يرتععععدعى  ادلديسععععع ادلسععععورة..ا اععععلاةع ُب 
)زلمعععد بعععن عاعععد هللا الش طعععا ( ألعععد تلاعععألة ال عععةخ عاعععد الع يععع  بعععن بعععاز.. توقعععدت 
العلقععع بععني الععرسلني.. وخاصععع أممععا البشةععا فيريععا ُب العديععد اععن الععرؤ  اويديولوسةععع 

طرفعا ان لةع  تييعه الدولععا بعي وتييعه اجملبمعا بماملعها والب اعا ال عديدا شلعا ادلب
أد  إذل اعب اذلمععا اجملبمععا ورفععش اعادلععه ادلدعةععع اععن إذاعععع وتلي يععون وصعع افع.. تعع وج 
زلمععد الش طععا  بمخععا س ةمععان العبةعععيا شلععا زاد البشععارب بععني الععرسلني ب ععيي أاععرب 

فيارعلعععا ادلب ابعععع ب عععيي اعععرما وعلعععى عطعععاق وأخطعععر.. بعععدأ س ةمعععان وصععع رج بس عععر أ
ضععة  ُب بعععش ادل ععاسد الصعععهة بادلديسععع ادلسععورةا لشةععا هععألج اوفيععار صععد   إغلابةععا  
عسد الاعشا وأخعألت اجلماععع الع  أا ع ا س ةمعان تيعربا لع  وصعي ععدد أفرادهعا 

س ةمععععععان احلععععععرم ادليععععععس اععععععا رلموعععععععع لععععععه  بععععععالبللإذل ال ق.. بععععععدأت لراععععععا ت 
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ع ولاصعععروا ادلصعععلني وادعععععى صععع رج زلمعععد الش طععععا  بمععععه ادل عععدم ادلسبظععععرا باواعععل 
لة  قدَّاه س ةمان بمعه ادل دم ادلسبظعرا ورلعدد هعألا العدينا ُب ذاك الةعوم اعن بدايعع 
الشععرن اذليفععرم اجلديععدم.. قععام س ةمععان واتااعععه فاايعععع )ادل ععدم ادل عععوم( وقلععط اععن 

د احلععععراما ووسععععد ادلصععععلاون أعي ععععع ت اععععوع ادلصععععلني ااايعبععععها وأوصععععد أبععععواب ادل ععععيف
زلاصععرين داخععي ادل ععيفد احلععرام.. ُب عيععس الوقععا ااعععا هسععاك رلموعععات أخععر  اععن 
ااعع س ةمانا تشوم ببوزيا اس ورات وراعا ي وابةاعات اعان س ةمعان قعد ابا عا اعن 

 قاي ُب ال عوديع وبعش دول اخللةج.

الس اي واوقيعال  ل عع البيف  س ةمان وااعبه اي ان اان داخي احلرما فا فة ت 
وبشعى ععدد  بعمس بعه  واوقيال فشط..أياما وبعد ذل  أخلى س ةمان ااةي الس اي 

 ان اةبيف ين داخي ادل يفد.

وُب الس ايععع.. لاولععا احليواععع ال عععوديع اسععأل الل ظععات اووذل لععي هععألج ادل ععيلع 
ن وديعععععا اعععععا س ةمعععععان.. با اب عععععلما واخلعععععروج اعععععن احلعععععرما وإقعععععلق اعععععراح الرهعععععا 

 اةبيف ينا إ  أعه رفش.

عطلا الصلة وادلساا  ُب الاةا احلراما وتاادل الطرفعان إقعلق السعهان اليثةع ا 
وأصععاب ادل ععيفد احلععرام ضععررا  بالعععا  سععرااي هععألج اولععداثا وعسععداا عيععد صععرب احليواععع 
ال عععوديعا تععدافعا قوا ععا اععع زة بشععوات اليوااعععدوزا ُب هيفععوم  ععاايا وااععبخداا 
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ا دل يع ععدها س ةمععان وأتااععععها ف ععشط اععس ت اليثعععه..  ع ععيريع سديعععدةت فةععه تشسةععا
اععان شلععن اععشط قبععةل صعع رج زلمععد بععن عاععد هللا والععألم يععدعون أعععه ادل ععدم ادلسبظععرا 
وب شوقه قبةل ا صدم أتااع س ةمان صداع ااهةا ف عت اعاعوا يعبشعدون أععه   ؽلعوتا 

 ان وان بشى ان أتااعه.فادأوا با مةار وا اب لم تااعا  وااب لت س ةم

 خصعععا  اعععن أفعععراد  والعععدا  واعععبنيبععععد فعععرتة وسةععع ةا صعععدر ليعععت اةيمعععع ب ععععدام 
اجلماععععا واععان س ةمععان اععن ضععمن قا مععع اةيععواني با عععدام.. لبسب ععس بععألل  قصععع 

 البلل احلرم ادليس وادعاي ادل دويع.

 ا ععاي ُب إعععه الريععاضا اسطشععع  ععرقع اععدير قععال ال عععوديع اوعاععاي لواالععع تصععريع ُب
 وزارة لرااععع علععى الشععا مون اواععن رسععال  لععظ( هععع1423 رايععان 2) اخلمععةس يعوم
 السعار يطلع  واعان للعوزارة العدخول ػلعاول ا عل ا    خصعا   أن الوق ا وا قبصاد ادلالةع
( ادلعععورقس اععرور بععن هععايس بععن عاصععر) اجلععا  اععا البيععاوض وأ سععاي.. ع ععوا ةع بطريشععه
 بال عير لعه وال عماح االةعا   االععا   ادلعألاور قلط هعا1396 اوالةد ان اجلس ةع اعودم

 أصععةط اععه السععار اقعلق تاععادل وأ سعاي.. ادل عدم اخللةيععع أععه زاعمععا   ادلمليعع خعارج إذل
 بعمن.. تراعس أخعوج ععربا  أخعر  عالةعع واعن.. ب صعاببه ابعم را   وتعوُب ادل ب يى إذل وعشي
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 الشعرارة قريعع ُب وي عين اعسنيا اعاا اعن واثر ادل اسد ولد إاااا   اان عاصر أخاج
والراس الدواداس بني الواقعع

(1). 

اوك  ااب  ُب  راع أراايعو الارتولةععا ػلمعي  ع ادة دابعوراج ُب سةوفة يعاي يعداعس 
يشعول فةععه) )وأععا علععى يشعني أن اليثععه اععن  أععه )ادل ععدم ادلسبظعر( ولععه اوقعا علععى السععا

واعا علعسا ف عألا اعا أاعرت  نالساس ي خرون وييألبون وأ  اوق أرت ت بعاليير واجلسعو 
بععه فلةيعلععوا اععا هععت بععه يعععارونا وإ  أرتلععألر اععن أن اععن ييععألب  افععرتاي  وااععبياارا  ف عععه 

يعععرض ييععألب بايععات هللاا وإن اععن ي ععخر اعع  ف عععه ي ععخر اععن آيععات هللاا وأن اععن 
ععع  ف عععه يعععرض عععن آيععات هللاا فةععا أاععع زلمععد  ن صععدقبت اليععات فعلععةيت ال ععير 
هللا و ن اععألببت مععا ف عع  لل عع  أن ػلعع  علععةيت عععألاب يععوم لشةعع  ع ععمل هللا الع يعع  

 الشدير أن يرمحسا ويسشألعا ان عألاب يوم لشة (.. 

دل ععدم( وهععو اععا تشععدم بععني اوقععواس اععمخوذ اععن اشداععع قويلععع ابا ععا اععن يعع عت أعععه )ا
يا  زعمه هألا علعى رلموععع اعن رؤ  )ألعلم( أهلعه ورؤاج  خصعةا ا ٍب علعى آيعع اعن 
آيععات هللا يعع عت أعععه ااب ععي ا وهععس أن هللا أبطععن امععه وااععت أخةععه أاععااع بععن  دن ُب 
أاثر الشرآنا ف معا اعرج وعلعا أاعرج.. والرسعي امعه) عاةعي عاعد الشعادر أاعربا ابع وج ولعه 

                                                           
 وكتلل  م 9/11/2002 المواات  هتي14123 رمضتاه 24 اليدة – 7848 عدد امويط الشر  جريدا  (1)

 .اليوم لنفس الرياض جريدا الخدر نه ة
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ما 1958ن ان ابسا ه يدراعون الطعطا وهعو اعن اوالةعد الطعا   ععام أربعع او دا ا سا
وقعععد عمعععي ادراعععا  ُب البعلعععةت ٍب بالثعععا  ُب  عععراع أراايعععو ال ععععوديع للاعععرتول ٍب ر عععةس 
ق عععععتا ٍب اس ععععع  ااب عععععاق وتطعععععوير احلشعععععولا ٍب تيعععععر  بععععععد ذلععععع  و عععععاث اليلععععع  

اعباعيورد اعن االةيورعةععا  واجلةوفة يعايا إذ أععه ػلمعي العدابوراج ُب اجلةوفة يععاي اعن سااععع
م. وقععد لصععي علععى الايععالوريوس اععن سااعععع ادللعع  اعععود بالريععاض عععام 1993عععام 

 .(1) م1981

 

رلَّلعععا ال عععلطات ال ععععوديع اععععخرا  بالبس عععة  اعععا ال عععيارة البوع عععةع بالريعععاض اواقسعععا  
زلاولبه الب علي للممليعع ععرب احلعدود اعا اوردن بعدون أيعع توع ةا  اان قد اعبشي عسد 

و ععا   رمةععع أو سععواز اععيرا اععداعةا  أعععه )ادل ععدم ادلسبظععر( عسععد ااععبيفوابه.. وا ععيا 
 الي وص الطاةع عن أعه اريش عي ةا  و ه ا عول عن تصرفاته.

وااعععا )سريععدة الةععوم ال عععوديع( ع ععرت ُب عععددها لةععوم اخلمععةسا ال ععادس اععن ذم 
الشععدة ادلاضعسا خععرب اعبشعال رسععال لعرس احلعدود بباععوك ل عخص ػلمععي لشةاعع ااععهة 
على ك رجا وعثعر فة عا علعى اس عورات وقلاعت يعدعس فة عا أععه ادل عدم ادلسبظعرا وأن 

                                                           
موقع المدّعي اي النة  دااضااب إل  كهادت  التلي يدتده دت  دعوهت  ودت  أح مت  ورلا   والتلي يدتدأ دك متب  (1)

 ديم   المجي  األوب الحيي .
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يبمبت بيلمات  ه اي واع وي عألم  ب اياعه البيفول ُب أم دولع يريدها بالعادل وكي
 .(1) بصوت عال.. ا بسيرا  عدم البعرق علةه

  

                                                           
 م.27/1/2006هي  المواا  27/12/1426اليدة  11915جريدا اليوم اليعوديب  عدد  (1)
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 ادعاءات وّدوية بكثسة يف وصس 

 

ُب اةساي زعت زلمد عاعد السعي ععويس أععه )ادل عدم ادلسبظعر( وأخعرج ابابعا  ي عرح فةعه 
لةعععع بعععععد أن ا معععه السععععاس اواعععراض العشتعالةمعععها واعععان اصععععهج ا قااعععع ُب ا ب ععععيى 

 .(1) باجلسون

اصععر( الععألم ا ماعةلةععع )واععألل  لشععس ادلصععه ذاتععها أمحععد عاععد ادلبيفلععس اععن أبسععاي 
ادعى قدرته على إخراج اجلان ان اوس اد ادلم واعا فمقاي علةعه العاعشا ٍب اعبع ل 

د لاخعععام ي عععودم ُب الشعععاهرةا ٍب ععععاد إذل السعععاس لةععع  قعععرأ ا صلةعععي والبعععوراة علعععى يععع
ا عبيععاق لةخععرج علععى السععاس اععداعةا  أن هللا ضععاق بععألعوب عاععادج فاخبععارج ذلععدايب تا 

 ماوم غلما بني اوديان الثل ع.وأن ألد ادلل يع هاط علةه بيباب 

                                                           
دولتب  59م ص 22/4/2000المواات    هتي 1421محترم  18( اليدة 1100مج ب التهرا الخ يب عدد ) 1))

 امماراة.
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اعععألل  اععععار علععععى الطريععع  ذاتععععه اععععن بعععور اعععععةد )اصععععر( ال عععاب لسيععععس زلمععععدا  
و عع رته لسيععس الاععور اعععةدما اععداعةا  أعععه )ادل ععدم ادلسبظععر(ا واعبشلبععه ال ععرقعا ليسععه 
ااععععبطاع اذلععععربا واععععان لسيععععس يريععععد الععععألهاب إذل إاععععرا ةي بعععععد أن تشابععععي اععععا ألععععد 

 .(1) احلاخااات

عااعععععععا ( ُب 33أعلعععععععن اصعععععععدر ُب ال عععععععرقع ادلصعععععععريع ععععععععن اعبشعععععععال زلمعععععععد زلمعععععععود )
ا اععيسدريع اداعععى أعععه ا اععام ادلسبظععرا وقععال ادلصععدر إن ادلععداعس أعبشععي بعععد أن قلععط 
اععن أ مععع ادل ععاسد ُب لععس العطععارين )سسععوب  ععرب( إعععلن وصععول ا اععاما وأضععاق 

 .(2)إن عا لع ادلداعس الألم اة ال إذل اةيمع أوض ا أعه يعا  اضطرابات عي ةه

اب امعععه ععععاق  زلمعععد ل عععسنيا واعععان يطلععع  علعععى عي عععه )عاعععد هللا( عمعععرج خعععرج  ععع
اسع( ان إلد  لارات اسطشع اعوم الداعع )ا اعيسدريع( لعةعلن علعى السعاس أععه 36)

ادل دم ادلسبظر.. أاا اا تاشس اعن لياياتعه ف عس دلةعي واضعع علعى اخعبلل عي عس لعه 
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ي ُب درااعبها وف عي ُب سألور ُب تراةابه ال خصةعا ف و ولةعد أخواتعه الاسعاتا وف ع
 زواسه اييا.

ادل ععععدم ادلسبظععععر اجلديععععد ادل عععععوم يععععر  أعععععه قععععادم لععععةخلِاص العععععادل اععععن  ععععرور بععععوش 
و ععارونا وياععةع العع واج العععرُب وال ععرم و  يبشةععد بعععدد زلععدد اععن ال غلععات.. ويريععد أن 
ػللععععي ادلخععععدرات ويععععر  أن ليفععععاب ادلععععرأة لاسععععع  خصععععةعا و  ؼلبلعععع  اععععا او مععععع 

مععععاي ا اععععلم وعععععه يععععر  أن خلفاتععععه اع ععععت لاسععععع ب ععععةطع   ت ععععبدعس الياععععار وعل
اخلصواع.. اما أعه يريد تعةه قالع الصلةا ويعان أععه اعةشبي العداسال بسي عها وليعن 

 .(1)   يعرق بال ة  أم فدفا ر اشم

لشةشععع علععى ال ععسع اعطلشععا  ععا عع بععني أواععاط ال عععط ادلصععرم لعع  لولععا إذل 
السعععاس.. وهععع ت ال عععا عع ادلصعععرينيا واعععرت ُب ال عععارع ادلصعععرم االسعععار ُب اذل عععةت.. 

ا اي عععر اولعععلم ُب برععععااج رؤ ا (تشعععول ال عععا عع) )ال عععةخ اوزهعععرم زلمعععود احلسيعععس
اخلععععاص ببي ععععه اولعععععلما والععععألم يعععععألاع علععععى اذلعععععواي بالشسععععاة الثالثعععععع اةلةععععع اخلاصعععععع 

الربعععععااج ايادلععععع اععععن ا ععععاِهدة تطلععععط اععععن ال ععععةخ تي ععععها  جبم وريععععع اصععععر.. يبلشععععى 
لرؤيب ععا) )إمععا رأت الشمععر يسعع ل إلة ععا اععن ال ععماي وأمععا ترضعععه االطيععي عسععداا يرترض ععا 
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ان أاعه(ا وفيفعمة تععهت الاعع ال عةخ وقلعط اس عا أن تبوضعم وتش عت بعاهلل أن ذلع  
ف عرع ال عةخ قد لدثا فمق ما ال ةدةا واررها علة ا أاثر ان اعرةا فمق عما.. 

ُب تي ععه احللعععت اعاعععدا  أن ذلععع  د لعععع علعععى اعععةلد ادل عععدم ادلسبظعععرا واعععن ٍب قعععال إن 
 الرؤيا.لةلع ال  رأت فة ا هألج ادل دم ادلسبظر قد ولد ُب ال

هيعععألا با عععاقع ابساهةعععع اعييفعععرت قسالعععع اعععةلد ادل عععدم ادلسبظعععر ُب ال عععارع ادلصعععرما 
اول ععنا   اععةما أن الروايععع تشععول إن وتاايسععا ا سب ععادات وتيععخما الواقعععع علععى 

 ال ةخ أاَّد أن ادلةلد ًب ُب اصر.

عيى ال ةخ زلمود احلسيس ذل  ُب لوارج اا رللع اوهرام الععريب ويب عد  اعن يعمٌب 
.. وعسعععداا اعععئي اعععن وراي ا  عععاعع قعععال)  لعععه ب عععريط تلي يعععو  يبيعععمن هعععألا اليعععلم

اليألبعع إذل إبعل  السعاس بشعدوم ادل عدم بالبماةد عاس اعرضون ورفا ي دق اعن أذاع 
ادلسبظعععر للعععدفاع ععععس تا وهعععو اعععا يعبعععرب تثاةطعععا  لل معععع والع ؽلععععا وليسعععه  عععديد اليعععألب 

 .(1) وأفَّاك
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م( لشةشا ععا اععا فععراان با اععيسدريعا 21/3/2554بععدأت عةابععع الشععاهرة )يععوم اولععد 
ابةس الععع  اعععان يراهعععا ُب اسااعععها وكعععن بدايعععع اواعععر أععععه اعععن فشعععد عشلعععه ب عععاط اليعععو 

عععرين باجلسععععا و عععاد  ُب خةالعععه اعبشعععدا  أععععه ادل عععدم ادلسبظعععرا وليعععر إذل الشعععاهرة  ادلا َّ
.. وقعععال اليععراان الععألم يرتعععدعى أ ععرق عاععد احلمةعععد  دلشابلععع  ععةخ اوزهعععر لةعرفععه بسي ععه

باجلسععا وأععه ادل عدم ادلسبظعرا  اسع( إعه رأ  ُب أللاه أععه اعن ادلا عرين 36ل سني )
وأخععأل ي ععألم بععمقوال  ععه اي واععع.. وااعععا اععلطات اواععن ادلصععريع تلشاععا بل ععا  اععن 

بعمن  خصعا  ليعر  ييةعد (زعشلعسعاعد ادلعسعت امعال )ادير عام ايرتاريع  عةخ اوزهعر 
إذل ا عةخع اوزهععر وقلععط اشابلععع فيععةلع ال عةخ الععدابور زلمععد اععةد قسطععاوم اععداعةا  

 .(1) أعه ادل دم ادلسبظرا وقلط اساق ع ال ةخ لبص ةع أفيارج
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يار ادلصريع آعألاك باليرب عشط  اعبد   اب على الدابور علس اعع اي  الدِا
.. وتلشى  م( داخي اجلااا اوزهر2/5/2554ع اي ا اي يوم )اولد صلة ال

ادلي  ليمات عدة بةس ا والدة ُب عةسه قاي أن يسشش لراه على ال اب ادلعبدم 
اسع( صلة الع اي  35وػلةلوج إذل ال رقع.. فشد لير ال اب أاه عاد العظةت )
ر اعب ا ه فوسئ بال اب خل  ادلي  وعشط الصلة ألشى ادلي  دراا  ديسةا ا وإ 

يبشدم ضلوج ويعبدم علةه باليربا وكي يوسه له ليمات اببالةع ويشول له) )أعا 
ادل دم ادلسبظر ودل تيمي وكةيب  اميا دلصر( وأخأل ي ألم بيلمات  ه اي واع 
إذل أن لير لرس ادلي  ال خصس وأا   به وألاله لش ت  رقع الدرب اومحر 

ي  قلط عدم لرير أم زلير  بالواقععا إ  أن ال رقع لب رير زلير ضدجا لين ادل
أصرت على ذل  لرصا  على لشه الشاعو ا وتاني أن ال اب ان اديسع اةلع 
اليرب  ف افظع العربةع ويشةت ُب الشاهرة للعميا وأرتلةي ادلب ت لسةابع الدرب اومحر 

 .(1)لاةان اد  الاع قواج العشلةع ولي   الب ات احلادث العريط
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ادعى ألد او خاص بال رقةع )اصر( أعه ادل دم ادلسبظر وأراله هللا لة دم الساس 
إذل قري  احل  والرا اد ٍب تاني أعه سلبيٌّ عشلةا .. اان أهارل قريع )اس مة ب ارة البابعع 

عااا ( عشط 22ان العمر ) ُب زلافظع ال رقةع فوسئوا ب اب يالغ –دلرا  احل ةسةع 
صلة اجلمعع ؽل   فةيروفون ادل يفد وؼلطط فة ت ويعظ ت وؼلربهت بمعه ادل دم 

 ادلسبظر.

أارعا رلموعع ان  ااب الشريع ب بل  ر عةس ااالع  ادلراع  اصعطيى اعلةت لةع  
ًب إلشععاي الشععاش علةععها و قععررت السةابععع العااععع عرضععه علععى قاةععط عي ععس أاععد تشريععرج 

اةعااس الععام لسةابعات  (عرفعع دريعا)راض عي ةع وعصاةعا فمصدر ادل ب ار إصاببه بما
 .(1) دال ال رقةع قرارج ب يداعه ألد ا ب يةات اواراض العشلةع
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 وّدعي املّدوية يف اليىَ 

 

خععلل ال ععسوات الع ععر ادلاضععةع ك ععر بعععش اععن الةمسةععني ادلرضععى عي ععةا يععداعون بععممت 
ادل ععدم ادلسبظععر.. أ لععا ت دل ي ععب ر عبةيفععع عععدم وسععود اععا ؽلةعع هت اععن اوفعععالا أو ُب 

الاععالغ اعععن  (زلمععود ادليل ععس)هةئععع الب عع ت اخلارسةععع امععا هععو لععال ادلععواقن الةمعع  
 العمر اوربعني عااا .

ُب اسطشعع )ق ععد س( قريعع للةشععان اديسعع تععع ا ودرس ادلرللعع اواااععةع ُب  ولعد ادليل ععس
قريبععه ٍب الب عع  بالثاعويععع اليسةععع ق ععت اياعةعع ا واععان ػلصععي دا مععا  علععى ادلراعع  اووذلا  
امععععا لصععععي علععععى ادلراعععع  الثععععا  علععععى ا ععععبو  الععععةمن ُب ال عععع ادة الثاعويععععع ُب اطلععععا 

اعععع صععسعاي الةععع اذلسداعععا ٍب لصععي الثماعةسععاتا أهالععه لل صععول علععى وكةيععع ُب سا
علععى اس ععع درااععةع إذل سااعععع للععط )اععوريا( ختصععص اةياعةيععاا واععافر اصععط اا  
زوسبه وابسها واسب د ُب دراابه واان يبشدم زاعليج ُب الدرااععا ليعن عبعا ج ال ع ادة 
اجلااعةععع العع  فاسمتععه براععوبه ُب اععادة والععدة بةسمععا لصععي علععى الععدرسات الس ا ةععع ُب 
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ادلوادا وعدم قاول تظلمه لولا لةاته ان قالط سعااعس إذل رسعي آخعر يعداعس  بشةع
 .(1) بمعه ادل دم ادلسبظر.. لةبت ترلةله اا زوسبه إذل الةمن

أعلعععن عيعععو ُب اجمللعععس اةلعععس فديريعععع لةعععدان بعععالةمن أععععه ادل عععدم ادلسبظعععرا وقالعععا 
عااعععا ( اعععن عمعععرج..  55دلعععداعس أمحعععد العععوايلس ُب العععع )ادلصعععادر ُب اديريعععع لةعععدان أن ا

وأ عارت إذل أن اس عع ة اواعن اعبشلععا الععوايلس معدق الععب يظ علةععها وأععه ورتضععا رهععن 
الب شة  ان قاي اوان ُب هألج ادلديريعا ال  اعا تع ال ا عرلا  للشبعال وادلواس عات بعني 

علعى احليواعع ُب العالدا  الشوات احليواةع وأتااع احلو س الألم تب مه ال لطع بعالبمرد
وذاععععرت ادلصععععادر أن الععععوايلس قلععععط اععععن السععععاس ُب هععععألج ادلسطشععععع أن ياععععايعوج باعباععععارج 
ا اععام ادل ععدم ادلسبظععرا وبعععد الشععاش علةععه اععن قععوات وأس عع ة اواععن عثععر  وزتععه علععى  

 .(2) امةع ان ادلس ورات ال  تروج لدعوته بني ادلواقسني
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 ً(1991)ودعي املّدوية يف الكويت 

يوسد لالةا  ُب اليويا اعن يعدعس )ادل عدم الل ةعدم(ا وهعو يرسعا ُب اعبشعدج إذل 
اوصععول ال عععليةع.. اعععان بعععاد  أاعععرج يععدعى صعععلح عي عععها ٍب تعععدرج بعععه اواعععر إذل أن 
زعت ف اد اجملبما بمارج.. اوار الألم دعاج إذل اعبع ال السعاسا ٍب وصعي بعه احلعال إذل 

سبظعععرا ٍب تطعععور اواعععر بعععمن سععععي عي عععه هعععو ادل عععدم أن زععععت أععععه هعععو سعععد ادل عععدم ادل
 بعةسها ودل يش  به اوار إذل ذل  بي زعت أعه الراول ادلاني.

امه) احل ني بن اواعى بعن احل عني الل ةعدما ترسعا أصعوله إذل قاةلعع عسعع ةا اسةبعه 
 )أبو عاد هللا( وهو اوي  اجلس ةع ان اسطشه اجل رايا يعةن ُب ع لع عمعن لولعها و 

ا بعععي إن اثعععها  اعععن أقاربعععه تعععربأ اسعععه واعععن شلعععن يوالةعععهق بعععمقرب قريعععط إ  إذا اعععان يععععرت 
 .  (1) أفيارج
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 ً(2002وّدعي وّدوية يف املغسب )

يواسعععه اععععريب اعععب ت بال عععألوذ وتعععلوة الشعععرآن سلمعععورا ا وادععععاي الساعععوة واعععا اوتاعععاع 
لعاادتععه اععن دون هللاا سس ععع )دسععي و عععوذة( ُب اةععاات ادلعربةععع قععد يبعععرض فوسا ععا 

اععسوات.. اواععر الععألم يثععه  يععط  ععرا ع ُب اجملبمععا ( 5)لل ععيفن اععدة    ت يععد عععن 
 ادلعريب.

رياعا ال  ااعا اديسعع قلععع ال عرا سعا الشرياعع اعن اديسعع تعود وقا ا هألج الشيةع الع
اراان احلمراي )بعادلعرب( ا عرلا  ذلعاا لعني ألشعا ال عرقع الشيعا ةع ُب بلعدة  للعا 
الشاش على رلموععع اعن او عخاص اعليعع اعن أربععع رسعال وااعرأتنيا اعاعوا اعاسدين 

اععععععع ادللب عععععني ورااععععععنيا ا للعععععني وايعععععربينا أاعععععام ادل عععععمى )زلمعععععد.ك( وهعععععو اعععععن ا
ادلبطعرفني بععادلعربا والعألم اععان يصعةع بععمعلى صعوته )هللا أاععربا هللا أاعربا أعععا ادل ععدم  

   ط رللع " ادلرأة الةوم ". –ادلسبظر( 

وعثععرت ال ععرقع بععني أابعععع الرسععيا علععى بعععش اليبععط ادلبعلشععع بال عععوذة وال عع را 
ن قالعععععه وادلبعلشعععععع وبععععععش اليبعععععط اورتصعععععولةع ادلبطرفععععععا وبععععععش اليبابعععععات ادلدوععععععع اععععع

 .(1) باو عار وا بب ا ت وال عوذة
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 ً(2002وّدعي وّدوية يف توٌس )

 –ي عت أعه ادل دم ادلسبظر ويعد أتااعه بع  ا ع إذلةعع تظ عرج ليعي الععادل.. )اعألاب 
اععريش( تلعع  هععس البعععالة  العع  معساهععا )رللععع  ععروق البوع ععةع( ُب اديسععع  –ا عععوذ 

عسعععداا اسعععا ع عععمل ععععن لشةشعععع الرسعععي العععألم اداععععى أععععه اععدعني وبععععش اسعععاق  الو يعععع 
 ادل دم ادلسبظر واعى إذل اا أتااع لوله.

عااععا ( ختلعععى عععن زوسبعععه  55إعععه اععن اديسعععع تشععا بو يعععع تطععاوين ويالعععغ اععن العمعععر )
ما واعبشعععععي اعععععن ا عععععشط رأاعععععه إذل اسطشعععععع قصعععععر احللعععععوق 2551وأبسا عععععه اسعععععأل اعععععسع 

العععا لتا وبعععد اععدة اعطلعع  ُب تععرويج فعبمديععع بعع  خععداش لةعع  أقععام لععد  إلععد  
ادعاياته زاعما أعه )ادل دم ادلسبظر(.. ٍب اعبشي إذل اديسع ادعني برفشع  لع اعن أتااععها 
ول  يشسعا السعاس بمععه ادل عدم ادلسبظعرا اعان ؼلعاقا ت بيصعالع واعان يبعوخى أاعالةط 
ااعبشطاب خاصععا ٍب صعار يعسظت للشعات دروس ػليععرها اعن اقبعد  بعه اعن ضعععاق 
السيوسا واان ػلد  ت دا ما عن الةوم الألم اةمٌب آسل آم عاسل والعألم اعهاج فةعه  
اي العادل ان خلل ال ا ع ا ذلةعا اما ي عتمم ودل يعيعي ادل عدم ادل ععوم ععن إي عام 
السععاس بمعععه قععادر علععى اعاجلععع اواععراض ادل بعصععةعا با ضععافع إذل أعععه أ ععاع ذات اععرة 

ا بعمن يبع ودوا بيعي اعا ػلباسوععه قعوال ععدة أ ع ر اعن أن الطوفعان قعادم وعصعع اجلمةع



 (31) ..............................................................................سفارة البدعة 
 

اواد  ألا ةع وااي.. لين  ةئا دل ػلدثا واعر الةعوم العألم قعال إن الطوفعان اعة دث 
 .(1) فةه دون أن تس ل ان ال ماي قطرة ااي والدة

  

                                                           
 م.25/11/2006 الهونييبالم درن الشرو   (1)
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 ً(2002وّدعي وّدوية يف فمسطني )

الشعععدر )رايععععان ك عععر  عععخص أاععععام ادلصعععلني ُب ادل ععععيفد اوقصعععى ادلاعععارك ُب لةلععععع 
( بلااس أخير واداععى أععه هعو ادل عدم ادلسبظعر.. وقعد أ عار ك عورج ُب اوقصعى 2556

ردود فععععي صعععاخاع ضعععدجا إذل درسعععع أن بععععش ادلصعععلني ولعععرااس ادل عععيفد اسععععوج اعععن 
الب دثا ٍب ضرب على يد عدد ان ادلصلنيا ويروم ألد  ع ود العةعان تياصعةي اعا 

العوتر لةلعع الشعدر ُب ادل عيفد اوقصعى ك عر  لدث اما يلس) )عسداا اسا عصلس صلة
 خص يلاس عمااع خيراي واعبلى إلد  الرافععات الع  ت عبعمي ُب ادل عيفد وبعدأ 
يب دث وهو ػلمي ورقع ويشرأ اس عا.. وهسعا همعا لولعه ععدد ااعه اعن ادلصعلني العألين 

يععان أبععدوا ااععبةاي  دلععا رأوجا ولشولععه بمعععه هععو ادل ععدم ادلسبظععرا واععرعان اععا لععدث ُب ادل
هععرجا ٍب تععدافا ضلععو هععألا ال ععخص الععألم أرتبعععد اععن ادليععانا والععألم اعبشععد أعععه ضععرب 

 ةان إذل أن ا مى علةه اما يادو(.ان قاي   ود الع

وذاعععر  عععاهد العةعععان) )أن هعععألا ال عععخص قعععال ُب بدايعععع لديثعععه أععععه اعععان ُب ادلديسعععع 
ف مسا ف ععه اعان ادلسورة ُب بدايع   ر رايان ادلاارك وأعه أرتبعد ان هساك.. ول ط اا 

ا اسعععأل فيفعععر ا اعععلم ()علعععى الورقعععع الععع  ػلمل عععا تياصعععةي ع عععط وعا لعععع الراعععول 
 .(1) ول  يواسا هألا(

                                                           
 .2006أكهودر 20 الجمعبنه  عه  حيفب دانوراما ا يطيه  وكلل  موقع دنيا الوطه ا يطيه لي يوم  1))
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 )عميْ السالً(ادعاءات السفازة عَ االواً 

ُب الوعع اوخهة ك عرت لعا ت )كعاهرة( اعن بععش أفعراد العععااع اعن ال عةععا اعن 
والبالةعغ عسعها واعألل  ُب أواعاط العااعع اعن أهعي  ()يدعس الصلع با اام ادل عدم 

ال سعا وان عدة دول إالاةع ان يدعس بمععه ادل عدم عي عها بعي هعاوز العاعش اافعع 
 احلدود واخلطوط احلمراي وادعى الساوة. 

هعععألج الظععععاهرة لة ععععا سديععععدة علعععى البععععاريخ ا ع ععععا ا بععععي هعععس ابيععععررة علععععى اععععر 
بصعرفات واعلواةات ادلعدعني اجلعدد لالةعا ا العصور وباخلصوص الباريخ ا الاس.. ف

ا ععع ورة وابععععارق علة عععا وقرياعععع اعععن تصعععرفات ادلعععدعني الشعععداايا وليعععن د   عععا ُب 
الوقعععا احلعععارل أ عععد خطعععورة وأاثعععر ق عععوة ُب عصعععر أذاب احلعععدود وادل عععافات ببطعععورج 

 وتشداها وفبع اوبواب ا رعع وااعه أاام العشي.

هرة )ادععععاي ال عععيارة( ُب ال عععسوات اوخعععهة إذل تيمعععن الاواعععع  واواعععااب ذلعععألج الظعععا
الظععععروق ال ةااععععةع والديسعععععةع وا سبماعةعععععا فشععععد أفععععرزت اساخععععا  اععععوان ألععععوا   عي ععععةع 
وفيريع و شافةعع وإعلاةعع داعمعع ذلعألج ادلع اعتا إضعافع إذل اليعرا  العدي  واخلعواي العشلعس 

 عةوع اثعي هعألج ا دععايات  والثشاُب وتساقش اووضاع الرتبويع والديسةع ال  تععدم إذل
 واخل عالت.
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هععألج الظععاهرة الس ععاز العع  تراععا تععم ها  عي ععةا  وفيععرا  ضععارا  علععى اجملبمععاا هععس تيععرار 
لععععا ت ا دعععععاي علععععى اععععر البععععاريخ ا اععععلاسا فر اععععع  اععععن بعععععش اوفععععراد ُب اجملبمععععا 

 اليرؽلعع والب عاه ()ُب تشمعص  خصعةع ادل عدم  –واسأل تاريخ بعةد  –ا الاس 
بعاودوار اجل اديعع والاطولةعع الع  يعدي عا بعععد ك عورج ادلاعاركا فظلعا هعألج احلالعع تظ ععر 

 اليير ا الاس إذل يواسا هألا.  وختاو اا ارور ال سني ل  برزت ام يلع تواسه

ُب ال عععسوات اوخعععهة ك عععرت ُب أواعععاط العااعععع اعععن ال عععةععا أفعععراد يعععدَّعون الصعععلع 
يفعععاوزن ذلععع  إذل البالةعععغ عسعععها وتلععع  هعععس دععععو  ويب ()با اعععام ادل عععدم ادلسبظعععر 

الاابةعععع عي ععع ا.. فادلشصعععود اععععن ادععععاي الاابةعععع) أن يعععدعس ادلععععري بمععععه بعععاب إذل ا اععععام 
ادل عععدم عيفعععي هللا فرسعععه ال عععري  اعععواي  اعععان ذلععع  علعععى ضلعععو ال عععيارة أو السةابعععع أو 

اعع الصععر ا أو الواالع واا  ابها واواي  اان على ضلو اا اان لل يراي اوربععع ُب العة
اعا ييعون علععى ضلعو آخعر قريععط اعن ادلعععىن ا اياعةعع ا عاهدته ُب اععي وقعاا وإيصععال 
 الراا ي اسه والةه بطري  ااا ر أو  هج )أم ايه لإلاام ووااطع بةسه وبني الساس(.

اععععسبعرق علععععى دعععععو  امحععععد اليععععاقا العععع  ك ععععرت أخععععها  ُب العععععراق ب ععععسي اععععن 
 اواور) لشا   وعوضعثلع ان الباريخ البيصةيا ولين قاي ذل  ععطِى أا
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يرتصِاععععرلون بععععممت الاععععاب إذل ا اععععام  ()إن اععععن يععععداعون الصععععلع با اععععام ادل ععععدم 
() ا فععععىن أن اعععن يريعععد أاعععرا  اعععا اعععن ا اعععام() ا فعععل بعععد أن يعععععود إلعععة تا وهعععت

 ل  ياني احل . ()بدورهت يعدون ذل  إذل ادل دم 

ال ععيارة( ُب زاععن العةاععع اليععرب  بماععالةط وأ ععيال تععواذل ادلععدعون للسةابععع اخلاصععع )
سلبليعععع وت عععمةات ابععععددةا ؽلوهعععون معععا سلبلعععع  أصسععععاق السعععاسا فبعععارة لعععا  طععععاي 

ا وأخعععر  البظعععاهر بعععالبشى والعععورع والوصعععول إذل ()الب عععرق واليعععوز بلشعععاي احليفعععع 
 ر وال عععوذة اشععام اوبععدال واووتععادا و الثععع الرؤيععا ُب ادلسععام والبالةععغ عسععها ورابعععع ال عع

بععش اععس ت  ادععايوإك عارج امعععيف ة وارااععا وخاا عع ادلياتاعع و.... و.... بعي وإذل 
 أعه ا اام عةسه.

ال يارة ان أارب الينت ُب عصر العةاع اليعرب ا لةع  قعد يصععط تيعأليط  ادعايإن 
هععع ي أاععام الا ععطاي وال ععألج اععن السععاس اليعععيايا ون ادلععدعني لل ععيارة ي ععبعملون 

ا وادعععععاي اليععععوز ()بعععععش ادلصععععطل ات اخلداعععععع اادعععععاي الب ععععرق بلشععععاي احليفععععع 
طاي.. و الاععا  اععا يظ ععر بعسايبعه اخلاصععع مععتا وضلععو ذلعع  اععن اليلمعات العع  ختععدع الا عع

اععدعس ال عععيارة فظ ععر ادلبشعععس وال اهعععد والعععارق وأهعععي ال ععه وال عععلوك إذل هللا تععععاذلا 
وقععد ؽلاراععون أفعععال ادلبصععوفع بععدعو  أمععا اععن ال ععسن وادل ععب ااتا ويععدعون أن هللا 
يعيدهت باليرااع وخوارق العاداتا وان يراهت قعد يظعس ت اعن اووتعاد واوبعدال ليثعرة 
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ت فظعععاهر اوولةعععاي والعاعععاد الصعععاحلنيا وقعععد ي عععبعمي هعععع ي ال ععععوذة وال ععع ر عسعععايب 
لةعععععداعون ادل عععععاهدات وادليا عععععياتا وييثعععععرون اعععععن احلعععععدي  ععععععن العةاةعععععات وقعععععرح 
ادلسااعععاتا وقعععد ي عععمون ُب عظعععر بععععش الا عععطاي وال عععألج واليععععياي بالرولعععاعةني واعععا 

 ي العلت والاصهة.بالشوم ان رولاعةعا ولين ذل    ؼليى على ان اان ان أه

 ()ا لععععط ا دعععععايات ادل عواععععع الياذبععععع تاععععدأ بععععدعو  ال ععععيارة )الاابةععععع( لإلاععععام 
 فادل دويع ٍب بعد أل إذل دعو  الساواة ٍب تسب س بدعو  الربوبةع اما فعي)

ل ني بن اسصور احللاج) أو   ادعى الاابةع ٍب ادل دويع ٍب الساوة ٍب الربوبةعا  .1
 هع( ُب زان العةاع الصعر .359آخر اسع )وقد أرتلرق بالسار ُب 

هعا 1235علس زلمد ال هازم ادلعروق بالااب) ولد ُب  هاز )إيران( اسع  .2
ا ٍب اابشي ُب دعواج اعرافا  ()ادعى ُب الادايع أعه باب ادل دم ادلسبظر 

عي ه بمعه ادل دما ودلا رأ  اثرة احلمشى لولها عسد أل ادعى الساوةا وُب 
به اجلسون فطما ُب اولوهةعا وساي ابابه )الاةان( خه دلةي الس ايع ا بد 

على ايرج اةش.. وقد أف  علماي الدين بييرج وليموا علةه بالشبيا وًب 
تسيةأل احليت فةه راةا  بالرصاص ُب اديسع تربي  هو وألد أتااعها وقرترلا 

 27ادلواف   ا  سنيسثباعلا على لافع خسدقا واان ذل  ُب صاة ع 
وبعد إعدااها عرتلت أن عملي رواةا هت الألين  هع.1265ان اسع  عا
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 يفعوج على خل  أااذياه وااعدوج علة اا اما أف  العلماي بيير أتااعه 
 الا ا ةني وصلااب ت ولراع ال واج اس ت.

وذار ال ةخ الطواس ُب ابابه )العةاع( ُب باب ذار ادلألاواني الألين ادعوا 
 يارة( األبا وافرتاي  وتطرق إذل))السةابع أو ال  (1)الاابةع

 احل ن ادلعروق بال ريعس.

 زلمد بن عصه السمهم.

 أمحد بن هلل اليرخس. 

 أبو قاهر زلمد بن علس بن بلل.

 احل ني بن اسصور احللج.

 زلمد بن علس ال لمعا .

 أبو بير زلمد بن أمحد بن عثمان الاعدادم.

 زلمد بن ادلظير الياتط اوزدم أبو دل .

                                                           
 .271إل   268هيدب الطويي ص (1)
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ع ي ؽلثلععون خععط ا ضلععراق ُب زاععن العةاععع الصعععر ا ولععاولوا الوصععول إذل لشةعع  وهعع
 أقماع ت ال خصةع ان خلل اليألب وا فرتاي.

ُب ع ععد ال ععيه الثععا   ()بععدأ الب ويععر وادعععاي ال ععيارة عععن ا اععام ادل ععدم وقععد 
ُب زاعععن العةاععع الصعععر .. فيعععس زاععن ال عععيه  () ال ععةخ زلمععد ابعععن عثمععان العمععرم

اوول دل تين الظروق لب عاعد علعى دععو  ال عيارةا فع ن العةاعع الصععر   زالعا ُب 
واععي  ()بدايععع ع ععدهاا واللشععع ال ععلطات العاااععةع واطععارد ت لإلاععام ادل ععدم 

 اععن ؽلععاا إلةعععه بصععلع قويعععع.. وقععد ااعععا ال عععيارة ُب ع ععد ال عععيه اوول س ععادا  ااعععها  
وتيععععع ةع  عظمعععععىا فيةععععع  ؽليعععععن اعب عععععال ال عععععيارة زورا  وتععععععريش ال عععععخص عي عععععه 
للمطععععاردة واخلطععععر تلشا ةععععا.. با ضععععافع إذل أن الشواعععععد ال عععععاةع دل تيععععن لبعبععععاد علععععى 
ال يارة الصادقع ُب بدايع ع دهاا بي لباج بعش الوقا لةسداج ويبمقلت الساس علعى 

لرفةعععع وادلس لععع الياععهة العع  لظةععا مععا هععألا السععوع اععن ال ععيارة.. وليععن اععا الدرسععع ا
ال عععيارة الصعععادقع داخعععي اجملبمعععا ا اعععلاس ولعععد  أواعععاط الشواععععد ال ععععاةعا وعظعععرا  
وعلةععع هعععألا ادلوقععا احل عععاس فععا ػلملعععه اعععن إاياعةععع ا اعععبعلل ادلععادم وادلعسعععوما بعععرز 

 العديد ان اوصوات ال  اداعا لصوذلا على  رق ال يارة )األبا وزورا (.
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 وعٍى السفازة

( ُب زاععن العةاععع اليععرب  تعبععرب ال ععيارة عععوع اععن أعععواع السةابععع عععن ا اععام ادل ععدم )
أاعععور هعععس لإلاعععام ى  عععخص اععععني بععععرض تيلةيعععه ف عععا ي و وقريش عععا بعععمن يعععسص علععع
هألج الطريشعا ولة ا ال يارة رلعرد عشطعع تواصعي بعني  اقبيىباوصالع ا  ان الظرق 

ل ان الروايات أعه اسصط عظعةت ال عمن واعدج ال عاةعا بي الألم يظ ر ان ا اام وق
 اليراااتا واخلوارق ان العادات. أيدي ت ان علىدلا سر  

 هساك عدة قرق ُب اةيةع تعةني ال يراي) 

على  خص بعةسه وي مةه ايها  اما ساي ععن ا اعام  ()ا وذل) أن يسص ا اام 
ععن  (1)عسداا عني العمعرم اعيها  بةسعه وبعني  عةعبها فشعد  رو  اليلةع  ()اذلادم 

زلمععععد بععععن عاععععدهللا وزلمععععد بععععن ػلععععا اةعععععاا عععععن عاععععدهللا بععععن سعيععععر احلمععععهم قععععال) 
( عسعععد أمحعععد بععععن إاععع اق فعمععع   أمحعععد بععععن اسبمععععا أععععا وال عععةخ أبععععو عمعععرو )

اع اق أن أاععمله ععن اخللعع  فشلعا لععه) يعا أبععا عمعرو إ  اريععد أن أاعمل  عععن  ععسي إ
واا أعا ب عاك فةمعا اريعد أن أاعمل  عسعها فع ن اعبشعادم وديع  أن ا رض   ختلعو اعن 
ليفع إ  إذا اعان قاعي يعوم الشةااعع بعمربعني يواعاا فع ذا اعان ذلع  رفععا احليفعع وا لع  

دل تيععن آاسععا اععن قاععي أو ا ععاا ُب إؽلامععا بععاب البوبععع فلععت يعع  يسيععا عي ععا إؽلامععا 
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خععهاا فمولئعع  أ ععرار اععن خلعع  هللا ععع  وسععي وهععت الععألين تشععوم علععة ت الشةااععع وليعع  
اعععمل ربعععه عععع  وسعععي أن يريعععه اةععع  ػلةعععس  ()ألااعععا أن أزداد يشةسعععا وإن إبعععراهةت 

ادلععوتىا قععال) أو دل تعععان قععال) بلععى وليععن لةطمععئن قلععيا وقععد أخععرب  أبععو علععس أمحععد 
قععال) اععملبه وقلععا) اععن اعااععي أو عمععن آخععألا  ()ن إاعع اقا عععن أيب احل ععن بعع

وقول ان أقاي؟ فشال له) العمرم  شع  فمعا اد  إلةع  عع  فعع  يععدم واعا قعال لع  
ععع  فععع  يشععولا فععاما لععه وأقععاا ف عععه الثشععع ادلععماونا وأخععرب  أبععو علععس أعععه اععمل ابععا 

ه  شبعانا فمعا أديعا إلةع  عع  فعع  عن اثي ذل ا فشعال لعه) العمعرم وابسع ()زلمد 
يعديان واا قا  ل  فع  يشو نا فاما ذلما وأقعم ا ف ممعا الثشبعان ادلماوععانا ف عألا 

 قول إاااني قد ايةا فة  .

وعن هارون بن اواىا عن زلمد بن علعام قعال) قعال رل عاعد هللا سعيعر احلمعهم) دلعا 
عياتعط بعه ب قااعع أيب سعيعر  ( أتبسا اليبعط بعاخلط العألم اسعاايى أبو عمرو )

(اشااه )(1)  . 

الثاعةععع) أن يععسص ال ععيه ال ععاب  علععى ال ععيه الععألم بعععدجا وذلعع  بععمن يسصععاه للسععاس 
قاعععي اوتعععه فعععا  يعععدع رلعععا   لل ععع  ُب ادلسصعععوص علةعععه امعععا لصعععي لل  عععني بعععن روح 

 السو   الألم عصَّ علةه زلماد بن عثمان العمرم.
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أخععععرب  احل ععععني بععععن إبععععراهةت الشمععععس قععععال) أخععععرب  أبععععو  رو  اجملل ععععس ُب  ععععارج قععععال)
العاعععاس أمحعععد بعععن علعععس بعععن ععععوح قعععال) أخعععرب  أبعععو علعععس أمحعععد بعععن سعيعععر بعععن اعععيةان 
الا وفعععرم قعععال) لعععد   أبعععو عاعععد هللا سعيعععر بعععن زلمعععد ادلعععدا   ادلععععروق بعععابن قععع دا ُب 

أيب سعيعر  اشابر قرين قال) اان ان رمس إذا محلا ادلال العألم ُب يعدم إذل ال عةخ
( أن أقععول لععه اععا دل ييععن ألععد ي ععبشاله فثلععه) هععألا زلمععد بععن عثمععان العمععرم )

فةشععول رل) ععععت دعععها فمراسعععه فععمقول لععه تشععول  ()ادلععال و االعععه اععألا واععألا لإلاععام 
ا فةشايعععه. فصعععرت إلةعععه آخعععر ع عععدم بعععه ()رل) إععععه لإلاعععام فةشعععول) عععععت لإلاعععام 

(واعععس أربعما ععع ديسععار فشلععا لععه علعع ) ى رمععس فشععال رل) ااععش مععا إذل احل ععني
بن روح فبوقيا فشلا) تشاي ا أعا ا  على الراتا فرد علعس اعادلسير لشعورل قعال) 
قعععت عافعععاك هللا فادفع عععا إذل احل عععني ابعععن روح. فلمعععا رأيعععا ُب وس عععه  يعععاا خرسعععا 

 رسععععا اال عععاك فعععدقشا الاعععاب فخعععرج إرلورااعععا دابععع  فلمعععا بلععععا بععععش الطريععع  
اعععن هععألا ؟ فشلععا) أععععا فععلن فااععبمذن رل. فعععراسع  وهععو اسيععر لشعععورل  اخلععادم فشععال)

ورسوعس فشلا له) ادخي فاابمذن رل فاعه  بد ان لشا عه فعدخي فعرفعه خعرب رسعوعس 
واعان قععد دخعي إذل دار الس ععاي فخعرج و سلععس علعى اععرير ورسعلج ُب ا رض وفة مععا 

الرسععوع ودل دل ععععلن عصعع  ل ععس ما ول ععن رسلةععه فشععال رل) اععا الععألم سععرأك علععى 
 بثععي اععا قلبععه لعع  ؟ فشلععا) دل أس ععر علععى اععا رمبععه رلا فشععال رل وهععو اعيععط) قععت 
عافاك هللا فشد أقما أبا الشاات احل ني بن روح اشااس وعصابه اسصي فشلعا) بعمار 
ا اام؟ فشال) قت عافاك هللا اما أقول ل  فلعت ييعن عسعدم  عه ادلاعادرة. فصعرت إذل 
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  وسععي و ُب دار ضععةشع فعرفبععه اععا سععر  ف ععر بععه و ععير هللا عععأيب الشااععت بععن روح وهعع
 .(1)محي إلةه اا ػلصي ُب يدم بعد ذل زلا أودفعا إلةه الدعاعها واا 

 

هعو سريعان  ()الثالثع) اعن العع ا اعور الع  تعدل علعى ال عيارة والسةابعع ععن ا اعام 
) وأاعععا اوبعععواب ()ادلعيفعع ة علعععى يعععد اععن يعععدعس ال عععيارةا قعععال ال ععةخ الطرباعععس 

 ادلرضةونا وال يراي ادلمدولون ُب زاان العةاع)

فعععموذلت) ال عععةخ ادلو عععوق بعععه أبعععو عمعععرو )عثمعععان( بعععن اععععةد العمعععرم. عصعععاه أو  أبعععو 
احل ن علس بن زلمد الع يرما ٍب ابسه أبو زلمد احل نا فبوذل الشةعام بماورعلعا لعال 

ا واععععان توقةعاتععععه ()(ا ٍب بعععععد ذلعععع  قععععام بععععمار صععععالط ال اععععان لةا مععععا )
وسواب ادل ا ي خترج على يديعها فلمعا ايعى ل عاةلها قعام ابسعه أبعو سعيعر )زلمعد( بعن 
عثمععان اشااععها وعععاب اسابععه ُب اةععا ذلعع ا فلمععا ايععى هععوا قععام بععألل  أبععو الشااععت 
)ل ني بن روح( ان ب  عو اا فلما ايعى هعوا قعام اشااعه أبعو احل عن )علعس( بعن 

س ت بعععألل  إ  بعععسص علةعععه اعععن قاعععي صعععالط اواعععر زلمعععد ال عععمرم ودل يشعععت ألعععد اععع
() ا وعصععط صععالاه الععألم تشععدم علةععها ودل تشاععي ال ععةعع قععوذلت إ  بعععد ك ععور آيععع
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لعععى ا تعععدل ع()اعيفعع ة تظ عععر علعععى يععد اعععي والعععد اععس ت اعععن قاعععي صععالط اواعععر 
 .(1)صدق اشالب تا وص ع بابةب ت

  )اور ادل بشالةع )العةاةع(الرابعع) إن ال يراي تيون عسدهت الشدرة على ا خاار باو

أخعععرب  ااععععع ععععن أيب عاعععد هللا احل عععني بعععن علعععس بعععن بابويعععه  ()) قعععال اجملل عععس
قال) لد   ااعع ان أهعي قعت  قال) لد   ااعع ان أهي قت اس ت علس بن بابويه

اععس ت علععس بععن أمحععد بععن عمععران الصععيار وقرياععه علويععع الصععيار واحل ععني بععن أمحععد بععن 
علعس بعن  ()إدريس رمح ت هللا قالوا) ليرعا بعداد ُب ال سع الع  تعوُب فة عا أيب 

 ()احل ععني بعععن اواععى بعععن بابويععها واعععان أبععو احل عععن علععس بعععن زلمععد ال عععمرم 
فسشعول قعد ورد اليبعاب بااعبشلله  ()خعرب علعس بعن احل عني  ي ملسا اي قريط عن

ل  اان الةوم الألم قاش فةها ف ملسا عسه فألارعا له اثي ذل  فشعال لسعا) آسعرات هللا 
ُب علعععس بعععن احل عععني فشعععد قعععاش ُب هعععألج ال عععاععا قعععالوا فم ابسعععا تعععاريخ ال عععاعع والةعععوم 

اععا ورد اخلععرب أعععه قععاش ُب وال عع را فلمععا اععان بعععد اععاعع ع ععر يواععا أو  اعةععع ع ععر يو 
 .  (2) ()تل  ال اعع ال  ذارها ال ةخ أبو احل ن 

 العةاع)واس ا اا رواج ال ةخ ُب 
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ععععن علعععس بعععن أمحعععد العععد ل الشمعععس قعععال) دخلعععا علعععى أيب سعيعععر زلمعععد بعععن عثمعععان 
( يواععا واععلت علةععها فوسدتععه وبععني يديععه اععاسع وعشععاش يععسشن علة ععا وييبععط )

 على لوا ة ا. ()  مع آيا ان الشرآن وأماي ا

فشلا له) يعا اعةدم اعا هعألج ال عاسع؟ فشعال رل) هعألج لشعربم تيعون فةعه أوضعا علة عا 
أو قعال) أاعسد إلة عا وقعد عرفعا اسعها وأععا ُب اععي يعوم أعع ل فةعه فعمقرأ سع يا اعن الشععرآن 
فةعه فاصعععدا وأكسعه قععال) فمخعأل بةععدم وأراعةعها فعع ذا اعان يععوم اعألا واععألا اعن  عع ر اععألا 

 وسي ودفسا فةه وهألج ال اسع اعس. اسع األا واألا صرت إذل هللا ع واألا ان 

فلمععا خرسععا اععن عسععدج أ اععا اععا ذاععرج ودل أزل ارتقاععا بععه ذلعع  فمععا تععمخر ا اععر لعع  
ه اععن ال ععسع العع  اعبععي أبععو سعيععرا فمععات ُب الةععوم الععألم ذاععرج اععن ال عع ر الععألم قالعع

 .(1) ذارهاا ودفن فةه

حل ني بن اواى بن بابويها قال أخربععا زلمَّعد بعن ورو  اييا عن زلمَّد بن علس بن ا
علس بن ابةي قعال) ااععا ااعرأة يشعال ذلعا زيسعط اعن أهعي آبععا وااععا ااعرأة زلمعد بعن 
عاديي اليب اع ا  ل ا ع ديسار فصعارت إذل عمعس سعيعر بعن أمحعد بعن ابةعي وقالعا) 

) ( قععععالأرتلععععط أن ي ععععلت هععععألا ادلععععال اععععن يععععدم إذل يععععد أيب الشااععععت بععععن روح )
( أقاععععي فاعيعععأل  اع عععا اتعععرست عس عععا فلمعععا دخلعععا علعععى أيب الشااعععت بعععن روح )

علة ا بل عان آيب فصعةع فشعال ذلعا زيسعط چوععا چعون بعدا اولةعه چوع عبه واعسعاج اةع  
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 سا اععن الرتاععع واععلما ادلععال ورسعععاأعععا واةعع  اسععا واععا خععرب صععاةاع ا فااععبع
(1). 

راعععةخ اعبشعععادهت  شةشعععع واعععان اذلعععدق اعععن إك عععار هعععألج ا اعععور للسعععاس هعععو معععدق ت
 (.ال يارة والسةابع عن صالط ا ار )

ويبيع شلا اتشدم أن ال يه   تثاا ايارته ا  ان خلل هألج ا اعور ادلبشداععا وا  
 دوما أار هني فبساول اي  خص.  ف ن ادعاي ال يارة ان
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 اٌقطاع السفازة بعد عصس الغيبة الكربى

( اعشطععاع اععي اععيارة أو عةابععع عععن صععالط ا اععر )اتيعع  ال ععةعع اسععأل الشععدم علععى 
ودلعةل ت ُب ذلع  البوقةعا الصعادر اعن ا اعام ادل عدم اذل ال عيه الرابعا علعس بعن زلماعد 

 .  () ال مرم

وقعععد ااعععبدلاوا علعععىَّ ذلععع  بععععدَّة أدلَّععععا ولععععيَّ العمعععدة فة عععا هعععس الروايعععع ادلعروفعععع ببوقةعععا 
 ال مرم وادل  ورة ُب ابط احلدي  وعص ا)

ن أيب سعير زلمد بن علس بن احل ني بن بابويه قال) لد   أبعو زلمعد احل عن بعن ع
أمحععد ادليبععط قععال) اسععا فديسععع ال ععلم ُب ال ععسع العع  تععوَب فة ععا ال ععةخ أبععو احل ععن 

( ف يععرته قاععي وفاتععه بميععام فععمخرج إذل السععاس توقةعععا علععس بععن زلمععد ال ععمرم )
ن زلمعد ال عمرم أعظعت هللا أسعر إخواعع  ع خبه) " ب ت هللا الرمحن الرلةت يا علس بع

فةععع ) فاعععع  اةعععا اعععا بةسععع  وبعععني اعععبع أيعععام فعععااا أاعععرك و  تعععوص إذل ألعععد فةشعععوم 
اشااع  بععد وفاتعع ا فشعد وقعععا العةاعع البااعع فععل ك عور إ  بعععد إذن هللا تععاذل ذاععرج 
وذل  بعد قول ا اد وق وة الشلعط وااعبلي ا رض سعورا واعةمٌب  عةع  اعن يعدعس 

اهدة أ  فمععن ادعععى ادل ععاهدة قاععي خععروج ال ععيةا  والصععة ع ف ععو اععألاب ايععرتا ادل عع
 و  لول و  قوة إ  باهلل العلس العظةت ".
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قال) فس خسا هألا البوقةا وخرسسا ان عسعدج فلمعا اعان الةعوم ال عادس ععدعا إلةعه وهعو  
 غلعود بسي عها فشةعي لعه) اعن وصعة  اعن بععدك؟ فشعال) هلل أاعر هعو بالععه وقيعى ف ععألا

 .  (1) لم ما اسه رضس هللا عسه وأرضاجآخر ا

( و عععةخه أبعععو فروا عععا هعععت ال عععةخ الصعععدوق ) وقعععد عمعععي فش ا سعععا معععألج الروايععععا
زلمعد احل ععن بععن أمحععد ادليبعط الععألم ذاععرج ارتضععةا  امعا سععاي ُب ابابععه عةععون ا خاععار 

 لة  قال)

وأبعععو  ( وزلمععد بععن زلمععد بععن عصععام اليلةعع لععد سا زلمععد بععن اواععى ادلبواععي )
بععن زلمععد احل ععن بععن أمحععد ادلعععدب وعلععس بععن عاععد الععوراق وعلععس بععن أمحععد بععن زلمععد 

 .(2) (عمران الدقاق )

 ويشول ال ةد زلمد علس اوبط س عسداا ترست له)

ابععن ليفععر ُب ل ععان  ادليبععطا ذاععرجاحل ععني بععن إبععراهةت بععن امحععد بععن ه ععام ادلعععدب 
أمحعد رو  عععن أيب احل ععني زلمععد  قععا ل) احل ععني بعن ابععراهةت بععن 271/  2ادلةع ان ج 

بععن سعيععر ا اععدم و ععهج قععال علععى بععن احليععت ُب ا ععايخ ال ععةعع) اععان اشةمععا بشععتا 
وله اباب ُب اليرا ش أساد فةها وأخأل عسه أبو سعير زلمد بعن علعس بعن بابويعه واعان 
يعظمه. قلا) دل أق  له على تراع ُب ابعط أصع ابسا  عه علعس بعن احليعت علعى اعا 
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ر واعععان احل عععني اعععن ا عععايخ الصعععدوق )رج( رو  عسعععه ُب اباعععه اثعععها ذاعععرج ابعععن ليفععع
قععا ل)  476/  49ارتضععةا  ارتمحععا علةععه. وقععد اسععاج بععميب زلمععد امععا ُب ا امععال بععاب 

أبععععو زلمععععد احل ععععني بععععن امحععععد ادليبععععط لععععد سا ابععععو زلمععععد احل ععععن ابععععن امحععععد ادليبععععط 
() (1) قال اسا فديسع ال لم اخل. 

أن اعي اعن يعدعس ال عيارة أو السةابعع ُب عصععر العةاعع  واضع ع ُبوُب هألا السص د لع 
وقاعععي الصعععة ع وال عععيةا  ف عععو ايعععرتع اعععألابا وععععدم ا عبسعععاي بدعوتعععها وفعععا أنَّ أمحعععد 

 إماعةي يدَّعس ال يارة قاي العلابني ادلألاورتني فالواسط هو تيألياه.

اععععن موعععععع فعلععععى هععععألا تيععععون الروايععععع صعععع ة ع و  إ ععععيال ُب اععععسدها بععععي هسععععاك رل
 ال واهد ت ه اذل ص ب ا اثل)

 . ا بملا هألج الروايع على ذار وفاة ال يه الرابا ال مرم اما ساي ُب عص ا) 1

ا وبالبماةعد فع ن «أعظت هللا أسر إخواع  فة ا ف عَّ  اةاا اا بةس  وبني اباع أياعام»
وهعألج  ا()هألا إخاار بالعةط وهو أار اعيف    ؽليعن صعدورج ا  اعن قاعي ا اعام 

الواقعع دل تيعن فعع ل ععن السعاس او هعو ال عخص الولةعد العألم وصعل ا ابعاب ا اعام 
()  بي الألم يشطا به ان الساس اان عسدهت علت معألاا وهعألا اعا يعدل علةعه اشطعا

ف يعععرته قاععي وفاتععه بمياععاما فععمخرج إذل السععاس توقةعععا (ا فة ععا )اععن الروايععع لةعع  سععاي 

                                                           
 .283ص 2ج الرجاب كها  هنهيح اي المهاب ههلي  1))



 (49) ..............................................................................سفارة البدعة 
 

بو  اععن ا علةععع ؼليععى علععى ال ععةخ الصععدوق ف ععي ؽليععن ان ييععون لععدث مععألا ادل عع
  ابا  ُب عمر الثماعةع ع ر عااا ؟اةما وإعه ُب تل  اليرتة 

 ا اااةععععع اال ععععةخ. إن هععععألا اخلععععرب بلععععغ اععععن ال عععع رة لعععع  تساقلععععه أاععععاقني علمععععاي 2
ُب )امععععال العععدين و ععععام السعمععععع(ا  () الطواعععس ُب )العةاععععع(ا وال عععةخ الصععععدوق

   .يفاج(وال ةخ الطرباس ُب )ا لب

.   يوسععععععد تسععععععاُب بععععععني هععععععألج الروايععععععع والروايععععععات ا خععععععر  الصعععععع ة ع الثاببععععععع عععععععن 3
فععععن ( فشععد دلععا الععع اس عععا علععى  ةابععني لصععالط ا اععر ) ()ادلعصععواني 
قعال) لعد سا أمحعد بعن زلمعد بعن ربعاحا قعال) لعد سا أمحعد بعن  عاعد هللابن  عاد الوالد

بعن عمعروا ععن الععلي  عاعد اليعر على احلمعهم قعال) لعد سا احل عن بعن أيعوبا ععن 
أععه مععه يشعول) "  () بن رزينا عن زلمد بن ا لت الثشيسا عن الااقر أىب سعيعر

 .(1) ُب أم واد ال  " يدرمإن للشا ت  ةابني يشال له ُب إلدي ما) هل  و  

وعععن زلمععد بععن يعشععوب قععال) لععد سا زلمععد بععن ػلععا ن وأمحععد بععن إدريععسا عععن احل ععن 
 -ا ععن علعس بعن ل عانا ععن عاعدالرمحن بعن اثعها ععن ادلييعي بعن ابن علعس اليعوُب

يشععول) " إن لصععالط هععألا ا اععر  ةابععنيا يرسععا  ()عمععر قععال) معععا أبععا عاععدهللا 
ُب إلععدي ما إذل أهلععه وا خععر  يشععال) هلعع ا ُب أم واد اععل ا قلععا) اةعع  عصععسا 
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فة ععععا  تلعععع  العظععععا ت العععع  غلةععععطإذا اععععان ذلعععع ؟ قععععال) إن ادعععععى اععععدع فااععععملوج عععععن 
 .(1)اثله

. إن ال يه الرابا علس بن زلمد ال مرم دل يع د اذل ألعد اعن بععدج ودل يواعي الةعه 4
ُب  عارج قعال) وأخعرب  زلمعد بعن زلمعد بعن ( )أاور ال عيارةا فشعد رو  اجملل عس 

السعمان واحل ني بن عاةد هللاا عن أيب عاد هللا أمحد بن زلمد الصعيوا  قعال) أوصعى 
اععععت إذل أيب احل ععععن علععععس بععععن زلمععععد ال ععععمرم فشععععام فععععا اععععان إذل أيب ال ععععةخ أبععععو الشا

الشاات فلما ليرته الوفاةا ليرت ال ةعع عسدج واعملبه ععن ادلواعي بععدج ودلعن يشعوم 
يوصعس إذل ألعد بععدج ُب هعألا  اشااها فلت يظ ر  ةئا ان ذل  وذار أعه دل يعار بعمن

 .(2) ال من

اعععععلموا بعععععسص هعععععألج الروايعععععع وإعبعععععربوا  أن اعععععوت  (). إن  عععععةعع أهعععععي الاةعععععا 5
ال عععمرم هعععو بدايعععع العةاعععع اليعععرب ا فلعععةس ُب تعععرا  ت الروا عععس أو العشا عععدم أم ذاعععر 

 ال يارة اخلاصع ُب هألج اليرتة.  دل الع

 أقوال علماي ا اااةع ُب اعشطاع ال يارة)

 )() [ ال ةخ أبو الشاات بن زلماد بن قولويه1
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ليعى ال عةخ الطواعس ُب ابعاب العةاعع ععن ال عةخ أيب الشااعت بعن زلماعد بعن قولويعه ع 
صالط اباب اااي ال ياراتا وهو ارتاباذ ال ةخ ادليةعدا واعان زععةت الطا يعع ُب وقبعه 

قععال) "إنا عسععدعا أنا اععيا اععن اداعععى اواععر ا للصععدوق ُب أوا ععي العةاععع اليععرب  اعاصععرا  
 .(1) ا ع ف و اافر اسمسا ضالا اييا"اببعد ال مرم ع وهو السا ط الر 

 ()) [ ال ةخ ابن اىب زيسط زلمد بن ابراهةت السعما 2

والعةاع الثاعةعع هعس الع  ارتيعا فة عا أ عخاص ال عيراي والواعا ط ليفاعر العألم يريعدج هللا 
 والالالععع والعربلعععؽليععةه ُب اخللعع ا ولوقعوع البم ععةص وا اب عان  العألمتععاذلا والبععدبه 

عععان   اَّعععاعلعععى اعععن يعععدعى هعععألا ا اعععر امعععا قعععال هللا عععع  وسعععي) " والبصعععيةع   لِة عععأل ر   اّللَّرت  ا 
ِة    ل  ََّّ  ع ل ْةهِ  أ عبرتتْ  ا ا ع ل ىَّ  اْلمرتْعِاِسني    .(2) الطَّةِاطِ  ِان   اخلْ ِاة    ؽل 

 ()ا )ادليةدادلعروق بال ةخ [ ال ةخ زلمد بن زلمد بن السعمان 3

أقععععول اععععن  ألععععدي ماوالشععععا ت بععععاحل  ادلسبظععععر لدولععععع ا ؽلععععان ولععععه قاععععي قةااععععه  ةابععععان) 
ا خعععر ا امعععا سعععايت بعععألل  ا خاعععارا فماعععا الشصعععر  اس معععا اسعععأل وقعععا اولعععدج إذل 

 .(3) وبني  ةعبه وعدم ال يراي بالوفاةاعشطاع ال يارة بةسه 
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 ٍى املشاِدة يف توقيع السىسيوع

( فعععاليثه اهدة الاصعععريع ل عععخص ا اعععام ادل عععدم )ان ادلعععراد بادل عععاهدة لعععةس ادل ععع
ان اوخاار دلا على ت عرق العع اعن السعاس بلشا عه ال عري ا ليعن ادلععىن ادلعراد اعن 

( وهععععألا اععععا يععععراج العلاععععع ادل ععععاهدة هععععو ال ععععيارة أو السةابععععع عععععن ا اععععام ادل ععععدم )
 ا فةشول)() اجملل س

 ()لعلععه زلمععول علععى اععن يععدعس ادل ععاهدة اععا السةابععع وإيصععال ا خاععار اععن ساعاععه 
إذل ال عععةععا علعععى اثعععال ال عععيراي لعععئل يسعععاُب ا خاعععار الععع  ايعععا واعععبمٌب فعععةمن رآج 

() (1) وهللا يعلت   . 

لين قد يرد إ يال على هألا البوسةه وهو) اة  ؽليعن محعي ادل عاهدة علعى ال عيارة 
لععت أن ادل ععاهدة ُب اللعععع   تععدل علععى أمع اععن ادلعسةععني ف سععاك اليثععه أو السةابععع اععا الع

 ان الساس قد ت رفوا برؤيبه ليس ت دل يدعوا السةابع أو ال يارة؟

هس الرؤيع الاصريع ف عألا البوسةعه ي عبل م  إن ادل اهدةواجلواب عن ذل ) ل  لو قةي 
لإلاام وهعو دل يعرج قعط؟ باليرورة عيس ال يارة والسةابعا فية  ييون ال خص ايها  

ٍب علععى فععرض أن ييععون اليععلم والبوسةععه بععني ا اععام وبععني اععيهج بوااععطع  ععه الرؤيععع 
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الاصععريع فعع نَّ تيععأليط اععن يععدَّعس ادل ععاهدة ي ععبل م أييععا  تيععأليط اععن يععدَّعس اععا هععو 
 أعظت اس ا وهس ال يارة باوولويع.

 الٍيابة والسفازة: بعض االدلة والشواِد اليت تده أُ املقصود باملشاِدة ِي

فععوت علععس بععن  اعب ا  ععاال عاهد اوول) إن هععألج الروايععع اععدارها لععول السةابعع وال ععيارة 
با اععععام  ا لبشععععايزلمعععد ال ععععمرم و  دخععععي ذلععععا اععععن قريععععط أو بعةععععد ف ععععملع الرؤيععععع أو 

( وهألا اا يي ت ان اةاق الم ا اام )() .الوارد ُب البوقةا ادلشدس 

( دل يصععرح بوسععود ال ععيه الرابععا علععس بععن زلمععد ال ععمرم )) إن الشااد الالناادي
اعععيه ؼلليعععه ُب اسصعععاها وادلععععروق أن ادلع عععود بعععني ال عععيراي اوربععععع أععععه اعععان ألعععدهت 
يععسص علععى الخععر اععا يععع  أن زاععن العةاععع الصعععر  دل يسبععِه بعععدا وفععا أن ال ععمرم دل 

 ال يارة وبدي زان العةاع اليرب . اعب اييوِص ف ألا اعساج 

( أراد أن ػلصععععن  عععععةعبه اعععععن أصععععع اب ) إن ا اعععععام ادل عععععدم )الشااااد الالندلااااا 
بععه زورا  ومباعععا ا فلععألا صلععد أن توقةعععه ال ععري   ا رتاععاطالععدعوات ادلس رفععع العع  تععدعس 

وص  ادلدعس بمعه )األااب ايرت( وهألا اا يعيد أن ادلشصود بادل عاهدة هعو خصعوص 
 .ال يارة دعىاالرؤيع الاصريع  ادعىال يارة فلةس اي ان 

واظلععا عععرب عععن ال ععيارة بادل ععاهدة  خبصاصعع ا بال ععيراي ُب زاععن العةاععع الصعععر  ف ععت 
اععع لل ععيارة ( ادلاا ععرة لععألا فياعععا ادل ععاهدة  ز فشععط اععن اععاعوا يب ععرفون برؤيبععه )
   ف س ان باب ت مةع ال س بلزاه.
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ادلعععاسني وبععاوخص ) دل السشععي اععواي اععن الروايععات ال ععرييع أو أخاععار الشااد الالبا اا 
( فةيعععون ادلشصعععود اعععن أاعععر العلمعععاي اعععس ت علعععى ت عععرف ت بلشعععاي ا اعععام ادل عععدم )

   .ال يارة ادعى( هو تيأليط خصوص ان ا اام )

  ا ع ورد)

( العععوارد ُب البوقةعععا الصعععادر اذل ال عععمرم والعععألم سعععاي قعععد يشعععال أن قعععول ا اعععام )
 فةه)

والصعة ع ف عو اعألااب ايعرت( ف عألج الشيععةع  )ا عن ادععى ادل عاهدة قاعي خعروج ال ععيةا 
 ععه ا ععورة والشيععةع العععه ا ععورة   تيةععد اليلةععع بععي تيةععد اجل  ةععع أم لععةس اععي اععن 

   ؟مادل اهدة ف و األاب ادعى

 واجلواب عن ذل )

واععورها اوسععود وهععو المععع )ا ععْن( ف ععألج اليلمععع  اوساععع الةعععان هععألج الشيععةع ت ععمى 
ات والروايعات ع بععش السظعر ععن هعألا الاةعان ع تيةعد تيةد العموم وتوسد اليثه ان اليع

 تعاذل)ان أاثال هيألا قيايا تيةد العمواةعا اشوله 

)وان يشبي اعاسعا ابعمعدا فيفع اؤج س عست خالعدا فة عا و يعط هللا علةعه ولعسعه وأععد لعه 
   .(1) عألابا  عظةما (
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ؼللعععد ُب ف ععي يعشعععي أن ييعععون اععععىن اعععلم الاعععارم تعععاذل أن بععععش اعععن يشبعععي ادلععععاسني 
 ؟مالاعش الخر  س ست و 

الألم   ي    )ان اسارت او ج ف ألا علس او ج( واألل  لدي  العدير ال ري 
بعمواةبه ل  ان   يعرق الشراية واليبابع وعه ان  ه ادلعشول أن ييون الم 

 اوس ا  اذل الاعش دون الاعش ا خر ()راول هللا 
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 وقفات وع املّدعي أمحد احلسَ

   ةد)

وإذل اي اا يرتاط مت اااا   ()قادلا اان اع داد الساس إذل أهي الاةا 
 ابعلل الاعش ذلألا احلط والو ي جللط قلوب الساس إلةه ل  اثر ادعاي ا رتااط 
با اام ادل دم والبا ه بشرب ك ورج ادلاارك وسعي ان الاعش شلن ػل ط على 

( قادة ُب عيوس ال ةعع وزلي ا اام )الب ةا بد   ان أن ي بثمر هألج اجلألوة الو 
و راضه ال خصةع والدعوة لسي ه واس ت ادلدعس أمحد إماعةي ااقا  راح ي بعل ا

الألم راح يا ر بمعه ابن ا اام ادل دم الألم أراي لةم د الطري  لظ ور ا اام 
( وااق أوهااا  ػل ا ا اجلاهي أدلع و لي ا مالع ان العموض لةييس علة ا )
ااع  سع ا ان السشد وُب احلشةشع لاله ا ال رسي ادعى الساوة ُب أيام ادلبواي قد

فطلط اسه الدلةيا وقال) الشرآن ي  د بساوٌب ُب قوله تعاذل) )ِإذا ساي  ع ْصررت اّللَِّ و  
اْلي ْبعرت(
وأعا امس عصر هللا قال ادلبواي له) فما اعيف ت ؟ قال) ا بو  باارأة عاقر  (1)

ي. فشال ادلبواي لوزيرج) أعطه زوسب  فشال الوزير أاا أعا فم  د أعاه أعي  ا فب م
ا يعطس زوسبه ان   يعان بها وليس ُب اباب اليوي اللاا لل خاوم أن  عي وإظلا
عاد الرمحن بن عاد الوارث الشري س كير ب خص ان عرب الصعةد يشال له) 
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فمخربته  ()فاقمع ال هراي )عراام( اداعى الساوة فطالاه بالدلةيا فشال) إعه رأ  
ُب  ()عن أبة ا أعه اةاع  هللا بعدج عاةا  وهو أعا يا عرااما وقال الراول 

ادلسام) أعا خاًب اوعاةاي وأعه   عي بعدم إ  أْن ي اي هللا وا ةئبه فوق اي  سيا 
وهيألا صار عراام عاةا  وله أتااعا وعظا ر ذل  فوق لد ا لصايا وعلى هألا 

ان اودلع ال اقطع ي بدل هع يا فب بعرب اة  يصدق الساس عراام و  ادل بو  
بةسع له و  برهانا وقد عااه الشرآن إذل هألج الظاهرة ا سبماعةع ادلس رفع ُب قوله 

أِلب ا أ ْو ق ال  أرتوِلس  ِإرل َّ و دلْ  يرتوح  إِل ْةِه     تعاذل) ْسي  )و ا ْن أ ْكل ترت شلَِّن افْعبع ر   ع ل ى اّللَِّ ا 
 (1).و ا ْن ق ال  ا مرتْع ِلرت ِاْثي  ا ا أ عْع  ل  اّللَّرت(

ف ع ي هت الألين يعلشون قري  السور بوسه العااد وييلومت ُب اباهات اليللا 
واليع وإن ااعا عاكرة إذل أدعةاي الساوة والولسا لين رول ا ت مي اي ان يدعس 

) () ةتا وقد قال أاه ادلعاسني لسي ه اياعع لةس هو أهل  ذلاا فويي ليي أفااك أ
) وؼلرج دسال ان دسلع الاصرة ولةس ())وإياات والدسالون ... إذل أن يشول 

 (2). ا 

ُب اباب اذلدايع اليرب  للخصةيا عن ادلييي بن عمر قال) معا أبا عاد هللا 
() البسويها وهللا لةعةنب ا دييت اسني ان دهرات يطول علةيتا  إياات :يشول
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وتشولون) أما ولةاا ولعيا واة ا و  صه ال يوك ُب أعي يتا ل  يشال 
وأين ال ؟ ولبداعن علةه أعني ادلعاسنيا ولببييعون اما  !اات وهل ا ويمٌب؟

ال ين ُب أاواج الا را و  يسيفو إ  ان أخأل هللا اةثاقه بةوم الألروا وابط  تبييم
بشلاه ا ؽلانا وأيدج بروح اسها ولهفعن له ا سبا ع رة رايع ا ا ع   يدرون أارها اا 
تصسا. قال ادلييي) فايةا وقلا اة  يصسا أولةاؤات؟ فسظر إذل ال مس دخلا 

وهللا أارعا أعور وأبني  :س؟ قلا) ععتا قالُب الصيع قال) يا اييي تر  هألج ال م
ا وأاثرهت غل د و دته ويشولون بالولد اسهاس اا ولةشال) ادل دم ُب  ةابه ااتا 

 .(1) واوعه وك ورجا أولئ  علة ت لعسع هللا وادلل يع والراي والساس أاعني
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 زفض أمحد الكاطع وأتباعْ لألسس العمىية :الوقفة األوىل

 
  ؼليى على ألد أن اليرورة قاضةع أن تيون قيةع ا اااع ان الوضوح فيان 

اقا ااسةع على گلة    يب رب إلة ا ال   والرياع ليسسا صلد أن دعوة أمحد ال
العموض والياابةع وهألج علاع الدعوة الااقلع فسيفد على قول الباريخ إن أهي 

عموض بةسما صلد إن أ مع أهي الاةا هت  وب الاالعشا د الياادة قادلا يلا ون دعاو 
()  .عن أيب عاد هللا  وقد ار احلدي يصرلون جبلي ووضوح أار ا اااع
()   قال) إياات والبسويه أاا وهللا لةعةنبا إااايت اسةسا  ان دهرات ولبم صن ل

يشال ااتا قبيا هل ا بمم وادع ال ا ولبداعنا علةه عةون ادلعاسنيا ولبييمن اما 
ال ين ُب أاواج الا ر فل يسيفو إ  ان أخأل هللا اةثاقه وابط ُب قلاه ا ؽلان تييم 

أم ان أما قال) فايةا  يدرم   ا با ع اوأيدج بروح اسها ولرتفا ا سبا ع رة رايع  
ٍب قلا) فية  عصسا؟ قال) فسظر إذل دس داخلع ُب الصيع فشال) يا أبا عاد هللا 

 .(1) ال مسوهللا وارعا أبني ان هألج تر  هألج ال مس قلا) ععتا فشال) 

هألا احلدي  الألم غل د لسا الواقا الألم ععة ه ُب أيااسا ادلعاصرة يعاد على أعه 
ر ت وسود رايات اثهة ا با ع  واب امع واي هألج الرايات رايات ضلل واضلراق 
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و ثي قري  الظلم إ  أن هساك رايع والدة ا بشةمع  ثي خط اذلدايع والوضوحا 
وهألج الرايع ُب ضمن هألا ادلعرتك والب ابه لاذلا أبني ان ال مسا فية  اا هألا 

أارا   ()الوضوح الألم ييوق وضوح ال مس وبةاما يدعى أن أار أهي الاةا 
تعاد وضوله بي إعه  ()ا أن روايا ت خافةا  وأارا  ضاابةا  و ه واضع ادلعادل ا
 أوضع ان ال مس اما ُب السص ادلبشدم.

وان الشواات ادل رتاع اوخر  بني هألج الدعاو  رفي ت ليفاس العلمةع 
اقا گواليوابط ادلبي  علة ا اس   تسي   خدع ت وزيي ت فسيفد اثل  أمحد ال

ابد ل بالروايات واعصارج يداعون بطلن )علت الرسال( ل  يب ىن ذلت ا 
يشول عاكت العشةلس وهو ان أ دا ادلروِاسني ومحد اليعةيع ادلعيدة لدعواهتا 

 إماعةي الاصعرم)

ت يشالون أقوال علماي الرسال ان دون أن يعلموا اسدها أصل ا  )والعيفةط أمَّ
ُب ادح  ()ويرسا وما ألةاعا  على ادل سد الص ةع ان روايات ادلعصواني 

أو ذما الرسالم فالبو ةشات والبيعةيات الرسالةع   ختلو إاَّا أن تيون عن رأم 
واسب اد ولدس علماي الرسالا وإاَّا أن تيون اسشولع ذلتا والرأم وا سب اد   
خلق ُب عدم ا عبماد علةها وخصوصا  بعد ا قالع على خطمهت اليثه ُب 

ا ()ؼللو إاَّا أن ييون اسشو   عن أهي الاةا ذل . وأاَّا ادلسشول ذلت ف و   



 (61) ..............................................................................سفارة البدعة 
 

ا وإاَّا أن ييون اسشو   عن  ه أهي الاةا ()أو عمَّن ػلرت ط علة ت 
() ا وادلسشول عن  ه أهي الاةا()  لةس ليفَّع علةسا وخصوصا  إذا

س لسا ال لع الرواة ذلألج اوقوال واس يف ت ُب اجلرح والبعدييا فل بدَّ أن ععرق 
الألم يسشي عسه السيفا س أو الطواسا و بدَّ أن ععرق الساقي ذلما عن أما اثل  

 خص عشي هألا اليلما وهيألا ل َّ عصي إذل ادلعا ر وص اب او ماع أو رواة 
احلدي ا ٍبا عر  اة  أعَّه و َّش ت أو ضعَّي تا واا هو اس يفه ُب ذل ا هي هو 

ول لعلماي الرسال عن أهي الاةا الظنا وا سب اد واحلدس أم ااذا؟ وأاَّا ادلسش
()   فمييا   بدَّ أن ععرق ال لع ال سد ااالعا وأن   لبوم على إراال و

على رل ول و  على ايعا ا وهألا ان باب ا ل اما وإ َّ فلماذا البدقة  ُب 
أااعةد الرواياتا وترك البدقة  ُب لال البو ةشات والبيعةيات ادلسشولع؟م واحلال 

السيفا س والطواس وابن العيا رم   اسد ذلا  وخصوصا  ابابط الرسال أنَّ اب
و  قري  إ َّ اا عدرا والا ا أقوال   تصمد أاام السشد العلمس أبدا ا اللا تا إ َّ اا 
ا ب ر ان الرسال بالو اقع أو اليع ا وهع ي   اخبصاص ليبط الرسال ُب 

خلل الروايات واا ا ب ر ان بةان لاذلتا بي هت اعروفون )األ( احلال ان 
  .(1) ال هة والباريخ(
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وعبةيفع ايا هألا اليلم أعَّه   يشاي أما تو ة  و  أما تيعة  ان أما ألد اا سا  
 ان اانا رسالةا  اان أم  هجا ومألا الاه ي شط علت الرسال ان أاااه.

 الروايع)وضلن هسا   عريد أن عطةي برد الم العشةلس وعيبيس ب ل ااه مألج 

 ()وهس اا رواج ال ةخ الطواس عن علس بن ايب مح ة اعه دخي على الرضا 
 فشال له) أعا إاام؟

يشول)   ييون  ()قال) ععتا فشال له) إ  معا سدك سعير بن زلمد 
 ا اام إ  وله عشط.

ا إظلا قال ()فشال) أع ةا يا  ةخ أو تسااةا؟ لةس هيألا قال سعير 
)   ييون ا اام إ  وله عشط إ  ا اام الألم ؼلرج علةه احل ني بن ()سعير 
ف عه   عشط لها فشال له) صدقا سعلا فداك هيألا معا  ()علس 

 .(1) سدك يشول
ف ي يشاي أمحد الياقا  ()ف ألج الروايع صرػلع بسيس وسود ذريع لإلاام 

 وأعصارج مألج السبةيفع؟
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 الكاطع إٌْ إواً وعصوًادعاء أمحد  :الوقفة الثاٌية

 
د صلوأهت دعو  ان دعاو  أمحد إماعةي ااقا ادعاؤج ا اااع والعصمع و  

لاسع ُب عشي الما ت ُب هألج الدعوة   ب ارها وعدم خيا  ا وعيبيس هسا بسشي  
 الاا  ومحد إماعةي ااقا يشول ُب وص  الةما )

أن يشول) وهألا يع  أن ))أاا بالس اع حلدود  خصةع الةما ........ إذل 
الةما  صالط و يع اذلةع فل ييون  خص ليفع على الساس  ة  إن أعراض ت 
عسه يدخل ت س ست وإن صلوا وصااواا إ  إذا اان ان خلياي هللا ُب أرضه وهت 

 أص اب الو يع ا ذلةع ان اوعاةاي وادلرالني واو مع وادل ديني((.
 وأاا عن دعو  العصمع فةشول)

 اعةا) إعه يدعو إذل احل  وإذل قري  ا بشةت( والدعوة إذل احل  والطري  ))و 
ادل بشةت أو الصراط ادل بشةت تع ) أن هألا ال خص   ؼلطم فةدخي الساس ُب 

 .(1) باقي أو ؼلرس ت ان ل  أم إعه اعصوم اسصوص العصمع((
 ولإلسابع عن هألج ال ا ع عشول)
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أاا ادعا ه ا اااع فااقين حلصر الروايات الص ة ع ا اااع با    ع ر. وقد 
وضا أرباب احلدي  أبوابا  بعسوان لصر ا اااع با    ع ر إاااا . وضلن طلبار 
اس ا روايع ترتاط بادل دينيا فعن أيب بصه قال) قلا للصادق سعير بن زلمد 

() يا ابن راول هللا إ  معا ان أبة ( ()  أعه قال) ييون بعد الشا ت
ا سا ع ر ا ديا . فشال) إظلا قال) ا سا ع ر ا ديا ا ودل يشي) ا ىن ع ر إاااا ا 

  .(1)وليس ت قوم ان  ةعبسا يدعون الساس إذل اوا تسا واعرفع لشسا
وااا ادعا ه العصمع ف س دعوة ان دون دلةي بي ان الوقيع البالةع تاني اثرة األبه 

 ييون اعصواا ؟ ولةسئأل فية 

 ولين ؽلين الشول على ا اال)

ج أن يع ْعِصم ه شلا يرتوبِشرته ع ص مه  )عصت(  الِعْصمع ُب الم العرب عصت هللا ع ْاد 
البس يي   عاِصت  الةوم  ِاْن أ ْاِر هللِا إ  ا ْن ر ِلت  أم    وو ق اج وُبيع ْعِصمرته ع ْصما  اسع ع ه 
 ْرلومرت 

ا ْعصوم  إ  ادل
(2).  

العصمع اليع اسبساب ادلعاصس اا البمين اس ا وُب الص اح العصمع ادلسا يشال 
  .(3) عصمه الطعام أم اسعه ان اجلوع
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يدعس امحد اماعةي ااقا اعه ااام واعصوم ولين ادلبباا ليباباته والاه الألم 
يدعس اتااعه ع ابه الةه يظ ر اسه اليثه ان ا خطاي على اافع ا صعدةا واسألار 

  ا البارل) اس

 أخطا ه ُب عملةع ل ابةع ب ةطع 

ان اقو  ا دلع ال  ي بدل ما امحد اماعةي على عصمبه واااابه هس روايع الوصةع 
ال  ذارها ال ةخ ُب العةاعا ولين العيفةط ان صالط الدعو  الألم لاول ا اات 

يع ال  فالروا ب ةطااااابه وعصمبه مألج الروايع اليعةيع ال سد ؼلطم ُب ل اب 
ا دياا لين الةيت اا  12ااااا و 12قااا عشةدته علة ا تبيلت عن وسود 

 )(1)يشوله

 فةه)ساي 

اال مس ُب را عع   ()أاير الصاع لألم عةسني ا وك ر أار قا ت آل زلمد 
الس ار   لاس فةه ليي قالط ل  ا وسايات يا علماي ال ةعع ان تعرفوعه اما 

 ()تعرفون أبسايات و  ؼليى علةيت أارج ا بالروايات الص ة ع عن الصادقني 
)صلى هللا ( امت دل يباعوا زلمد ماي الة ود والسصار  )لعس ت هللاف ي تسيرون على عل

                                                           
 .هـ.ق 1241جمادى الثاني 13رجب( الصادر في  13( بيان البراءة )1)
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ر ُب ابا ت بامه وصيبه واعه ؼلرج ان فاران ولبيفون علة ت وعه ذا علةه واله(
لشد ب رات يب سدم راول  - بألل  ا أذن فمرسعوا إذل ابايت ولاااوا أعي يت*

ا ووصلا ليت هألج الوصةع ب سد وذار  ُب وصةبه بامس وصي  ()هللا 
وهو على  ()ص ةع وذارها علماي ال ةعع ُب ابا ت ا وفا وصى راول هللا 

 ()م فلشد أوصاات بابا س او مع ا  ىن ع ر ادلوت ا أو لةس بمهت  س فراش
 ٍب يألار الوصةع ع راويب وبمبسا س ا  ىن 

ا فيل عن أن ان أصعر قلاع ادلدارس إ ببدا ةعإن هألا الاةان   ؽلين صدورج 
 )ةا ون آخر هألا الاةان فةه هألج العاار اااا اعصواا اما يدعس هو وأص ابهييون إ

 ويب وبمبسا س ا  ىن ع ر ()فلشد أوصاات بابا س او مع ا  ىن ع ر 

ا رقام سةدا وعسا اسشارما اا  عملةع ل ابةع ب ةطع سدا وأليظوا وا ن صلرم
  ؟اوعداد ال  ذار ا روايع الوصةع وعر  هي تس يفت أو 

 12عسدعا ( اذن فلشد أوصاات بابا س او مع ا    ع ر ) يشول)[ 1
 اوصى به

 اوصى به والد ويب أم [2

 اوصى به آخر 12ع ر وبمبسا س ا     [3
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 25=  12+  1+  12وا ن صلرم عملةع اجلما 

 فة ا؟ععود اذل روايع الوصةع لسر  اا هو العدد الألم ذار 

 ادلشطا)ذار ُب صدر الروايع هألا 

 ا سا ع عر ا دياا افشال) يا علسا إعَّه اةيون بعدم ا سا ع عر إاااا ا وان بعدهت 

 24ا ديا =  12إاااا +  12

و  أعلت هي هألا ا اام ساهي بالرياضةات اذل درسع أعه   يعرق اة  غلما 
 أعداد؟ ل ع 

 ٍب اا هو رد أتااعه على هألا اجل ي الواضع والصريع ؟م

 أقو  اا     به أمحد اماعةي واتااعه ل اات عصمبه 

ا ُب ااةي إ اات عصمبه يب ا  ما أمحد إماعةي وأتااعه ا دلع ال  وان الع
دعواج اعه الةما  ادلوعود الألم ب رت به الروايات وادلشصود بالةما  هو ولةس  هجا 
وهألا ا عطااق وان دل يوسد اا يدعمه ان قريط أو بعةد ا  اعسا ععش الطرق عن 

 ذل  وع رع ُب ذار دلةل ت ٍب الرد علةه)

 عص ا) ( هألالإلاام الصادق ) س وبعوالروايع ادل
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رايع هد  وعه يدعو إذل  هسولةس ُب الرايات رايع أهد  ان رايع الةما ا 
صالايت ف ذا خرج الةما  لرم بةا ال لح على الساس واي ا لتا وإذا خرج 

  .(1)الةما  فامش إلةها ف ن رايبه رايع هد ا و  ػلي دل لت أن يلبوم علةه

 )يعاساق ع الروا

ة الاطا   وإبسه احل ن ُب ا لوسود علس بن ايب مح  إن هألج الروايع ضعةيع ال سد
 )ا واسألار اا قاله العلماي ُب تراب مااسدها

 .[ احل ن بن علس بن ايب مح ة1

   .(2) رساله السيفا س ُب[ قال ال ةخ 2

 )احل ن بن علس بن أيب مح ة

فةما أخربعا به زلمد عن سعير بن زلمد  امه اادلا الاطا   قال أبو عمرو الي سو 
عسه قال) قال زلمد بن ا عود املا علس بن احل ن بن فيال عن احل ن بن 
علس بن أيب مح ة الاطا   فطعن علةها واان أبوج قا د أيب بصه ػلا بن الشاات. 

                                                           
 .256( هيدب النعماني ص1)

 .36رجاب النجاشي ص (2)
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هو احل ن بن علس بن أيب مح ة اوذل اوعصار اوُبا ورأيا  ةوخسا رمح ت هللا 
 أعه اان ان وسوج الواقيع.يألارون 

  )(1)[ ابن داود احللس3

احل ن بن علس بن أيب مح ة وامه اادلا الاطا   )ان( قعن علةه ورو  أعه  
 سوج الواقيع ) ش( ارتوك الروايع.األاب العون )سن( اان ان و 

  )(2) [ العلاع احللس4

ا اوذل ا عصارا أبو احل ن بن علس بن ايب مح ةا واات ايب مح ة اادل الاطا  
زلمد واق . قال الي س) لد   زلمد بن ا عودا قال) املا علس بن احل ن 
بن فيال عن احل ن بن علس بن ايب مح ة الاطا  ا قال) األاب العونا رويا عسه 

اثهة واباا عسه تي ه الشرآن اله ان اوله اذل آخرجا ا  اع    ااب ي   ألادي 
ا. وليى رل أبو احل ن محدويه بن عصه عن بعش ان ارو  عسه لديثا والد

 ا ةاخه اعه قال) احل ن بن علس بن ايب مح ة رسي اوي

 [ علس بن أيب مح ة الاطا  2

                                                           
 .239ص 1ح(  رجاب اده داود 1)

 .213ص 2خ  ب امقواب اي معراب الرجاب ج (2)
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ُب ذم علس  ()روايات عدة عن ا اام الرضا  (1)( ) ذار ال ةخ الطواس
 ا عألار اس ا)بن ايب مح ة

ا زلمد بن عة ى بن عاةد ابساا عن ا عن بعش أصرو  زلمد بن أمحد بن ػلا
) إن فلعسها ٍب قال () ة عسد الرضا عن زلمد بن اسان قال) ذار علس بن أيب مح

ا فمىب هللا إ  أن يبت عورج ولو أن   يعاد هللا ُب ما ه وأرضه علس بن أيب مح ة أراد
 ارج ادل راونا ولو ارج اللعني ادل رك. قلا) ادل رك؟ 

 األل .  قال) ععت وهللا وإن ر ت أعيه

  )(2)ابن داود احللس

علس بن أيب مح ة الاطا   قا د أيب بصه ػلا بن أيب الشاات قا م )سخا اا( 
) أعا وأص اب  أ ااج احلمه وقال الرضا ()واقيس )ان( قال له أبو احل ن 

() ائي علس بن أيب مح ة ُب قربج ع  فوق  فيرب على رأاه ضربع فاابل (
)أاا ااباان ليت األبه ؟ ألةس هو الألم  )()أبو احل ن  قربج عارا وقال )عسه(

 يروم أن رأس ادل دم ي د  إذل عة ى بن ار 

                                                           
 .46الغيدب ص 1))

 .325ص 1رجاب ده داوود ج (2)
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 )اساق ع انت الروايع

إن الروايع إذا اا  ييسا السظر عن اسدها بعد أن بةسا ضعيه ا ف س   تثاا 
عن الةما  )ولةس ُب الرايات  ()دعو  الشوم ا  ن رلرد قول ا اام الصادق 

ايع أهد  ان رايع الةما ا هس رايع هد  وعه يدعو إذل صالايت (   يثاا ر 
عصمع و  ااااع ا فيي اا تثابه هألج لروايع ان هساك رايات اثهة وإن أهداها هس 

( ورد ) ان س ع أخر  هساك عصوص عن ا  معرايع الةما  ا هألا ان س ع و 
فة ا ليظ العصمع صرػلاا اما ُب اياتاع صالط العصر ) أروالسا لرتاب اشداه 

 ا وهألا عص ا )()اليداي ( اا  ةخ الطا يع ادليةد 

ل سملهللالالبمحنلالبحيم

الم هللا علة  أي ا الساصر لل  ا الداعس إلةه بيلمع الصدقا ف عا ضلمد هللا إلة  
آبا سا اوولنيا وع مله الصلة على اةدعا واو عا الألم   إله إ  هوا إذلسا وإله 

 .الساةنيا وعلى أهي بةبه الطاهرينزلمد خاًب 

وبعد) فشد اسا عظرعا اساسات  عصم  هللا بال اط الألم وهاه هللا ل  ان أولةا ها 
 .(1) ولرا  به ان اةد أعدا ه

                                                           
 .325ص 2امحهجاج  ج (1)
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ال ةخ  فلت يثاا ودل يألار ألدا شلن عاصر ال ةخ ادليةد أو ان أتى بعدج أن
إدعى العصمع فيفرد وصول هألج الراالع الةه اا اثرة اصسياته ال  ذار إبن ليفر 

 .(1) بصاعة  الاديعع وهس اا با تصسة الع شل  أما ال

  

                                                           
 .485ص  2لياه العر  ج (1)
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 عمي أمحد احلسَ

 ا خطاي العشديع)

وق ار ت ان اي  ()اسأل ا زل على عصمع ا  مع وا عاةاي  اااةعا أاعا 
هألا ا عبشاد اار علما سا اخلل  اس ت وال ل   والسي ةعا وعلىالرذا ي ا خلقةع 

ودوعوا ُب ذل  اليبط وأبطلوا عشةدة أهي اخللق وعاكروهت وعروا األها ت فةما 
لين أمحد إماعةي دل يرقه ليظ اليرقع اةشع  واوعاةاياع اوج ان عشص ليف مع 

ا برأهت هللا اسها ولسا دلشااات احليفج الطاهرين ف ي علة ت اة  لشدج وأ م ت ف
 على ذل   واهد

لاالول:الشد ال

ْع ان   ا ااه واه ادلعاسني بمن فةه كلمع وأعاعةع وأعه ادلشصود بشوله تعاذل )ِإنَّ اْ ِ
 .(1) ل ِيس خرتْ عرع(

 فشد أساب على اعال ورد إلةه)

 ؟ (اعلوبُب دعاي الصااح عشلس  ())اا اعىنَّ قول أاه ادلعاسني 
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)ان س ع اوعا والظلمعا فلو دل يين فةه هألا احلال ليان زلماد  بشوله)فمساب 
ع ا واان ُب ارتاع )ِإعَّا فع ب ْ سا ل    فع ْب ا  ارتِاةسا (ا وهس ارتاع زلماد ())األ( 

(). 

ْع ان  ل ِيس خرتْ عرع( ) )ِإنَّ اْ ِ اما أعَّه ذار أنَّ )ا ع ان( ُب قوله تعاذلَّ
هو أاه  (1)

ْع ان  ل ِيس خرتْ عرع( ا()ادلعاسني  ) )ِإنَّ اْ ِ  ؟اا اعىنَّ قوله تعاذلَّ

 فةيفةط أمحد إماعةي

)صلى هللا إذلَّ زلماد  ا ف و ا ع انا وهو ُب خ عر ع اع  ())أاه ادلعاسني علس 
ا ()أعلىَّ وأعظت ان اشام ا اام علس  ()ا فمشام الراول علةه واله(

لعلتا وعلس هو اديسع اليما ت ا ذلةع ُب اخلل  أو اديسع ا ()فالراول زلماد 
() (2)(هو الااب. 

وهألج ا داة  )إ (ٍب إن اليع اليرؽلع فة ا  ادلعاسنيافما أدرم أم  سي خ رج أاه 
يعلت أصعر قلاع العلت أما تيةد ا ابثساي فعىن أن الألين آاسوا وعملوا الصاحلات 

 لة وا ُب خ ر.

 ( ُب تي هج) طا يع الطواس )قال  ةخ ال

                                                           
 .2الع يرن  (1)

 .3/83المهشادهاة ج (2)
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واابثىن الألين صربوا ان ا ع انا وعه ُب اعىن اجلما اما قال " والعصر إن 
 .(1)ا ع ان ليس خ ر إ  الألين آاسوا وعملوا الصاحلات"

 ٍب يشول) 

دلا وص  هللا تعاذل ا ع ان بالصيات ادلألاواع اابثىن ان الب ت ان   ي ب   
 به عن الساسا ف و لعموم اجلسسا اما قال )إن ا ع ان الألما  ن ا ع ان عرب

 .(2)   الألين ااسوا(ليس خ ر أ

ف ي اان أاه ادلعاسني برأم أمحد إماعةي ُب خ ر وهو الشا ي دلا ضربه اللعني ابن 
 اليفت)

 بشوله)( فيمن ل ان لال أمحد إماعةي ؼلاقط علةا )ف ت ورب اليعاع

 أو أبةا.يا علس إع  ليس خ ر  ئا ال 

ل:الشد الالندي

 ( بمن فةه  ا اع ال   وال رك))ا ااه ل ةد ال  داي ا اام احل ني 

                                                           
 .5/447الهدياه  1))
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بي صوب ا ااه  ()دل ييب  أمحد إماعةي بالبطاول على اشام أاه ادلعاسني 
ا بي ساي ا بي  بشبي سةن اليوفع له ااديا  ه ()ضلو ا اام احل ني 

ب ا اع ال    () ف ا هو يب ت ا اام احل نيلةمارس دورج بشبي ا اام اعسوياا 
 )اعال وس ه إلةه ألدهت هألا عصه وال ركا فيس

 ُب دعاي عرفع) ()اا اعىن قول احل ني 

 ؟ي عسا وق ِار  ان  يِاس وِ رْاسإذلس أخرِْس  ان ذلِا ع

 فمساب إسابع قويلع هألا زلي ال اهد اس ا)

ال عرك السي عس) وهو أخيى أعواع ال عركا وهو )اوعا( ال    بدَّ للمخلوق اس اا 
وهس ت وبه بالظلمع والعدما ال  بدوما   ياشى إ َّ هللا اا اعه وتعاذلا وبالبارل 

أراد هألا ادلعىن  ()فييا عاد ان عااد هللا هو ا عرك مألا ادلعىنا وا اام احل ني 
ا واان ا اام احل ني ان ال عرك واا يص ا يطلط اليبع ادلانيا  ()ه ان ال  ا

 .اع العدم والظلمع عن صي ع وسودجوإزالع  ا 
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 :اتّاوْ لألٌبياء بالشسك واالٌا

وهألا لةس  وا عااأخأل ا عاةاي لصب ت ان ا ااات أمحد إماعةي ذلت بال رك 
زلي اابعراب ف يألا هو لال ادلصل ني على اد  العصور يبعرضون للمطاردة 

ا وال   الثا  هو واذل الب شةط ال خصس بعد شلا ت والبعأليط والبيفويا ُب لةا ت
أورل الع م وعلا إبراهةت واواى عني اا فعله أمحد إماعةي اا عاةني ان أعاةاي 

(فشد وص  عي ) عي هللا اواى  هللا إبراهةت و) بال رك وا عاا وهألج )
 )الماته

ل.مشبكل()ا با يمل

( إبراهةت اخللةي )ا إ ااا صرػلا لسي هللا د إماعةي ُب ابابه ادلب اماتذار أمح
( بصلعا   ان قريط و  لعشةدة    ا دلألهط أهي الاةا )ا وهألج ابال رك
صلةي اللٌب تم ر مما هألا البوراة وا ا الل ت إ  أما تواف  اا يألار ُب ان بعةد
 ا وهألا هو هألا السص)ال خص

قال)  ()عور الشا ت  ال ماواتا ورأ َّ لعمَّا ارتِ    له اليوت  ())ف براهةت 
ا فلمَّا رأ َّ عور علس   () َّ عور زلماد ا فلمَّا رأ«هألا ريبا »قال)  ()هألا ريبا

ت عااد إ َّ بعد أن ارتِ    له  ةة ()ا ودل ي بطا إبراهةت «هألا ريبا »قال)    أمَّ
عن لشا ش تا وتانيَّ أرتفوذلت و ةاب ت عن الألات ا ذلةعا وعود ت إذلَّ اوعا ُب آعاتا 
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ت  )صسا ا هللاا  ()وعسدها فشط توسَّه إذلَّ الألم فطر ال ماواتا وعلت أمَّ
 .(()د ُب احلدي  عس ت واخلل  بعد صسا ا ذلت( اما ور 

 ()تفسري أمحد إمساعين خيالف تفسري أِن البيت 

 فةه)ُب رللس ادلماون ساي  (ساي ُب خرب قويي ان لدي  لإلاام الرضا )

  ةت الشر سا عن أبةه عن محدان بن الةمانا عن علس بن زلمد بن اجل ت قال)

فشال له ادلماون) يا بن  ()ليرت رللس ادلماون وعسدج الرضا علس بن اواى 
 )بلىا اذل أن يشول ادلماونقال)  اعصواون؟ ألةس ان قول  إن اوعاةاي راول هللا

) " فلما سن علةه اللةي رأ   ()فمخرب  عن قول هللا ع و سي ُب إبراهةت 
وقا إذل  ل ع  ()) إن إبراهةت () اوااا " قال هألا ريب " فشال الرضا

ل مسا وذل  أصساق) صس  يعاد ال هرةا وصس  يعاد الشمرا وصس  يعاد ا
" سن علةه اللةي فرأ  ال هرة فشال)لني خرج ان ال رب الألم اخيس فةها فلما 

هألا ريب " على ا عيار وا ابخاار " فلما أفي " اليواط " قال   الط الفلني " 
 ن ا فول ان صيات احلدث   ان صيات الشدم فلما رأ  الشمر باز ا " قال 

ار " فلما أفي قال لئن دل ي د  ريب واوعن ان هألا ريب " على ا عيار وا ابخا
الشوم اليالني " فلما " أصاع و الشوم اليالني " يشول) لو دل ي د  ريب ليسا ان 
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رأ  ال مس باز ع قال هألا ريب هألا أارب " ان ال هرة والشمر على ا عيار "
 ع ان عادة وا ابخاار   على ا خاار وا قرار " فلما أفلا " قال ليفصساق الثل

ال هرة والشمر و ال مس) " يا قوم إ  برئ شلا ت راون * إ  وس ا وس س للألم 
فطر ال موات وا رض لسةيا واا أعا ان ادل راني " وإظلا أراد إبراهةت فا قال أن 
ياني ذلت بطلن ديس تا ويثاا عسدهت أن العاادة   ل  دلا اان بصيع ال هرة والشمر 

العاادة خلالش ا وخال  ال ماوات واورضا واان اا البج به  وال مسا وإظلا ل 
على قواه فا أذلمه هللا ع و سي وآتاجا اما قال ع  وسي) " وتل  ليفبسا آتةساها 

 ماون) هلل درك يا بن راول هللا إبراهةت على قواه ". فشال ادل

عن  ()عن ليفر قال أراي العل بن اةابع ي ئي أبا عادهللا  وأخرج العةا س
دل  ان قال هألا الةوم ف و عسدعا ا ركا قال)" هألا رىب " واعه  ()قول ابراهةت 

 .(1)يين ان ابراهةت  رك اظلا اان ُب قلط ربه وهو ان  هج  رك

 :تفسري الشيخ الطوسي لآلية

ان ابراهةت دل يشي اا تيمسبه اليات على ا ُب تي هج ()ذار ال ةخ الطواس 
وسه ال   و ُب زاان ا لع السظر بي اان ُب تل  احلال عادلا باهلل وفا غلوز علةها 
فاعه   غلوز ان ييون بصيع اليواطا واظلا قال ذل  على ااةي ا عيار على قواه 
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ن إذلا والبساةه ذلت على ان اا يعةط ويسبشي ان لال إذل لال   غلوز ان ييو 
اعاوداا لثاوت د لع احلدث فةه. وييون قوله " هألا ريب " زلمو  على ألد 

أم هو األل  عسدات وعلى األهايت اما يشول الدعا للم اه  -وس ني. الدعلا 
على وسه ا عيار علةه) هألا ريب س ت يب رك وي ين وان اان عادلا بي اد ذل . 

ق ا ابي ام للابعساي عسها  أن ييون قال ذل  ا بي ما وأاشط لر  -والثا  
 اما قال ا خطي)

  لس الظلم ان الرباب خةا      األبب  عةس  أم رأيا بوااط       

 :أُ بْ شائبة أألٌا ()اتّاوْ لٍيب اهلل ووسى 

ان اشام  ا هألج العاارات ال  لطبه رللع اواىَّ إذلَّ رلما الا رينساي ُب ابا
 )عص ا( هألا عي هللا اواى اليلةت )

للشاي العاد الصاحلن وعَّه كنَّ أعَّه قد لارب عي ها وقبي اوعا  ()ساي اواىَّ )
د الصاحلا و  ُب داخلها فيان ادلطلوب اسه أن يصرب وػلارب عي ه وهو يراف  العا

) لو فعلا  هألاا ولو دل تيعي هألاا ف و عسداا يواسه ان هو يشول للعاد الصاحل
اسه اشااا  مألج اوقوال يظ ر جبلي ووضوح اوعا ال  ُب داخله اشابي ان هو  أعلىَّ 

 ()وارج. واحلشةشع أنَّ اوار يعود إذلَّ اواس ع اواىَّ  عةا ياماور باتاااعه وا ع
ا ف و ُب ايا ارَّة يشول) )أعا( اشابي العاد الصاحل يع  أعَّه  اا هللا اا اعه وتعاذلَّ
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ا وهألا هو ا اب ان بالبولةد الألم ف ي فةه  قال) )أعا( اشابي هللا  اا اعه وتعاذلَّ
ا بشوذلت) )أعا( اشابي خلةيع هللا أو  ت ي ب ةسون رفَّ اثه ان ال ا رين إذلَّ هللاا أم إمَّ

 .(ون بارا  ت اشابي أار خلياي هللااشابي أقواله عسداا يشرتل

ط ا لاار وايب هريرة ُب  وهي هألج ا ضلراق إ  عني إ ضلراق ادلوسود عسد اععشول 
وإفرتا  ت علةه بمعه تارة هاست ال  ادلوت عسداا  ()األمت على عي هللا اواى 

وتارة أراد أن يثاا رسولبه لا  إارا ةي  عةسهاساي لشاش روله ولطمه لطمع فشمت 
 .ف  ب ي عاريا أاام ادليف

لرأيلالسيالادلبتضىليفلاحلددثة

رأم ال د ادلرتيى علت اذلد  ُب احلاد ع ال  سرت بني عي  (1)عشي العلاع اجملل س
 )والعادلا ساي فة ا ()هللا اواى 

لقدللالسيالادلبتضىلقاسلهللالروحه:

إ  أن ييون عاةا فاضل وقد قةي)  عبه هللا ُب هألج اليات فل غلوزأاا العادل الألم ع
قال)  ن اخلير أعه لةس بص ةعا  ا وأعير أبو علس ذل  وزعت()إعه اخلير 

ا ولةس ؽلبسا ()بعثوا بعد اواى  اةا ان أعاةاي ب  إارا ةي الألينيشال) إعه اان ع
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وأر د اواى  () يعلمه اواى دل  تعاذل قد أعلت هألا العادل ااأن ييون هللا
()  أن ػلباج السي ُب العلت إذل بعش رعةبه ادلاعوث  لةبعلت اسها وإظلا ادلسيرإلةه

لةس له برعةع فيفا  ا واا تعلمه ان هألا العادل إ    ن ييبشر إذل  هج شلنإلة تا وأاا أ
بالولسا ولةس ُب هألا د لع على أعه اان أفيي  ابعلمه ان ادلل  الألم ي اط إلةه

ال  وم علةه ُب اا ر العل ()ي يد اواى    ؽلبسا أن وعهان اواى ُب العلتا 
 .هس أفيي وأ رق شلا علمه
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 إمساعين يف قساءة القسآُأخطاء أمحد 

 

ان ي بما إذلَّ الب يفةلت الصوتةع ومحد إماعةي غلد أعَّه وقا ُب أخطاي 
ا ا وان أهتا خطاباته  فاض ع ُب قراية بعش آيات الشرآن الير ا وهس اثهة سدَّ
الصوتةع ادل يفَّلع خطابه إذلَّ قلاع احلوزة العلمةع ُب السيف  او رق وقت ادلشدَّاعا 

رتض أن ييون هألا اخلطاب ابشسا  خالةا  ان اوخطاين وعَّه ي عت أعَّه إاام وان ادلي
اعصوم   يساعس أن ؼلطئا ووعَّه وسَّه الاه لطلاع العلت الألين يرتبوقَّا اس ت أن 
ػلاااوج علىَّ ايا هيوة ُب الاها إ َّ أنَّ الاه شللوي بمخطاي اثهة فاض ع ُب 

ا اان يشرأ ُب ورقع.ر اسه أعَّه دل يين يبيلَّت ارها  ا و اليات و ههاا اا أعَّه ي ظ   إظلَّ

) )و ِإْذ قال ْا أرتاَّع  ِاسعْ رتْت  * وادلي   أعَّه اابيبع الاه بمن أخطم ُب قراية قوله تعاذلَّ
بعرت رتْت ع ألابا    ِديدا ( دِل  ت ِعظرتون  قع ْواا  هللارت ارتْ ِليرت رتْت أ ْو  ارتع ألِا

اجلللع ا لة  قرأ ليظ (1)
 ايخَّمعا ودل يرتي عر عون تسوين )قع ْواا (ا اا أنَّ الص ةع ا رها وترقة  ليظ اجلللع.
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هللا  ل م ا   * وقرأ قوله اا اعه) )و الَّأِلين  ساه درتوا ِفةسا ل سع ْ ِديع سعَّ رتْت ارتاعرتل سا و ِإنَّ 
اْلمرتْ ِ ِسني (
سا(ا وهألا خطم ا فمخطم ُب المع) )ارتاعرتل سا(ا فرفع اا فشال) )ارتاعرتلرت (1) 

 فاضع   يشا فةه صعار قلاع العلت.

 

بيبع اليادا  (2) ِضة  () )تِْل   ِإذا  ِقْ م ع  * وقرأ المع) )ِضة  ( ان قوله تعاذلَّ 
ا اي ورة الياد.فشال) )ض ةعْ  (ا اا أمَّ َّ    

ا قرأها مألا الس و علىَّ روايع أهي الاةا  وزعت بعش أعصار أمحد إماعةي أعَّه إظلَّ
ا ترتشرأ) )علة ت ال لم( ا ف نَّ ان ضمن الشرايات الواردة ُب هألج اليلمع أمَّ

(ا و  ؼليىَّ أنَّ هألا اليلم تربير باردن وعاا دل صلد ُب الروايات اا يدلُّ علىَّ  )ض ةعْ   َّ
ااعوا يشرؤوما مألا الليظا ايافا  إذلَّ أنَّ أمحد إماعةي لو    ()أنَّ أهي الاةا 
ِ ن قرا ية الشرآن واين تصدي  ذل ا ولين اا اثرة أخطا ه الياض ع ف نَّ اان ػلرت

 ان يرتصدِاق مألا البربير ااذج اعيَّي.
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) )قرتِي اللَّ رتتَّ ااِل   اْلمرتْلِ  تعرتْعٌب اْلمرتْل   ا ْن ت  ايرت و تع ْس ِعرت اْلمرتْل   شلَّْن  * وقرأ قوله تعاذلَّ
(ت  ايرت بِة ِدك  اخلْ ةعْررت ِإعَّ   ع لى ارتيِا   ْسيع ت  ايرت و ترتِع ُّ ا ْن ت  ايرت و ترتأِللُّ ا ْن  ق ِدير 

ا (1) 
فمخطم فة ا  ل ع أخطاي واض عا ف عَّه قرأ) )اللَّ رتتَّ( بالبيخةت اا أنَّ الص ةع 
ا اسصوبعا  ( اا أمَّ قراي ا ارقَّشع لي عر  م )قرتِي(. واخلطم الثا ) أعَّه سرَّ المع )ااِل  

ا اي ورة. والثال ) أعَّه قال)  )وتس  ع( بيبع ال اما اا أمَّ

) )قال  ف ِاما أ ْ و يْعب ِ  و  قْععرتد نَّ  ذل رتْت ِصراق    اْلمرتْ ب ِشةت (* وقرأ قوله تعاذلَّ
ا فمخطم ُب  (2) 

ا ايمواعا ٍبا أراد  المع) )و  قْععرتد نَّ(ا فشال) )و ْقِعد نَّ(ا بي ر العني اا أمَّ
 فشال) )و قْعع د نَّ( بيبع العني.تص ة  ا فمخطم فة ا أييا ا 

) )و ِإذا و ق ا  اْلش ْولرت ع ل ْةِ ْت أ ْخر ْسسا ذل رتْت د ابَّع  ِان  اْو رِض ترتي لِامرت رتْت أ نَّ  * وقرأ قوله تعاذلَّ
ااعرتوا بِاياتِسا   يرتوِقسرتون (السَّاس   

 ا ف ألق الواو ان المع )و ِإذا(.(3) 

ْت ِانْ  ) )و ا  سا ب ةاتا  أ ْو هرتْت قا ِلرتون (قع ْري عع أ ْهل ْيساها ف يفاي ها ب ْمارت  * وقرأ قوله تعاذلَّ
ا (4) 

ا ايبولع الااي.  فمخطم ُب المع) )ب ةاتا (ا إذ قرأها) )بِةاتا ( بي ر الااي اا أمَّ
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ع ثرتون (  * وقرأ قوله اا اعه) )قال  أ ْعِظْرِ  ِإذل يع ْوِم يعرتاعْ
ا فمخطم ُب المع) )أ ْعِظْرِ (ا (1)

ا عل ة قطا.ف  شرأها) )اعِظر ( فيفعي اذلم ة عل ة وصي اا أمَّ

ِ عررتوا أ عْعيرت   رتْت ِفا ااعرتوا  * وقرأ قوله اا اعه) )و ا ْن خ يَّْا ا وازِيسرتهرت ف مرتولِئ   الَّأِلين  خ 
بِاياتِسا ي ْظِلمرتون ( 
 ون( بيبع اللم اا أعَّه اي ورة.ا فشال) )ي ْظل م(2)

 ( ( * وقرأ قوله تعاذلَّ )قال  اا ا سع ع    أ  َّ ت ْ يفرتد  ِإْذ أ ا ْرترت  
ا بب يني آخر المع (3)

 )ت ْ يفرتد (.

سَّت   ْن ت ِاع    ِاسعْ رتْت و  ْايف  نَّ س    ) )قال  اْخررتْج ِاْس ا ا أْلؤرتاا  ا ْدلرتورا  ل م  * وقرأ قوله تعاذلَّ
ِاْسيرتْت أ ْا ِعني ( 
( بيبع الاايا فشال) ا فشرأ )ا أْلؤرتاا ( األاواا ا وقرأ) )ت  (4) ِاع   

ا اي ورة. (ا اا أمَّ  )تع اع ع   
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 كثس كرب أمحد إمساعين الكاطع وأتباعْ الوقفة الثالثة

 
  ؼليى على ألد لراع اليألب وأعه ان الياا ر فل غلوز فعله لإلع ان العادم 
فية  ب اام اعصوم بي أاثر ان هألاا ف ن لليألب خصوصةع اعةسع ف س شلسوعع 

وهت ا  اعرة  –ادلعصوم ل  عسد ان قال باخبصاص العصمع بالياا ر عن 
ف   ان أساز بعش الألعوب على اوعاةاي     - (1)و ههت ان األاهط العااع

غلة  اليألبا دلا ي ااه ان فشد الثشع بصالط الدعوة. ليسسا صلد أن ادلدعس أمحد 
وضلن اخبصارا  عيبيس بألار  الياقا   ؼللو ابابا  ان اباه ان اليألب واألا اتااعه.

  اهدين ألدعلا ان ابط أمحد الياقا والثا  ان ابط أتااعه)
ُب اا موج )بةان فشد ذار أمحد الياقا لديثا ُب اشام ا ابد ل على دعوته 

) 27الةما ( اا عصه) )وُب اباب ادلللت والينت لل ةد بن قاووس احل   ص 
ليس ت ي معون صوتا  اا قاله إعس و  قال أاه العيط لةس ان ذم و  ذهو 

 سان بايعوا فلعا  بامه لةس ان ذم و  ذهو وليسه خلةيع ؽلا (. 

 ف سا ارتيط ادلدعو )أمحد احل ن( ُب عشله ذلألا السص عدة أااذيط)
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لاألوىل ) إعه عشي هألا اليلم ان اباب ادلللت والينت لل ةد بن قاووس الكذ ة
( لةوهت الشارئ أن اصدر ) هألج الروايع هو  ةعسا اا إعه لةس األل  اما

 اسوضع بعد قلةي.
 

) دل يألار ادلدعو )أمحد احل ن( ان قا ي هألا اليلم لةوهت الشارئ أعه صادر الندنية
 ا وهو ُب الواقا لةس األاك اما اساني.()ان ألد ادلعصواني 

 
 اا اا يدعةه. ) إعه برت اليلم ودل يسشله ااال ا ون البيملع   تبسااطالندلنة

وإلة  أي ا الشارئ الير  عص الم ال ةد بن قاووس رمحه هللا ُب ابابه )ادلللت 
والينت() )فةما ذارج ععةت بن محاد عن اسادم ال ماي. قال) لد سا الولةد بن ا لت 
عن سراح عن أرقمةا قال) أاه العصط لةس ان ذم و  ذهو ليس ت ي معون 

بايعوا فلعا  بامه لةس ان ذم و  ذهو وليسه خلةيع  صوتا  اا قاله إعس و  سان
ؽلا . قال الولةد) وُب علت اعط أعه ؽلا  قر سا وهو أاه العصطا والعصط) أهي 

 الةمن وان تاع ت ان اا ر الألين أخرسوا ان بةا ادلشدس( اعب ى. 
إذن ال ةد بن قاووس قدس ارج عشي هألا اليلم ان اباب ا  وهو اباب 

 لع )ابن محاد( فلةس اصدر هألا اليلم هو اصدر  ةعسا هألا أو  .  )الينت(
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ا أرقاةو اعةا ) اليلم الألم عشله بن محاد دل يسشله عن ألد ادلعصواني إظلا عشله عن 
هألا  أرقاةهألا هو ابن ادلسألر ال يو  وهو ان رواة العااعا فلو سايعا  وأرقاة

وعمخأل عسها فية  بمخأل العشا د  ب خصه وأخربعا بمب ط اواور اا اسا لسصدقه
 ان روايع عشلا عسه عرب ع رات الرسال؟م 

ٍب هساك خطم وقا فةه ادل يني ادلدعو )أمحد احل ن( لة  أعه ذار هألا اليلم 
وعرق فةه )أاه  ورقاةوتصور أن قا له هو )أاه العيط(ا اا أن هألا اليلم هو 

  العصط(ا فشال) إعه لةس ان ذم و  ذهو... اخل.
واألل  ف ن ادلدعو )أمحد احل ن( أخطم أييا  ُب ت مةبه فألارج ب ات )أاه 
العيط(ا اا أعه ُب اوصي )أاه العصط(ا إ  أعه لصي خطم ُب إلد  قاعات 

هو ودل يص  ها وهألا يدل  اخلطم اما)ادلللت والينت( فسشي ادلدعو )أمحد احل ن( 
  .اقلعهعلى عدم عصمع الرسيا بي عدم علمه وقلع 

وأخها  هساك سرؽلع أخر  ارتيا ا ادلدعو )أمحد احل ن( ُب عشله ذلألا اليلم لة  
إعه برت الروايع وهساك تيملع ذلا دل يسشل اا وما   تبل ت اا اا يداعسا وهو ادلشصود 
ان )العصط(ا لة  بةسا الروايع أمت) )أهي الةمن وان تاع ت ان اا ر الألين 

فالروايع تشول) إن أاههت هو ان يرتساد  باةعبها وضلن أخرسوا ان بةا ادلشدس(. 
عشول) األبوا فالألم يرتساد  باةعبه ُب ال ماي هو احليفع بن احل ن الع يرم 
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)اما ذارت الروايات الواردة عن أهي الاةا   (ا() ا ولن عرتك الم أهي
 احل ن.ط اولاار او ادلدعو أمحد الاةا لسباا الم ابن محاد أو أرقمة او اع

ل

لأخبى ) اا ذارج صالط اباب) )الرد احلاات على اسيرم ذريع الشا ت( كذ ة
 وتدعمه يشول) اقاگالأارب ال خصةات ال  ترواج ومحد العشةلس وهو ان 

) ساي ُب ب ارة ا الم عشل  عن  ار اوعوار عن اطةع الاليللاخلدمسلعشب)
  .(1) ادل دم(يظ ر ابن الياهن ُب خرب قويي ساي ُب ألد فشراته )فعسدها 

يظ ر ابن  ()ٍب عشط بشوله) وهألا يدل صرالع على أن قاي قةام ا اام ادل دم 
 وهألا ا بن هو الألم أاد علةه ُب أدعةع أهي الاةا(. ()ا اام ادل دم 

 اعب ى الم العشةلس صالط اليباب الع  الألار.

 وصلمي الرد علةه فيفموعع ان السشاط)

 ذلألج الروايع.(   يوسد اسد 1
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ا ودل ()( هألج الروايع ارويع عن اطةع الياهن ودل ترو  عن أهي الاةا 2
ا فمن هو اطةع الياهن ()يثاا عسدعا أعسا عبعاد فا يسشله لسا  ه أهي الاةا 

 ل  يعخأل بشوله.

البيبوا اخوٌب ذلألا الدعس الألم أعير ع اه وادعى العصمع قد األاب ولراق  -3
وُب عيس الوقا األاب  ()ت الساس أعه ساي عن أهي الاةا ووضا لديثا  أوه

ُب عشله لة  أن احلدي  الألم رواج صالط ب ارة ا الم عشل  عن  ار اوعوار 
عن اطةع الياهن )... فعسدها يظ ر ابن السي ادل دم(. ولةس احلدي  اما رواج 

 العشةلس )فعسدها يظ ر ابن ادل دم(.

هع( األبوا 1432بعسوان )إا ااةع   ر رايان األبع أخر ) ُب اراس ع روج 
) إذا خرج ()) )قال راول هللا (7ص)لة  قالوا ُب  ()على راول هللا 

الشا ت عيفي هللا فرسه ال ري  فلةس له عدو ااني إ  اليش اي خاصع وهو وال ة  
 أخوان(. 

بي  ()إن اليلم لةس لراول هللا  وُب هألا اليلم أاور خطهة هس)   
اليلم للشسدوزم احلسيسا وهو عادل سلال  لسيس ادلألهطا قال ُب ابابه )يسابةا 
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) )وأاا أاه فام ا عرسسا وهس ان ()ادلودة( عسد الاه عن ا اام ادل دم 
 . (1) أو د احلوارينيا إذا خرج هألا ا اام فلةس له عدو ااني إ  اليش اي خاصع...(

لة  ع اوا اليلم لراول هللا   ()وراوله  فاعظر اد  سرأة هع ي على هللا
األبا  وزوراا وسي ل ةد الا طاي وادلعيلني ضد علماي األهط أهي الاةا 

() . 
 

هع( قالوا) )قال أاه ادلعاسني 1432ُب اراس ع روج بعسوان )إا ااةع   ر رايان 
. أييا  (2) ) ويسبشت ان أهي اليبو  فبع ا  ذلت ووتااع ت(()ُب خرب عن الشا ت 

برتوا الروايع وقطعوا س يا  اس ا وهو اس ج وهايب باابةازا فمصي الروايع ع اما ساي ُب  
ويسبشت ان أهي اليبو  ُب الدين دلا   يعلمون فبع ا ا ذلت  اباب إل ام الساصطاهو)

 ()س يوعلوا الشارئ أن ا اام ا  )دلا   يعلمون (فماشطوا المع اووتااع ت
 ()ا واحلال أن عيس او مع ()اةسبشت ان علماي األهط أهي الاةا 

أاروعا ع وبملادي  اثهة ع بالرسوع إذل العلماي وأخأل اليبو  اس ت ا بي الشرآن أارعا 
فلو  عير ان اي فرقع اس ت قا يع لةبيش وا ُب الدين ولةسألروا قوا ت ع) )بألل  ُب آي

أن هللا يمار بالبيشه بالدين و  يرضى باوخأل  تر إذا رسعوا إلة ت لعل ت ػلألرون( أ
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يسبشت شلن تيشهم  ()شلن تيشه؟ أتر  أن هللا يمار بالبيشه ُب الدين وا اام ادل دم 
أاثال ادلدعو )أمحد احل ن( وعصاببه  ااةسبشت شلن يي  بعه علت ()ععت ا اام 

ةورا و  تشا ُب فخاخ اخلالني ان العلت ادلملويين س ل . فباصار أي ا ادلعان الع
ال ةاقني. واعباه إذل أن اي أص اب الينت واليلل أوذل خطوا ت لب شة  صلال ت 

ا إزالب ا ()هو إزالع أارب عشاع ُب قريش ت وهت علماي األهط أهي الاةا 
بيي واةلعا ل  لو اقبيى اوار اليألب على هللا وراوله اما فعي ادلدعو أمحد 

 .احل ن وأعصارج

) يرفا ادلألاهط ُب ()اليراس ادلألاور قالوا) )عن ا اام ادل دم  وُب عيس
 ا سب اد(.  اورضا فل ياشى إ  الدين اخلالصا أعداؤج اشلدة العلماي أهي

. وليسسا لو راسعسا ()وهسا تر  أمت ع اوا هألا اليلم إذل ا اام ادل دم  
ا بي هو الم ()ادلصادر واليبط لوسدعا أن هألا اليلم لةس لإلاام ادل دم 

ا فيألب أتااع ادلدعو (1) العادل الصوُب )ابن عريب( ُب ابابه) )اليبولات ادليةع(
ا و ايب ت ان ذل  أمت أرادوا أن يوعلوا ())أمحد احل ن( وع اوج لإلاام ادل دم 

. فماذا ()هت فش اي ادراع أهي الاةا  ()ا اام ادل دم  الشارئ أن أعداي
ترتسى ان أعاس   يبورعون عن اليألب على هللا وراوله وأهي بةبه اوق ارا وسي 

 تسيةأل سلططات أعداي هللا تعاذل.
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وعلى اي لال ف ألا اليلم وإن اان صادرا ان ابن عريب إ  أعه الم ص ةعا 
ولين تطاةشه على علماي  ةعع أهي الاةا باقيا فمن ادلبةشن أن ا اام ادل دم 

()  عسداا يظ ر ترفا ادلألاهطا ولين هألا   يع  أعه ل  األهط أهي الاةا
اخلالص فية  يرفعه هو الدين ا الاس اوصةي  ()يرفاا ف ن األها ت 

إذا ك ر يرفا  ()وهي هساك عاقي يصدق إن ا اام ادل دم  ( ؟م)ا اام 
؟ أن اا يرفا ُب زان الظ ور هو تل  ادلألاهط ()و يع علس بن أيب قالط 

) )لعن ()الشا مع على ا سب اد ُب اشابي السصا اما ورد عن ا اام الياكت 
. وهساك فرق بني أن غلب د إع ان (1)وقلا( هللا أبا لسةيع اان يشول) قال علسا

فعىن اعه يباا رأيه اعرضا  عن السصوص ال رعةعا وبني أن غلب د ا ع ان فعىن أعه 
ياألل اجل د والبعط لي ت السصوص ال رعةعا وا سب اد ادلألاوم هو اوول دون 

ه وأهي الثا ا وعلماي  ةعع أهي الاةا ياأللون اجل د لي ت الم هللا والم راول
و  يبيفاوزون السصوص. وهت بألل  ااعوا اوتااع احلشةشةني ةمد  ()الاةا 

 وآل زلمد.  لق تل  ادلألاهط ال  تعمي برأي ا ُب اشابي الم هللا وراوله.

األب   ()وعلى اي لال ف ن ع اع اليلم ادلألاور أول الصي ع لإلاام ادل دم 
  .وافرتايا وقا له ابن عريب
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) ()قالوا) )قال أبو عاد هللا الصادق  ( ان عيس اليراس6وُب الصي ع )
الشا ت ل  يمٌب السيف  فةخرج إلةه سةن ال يةا (. ولشةشع الروايع اما  يشدم

 ()الشا ت  ) يشدم()) قال أبو عاد هللا اباب ) ار اوعوار( هس وردت ُب
ا (1)( …وأص ابه ل  يمٌب السيف  فةخرج إلةه ان اليوفع سةن ال يةا 

فبللظ أمت لألفوا المع )ان اليوفع( لةوعلوا الشارئ بمن السيف  تش  ضد ا اام 
فهيدوا بألل  أن ي وهوا صورة اديسع تعد ان أقدس ادلدنا وليس ي وهوا صورة 

لةس ان أهي اليوفع أو السيف    ةعع أهي الاةا وعلما  تا واحلال أن ال يةا 
ولن ييون اع يرج اس ماا بي إن الروايات ذارت رلسي ال يةا  ان ال ام 
والبلله لليوفعا وقبله ل ةعع أهي الاةا هساكا فعسدها يبوسه ا اام للسيف  
واليوفعا وسي لريرها ان البلل ال يةا  ولةخلص ال ةعع ان قايبها والألين 

ع قاشا  للروايعع هت سةن ال يةا  وهو سةن اعادم لإلاام  ()يشاتلون ا اام 
()  ول ةعع أهي الاةا() ا فلةس أهي السيف  أو أهي اليوفع هت ان

 .()يشاتي ا اام 
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 اخلامتة

ُب خا ع هألا اليباب واعن بعاب السصعع عبوسعه إذل اعي ا خعوة اوعع اي العألين يعلعت 
 تا وهت الألين اتاعوا هعألج العدعو  الااقلععا هللا ولدج ات تعبصر قلوبسا أدلا ول عا علة

فسشول ذلت) اعيت فةما ايى ان ال ان اسبت   تشارعون ألدا بعم مبيت فمعا هعو العألم 
تعه ل  صعار أمحعد إماعةعي العألين بعان دسلعه واألبعه وافرتا عه وسرأتعه علعى هللا وراعله 

 ( ا اويا عي ه مت وأعبت له اصدقون؟موأعاةايج وأهي بةا عاةه )

اعععاذا اعععةيون سعععوابيت أاعععام رب الععععادلني وأاعععام راعععوله علعععى إتاعععاعيت ذلعععألا اليعععال 
ادليعععيا العععألم تاعععني ليعععت ُب هعععألا اليبعععاب و عععهج أن دعوتعععه قا معععع علعععى ال عععا ات و 
اليألب والب ريع  وقطعا الروايعات وتوسة  عا فعا يبما عى اعا أهوا عها وقعد ورد الس عس 

() اععععن اتشععععى قععععول راععععول )ُب اععععلم ادلعصععععواني عععععن إتاععععاع ال ععععا ات امععععا ُب 
 ال ا ات فشد اابربأ لديسه.

 () ل  أن تسظر احل م وتمخأل احلا طع لديس . وقول ا اام الصادق )

( فعمعبت الن بعني وها قد بةسعا ليعت زيع  هعألج العدعو ا بيعلم أهعي الاةعا )
 خةارين    ال  ذلما)
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يععععان الو يععععع احلشععععع إاععععا تبوبععععوا اذل هللا اععععن هععععألج ا فيععععار اليععععالع وترسعععععوا اذل أل 
(ا وإاععا أن )ع ععر ادلبمثلععع ب ععةد العععرتة راععول هللا وأهععي بةبععه اععن او مععع ا  عع  
ا عمعععال عسعععد هللا  أبععععشتعلمعععوا أن فعليعععت هعععألا إن بشةعععبت اصعععرين علةعععها ف عععو اعععن 

تععععاذلا وعيعععت عصعععابت إاااعععا ُب قاعععال اعععن عصعععا ت هللا تععععاذلا وهعععألا لعمعععرك هعععو ععععني 
 (.اشالع )قال هللا وأقول

 ()( قال) قال راول هللا )فشد ورد عن أيب سعير )

اي رعةع ُب ا الم أقاععا إاااعا سعا را لعةس اعن هللا   قال) وعألبنان هللا تعاذل »
ووعيععون عععن اععي رعةععع ُب ا اععلم أقاعععا  تشةعععاوان ااعععا الرعةععع ُب أعمععاذلت بععرة 

 .(1) «ةئعا وإن ااعا الرعةع ُب أعماذلا كادلع  هللااإاااا هاديا ان 

ا اععلم العظععةت  هععدم عععيهللا تعععاذل لسععا وليععت اذلدايععع الصععلح وال ععه علععى  ع ععمل
 زلمد بن عاد هللا واو مع الطاهرين ان عرتته.
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