
 كتاب السفياني ابا سفيان في عصر الظيور
 

تلشػتطاف بوػوتو لت ػد دػد دعػوة قباليا دعػوتت باطلػي تفػتازىا في دعوة حق تظير  تكلما ظير 
 . تلحق

تت وحػػو  لإلنفػػاف وىػػو مػػف دمػػرج  دـوىػػذت لػػتس بالشػػيت تلمفػػتلري اف تلشػػتطاف ىػػو عػػدو م ػػ ف 
، ف وت غوتته كمػا فعػب بو وتػو مػف ق ػب، بمعنى إنو مفتمر في ك د تإلنفا)عل يما تلفالـ( مف تلجني

ارض وتلػذ  ت ػق قبالػو مػط توىذت تعني إف مط تلشتطاف ىو مط موجود منذ وجود تلملت ي على 
وػػتات وتلرفػػب وتاو فػػي تارض ورعا تيػػا وىػػـ تان تػػات تلحػػق تلمتم ػػب بػػاى تعػػالى ومػػف  متػػاره لمال

 وتائمي وتلذ ف ماتميـ تإلماـ تلميد  )علتو تلفالـ(.
ولما كانت دعوة تإلماـ تلميد  )علتو تلفالـ( ىي مف فنخ تلؾ تلدعوتت تإلليتي،  ب ىػي متممػي 
ف ليػػػا شػػػبو  يػػػا و  فػػػتما دعػػػوة جػػػده تلموػػػطاى )  تفػػػلتما( وتلتػػػي وردت عػػػدة  وماتمػػػو ليػػػا، وت 

ىػػػذت تلشػػػبو   نيمػػػا مػػػف ذلػػػؾ مػػػا جػػػات عػػػف د ػػػي بوػػػ ر عػػػف تإلمػػػاـ تلوػػػادؽ )علتػػػو روتتػػػات ت  ػػػت 
 . (1)) يا أبا دمحم يستأنف الداعي منا دعاءًا جديدًا كما دعا إليو رسول هللا ...(تلفالـ( دنو قاؿ: 

 تفػػلتما(، إذف    ػد وتلحػاؿ ىػذه دف ت ػوـ دعػوة مدػادة لدعوتػػو م لمػا حػدث مػق جػده تلرفػوؿ ) 
وكمػػا تعلػػـ تلجمتػػق إف تلػػذ  وقػػد  وجػػو دعػػوة تلرفػػوؿ )  تفػػلتما( ىػػو زعػػتـ قػػر ش وك  رىػػا د ػػو 
فػاتاف  ػػف حػػري وتلػػذ  كػاف تمتلػػؾ تلفػػلطي وتل ػػوة وتلمػاؿ وتلجػػاه وقػػاـ  تفػػم ر ذلػؾ كلػػو مػػف دجػػب 

لػذ   نتفػي إلػى د ػو فػاتاف وتلػذ  تل دات على تلدعوة تلدمحمتي  نػذتؾ، وقػد تفػتمر تلمػط تامػو  ت
، وعلى مر تلفن ف ومنذ تلودر تاوؿ لإلفالـ قاموت بمحاربي جاني تم ب جاني تلباطب وتلشتطاف

تلحق تلمتم ب بالرفوؿ )  تفلتما( وتائمي تاطيار )عل يـ تلفػالـ( مػف بعػده وتلػذ  تم ػب تلمػط 
ى ا وقد د ػو فػاتاف معادتػار لرفػوؿ ل )وػلمتإلليي في تارض وتلشوتىد تلتار متي ت  ت ذلؾ، فك

ل علتو و لو وفلـ تفلتما( وقد معاوتي ت ػف د ػي فػاتاف معادتػار لإلمػاـ علػي )علتػو تلفػالـ( ومػف 
  ـ تإلماـ تلحفف )علتو تلفالـ(. 

تجلى فػي دقػب  قد لنا إف تلح د تامو  تلفاتاني  لت  فولو جئنا إلى تإلماـ تلحف ف )علتو تلفالـ( 
( في وجو تإلماـ تلحف ف )علتػو اف )عل يـ لعني ل ف د ي فات وقد  ز د  ف معاوتي نماووره ح 

 تلفالـ( ودىب   تو ودنواره ورحـ ل تلشاعر ح نما قاؿ : 
 عبد شمس قد أضمرت لبني ىاشم 
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 حربًا يشيب منيا الولد                                    
 فابن حرب لممصطفى وابن 

 ي ولمحسين يزيد ىند لعم                                    
 

لعدتت تامو  تومف ىذت تلمنطلق ومف جاني تلشبو   ف تلدعوت ف تلدمحمتي وتلميدوتي وتفتمرترتر لذلؾ 
   د دف تكػوف فػي عوػر تلظيػور تلشػر د لإلمػاـ تلميػد  )علتػو تلفػالـ( د ػو فػاتاف  مػر ت ا ػب 

و نفبار وفكرتر وتلذ  ت د ق  ب د و فاتاف في عور تلرفالي تلدمحمتي، وىو تمتدتد للمط تلفاتاني ذتت
، وتكػوف فػائرتر علػى نيػ   وجػو دعوتػو تلمتمونػي تلمباركػي ود نات قتاـ تإلماـ تلميد  )علتػو تلفػالـ(

دجدتده مػف  ؿ د ػي فػاتاف فػي محاربػي دىػب تل  ػت )علػ يـ تلفػالـ(، وىػذت تلشػمص بط تعػي تلحػاؿ 
تػػي ت ودىػػا وز ػػره تلتمػػاني تلميػػد  وتلىػػو تلفػػاتاني تلػػذ  ت ػػوف لػػو حركػػي ق  ػػب قتػػاـ دعػػوة تإلمػػاـ 

 . تلموعود
ف د وردت تل   ر مف تلروتتات تلوتردة عػف دىػب تل  ػت )علػ يـ تلفػالـ(  ،وىذت لتس بالشيت تللر ي

وتلتػػي تتحػػدث عػػف تلفػػاتاني وحركتػػو ووقوفػػو  وجػػو تإلمػػاـ تلميػػد  )علتػػو تلفػػالـ( وبوجػػو وػػاحي 
 دتده و بػاته وعػدتئيـ اىػب تل  ػت )علػ يـ تلفػالـ(دعوتو مع رتر  ػذلؾ عػف تلح ػد تلػذ  ور ػو مػف دجػ

 . جتالر بعد ج ب
 
 
 
 
 
 
 

 األول بابال
 السفياني في القرآن والسنة

 
  أوال : السفياني في القرآن

إف تل ػر ف فتػػو ت تػاف كػػب شػيت وقػػد فوػب ل تعػػالى فتػو تيتػػات للنػاس ل ػػي تعت ػروت و يتػػدوت إلػػى  
ا ذكػػػر جانػػػي تلم ػػػر وطر ػػػق تلحػػػق تلمم ػػػب  مػػػط تلرفػػػب طر ػػػق تلحػػػق وتلوػػػرتم تلمفػػػت تـ، وم لمػػػ



وتان تات وتاولتات وتلوالح ف فإنو ذكر جاني تلشر وطر ػق تلباطػب ممػ الر  مػط تلشػتطاف ودعوتنػو 
 مف طوتغ ت تلعور وجبا رتو كنمرود وفرعوف وىاماف وغ رىـ. 

قدػتي وحركػي  وبما تف تل ر ف ىو حا ي عف كب زماف فال  د دف تكوف حا ي بوػورة ماوػي عػف
وقتامػػو تلم ػػدس تلػػذ  تم ػػب  مػػرة بع ػػي تان تػػات وتائمػػي وتاووػػتات  )علتػػو تلفػػالـ(تإلمػػاـ تلميػػد  

قامػي دولػي تلحػق وتلعػدؿ تإلليػي فػي ىػذه تارض  ػب فػي تل ػوف  على طر ق توح د ل عز وجػب وت 
دفػػػيـ تلعػػػدو وعلػػػى ر  )علتػػػو تلفػػػالـ(كلػػو، فمػػػف تلط تعػػػي وتلحػػػاؿ ىػػػذه ذكػػػر دعػػػدتت تإلمػػاـ تلميػػػد  

 تا  ر تلفاتاني تللع ف تلذ  تم ب د و فاتاف في عور تلظيور تلشر د . 
وػػحت  إف تيتػػات تل ر نتػػي   توػػرح بافػػمو بشػػكب وػػر   إ  إف ذلػػؾ نفتشػػاو مػػف فػػتاؽ تافػػ ر 
لتػػػؾ بعػػػض تلػػػؾ تيتػػػات  تيتػػػات تل ر نتػػػي تلػػػؾ وتلتػػػي دوردىػػػا دئمػػػي دىػػػب تل  ػػػت )علػػػ يـ تلفػػػالـ( وت 

 نتي. وتلشوتىد تل ر 
 

ْمممًا  قولو تعالى:  اآلية األولى: يط موَن بمموم عم مْم َواَل ي حم ْمَفي  ََ ْم َوَمما  ييم }َيْعَممم  َمما َبمْيَن َأْيمدم
ف ػد ورد  (2)

  .(3)) ما يحدث من أمر القائم والسفياني (في تاف ر ىذه تيتي : 
ْم : قولو تعالى: اآلية الثانية َتَمَف اأْلَْحزَاب  ممن َبْينميم َْ ميمظ }َفا من مَّْشمَيدم َيمْومظ َعظم وا مم يَن َكَفمر  َفَوْيٌل ل ممَّذم

 (4) . 
وىػػي دحػػد تيتػػات تلتػػي نزلػػت فػػي تلفػػاتاني دتدػػار، ف ػػد رو  عػػف جػػا ر تلجعاػػي عػػف تإلمػػاـ تلبػػاقر 

) إلزام األرض وال تحمركن يمدو وال رجممو أبمدًا حتمى تمرت عبلممات أذكرىما )علتو تلفالـ( دنو قاؿ: 
ن أىل الشا م يَتمفون عند ذلو عمى ثبلثة رايات األصيب واألبقم  والسمفياني مم  بنمي لو... وا 

ذنب الحمار مضر حتى يقتتموا قتبل لم يقتمو شيء قط ويحضر رجبًل من دمشق فيقتل ىو ومن 
معو قتبًل لم يقتمو شيء قط وىو من بني ذنب الحمار وىي اآليمة التمي يقمول هللا تبمارو وتعمالى 

َتَمَف اأْلَحْ  فييا َْ يمظ َفا وا ممن مَّْشَيدم َيْومظ َعظم يَن َكَفر  ْم َفَوْيٌل ل ممَّذم ويظيمر السمفياني وممن  زَاب  ممن َبْينميم
 . (5)معو حتى ال يكون ىمو إال آل دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( وشيعتيم...(

بعػػض وبػػذلؾ تكػػوف تلفػػاتاني قػػد شػػابو جػػده دبػػا فػػاتاف  ػػف حػػري فػػي جمعػػو تاحػػزتي مػػف قػػر ش و 
قبائب تلعري مف كناني وغطاػاف وفػلتـ وغ رىػا وحتػى تل يػود وفػ ره  يػـ ل تػاؿ تلرفػوؿ دمحم )وػلى 
ل علتو و لو وفلـ تفلتما(، ومو ر دحزتي تلفاتاني مف تلتشتت ىو ذتتو مو ر تاحزتي ب تػادة 

ف ل عػز وجػػب ف نوػػر  د ػي فػػاتاف  ػف حػػري تلػػذ ف تشػتتوت وتارقػػوت لوقػػوع تلمػالؼ فتمػػا   ػػنيـ، وت 
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ولتػػو تإلمػػاـ تل ػػائـ )علتػػو تلفػػالـ(  نوػػر مػػف عنػػده وتلمتم ػػب بالمفػػد تلػػذ   مفػػد  جتشػػو فػػي 
تل  دتت، كما نور ل تعالى رفولو )  تفلتما( في وتقعي تاحزتي د  معركي تلمنػدؽ بػوف درفػب 

 (.6)ل ع ده ودعز جنده  عل يـ ر حار شتتيـ وفرقتيـ وردوت بلتديـ لـ  نالوت م رتر ونور

 وكما قاؿ دم ر تلمؤمن ف )علتو تلفالـ( فتما  نفي إلتو 
 

 ال تحسبن هللا َاذال دينو                ونبيو يا معشر األحزاب
 

يبظ   :: قولو تعالىاآلية الثالثة ذ وا ممن مََّكانظ َقرم َم  ر وجات في تاف }َوَلْو َتَرت إمْذ َفزمع وا َفبَل َفْوَت َوأ 
)فإذا جاء إلى البيمداء يَمرج إليمو جميش السمفياني فيمأمر هللا األرض فتأَمذ أقمداميم ىذه تيتػي: 

)...(7).   
وىػػي حكاتػػي عػػف جػػتش تلمفػػد تلػػذ   رفػػلو تلفػػاتاني ل تػػاؿ تإلمػػاـ تلميػػد  )علتػػو تلفػػالـ( ولعلػػو 

ده ودشػتاعو دتػاـ  وجد في تل ر ف د  ر مف  تي ت ا ليا إذ تحكي ما كاف علتو د و فػاتاف وحػاؿ جنػو 
وقػػد ورد فػػي  } والركممب أسممفل مممنكم  بع ػػي تلن ػػي )  تفػػلتما( وعدتئػػو ليػػـ ومػػف ذلػػؾ قولػػو تعػػالى 

  .(8)) أبو سفيان وأصحابو (تاف رىا عف تإلماـ تلوادؽ )علتو تلفالـ( : 
يَن أ وت وْا اْلكم  :: قولو تعالى اآلية الرابعة م م من َقْبملم }َيا َأيَُّيا الَّذم قًا ل مَما َمَعك  ن وْا بمَما َنزَّْلَنا م َصد م َتاَب آمم

مْبتم َوَكماَن َأْممر  ل م  ْم َكَما َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّ َىا َعَمى َأْدَبارمَىا َأْو َنْمَعَني  دَّ وىًا َفَنر   َمْفع مواًل َأن نَّْطممَس و ج 
تلبػػاقر )علتػػو تلفػػالـ( ح ػػث قػػاؿ فػػي تافػػ ر  وىػػي فػػي جػػتش تلفػػاتاني دتدػػار كمػػا ذكػػر تإلمػػاـ (9) 

) ال يفمت من جيش السفياني اليالكين في َسف البيداء سوت ثبلثة نفر يحول هللا ىذه تيتػي: 
 . (10)وجوىيم في أقفيتيم وذلو عند قيام القائم الميدي (

ورتت وىػػذه تيتػػات  جملتيػػا تػػدؿ علػػى وجػػود ذكػػر تلفػػاتاني فػػي تل ػػر ف وتحػػذر مػػف ملبػػي ت نجػػرتر 
ف تلمنتف  ف إل يػا فػ روف وبػاؿ عمليػـ ىػذت،  حركتو وتو  دىا اف في ذلؾ حري ى تعالى ذكره، وت 
كما إف ف يا إتحات إلى تلشبو   ف د و فاتاف وحا ده تلفاتاني مف ح ث تلعدتت اىب تل  ت )عل يـ 

تحك يػا تيتػات تلفالـ( وحري تإلفالـ تلدمحم  تلميدو  عف طر ق تشابو تلموتقد وتاحدتث تلتػي 
 تل ر نتي تلتي ذكرناىا  ناار . 
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 ثانيًا : السفياني في الروايات 

إف روتتات كال تلار   ف ذكرت حركي تلفاتاني وتااو ليا وذميا وتحذ ر تلنػاس منيػا، إدػافي إلػى 
تنػػاوؿ وػػاات تلفػػاتاني وتفػػمو ونفػػبو، وفػػنحاوؿ ذكػػر تلروتتػػات مػػف كػػال تلاػػر   ف حػػوؿ تلحركػػي 

 وفماتيا وفمات قائدىا وبطالنو على عدة محاور. بوورة عامي
 المحور األول :

مف ح ث مروج تلفاتاني عف رب ػي تلػد ف تإلفػالمي وكاػره وػرتحي وىػذت تلشػيت لػتس بالمفػتلري 
فيو تشابو فتو جده د و فاتاف ح ث ورد عػف ع ػد ل  ػف مفػعود عػف رفػوؿ ل )وػلى ل علتػو 

ذا عبمر السمفياني الفمرات بممق موقم  يقمال لمو عماقر قوفما محما هللا ) إو لو وفلـ تفلتما( دنو قاؿ: 
  .(11)تعالى اإليمان من قمبو ...(

 . (12)(بر السفياني الفرات إال وىو كافر) ال يعوجات في روتتي عف كعي دنو قاؿ: 
دما مف روتتات تلشتعي تلتي تؤكد على كار تلفاتاني ومروجو مف تإلفالـ إلػى د ػف تلنوػرتنتي مػا 

) إذا حاد السفياني عن الحق وحاد عمن جمادة المدين تقموم عف تلن ي )  تفلتما( دنو قاؿ:  جات
 . (13)لو قيس من مصر فينتصر عمى جيشيا الذي ترسمو لقتالو ...(
) ىو من أَبث الناس ألنمو لمم وجات في روتتي  انتي عف تإلماـ تلوادؽ )علتو تلفالـ( دنو قاؿ: 

  .(14) قط ولم يدَل مكة قط وال المدينة قط ...(يعبد هللا
وكػػذلؾ وردت روتتػػات تشػػ ر إلػػى كاػػر دوػػحاي حركػػي تلفػػاتاني ف ػػد جػػات عػػف جػػا ر  ػػف  ز ػػد عػػف 

) إذا بمممق السممفياني إن القممائم قممد توجممو إليممو مممن ناحيممة تإلمػػاـ تلبػػاقر )علتػػو تلفػػالـ( دنػػو قػػاؿ: 
حون لمقمائم )عميمو السمبلم( بمالحرب فيقتتممون الكوفة يتجمرد بَيممو حتمى يمقمى القمائم ..ثمم يصمب

يمموميم ذلممو ثممم إن هللا تعممالى يمممنأ القممائم وأصممحابو أكتممافيم فيقتمممونيم حتممى يفنمموىم حتممى إن 
الرجل يَتفي في الشجرة والحجرة فتقول الشجرة والحجرة يا مؤمن ىذا رجل كافر فقتممو فيقتممو  

 . (15)قال فتشب  السباع والطير من لحوميم ...(
) فيقدم الشام فيذبأ السفياني تحت شجرة ات عف حذتاي عف رفوؿ ل )  تفلتما( دنو قاؿ: وج

التي أغصانيا إلى بحيرة طبرية ويقتل كمبًا ... قال حذيفة يا رسول هللا وكيف يحل قتاليم وىمم 
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يفممة ىممو يومئممذ عمممى ردة يزعمممون أن الَمممر موحممدون ف فقممال رسممول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسممميما(: يمما حذ
 .(16)حبلل وال يصمون ...(

وىػػذت ممػػا  ؤكػػد بشػػكب جلػػي ترتػػدتد دوػػحاي تلفػػاتاني م لػػو تمامػػار عػػف تلػػد ف تإلفػػالمي بوعمػػاليـ  
نيـ  ومئذ على تلردة .  تلؾ وكما ىو وتد  ب وؿ تلرفوؿ )  تفلتما( وت 

ة تلفاتاني عف تإلفالـ وىذت ىو بع نػو حػاؿ د ػو فػاتاف  ػف حػري إ  دنػو وىذت بالتالي    ت لنا رد
في تلماات وتلباطف، مف ح ث تنو دمب تإلفالـ مكرىار وذلؾ بعد دف ردى قوة تلرفوؿ )  تفلتما( 
وك ػػػرة جتشػػػو، فنوػػػحو تلعبػػػاس  ػػػف ع ػػػد تلمطلػػػي دف تفػػػلـ وت   دػػػربت عن ػػػو وكػػػاف وػػػدت و فػػػي 

تي، فجات إلػى تلرفػوؿ )  تفػلتما( مفػتج رتر بػو، وقػد وردت عػدة روتتػات تشػ ر إلػى إظيػار تلجاىل
بطانو تل ار .   د و فاتاف تإلفالـ وت 

) أغممبكم ف د ورد تنو لما  وتق ا ي بكر جات د و فاتاف إلى تإلماـ علي )علتو تلفالـ( وقاؿ لػو: 
. فقمال عممي )عميمو نيما َميبًل ورجمبًل إن شمئتأمما وهللا ألمؤل  عمى ىذا األمر أقل بيت في قريش

  .(17)السبلم( : ما زلت عدوًا لئلسبلم وأىمو فما ضر ذلو اإلسبلم وأىمو شيئًا ...(
ونالحظ إف تإلماـ علي )علتو تلفالـ( تش ر  ودوح إلى عدتت د و فاتاف لإلفالـ ودىلو مما  ػدؿ 

ب تنو كاف تحاوؿ إ ارة تلنعرتت وتلورتعات تلدتملتي   ف على تنو غ ر مفلـ مف ح ث تلباطف  دل 
 .  (18)تلمفلم ف

وقد ورح د و فاتاف  لفاف ور   بونو منكر للجني وتلنار وىذت تعني تنو غ ر مؤمف بما جػات بػو 
تنػػو فػػي  دمحم )  تفػػلتما( مػػف تعػػالتـ تإلفػػالـ وتلتػػي مػػف   نيػػا ت عتػػرتؼ  وجػػود تلجنػػي وتلنػػار كمػػا

ناػػس تلوقػػػت   تعتػػرؼ  مالفػػػي تلمفػػلم ف إنمػػػا تعػػد ذلػػػؾ ملػػؾ حػػػازه تلرفػػوؿ )  تفػػػلتما(، ح ػػػث 
) إن أبا سفيان دَل عمى عثمان حينمما صمارت الَبلفمة إليمو فقمال: قمد صمارت إليمو بعمد رو : 

ري ما جنة وال نمار فصماح تيم وعدي فأدرىا كالكرة واجعل أوتادىا بني أمية فإنما ىو ممو وال أد
  .(19)بو عثمان ..ما يدل عمى إنو لم يكن إسبلمو سالمًا ...(

 
 المحور الثاني : 

فالـ وىنا فن  ف دالؿ تلفاتاني ولعنو، اف تللعف   تكوف إلنفاف إ  إذت كاف باطالر ومعادتار لإل
وا َوَممممات وا وَ : وذلػػػؾ كمػػػا ورد فػػػي قولػػػو تعػػػالى يَن َكَفمممر  ْم َلْعَنمممة  ل م }إمنَّ الَّمممذم ممماٌر أ وَلئممممَو َعَممممْييم فَّ ى مممْم ك 
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يَن   مذ وا َوق ت مم موا َتْقتمميبًل وقولو عز وجػب (20)َواْلَمآلئمَكةم َوالنَّاسم َأْجَمعم َم يَن َأْيَنَما ث قمف وا أ  منََّة *}َمْمع ونم س 
نَّةم لَّم تَ  َد لمس  َمْوا ممن َقْبل  َوَلن َتجم ََ يَن  يبًل لَّم فمي الَّذم  . (21) ْبدم

)إن ىمؤالء الممعمونين ىمم بنمي أميمة المذين يقموم اإلممام وقد ورد عف تإلماـ علي )علتو تلفالـ(: 
 . (22)الميدي )عميو السبلم( فيغريو بيم فيقتميم ممعونين أينما ثقفوا فيأَذىم ويقتميم(

) يظيمر دنػو قػاؿ:  دما ما ورد في لعف تلفاتاني ما جات عف جا ر عف تإلمػاـ تلباقر)علتػو تلفػالـ(
األبق  بمصر يقتمون الناس حتى يبمغوا إرم ثم يثور المشوه عميو فتكون بينيما ممحمة عظيمة 

 . (23)ثم يظير السفياني الممعون فيظفر بيما جميعًا ...(
) ثمممم يَمممرج كمػػػا روى حػػػذلـ  ػػػف بشػػػ ر عػػػف تإلمػػػاـ علػػػي  ػػػف تلحفػػػ ف )علتػػػو تلفػػػالـ( دنػػػو قػػػاؿ: 

 .  (24)ادي اليابس (السفياني الممعون من الو 
وىكذت نجد تلتو  د على لعف تلفػاتاني وحركتػو فػي  مػر تلزمػاف، كمػا ورد فػي لعػف د ػو فػاتاف مػف 

 ق ب مما  دؿ على تلشبو   نيما مف ىذه تلناحتي دتدار.
وقد ورد في لعف د و فاتاف على لفاف دئمي دىب تل  ت )عل يـ تلفالـ( منيا على ف  ب تلم اؿ ما 

) السمبلم عميممو يما أبمما عبمد هللا السممبلم تلبػاقر )علتػػو تلفػالـ( فػي ز ػارة عاشػػورتت: ورد عػف تإلمػاـ 
عميو يا ابمن رسمول هللا ... الميمم أجعمل محيماي محيما دمحم وآل دمحم وممماتي مممات دمحم وآل دمحم 
ألميم إن ىذا يوم تبركت بو بنو أمية وابن آكمة األكبماد المعمين ابمن المعمين عممى لسمانو ولسمان 

صمى هللا عميو وآلو في كل موطن وموقف وقف فيو نبيو صمى هللا عميو وآلو ألميم العمن نبيو 
 . (25)أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عمييم منو المعن أبد اآلبدين ...(

كما ورد عف دئمي دىب تل  ت )عل يـ تلفالـ( في دعماؿ تل ـو تل الث مف شػير وػار لعػف  ؿ د ػي 
تنػػو فػػي شػػير وػػار وق ػػب فػػي ذلػػؾ تل ػػـو ددملػػوت فػػباتا  ؿ دمحم )وػػلى ل فػػاتاف مائػػي مػػرة، ح ػػث 

 علتو و لو وفلـ تفلتما( إلى دمشق. 
ونػػرى تنػػو تايػػـ مػػف فحػػوى تلز ػػارة تلػػوتردة عػػف تإلمػػاـ تلبػػاقر )علتػػو تلفػػالـ( بػػوف  لعػػف د ػػو فػػاتاف 

و ؿ دمحم ) وػلوتت ل و دعو إلى تل رتتة منو ومف  ؿ د ي فاتاف وبني دمتػي، وتلتمفػؾ  و تػي دمحم 
 عل يـ دجمع ف (.
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 المحور الثالث:
وفتو إشارة إلى إففاد تلفاتاني للبالد وتلعباد عند مروجو وتل تب دوف رحمي، وذلؾ كما فعب جبا رة 
تارض كالنمرود وفرعوف، وفاكو تلدمات بل ر حق، وقد دشار تل ر ف إلى ففاد تلناس فػي تارض 

ممد  فميَيمما َوا مْذ َقمماَل َربُّمم}ب ولػػو  مميَفممًة َقممال وْا َأَتْجَعممل  فميَيمما َمممن ي ْفسم ََ ممٌل فمممي اأَلْرضم  ممي َجاعم َو لمْمَمبَلئمَكممةم إمن م
َو َون َقد مس  َلَو َقاَل إمن مي َأْعَمم  َما اَل َتْعَمم وَن   َماء َوَنْحن  ن َسب مأ  بمَحْمدم  .(26)َوَيْسفمو  الد م

ْن َأْجلم َذلمَو َكتَ وقولو تعالى  ْبَنا َعَمى َبنمي إمْسمَرائميَل َأنَّمو  َممن َقَتمَل َنْفسمًا بمَغْيمرم َنْفمسظ َأْو َفَسمادظ فممي }مم
ْم ر   يعممًا َوَلَقممْد َجمماءْتي  يعممًا َوَمممْن َأْحَياَىمما َفَكَأنََّممما َأْحَيمما النَّمماَس َجمم ممم َنا اأَلْرضم َفَكَأنََّممما َقَتممَل النَّمماَس َجمم س 

ْني م َبْعَد َذلمَو فمي اأَلْرضم َلم ْسرمف وَن  بمالَبي مَناتم ث مَّ إمنَّ َكثم  يرًا م م
(27).  

وقد جات في روتتات دىب تلفػني حػوؿ دفعػاؿ تلفػاتاني تلتػي منيػا قتػب تاطاػاؿ وب ػر بطػوف تلنفػات 
) يَرج السفياني فيقاتمل حتمى يبقمر بطمون النسماء منيا ما ورد عف ع د ل  ف عباس دنو قاؿ: 

 . (28)ل (ويغمي األطفال في المراج
) يقتممل السممفياني كممل مممن عصمماه وينشممرىم بالمناشممير وورد فػػي روتتػػي دمػػرى عػػف درطػػوة قػػاؿ: 

  .(29)ويطبَيم في القدور ستة أشير (
) السمفياني شمر ممن مممو يقتمل العممماء وأىمل الفضمل ويفنمييم وقد جات عف د ػي ق  ػب دنػو قػاؿ: 

  .(30)ويستعين بيم فمن أبى عميو قتمو (
تتات تلمروتي عف دىب تل  ت )عل يـ تلفالـ( حوؿ ما تاعلو بالناس و  فتما شػتعي دما بالنفبي للرو 

دىب تل  ت وتلتي ت شد عف شموتي عدتمي تإلنفانتي وتلرحمي، ح ث ورد عف عمر  ف  ز د عف 
) إنو لو رأيت السفياني رأيمت أَبمث النماس أشمقر أحممر تإلماـ تلوادؽ )علتو تلفالـ( دنو قاؿ: 

يارب يارب ثم النار ولقد بمق من َبثو انو يدفن أم ولمد لمو وىمي حيمة مَافمة  أزرق يقول يارب
  .(31)أن تدل عميو ...(

) وجات دتدار عف تإلماـ علي )علتو تلفػالـ( فػي كتػاي وجػو بػو معاوتػي  ػف د ػي فػاتاف قػاؿ فتػو: 
ن رجبًل من ولمدو مشمئوم ممعمون جممف جماو منكموس القممب فمد غمميد قمد نمزع هللا ممن قمبمو  وا 

  .(32)لرأفة والرحمة أَوالو من كمب ...(ا
                                                 

 31تلب رة - 16
 31تلمائدة - 17
  316ص 1تلاتف ا ف حماد ج - 18
  94ص 1تلاتف ا ف حماد ج - 19
  183ص 1تلاتف ا ف حماد ج- 31
 115ص   51بحار تانوتر ج  - 31
 157ص 33بحار تانوتر ج - 31



ولو عدنا إلى عور ودر تلرفالي وتلعوور تلتي تلتو نجػد إف كػب تلػؾ تافعػاؿ جفػدىا مػف ق ػب 
 د و فاتاف ومف بعده معاوتي ومف  ـ  ز د  ف معاوتي ، وغ رىـ مف  ني دمتي. 

و وفعػاؿ قػر ش  نػذتؾ مػف فبالنفبي ا ي فاتاف فُكتي تلتػار خ وتلفػ ر تعط نػا م ػر دل ػب علػى فعالػ
تعػػػذ ي تلمفػػػلم ف تاوتئػػػب بشػػػتى دنػػػوتع تاذى مػػػف جلػػػد وكػػػي بالنػػػار فػػػي حػػػرترة وػػػحرتت تلحجػػػاز 

 تلملتيبي، مما ددى ب فـ مف تلمفلم ف إلى تليجرة إلى تلحبشي. 
دما بالنفبي لمعاوتي  ف د ػي فػاتاف فمػف تلمعػروؼ بػوف فتافػتو كانػت قائمػي علػى تلمػاؿ وتلفػ د، 

ي دىب تل  ت )عل يـ تلفالـ( نػالوت مػف و تػو دشػد تلعػذتي وتلتنك ػب و  فػتما فػي عيػد ح ث إف شتع
ز ػػاد تلػػذ  كػػاف ت طػػق تا ػػد  وتارجػػب وت تػػب حتػػى تلنفػػات وتعػػر يف حتػػى تكونػػوت ع ػػرة لمػػف  ر ػػد 
تلمػػروج علتػػو، دمػػا قػػتليـ تلوػػالح ف فم ػػر م ػػاؿ مػػا فعلػػو معاوتػػي مػػق تلوػػحا ي تلجل ػػب حجػػر  ػػف 

 قتلو انو ت ر لإلماـ علي )علتو تلفالـ( بالو تي.عد  تل ند  و 
دما بالنفبي ل ز د لعنو ل ف د فدحت وتقعي كربالت عف ح ت تو تلفبعتي تلح وتنتي تل افرة ح ث قاـ 
ب تب تلحف ف وقطق ردفو ورؤوس دىب   تو ودوحابو وف ي تلنفات وغ رىا مف تاعماؿ وىػـ م ػر 

ْن َأْجلم م اؿ ل ولو تعالى  َذلمَو َكَتْبَنا َعَمى َبنمي إمْسَرائميَل َأنَّو  َممن َقَتمَل َنْفسمًا بمَغْيمرم َنْفمسظ َأْو َفَسمادظ }مم
يعًا    .(33)فمي اأَلْرضم َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجمم

إلى جاني ما فعلو تلمروتن  ف و  فتما دتاـ تلحجاج  ف  وفد تل  اي وغ ره مف قتػب وتنك ػب وىػذت 
ى شيت فإنو  دؿ علػى تطػا ق تلػني  تلفػاتاني فػي  مػر تلزمػاف وتلمتم ػب بالفػاتاني كلو إف دؿ عل

 . (34)وحركتو
 

 المحور الراب  : 
حػػػوؿ تلعػػػذتي تإلليػػػي تلػػػذ  فتفػػػلطو ل تعػػػالى علػػػى جػػػتش تلفػػػاتاني، وذلػػػؾ فػػػي قوػػػي تلمفػػػد 

فرعػػػوف   جػػػتش تلفػػػاتاني بال  ػػػدتت كمػػػا فعػػػب ل تعػػػالى بطوتغ ػػػت تامػػػـ تلفػػػاب ي وج وشػػػيا كلػػػرؽ 
وجتشػػػو فػػػي تلبحػػػر، ح ػػػث وردت عػػػدة روتتػػػات تػػػذكر فتنػػػي تلفػػػاتاني وىػػػالؾ جػػػتش تلمفػػػد تلػػػذ  
فػػػ بع و إلػػػى تلمد نػػػي لمحاولػػػي تل ػػػبض علػػػى تإلمػػػاـ تلميػػػد  )علتػػػو تلفػػػالـ( ول ػػػف ج رتئ ػػػب )علتػػػو 

 تلفالـ( بومر مف ل تعالى ف مفد  يـ تل  دتت وىـ في طر  يـ مف تلمد ني إلى مكي. 
)فبينما ىم كمذلو إذ َمرج عممييم السمفياني عف رفوؿ ل دمحم )  تفلتما( دنو قاؿ : عف حذتاي 

... ثم يَرجون متوجيين إلى مكة حتمى إذا كمانوا بالبيمداء بعمث هللا جبرائيمل فيقمول يما جبرائيمل 
 . (35)اذىب فبدأىم فيضربيا برجمو فيَسف هللا بيم ...(
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) يعوذ عائمذ بالبيمت ر تلشتعي ما جات عف تلن ي دمحم )  تفلتما( دنو قاؿ: دما ما ورد في مواد 
  .(36)فيبعث إليو جيش حتى إذا كانوا بالبيداء بيداء المدينة َسف بيم (

) فمإذا كمان ذلمو َمرج السمفياني فيمممو قمدر حممل وورد عف تإلماـ علي )علتو تلفالـ( دنػو قػاؿ: 
 . (37)ي المدينة بجيش جرار حتى إذا انتيى إلى بيداء المدينة َسف هللا بو (امرأة ... ويأت

 وغ رىا مف تلروتتات تلتي تذكر ىذت تلمعنى. 
ونجػػػد إف ذلػػػؾ تلعػػػذتي تإلليػػػي قػػػد طػػػاؿ د ػػػو فػػػاتاف وجتشػػػو مػػػف ق ػػػب وذلػػػؾ كمػػػا وقػػػق فػػػي وتقعػػػي 

 تاحزتي، وتلتي درفب ل عز وجب ف يا ر   عاواي فدحرت جتشو .
ت  ف لنا مف كب ما ت دـ وجود تلشبو   ف تلفاتاني ود و فاتاف مف ناحتي تل ار وعدـ تإلتماف إذف  

معػػػانيـ فػػػػي تلافػػػاد وتإلففػػػاد وتل تػػػب فػػػػي تارض دوف د  رحمػػػي وتلتػػػي تطػػػػاؿ  ىمػػػا ودتباعيمػػػا، وت 
تلوػػل ر وتل   ػػر، وتلػػذ     ػػد دف  ػػرد ل عػػز وجػػب علتػػو نتػػائ  ظلمػػي بال وػػاص منػػو فػػي تلػػدنتا 

ؾ بظيور تإلماـ تلميد  )علتو تلفالـ( وفتاو تلػذ  فػت تص بػو مػف تلفػاتاني و  ػور لمػا فعلػو وذل
 ىو ودجدتده مف  ؿ د ي فاتاف مف ق ب. 

 
 

 الثانيباب ال
 أواًل: سفياني الفتوت  
ي تاولػػى، وقػػد    ػػر فػػي ناػػس تل ػػارا فػػؤت ر مح ػػرتر، ىلػػ( غر بػػار للو )فػػاتاني تلاتػػوى قػػد   ػػدو مايػػـو  

تاني ىػػو فػػاتاني وتحػػد وىػػو تلػػذ   مػػرج ق  ػػب قتػػاـ تإلمػػاـ تلميػػد  )علتػػو تلفػػالـ( فمػػا دلػػتس تلفػػا
 تلم وود بفاتاني تلاتوى تا ترى ؟ 

 :لإلجابي على ىذت تلفؤتؿ ن وؿ
لػى زمػاف بع ػي تلن ػي تا ػـر دمحم )  تفػلتما( ح ػث  توتجػد د ػو   إذت ما عدنا بالتار خ إلػى تلػورتت وت 

 ف.فاتا
جد إف د ي فاتاف  ف حري كاف لو دور فعػاؿ ورئتفػي فػي تلعػدتت للػدعوة تلدمحمتػي وتلوقػوؼ  وجػو ن

تإلفػػالـ وتلػػػدتعي إلتػػو تلمتم ػػػب  رفػػوؿ ل )  تفػػػلتما( وىػػذت تلػػػدور  ن فػػـ إلػػػى دور ػػف رئتفػػػ  ف، 
 د ػػو فػػاتافلطػػابق تلاكػػر ، د  إف تلػدور تاوؿ ىػػو مػػا كػػاف ق ػػب تليجػػرة، وتلػػذ  تتفػػـ فتػػو تلعػػدتت با
لعػػػدتئي تلمنػػػاىض لتلػػػؾ تلػػػدعوة توتجػػػو تلػػػدعوة تإلفػػػالمتي تلتػػػي جػػػات  يػػػا دمحم )  تفػػػلتما( بػػػالاكر 
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 وتلذ  ووب ذروتو بمحاولي تغتتاؿ تلرفػوؿ )  تفػلتما( وتلتػي جػات ف يػا تإلذف إلػى تلرفػوؿ ) 
لػػى ىتفػميا فتمػا بعػػد بالمد نػي تلمنػورةتفػلتما( بػاليجرة إلػػى   ػري وتلتػي دوػػب   نػا  نتيػي تلػػدور ، وت 

 . تاوؿ ا ي فاتاف
دما تلػدور تل ػاني فيػو مػا بعػد تليجػرة وتلػذ  تتفػـ تلعػدتت فتػو بالطػابق تلعفػكر ، د  تف دبػا فػاتاف 

ـ تلمفل  تلذ  تفتمر منػذ  دتتػي تليجػرة إلػى عػاـ وتجو تلدعوة تلدمحمتي بالعمب تلعفكر  وقاد تلِودت
تلنشام تلعفكر  ا ي فػاتاف وىزمػو  تلات  ) فت  مكي ( وتلذ  دنيى فتو تلرفوؿ دمحم )  تفلتما(

عفكر ار فدالر عف ىز متو فكر ار وتلػذ  تم ػب فػي فشػلو فػي تلم اومػي للػدعوة تإلفػالمتي، وتنتشػارىا 
 مكي وما جاورىا مف تلمدف وتل لدتف تامرى.  رغـ دناو في

وبما إف دعوة تإلماـ تلميد  )علتو تلفالـ( ليا شبو  دعوة جده رفوؿ ل )  تفػلتما( فعلػى ىػذت 
تافػػػاس    ػػػد مػػػف وجػػػود د ػػػي فػػػاتاف فػػػي تلح ت ػػػي، وىػػػذت تلفػػػاتاني مػػػف بػػػاي تلشػػػبو   نػػػو وبػػػ ف 

 )  تفػػلتما( ودعػػوة تلميػػد  )علتػػو تلفػػالـ( وجػػي علتػػو دف ت ػػوـ  ػػذتت تلن ػػي دمحمدعػػوة  فتلػػدعوت 
تلدور تلذ  قاـ بو د و فاتاف فػي وػدر تإلفػالـ وتلمتم ػب  جػان  ف دو دور ػف، دور تلعػدتت تلاكػر  

 لإلماـ )علتو تلفالـ( ودور تلعدتت تلعفكر  تلمفل  . 
ذت ما علمنا إف فاتاني تلفػ د ىػو لػى جػده  نفػبوفػاتاني تلنفػي د   رجػق فػي  وت  إلػى  نػي دمتػي وت 

د ي فاتاف  ف حري فإنو مف تلفيولي بمكاف دف ت اوـ دعوة تإلماـ تلميد  )علتو تلفالـ( بالف د 
وتحاوؿ تل دات عل يا عف طر ق تلعمب تلعفكر ، ول ف ك د تفتطتق دف ت وـ بالدور تل ػاني د  

 ؟   )علتو تلفالـ(إلماـ تلميدتلعدتت تلاكر  لدعوة ت
ذت قػػاؿ قائػػب إف ىػػذت مػػف تلفػػيب حوػػولو فػػنحف نفػػمق ونػػرى ىػػذه تاتػػاـ تلمبلدػػ ف اىػػب تل  ػػت  وت 
)علػػػ يـ تلفػػػالـ( وتلناوػػػ  ف تلعػػػدتت ليػػػـ تحتكػػػوف تلدفػػػائس وتك لػػػوف تلػػػتيـ اىػػػب تل  ػػػت )علػػػ يـ 

كػػر تلمعػػاد  ليػػـ تلفػػالـ( و تعردػػوف لمح ػػ يـ وتلمػػوتل ف ليػػـ وتفػػومونيـ ذبحػػار وقػػتالر و نشػػروف تلا
تلمحرض على إتباع تلعنػد دػد ىػذت تلمػذىي وتلمنتفػ  ف إلتػو، وىػذت مػا قػاـ بػو د ػو فػاتاف فػاب ار 

 وفت وـ بو د و فاتاف في عور تلظيور وىو تلفاتاني.
)علػػػ يـ تلفػػػالـ( ك ػػػر وقػػػد تاننػػػوت فػػػي  ونحػػػف نػػػرد علتػػػو بػػػال وؿ وػػػحت  إف تلمعػػػاد ف اىػػػب تل  ػػػت

 . ولمف وت ىـ ليـتلتع  ر عف ح دىـ وعدتئيـ 
وبمػػا إف تلفػػاتاني فػػي دوؿ تلزمػػاف كػػاف مكػػاف توتجػػده مكػػي تلمكرمػػي فيػػذت تعنػػي إف دبػػا فػػاتاف فػػي 

، وبنػاتتر (38) مر تلزماف ) تلفاتاني ( تكوف مكاف توتجده مكي وتلتي قلنا إنيا تل وفي حفي تلتوو ػب
ا لػي  ػ ف تلفػاتاني تاوؿ على ىػذت وجػي دف تكػوف مكػاف توتجػد تلفػاتاني فػي تل وفػي مػف بػاي تلم 

                                                 
رتجق تلجزت تل الث مف ىذه تلموفوعي وتلذ   تـ فتو إ بات إف ىناؾ مكي ومد ني للميد  )علتو تلفالـ(  - 38

 على حفي تلتوو ب



وتلفاتاني تل ػاني، وىػذت تلاػرض مػا   تمكػف دف تكػوف مطل ػار اف تلفػاتاني وكمػا دشػارت تلروتتػات 
تلشر اي تلوتردة عف دىب تل  ت )عل يـ تلفالـ( تكػوف مكػاف مروجػو ومركػز توتجػده فػي بػالد تلشػاـ 

تكوف مف   ف ظيرتن يـ تلفاتاني  كما فن  ف ذلؾ  ح ار،  ـ   تمكف دف نتوور ق وؿ تلشتعي بوف
وت ػػػوـ بمعػػػادتت دعػػػوة تإلمػػػاـ تلميػػػد  )علتػػػو تلفػػػالـ( ووػػػد تلنػػػاس عنيػػػا وىػػػـ تعرفػػػوف إنػػػو ىػػػو 
تلفػاتاني ذتتػو، إ  دف تكػوف تلم وػود بػو فػاتاني  مػر    نتمػي إلػى د ػو فػاتاف نفػبار ودوػالر  ػػب 

 الـ(.  نتمي إلتو فكرتر ودفلوبار في تلعدتت اىب تل  ت )عل يـ تلف
وىذت في تلوتقق ما فتكوف، فيػذت تلفػاتاني    نتمػي إلػى د ػو فػاتاف مػف ناحتػي تلػدـ ووػلي تل ربػى 
 ب  نتمي إلتو مف ناحتي مشا يي فعلو لاعب د ي فاتاف، وىذت ما تطلق علتػو فػاتاني تلاتػوى تلػذ  

 دشرنا إلتو.
شػػاطو فػػي مكػػي تلميػػد  إف د ػػى فػػاتاف كػػاف نشػػاطو فػػي مكػػي وعلتػػو ففػػاتاني تلاتػػوى تكػػوف ن كمػػا

تلػػذ ف د ػػو فػػاتاف مػػف دىػػب مكػػي وىػػـ قػػر ش  كمػػا دف ،)علتػػو تلفػػالـ( وىػػي تل وفػػي حفػػي تلتوو ػػب
، وىػذت تعنػي إف لػو نػي ىاشػـ فع ػد شػمس وىاشػـ دمػوتف ني دمتي وىـ د نات عمومػي   نتفي إل يـ 

نػو دحػد فػادتت قػر ش وك رتئيػا ما(ولي قرتبي بال  ػت تلػذ   نتمػي إلتػو رفػوؿ ل )  تفػلت ، دمػا وت 
 مػػر تلزمػػاف تلػػذ ف تفػػكنوف تل وفي)مكػػي  فػػاتاني تلاتػػوى فػػال  ػػد وتلحػػاؿ ىػػذه دف تكػػوف مػػف قػػر ش

، وتلمعروؼ إف قر ش تل وفي ىـ  نو دىب تل وفي )مكي حفي تلتوو ب( وىـ تلميد  حفي تلتوو ب(
ي تإلمػاـ تلميػد  )علتػو تلفػالـ( ود نػات ىاشـ تلذ ف تعودوف في تاوب إلى قر ش وىـ د نات عموم

وعلتو ففاتاني تلاتوى تكوف مف دولئؾ تلا يات تلػذ ف فػوؼ تكػذ وف دعػوة  ،عمومي تلدتعي تلتماني
ث إرج  من حي)تإلماـ تلميد  )علتو تلفالـ( و رفدونيا  ب إنيـ ت ولوف للميد  )علتو تلفالـ(: 

 . (39)(جئت فبل حاجة لنا في بني فاطمة
تحاربوف دعوة تإلماـ تلميد  )علتو تلفالـ( فت وـ تإلمػاـ بال دػات علػ يـ، ف ػد ورد عػف وىـ مف ف

)......عنمد ذلمو يما مالمو يقموم مالؾ  ف دمرة عف دم ر تلمؤمن ف علي )علتو تلفػالـ( دنػو قػاؿ: 
 . (40)قائمنا فيقدم سبعين رجبًل يكذبون عمى هللا ورسولو فيقتميم ثم يجمعيم هللا عمى أمر واحد(

 ىؤ ت تلفبع ف ىـ علمات تلفوت تلمدل ف، ومف ىناؾ تظير دو  ن  ق فاتاني تلاتوى. و 
دمػػا موػػاد ق تنطبػػاؽ فػػاتاني تلاتػػوى علػػى د ػػي فػػاتاف  تدػػ  لنػػا مػػف مػػالؿ مػػا ت ػػوـ بػػو فػػاتاني 
تلاتوى مف عدتت فكر  دو معنو  للدعوة تلميدوتي كما قاـ  ذلؾ د و فاتاف مق تلدعوة تلدمحمتي فتمػا 

 تلزماف. مدى مف
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فإف فاتاني تلاتػوى فػت وـ بوػد تلنػاس عػف ت لتحػاؽ بالػدعوة تلميدوتػي تلجد ػدة وتلتػي تػدعو إلػى  
وتلتػػي ت ػػوف عودػػار عػػف تاوػػناـ تلحجر ػػي فػػي  (41)تلتوح ػد تلمػػالص ون ػػذ عبػػادة تاوػػناـ تلبشػػر ي

 عور تلظيور تلشر د. 
ىذه تلدعوة دو تركيا إذت ما  وفتحاوؿ تلدلط على دعاات تلناس وحمليـ على عدـ ت نمرتم في

كانوت دتمل ف ف يا، وىػذت مػا عملػو د ػو فػاتاف دتػاـ تلبع ػي تلن وتػي تلشػر اي مػف حمػب دػعاات تلنػاس 
 .(41)على عدـ تلدموؿ في تلد ف تلجد د وتركو إذت ما دمب فتو دحدىـ

فػػالـ( كمػػا فػػ تبق فػػاتاني تلاتػػوى دفػػلوي تل تػػب تلمعنػػو  لوػػاحي دعػػوة تإلمػػاـ تلميػػد  )علتػػو تل
ف ل ػي ظػوتتيامو بال ذي وغ رىا مف تلتيـ تلتي تحاوؿ مف مالليا إفػ اطو فػي دعػ ف تلنػاس كمػا ت

   ت دموف على إتباعو. 
وىذت بع نو ما فعلو د و فاتاف ومف فار في ركابو مف زعمػات قػر ش وكبارىػا مػف ت ػذ  يـ للرفػوؿ 

اػػت يـ تا اذ ػػي علتػػو وىػػو مػػف كػػاف تعػػرؼ عنػػدىـ بالوػػادؽ دمحم )  تفػػلتما( وتفتػػرتتىـ علتػػو وتل
 تام ف.

كمػػػا إف فػػػاتاني تلاتػػػوى فتوػػػدر فتػػػوى مدػػػلي باطلػػػي دػػػد دعػػػوة تإلمػػػاـ تلميػػػد  )علتػػػو تلفػػػالـ( 
ودنواره وتحث تلناس على عدـ ت لتحاؽ  يا وتركيػا ممػا  تفػ ي فػي إدػالؿ تل   ػر مػف تلنػاس، 

بوف فػي دعػوتيـ حػار  طل وف وتُ وتل ػائم ف عل يػا انيػـ فػتُ  وبيذه تلاتوى فتد ق تلحل ي على تلػدعوة
 وقد تن طق عل يـ موادر رزقيـ وتيدد دما ف فكناىـ بالتمر ي. 

وىػػػذه إشػػػارة لتفػػػت بالمفػػػتلربي إذت مػػػا علمنػػػا إف دبػػػا فػػػاتاف ت ػػػف حػػػري دوػػػدر مػػػا تشػػػابو تلاتػػػوى 
وعلى ردفيـ د و فاتاف  تلمدلي وىو ما تم ب بوحتاي قر ش تلتي وقق عل يا زعمات قر ش تل بار

ودعلنوت  يا تلوقوؼ  وجػو دعػوة تلن ػي دمحم )  تفػلتما( كمػا دعلنػوت م ػاطعتيـ ل نػي ىاشػـ و  فػتما 
د ي طالي تلذ ف فاندوت رفوؿ ل )  تفلتما( ودف     تعوف و  تشتروف منيـ و   تزتوجوف فتما 

  تعاملوف   نيـ بو  نوع مف دنوتع تلتعامب.    نيـ و 
د  إعػػالف حػػري تقتوػػادتي فكر ػػي علػػى دعػػوة تلن ػػي )  تفػػلتما( ودنوػػاره وحتػػى علػػى مػػف  ؤ ػػده 

 . (43)و دتفق عنو
وىػػذت مػػا فػػتكوف فػػي  مػػر تلزمػػاف فػػي عوػػر ظيػػور تإلمػػاـ تلميػػد  )علتػػو تلفػػالـ( بالاتػػاوى تلتػػي 

ي تلاتػػوى وكبػػار علمػػات وف يػػات تلفػػوت تلتػػي تشػػبو إلػػى حػػد ك  ػػر مػػا موجػػود فػػي فتوػػدرىا فػػاتان
 وحتاي قر ش . 
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كمػػا إنيػػـ فػػتعاق وف و تع  ػػوف حتػػى مػػف  ؤ ػػد تلػػدعوة دو تحػػاوؿ تلمحامػػات عنيػػا دو عػػف وػػاح يا 
وىػػػذت مػػػػا فػػػػتكوف علتػػػػو حػػػػاؿ وػػػاحي تلػػػػناس تلزكتػػػػي تلػػػػذ  فػػػػت تب فػػػي تل وفػػػػي فػػػػي فػػػػبع ف مػػػػف 

  انو تعلف تو  ده لواحي دعوة تإلمػاـ تلميػد  )علتػو تلفػالـ( وت عالنػو إف تلوالح ف   لشيت إ
 ىذه تلدعوة ىي تلدعوة تلميدوتي تلح ي تلتي  نتظرىا تلعالـ.   

  تفػلموف مػف شػر فػاتاني تلاتػوى وغ ػره مػف  دعوة تإلماـ تلميد  )علتػو تلفػالـ(كما إف دنوار 
ر ف علػػػى م ال ػػػد تلحكػػػـ فػػػي تلعػػػرتؽ حتػػػى بعػػػد تلفػػػوت تلمدػػػل ف وزعمػػػات تلدػػػاللي تلمفػػػتطف يػػػات 

ميػػػاجرتيـ مػػػف تلعػػػرتؽ إلػػػى مرتفػػػاف ح ػػػث ت ػػػـو ىػػػؤ ت بمدػػػات ي وتول ػػػي مػػػف موجػػػود مػػػف حكػػػاـ 
 على تلؾ تلدعوة ومحاولي  ن يـ عف تحتداف تلمياجر ف.  ىاوف يات مرتفاف
لوقػػت تحػاولوف توػػاتي وػاحي تلػدعوة وقتلػػو ممػا تدػطر معيػػا إلػى ت متاػات وفػػي ناػس توفػوؼ 

فػاف مد نػي تلميػد ، وىػذت مػا حػدث دتػاـ بع ػي تلرفػوؿ )  تفػلتما( تلػذ  ت ياجر دوحابو إلػى مر 
دجمػػق مشػػركوت قػػر ش علػػى دمػػذ مػػف كػػب ق  لػػي شػػابار فتدػػربونو دػػربي رجػػب وتحػػد ف تاػػرؽ دمػػو  ػػ ف 

 تل بائب و  تفتطتق  نو ع د مناؼ تلمطالبي  دمو . 
تلدل ب على تعاوف ف يات تلفوت مق حكومي  ني تلعباس تلتي تحكػـ تلعػرتؽ د نػات  وقد ت وؿ قائب ما

 قتاـ تلدعوة تلميدوتي ؟ 
ف  مػػر تامػػي تمدػػي علػػى مػػا مدػػى علػػى دوليػػا،  وتلجػػوتي علػػى ذلػػؾ: إف تلتػػار خ تع ػػد نافػػو وت 

اف ات تلفوت في تلعوور تإلفالمتي تاولى تف روف فػي ركػاي تلفػلطي تلحا مػي، وكػيح ث كاف ف 
تلحكاـ تلظلمي تفتع نوف بالا يات تلمدل ف وعلمػات تلفػوت وتل دػاة فػي دعػـ ممططػاتيـ وتتمػاذىـ 
ف نف نا فال ننفى موقػد شػر   تل ادػي تل ػوفي  فتارتر دو غطاتتر د نتار لتمر ر تلؾ تلممططات، وت 
ف تلػػذ  وقػػد إلػػى جانػػي ع  ػػد ل  ػػف ز ػػاد علتػػو تللعنػػي وحػػرض تلنػػاس علػػى حػػري تإلمػػاـ تلحفػػ 

)علتػػو تلفػػالـ( ونيػػاىـ عػػف تلوقػػوؼ إلػػى وػػاو،  ػػب إف ت ػػف ز ػػاد إفتحوػػب فتػػوى منػػو تجػػوز ف يػػا 
 .  (44)قتالو للحف ف )علتو تلفالـ( لمروجو على  ز د  ف معاوتي لعنو ل

وعلتو فمف تلفيولي بمكػاف دف ت ػوـ تلحكومػي تلعبافػتي  إفتحوػاؿ فتػوى مػف تلا يػات وعلػى ردفػيـ 
عػػوة تإلمػػاـ تلميػػد  )علتػػو تلفػػالـ( لحمػػب تلنػػاس علػػى تلوقػػوؼ دػػد ىػػذه فػػاتاني تلاتػػوى، دػػد د

تلػػدعوة، وىػػذت تلشػػيت لػػتس بالمفػػتلري علػػى  نػػي تلعبػػاس فػػي  مػػر تلزمػػاف تلػػذ ف  رجعػػوف نفػػبار 
وعمالر ل ني تلعباس تاوتئب تلذ ف كانوت تحكموف تلمفلم ف بفتار د ني وبنظر ػي تلحػق تإلليػي فػي 

دولػػى بػػالحكـ بعػػد تلرفػػوؿ )  تفػػلتما( ودحػػاطوت دنافػػيـ بطب ػػي مػػف  تلحكػػـ ودوىمػػوت تلنػػاس بػػونيـ
عػ ف تلنػاس و ز نونيػا علػى إنيػا تلا يات تلمدل ف وعلمات تلفوت تلذ ف كانوت تحفنوف دعمػاليـ فػي د 

 . حق
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 .  (45)وتلتار خ تلعبافي مليت بال   ر مف تلشوتىد تلتار متي على ذلؾ
نا تلدور تلذ  فتدطلق بو فاتاني تلاتوى ) د و فاتاف عور تلظيور ( وتلذ  ومما ت دـ  تد  ل

تشابو إلى حد ك  ر ما قاـ بو د ػو فػاتاف  ػف حػري فػي عػدتته لرفػوؿ ل )  تفػلتما( وتلتدػ  ق 
 علتو وعلى دنواره ومنعيـ مف نشر دعوتو.

ة عف فاتاني تلف د،  ػب إف فػاتاني تلاتػوى دشػد علـ إف مطر فاتاني تلاتوى ىذت   ت ب مطور د و 
مطورة مف فاتاني تلف د اف حركي فاتاني تلف د ىي حركػي مػف مػارج تلمػذىي تلشػتعي وىػي 
حركي عفكر ي معلني وظاىرة وتنتيػي بػالرد تلعفػكر  عل يػا وبمجا يتيػا بالفػالح ومػف  ػـ تل دػات 

ذىي تلشػتعي وتلتػي تتفػػ ي فػي شػػق عل يػا، ول ػف حركػػي فػاتاني تلاتػػوى ىػي حركػي مػػف دتمػب تلمػػ
  )علتو تلفالـ( وذلػؾ مػف مػالؿ وحث تلناس على عدـ نورة تإلماـ تلميدوحدة تلود تلشتعي 

رىـ للااوى تلمدادة تلتي تجعب تلناس  نظروف ليذه تلدعوة تلمباركي علػى دنيػا مػف تلػدعوتت تدإو
 .تلدالي 

و   مرج تل ائـ )علتو : ).....تلفالـ ( د ي بو ر، قاؿ:  قاؿ د و ع د ل ) علتوفقد ورد عن 
 .(46)تلفالـ( حتى ت رد كتاباف ، كتاي بالبورة ، وكتاي بال وفي ، بال رتتة مف علي )علتو تلفالـ(

 

 ثانيا : سفياني السيف
وىػػو تلفػػاتاني تلػػذ  تتحػػدث عنػػو تلروتتػػات تلشػػر اي تلػػوتردة عػػف دىػػب تل  ػػت )علػػ يـ تلفػػالـ( وىػػو 

ظير ق  ب قتامو وىػذت تلفػاتاني تعػود وتلذ  تفي لإلماـ تلميد  )علتو تلفالـ( تلعدو تا  ر وتلرئت
 . مرنفبو إلى  ني دمتي كما 

وفػػاتاني تلفػػ د ىػػذت ىػػو تلػػذ  تم ػػب د ػػو فػػاتاف فػػي عوػػر تلظيػػور تلشػػر د وفتدػػطلق بالػػدور 
تما( ودعوتػو تلدمحمتػي وتلمتم ػب تل اني تلذ  قاـ بو د و فاتاف  ف حري في عػدتته للرفػوؿ )  تفػل

بالدور تلعفكر ، ح ث فت وـ  ذتت تلػدور تلػذ  قػاـ بػو جػده د ػو فػاتاف مػف بػاي م اومتػو تلػدعوة 
تلميدوتػػػي وعػػػدتته لوػػػاح يا تلفػػػ د تلتمػػػاني وىػػػو فػػػي تلوتقػػػق عػػػدتت لإلمػػػاـ تلميػػػد  )علتػػػو تلفػػػالـ( 

فػي تل دػات عل يػا وعلػى دوػحا يا  وفتعمب على م اومي تلدعوة تلميدوتي عفكر ار ومادتػار و جتيػد
بالعمػػػب تلعفػػػكر  وب ػػػوة تلفػػػالح،  ػػػب إنػػػو فتوػػػي جػػػاـ غدػػػبو علػػػى شػػػتعي دىػػػب تل  ػػػت )علػػػ يـ 

 . في تلواحات تلالح ي مف ىذت تلبحثتلفالـ( و  فتما مف دىب تلعرتؽ وىذت ما فنتناولو 
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شػاف تلػدتعي تلتمػاني  تلفاتاني تعد مف تلمحتـو تلذ     د منو شونوظيور وما  نبلي معرفتو إف 
اطػػب تحػػاوؿ  نتػػو ، وىػػو دمػػر ط تعػػي فػػالحق    ػػد دف تظيػػر دمامػػو بتلمحتػػوـ دتدػػار  تلػػذ  تعػػد مػػف

 ، وىذت تلشيت وت ي مف رة تإلنفاف مف لدف  دـ )علتو تلفالـ(. عف مف رتو وت دمو
اـ تإلمػػاـ وقػػد تعػػددت تلروتتػػات تلتػػي تشػػ ر إلػػى تلفػػاتاني وحركتػػو كونػػو دحػػد تلعالمػػات تلحتمتػػي ل تػػ

) إن أمر القائم حتم من هللا تلميد  )علتو تلفالـ( منيا قوؿ تإلماـ ز ف تلعا د ف )علتو تلفالـ(: 
 . (47)( وال يكون القائم إال بسفيانيوأمر السفياني حتم من هللا

: نعممم والنممداء مممن ) ىممل السممفياني مممن المحتمموم ف قممالولمػػا فػػئب تإلمػػاـ تلباقر)علتػػو تلفػػالـ(: 
طموع الشمس من مغربيا من المحتوم واَتبلو بني العباس في الدولمة ممن المحتموم المحتوم و 

روج القائم من آل دمحم محتوم (   .(48)وقتل النفس الزكية من المحتوم َو
) إن أممر السمفياني ممن وفي روتتي عف تلمعلى  ف منتس عف د ي ع د ل )علتو تلفالـ( قػاؿ : 

روجو في رجب (  . (49)المحتوم َو
  
 اسمو ونسبو   

دما بالنفبي للفاتاني ونفبو فكما ىو وتد  مف تلل ي إنو  نتمي إلى نفب د و فاتاف وتحد دتر مف 
نفب معاوتي ومف ولد  ز د  ف معاوتي على وجو تلموػوص، ح ػث إف تلفػاتاني تم ػب د ػو فػاتاف 

)علتػو تلفػػالـ( د  ، فدػالر عػػف إف دفعالػو تلمعادتػي لإلمػاـ تلميػبار وفعػالر د  إف نفػبو تعػود إلتػونفػ
وشػػتعتو ودىػػب تل  ػػت )علػػ يـ تلفػػالـ( تشػػبو دعمػػاؿ جػػده د ػػو فػػاتاف وبػػاقي دجػػدتده مػػف  نػػي دمتػػي 
تلمعادتػػػي للرفػػػوؿ )  تفػػػلتما(، وتلػػػذ    ػػػدو إف شػػػيرة نفػػػبو قػػػد غطػػػى علػػػى تفػػػمو تلػػػذ  تعػػػددت 

 . إف د  رىا دفمات رمز ي كما فتوتيتلتي   دوت و دفماته 
ش ر إلى تفػـ تلفػاتاني ونفػبو د وردت عدة روتتات عف دىب تل  ت )علتو تلفالـ( وعف غ رىـ توق
 . معار 

) يَمرج ابمن آكممة األكبماد ممن : نػو قػاؿ)علتو تلفػالـ( د: وردت عف دم ر تلمؤمن ف تلروتتي تاولى
  .(50)(عنبسة وىو من ولد أبو سفيان .. هو الوادي اليابس .. اسمو عثمان وأب

)علتو تلفػالـ( ح ػث فػولو جماعػي مػف دىػب تل وفػي عػف في روتتي دمرى عف تإلماـ علي كما جات 
) اسمو حرب بن عنبسة بن ممرة بمن كميمب بمن سماىمة بمن زيمد بمن عثممان تفـ تلفاتاني ف اؿ: 

  .(51)بن َالد وىو من نسل يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ...(
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)علتػػو تلفػػالـ( دنػػو ر عػػف تإلمػػاـ علػػي وجػػات دتدػػار عػػف ت ػػف عبػػاس عمػػف حد ػػو عػػف دمحم  ػػف جعاػػ
  .(52)(يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ) السفياني من ولد َالد بنقاؿ: 

، ف ت  ف لنا إف تلفاتاني تعود نفبو إلى د ي ذلؾ تلمعنىوغ رىا مف تلروتتات تلتي تش ر إلى ناس 
 .اتاف  ف حري ومف ذلؾ قد دمذ ل بوف

تو تلروت ت ف تيناتي تلذكر ف د وردت عػدة روتتػات تػذكر تفػمو دما بالنفبي افمائو فدالر عما ذكر 
) يممممو حمممل امممرأة اسمممو عبممد هللا بممن يزيممد وىممو : دنػػو قػػاؿف ػػط دوف نفػػبو، ف ػػد جػػات عػػف كعػػي 

 . (53)(زىري بن الكميبة المشوه السفيانياألزىر بن الكمبية أو ال
)اسمم السمفياني : نو قػاؿار دوجات في روتتي دمرى عف درطوة  ف تلمنذر عمف حد و عف كعي دتد

 . (54)عبد هللا (
 . (55)) أما السفياني فاسمو عروة واسم أبيو دمحم وكنيتو أبو عنبسة (وجات في روتتي دمرى: 

، ولعػػػب تفػػػـ ع مػػػاف تعػػػد تعػػػدد دفػػػمات تلفػػػاتاني  ػػػ ف ع مػػػاف وحػػػري وعػػػروة وع ػػػد لوبػػػذلؾ نجػػػد 
)علتو تلفالـ(  نادى ف يا بافـ تلميد   دشيرىا ح ث ورد في تلروتتات عند حدوث تلوتحي وتلتي

فػػي فجػػر ل لػػي تل الػػث وتلعشػػروف مػػف شػػير رمدػػاف مػػف تلفػػمات، وت ا لػػو نػػدتت دردػػي عوػػر ذلػػؾ 
ف تلحػػػق فػػػي شػػػتعتو وفػػػي ذلػػػؾ إشػػػارة إلػػػى تلفػػػاتاني ح ػػػث ورد عػػػف تإلمػػػاـ  تل ػػػوـ بافػػػـ ع مػػػاف وت 

أال ل وينمادي منماد آَمر النيمار ...والنداء من المحتوم ... قما)دنو قاؿ :  )علتو تلفالـ(تلوادؽ 
 . (56)إن عثمان وشيعتو ىم الفائزون (

ولػػو تمعنػػػا فػػػي ىػػػذه تافػػمات فلربمػػػا ت ػػػوف دفػػػمات رمز ػػػي عػػف شموػػػتي تلفػػػاتاني،  ػػػدل ب إف ىػػػذه 
 . قدتمي وغ ر متدتولي كعنبفي وحري تافمات دوبحت

عرفػي تفػـ تلفػاتاني فػي  ؤكػد علػى عػدـ دىمتػي م )علتػو تلفػالـ( دل ب مػا ورد عػف تإلمػاـ تلوػادؽ 
، ممػا  ػدؿ علػى إف تلػؾ تافػمات   تفػاعد ك  ػرتر عالمػات ذلػؾ ىػي تاىػـ مفولي مروجػو، وت ػوف 

في تلتعرؼ على شمو تو، فلػو كانػت تلػؾ تافػمات ىػي دفػمائو لفػيب تلتعػرؼ علتػو مػف مالليػا 
ـ تلفػػالـ( دو عنػد مروجػو ول ػف   ػػدو إنيػا دفػمات رمز ػي   تعػػرؼ ح ت تيػا إ  تلمعوػوموف )علػ ي

انػػػو ىػػػو مػػػف فػػػت ـو مػػػف تاتدػػػوف علتػػػو كالػػػدتعي تلتمػػػاني وتلػػػذ     ػػػد دف تعرفػػػو حػػػق تلمعرفػػػي 
 بموتجيتو.

                                                                                                                                            
 169ص1إلزتـ تلناوي ج - 51
  179ص1تلاتف ا ف حمادج - 51
  179ص 1تلاتف ا ف حماد ج - 53
 181ص 1تلاتف ا ف حماد ج - 54
  339ىامش ص 19شرح إح اؽ تلحق للمرعشي ج - 55
 315ص 51ر جبحار تانوت - 56



) سمألت أبما عبمد : نػو قػاؿد )علتػو تلفػالـ(جات عف ع د ل  ف د ي منوور عػف تإلمػاـ تلوػادؽ 
لشممام الَمممس : وممما تصممن  باسمممو إذا ممممو كممور اعممن اسممم السممفياني فقممال )عميممو السممبلم(هللا 

 . (57)دمشق وحمص وفمسطين واألردن وقنسرين فتوقعوا عند ذلو الفرج ..(
دما عف دمو فيي تمردة كل تي مف  ني كلي، وىي دحد تل بائب تلتي كانت تعتنق تلنورتنتي فػي دتػاـ 
معاوتي  ف د ي فاتاف، وتزوج منيا معاوتي وىي متفػوف تل ل تػي وىػي دـ  ز ػد  ػف معاوتػي  ػف د ػي 

 . فاتاف
وقػد وردت عػػدة روتتػػات تشػػ ر إلػػى إف تلفػػاتاني دمػو كل تػػي منيػػا مػػا ورد عػػف تلرفػػوؿ )  تفػػلتما( 

) فيغزوىم رجل ممن قمريش أَوالمو ممن كممب فيمتقمون فييمزميم هللا فالَائمب ممن َماب : ؿدنو قا
  .(58)من غنيمة كمب (

ي كما ىو حاؿ في دمو تلذ  تعود ل ني كلوىكذت نجد إف تلفاتاني تشبو دفالفو حتى مف ح ث ن
 .جده  ز د  ف معاوتي

 
 
 
 
 

 صفاتو
دما مف ح ث تلواات فنجد إف تلفػاتاني تشػبو وػاات جػده د ػو فػاتاف تحد ػدتر وبنػي دمتػي عمومػار 

 .  (59)مف ح ث تمتتازىـ بدمامي تليامي وتشوه تلمل ي
رجػب دشػ ر ربعػي عظػتـ تليامػي وفػي  فلو تتبعنا تلروتتات بشكب عاـ نجدىا تش ر إلػى إف تلفػاتاني

وجيو د ر تلجدر  دعور تلع ف وفي روتتي إذت نظرت إلتو حفػ تو دعػور، وجػات فػي ع نػو دتدػار إنػو 
 دموص وفي دمرى إف ف يا نكت  تدات تظير إف دمالت ع نو مشوه تلمل ي. 

 وقد جات ذكر وااتو في عدة روتتات.
: ) يَرج ابمن آكممة األكبماد ممن الموادي اليمابس قاؿ دنو )علتو تلفالـ(تلروتتي تاولى: عف علي  

وىممو رجممل ربعممة وحممش الوجممو ضممَم اليامممة بوجممو أثممر الجممدري إذا رأيتممو حسممبتو أعممور اسمممو 
 . (60)عنبسة وىو من ولد أبي سفيان...( هعثمان وأبو 
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ر ) السفياني من ولد َالد بن يزيد بن أبي سفيان رجل ضَم اليامة بوجيو آثماتلروتتي تل انتػي: 
  .(61)الجدري وبعينو نكتة بياض....(

) يتحمرو بإيميما رجمل أعمور العمين فيكثمر اليمرج ويحمل تلروتتي تل ال ػي: عػف ت ػف مفػعود دنػو قػاؿ: 
  .(62)السبا وىو الذي يبعث جيشًا إلى المدينة (

 ومف تلمعلوـ إف تلذ   بعث جتشار إلى تلمد ني ىو تلفاتاني.
 

يَممرج رجممل مممن ولممد أبممي سممفيان فممي ))  تفػػلتما( دنػػو قػػاؿ: عػػف تلرفػػوؿ دمحم  تلروتتػػي تلرتبعػػي:
 . (63)الوادي اليابس في رايات حمر دقيق الساعدين والساقين طويل العنق شديد الصفرة ...(

) ثم يَرج رجل آَر منيم ... مشوه الَمقة مصفأ الرأس تلروتتي تلمامفي: عف درطوة دنو قاؿ: 
 . (64)(ر العينين في زمانو تكون ىدةغاي حمش الساعدين

ونجد إف واات تلفػاتاني ىػذه تتطػا ق كلتػار مػق موتوػاات جػده د ػو فػاتاف  ػف حػري مػال بعػض 
تلاروقػػات، ح ػػث ورد فػػي وػػاات د ػػو فػػاتاف، إنػػو رجػػب ربعػػي ذت ىامػػي عظتمػػي دعػػور تلعػػ ف ح ػػث 

) وشميد ، ح ث ورد: وؾتامرى  وـ تل رمف وت ع نو  وـ تلطائد وب ى كذلؾ إلى دف ف وت ع نو 
أبو سفيان حنينًا وفقأت عينو يوم الطائف فمم يزل أعور العين حتمى فقمأت عينمو يموم اليرمموو 

 . (65)أصابيا حجر فشدَيا .. وكان ربعة دحداحًا ذا ىامة عظيمة ...(
ونجػػػد إف تلروتتػػػي ح نمػػػا تػػػذكر إنػػػو شػػػيد معركػػػي حنػػػ ف مفػػػلمار فيػػػذت ىػػػو تإلفػػػالـ تلظػػػاىر  ولػػػتس 

 . (66) على ذلؾ تلح ت ي وموتقاو وكالمو تلمعاد  لإلفالـ وتلمفلم ف تشيد تإلفالـ
) كممان معاويممة طممويبًل أبمميض ... إذا ضممحو إنقمبممت شممفتو ورد عػػف د ػػي بك ػػر دنػػو قػػاؿ:  وكػػذلؾ

 .  (67)العميا ...(
: ) نظمر أبمو سمفيان يوممًا إلمى معاويمة وىمو وجات عف دمحم  ف فع د عف ت ػف د ػي فػ د دنػو قػاؿ

نو لَميق أن يسود قومو ...(غبلم فقا   .(68)ل ليند ىذا عظيم الرأس وا 
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إذف  ت ػػ ف لنػػا ممػػا ت ػػدـ إف تلفػػاتاني تلػػذ  تعػػود نفػػبو إلػػى د ػػو فػػاتاف تشػػ يو مػػف ح ػػث تلوػػاات 
ف تلفػػاتاني ىػػو د ػػو فػػاتاف فػػي عوػػر تلظيػػور تلم ػػدس د مػػف تلجوتنػػي تلتػػي تؤ ػػدتلجفػػمتي، وىػػذت 
 . )علتو تلفالـ(لإلماـ تلميد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثال بابال
 وأنصارىا السفياني قيام حركة

 َروج المكان أواًل:  
تعػػػد بػػػالد تلشػػػاـ مكػػػاف مػػػروج تلفػػػاتاني وتنطػػػالؽ حركتػػػو وتلتػػػي تشػػػمب فػػػور ا وتاردف وفلفػػػط ف 
ول نػاف، وذلػؾ كمػا كانػت مػف ق ػب مكانػار لحكػػـ دفػالفيـ مػف تامػو  ف م ػب معاوتػي  ػف د ػي فػػاتاف 

فػػوتت كػػانوت مػػف تلاػػرع تلفػػاتاني دو تلاػػرع تلمروتنػػي، فالتػػار خ تع ػػد نافػػو  و ز ػػد  ػػف معاوتػػي وغ ػػرىـ
ح ث توب  تلعرتؽ م ا ب تلشاـ في تلورتع وتلموتجيي تلعفكر ي مػرة دمػرى، ح ػث فػتكوف تلعػرتؽ 
ممػػ الر للمػػػط تلعلػػو  ومػػػط دىػػػب تل  ػػت )علػػػ يـ تلفػػالـ( وتلمتم ػػػب باإلمػػػاـ تلميػػد  )علتػػػو تلفػػػالـ( 

ا تلشػػػاـ فتم ػػػب للمػػػط تامػػػو  تلمعػػػاد  لإلمػػػاـ تلميػػػد  ودىػػػب تل  ػػػت )علػػػ يـ ودعوتػػػو ودنوػػػاره، دمػػػ
 تلفالـ( وشتعتيـ ودنوارىـ . 

ولو تتبعنا تلروتتات نجد إف دغل يا تش ر إلػى مروجػو مػف تلػوتد  تلتػابس تحد ػدتر وىػي منط ػي ت ػق 
تػاؿ في غربػي تاردف وشػرؽ فلفػط ف وجنػوي فػور ا وبالتحد ػد جنػوي غػري دمشػق وعلػى بعػد دم

) يَرج ابن آكمة األكباد من الوادي اليمابس منيا، فجات عف تإلماـ علي )علتو تلفالـ( دنو قاؿ: 
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وىو رجل ربعة وحش الوجو... وىو من ولد أبي سفيان حتى يمأتي أرض قمرار ومعمين فيسمتوي 
 . (69)عمى منبرىا (

َالمد بمن يزيمد بمن أبمي ) السمفياني ممن ولمد وفي روتتي عف تإلماـ تلباقر)علتو تلفػالـ( دنػو قػاؿ: 
سفيان... يَرج من ناحية دمشق في واد يقمال لمو وادي اليمابس يَمرج فمي سمبعة نفمر مم  كمل 
رجل منيم لواء معقود يعرفن في أعداءه النصر يسير بين يديو ثبلثين ميبًل فبل يمرت ذلمو العممم 

 . (70)أحد يريده إال انيزم(
ابس ىػػي ناحتػػي تابعػػي إلػػى دمشػػق إدتر ػػار فػػي و  ػػدو مػػف ظػػاىر ىػػذه تلروتتػػي إف منط ػػي تلػػوتد  تلتػػ

 تلمادي، انو مف تلمعلوـ إف منط ي تلوتد  تلتابس حالتار ت ق دمف حدود دولي تاردف . 
ذلػػؾ فػػي مرحلػػي ظيػػور تلحركػػي وت ػػوف نػػوتة حركتػػو مكونػػي مػػف فػػبعي دشػػماص تكونػػوف ك ػػادة لػػو و 

شق و جعليا عاومي لو، وذلؾ كمػا ، وتلتي تومذ با تفاع وتل وة حتى  تـ فتطرتو على دمتاولى
كانػػت دمشػػق عاوػػمي إفػػالمتي للمػػو  ف تلػػذ ف حكمػػوت تلشػػاـ مػػف ق ػػب، فدػػالر عػػف فػػتطرتو علػػى 
ب تػػي منػػاطق بػػالد تلشػػاـ تلتػػي تعػػرؼ بػػال ور تلممػػس وتلتػػي تعنػػي قػػدتمار دمشػػق وتاردف وفلفػػط ف 

نيػػا تنػػدمجت مػػق بعػػض تلمنػػاطق وتلوحمػػص وقنفػػر ف، وتلتػػي    ػػد  متاتيا فػػي تلوقػػت مفػػ ت ػػر وت 
 تلحادر. 

) إن النبممي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسممميما( ذكممر فتنممة تكممون بممين أىممل المشممرق : فعػػف حذتاػػي  ػػف تلتمػػاف دنػػو قػػاؿ
والمغرب  قال : فبينما ىم كذلو يَرج عمييم السفياني ممن الموادي اليمابس فمي فمور ذلمو حتمى 

  .(71)ينزل دمشق ..(
ر دنػػو فػػوؿ تإلمػػاـ تلوػػادؽ )علتػػو تلفػػالـ( عػػف تفػػـ تلفػػاتاني وجػػات عػػف ع ػػد ل  ػػف د ػػي منوػػو 

) ومما تصمن  باسممو إذا مممو كمور الشمام الَممس دمشمق وحممص فوجابو )علتو تلفػالـ( قػائالر: 
 . (72)وفمسطين واألردن وقنسرين فتوقعوا عند ذلو الفرج ...(

عالمػػي علػى قػػري  ف ت ػ ف لنػا مػػف ذلػؾ إف فػػتطرة تلفػاتاني علػى دمشػػق وب تػي تل ػػور تلممفػي ىػي
تلارج لإلماـ تلميد  )علتو تلفالـ( وقتامو، ح ث إف فتطرة تلفاتاني عل يا ومروجو منيػا بمعنػى 
تلفتطرة تلعفكر ي عل يا، وتلذ     د دف تفب و ق ليا مرحلي تاعدتد وتلتنظتـ للحركي كمػا فػتوتي، 

بوعمػاؿ عفػكر ي دوف إعػدتد  حركػي  يػذه تلمطػورة وبيػذت ت تفػاع انو مف غ ػر تلمع ػوؿ بػوف ت ػوـ
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وتمطتط مف ق، حاليا حػاؿ د  حركػي ىػدفيا تلووػوؿ إلػى تلفػلطي فػي  لػد مػا،  ػب إنيػا تعػد دعػـ 
 مف ذلؾ انيا تشمب تلفتطرة على عدة مناطق كااردف وفلفط ف وتلعرتؽ وغ رىا مف تلمناطق. 

حلػي ظيػور تلحركػي وعلتو ت وف حركي تلفاتاني ىي تامػرى من فػمي إلػى مػرحلت ف تاولػى ىػي مر 
دعػوة تإلمػػاـ تلميػػد  )علتػػو مػػق حػػاؿ تلوتلػدعوة ليػػا وتلتػػي ىػػي مرحلػي جمػػق تلعػػدد وتلعػػدة، كمػا ىػػو 

تلفػػالـ(، ولػػو قارنػػا  ػػ ف حركػػي تلفػػاتاني فػػي  مػػر تلزمػػاف وبػػ ف حكػػـ دفػػالفو مػػف  ؿ  نػػي فػػاتاف 
 . دتمار نجده  نطلق مف تلشاـ دتدار ق

ي بػالد تلشػاـ ىػو معاوتػي  ػف د ػي فػاتاف عنػدما كػاف ح ث نجػد إف دوؿ مػف شػ د تلحكػـ تامػو  فػ
 وتلتار على تلشاـ .

 
 أنصار الحركة ثانيًا: 
د  تنا إف قائدىـ مف بػالد تلشػاـ إذف    ػد دف تكػوف دنوػار حركتػو مػف بػالد تلشػاـ دتدػار،  بعد دف

لنوػػرة ، ممػػا  ػػدفعيـ  ػػدـو  فػػتما إف ىنػػاؾ عالقػػي قوتػػي  ػػ ف دىػػب تلشػػاـ وبػػ ف د ػػو فػػاتاف منػػذ تل
 تلفاتاني في  مر تلزماف على تعتبار إنو ىو تلفاتاني تلموعود. 

، ف ػػد ورد عػػف تإلمػػاـ اـ فػػتباتق تلفػػاتاني وتناوػػر حركتػػووقػػد د ػػدت تلروتتػػات إف د  ػػر قبائػػب تلشػػ
) فإذا كان ذلو َرج السفياني ... يَرج في الشمام فينقماد لمو أىمل علي )علتو تلفالـ( دنو قاؿ: 

 . (73)ن المقيمين عمى الحق يعصميم هللا من الَروج معو ...(الشام إال طوائف م
) حممين يقتممرب السممفياني مممن دمشممق ييممرب وجػػات عػػف تإلمػػاـ تلوػػادؽ )علتػػو تلفػػالـ( دنػػو قػػاؿ: 

حاكميا  وتجتم  إليو قبائل العرب  ويَرج الربيعي والجرىمي واألصيب وغيرىم من أىمل الفمتن 
 . (74)ويستولي عمى الشام ...( والشغب  فيغمب السفياني من يحاربو منيم

وتظيػػر لنػػا مػػف ىػػذه تلروتتػػي إف ىنػػاؾ فئػػات تمػػرج علػػى تلفػػاتاني وت اتلػػو مػػف دجػػب تلفػػتطرة علػػى 
تلحكـ وذلؾ في وقت ت وف فتو تلفلطي قد دنارم ع دىا ودنالت دمنيػا وزماميػا،  ػدل ب ىػري حػا ـ 

رة تلفػػاتاني علػػى م ال ػػد دمشػػق، ح ػػث إف كػػب ىػػذه تامػػور تلمجتمعػػي تجعػػب تامػػور ميتػػوة لفػػتط
 تلفلطي في دمشق وتلشاـ بوورة عامي.

وقػػػد توتلػػػت تامبػػػار وتلروتتػػػات علػػػى ذكػػػر بعػػػض تل بائػػػب وبعػػػض تلشموػػػتات تلتػػػي تفػػػاند حركػػػي 
تلفػػاتاني وت ػػوـ ب تػػادة ج وشػػو، وبط تعػػي تلحػػاؿ إف دىػػـ تل بائػػب ود  رىػػا دورتر فػػي حركتػػو ىػػي ق  لػػي 

  ػػدو مػػف ظػػاىر تلنوػػوص تلتار متػػي إف عمػػاد حركتػػو وقتاميػػا كلػػي وىػػـ دموتلػػو كمػػا دفػػلانا، إذف 
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تعتمد عل يـ فوتت مف ح ث تلعدد دو تل تادة دو مف ناحتي تو  رىـ على تل رتر تلفتافػي وتلعفػكر  
 للفاتاني  نذتؾ كما فتوتي.

فممي عمممق دمشممق ) يَممرج رجممل يقممال لممو السممفياني جػات عػػف تلرفػػوؿ دمحم )  تفػلتما( دنػػو قػػاؿ: 
 . (75)وعامة من يتبعو من كمب ...(

) إذا َرجمت السمودان طمبمت العمرب ... وعف حذتاي  ف تلتماف عف تلن ي )  تفلتما( دنو قاؿ : 
فبينما ىم كذلو إذ َرج عمييم السفياني في ستين وثبلثمائة راكب حتى يمأتي دمشمق فمبل يمأتي 

 . (76)كمب ثبلثون ألفًا فيبعث جيشًا إلى العراق ...(عميو شير حتى يبايعو من 
روج السمفياني برايمة كما ورد عف تاوبغ  ف نباتي عف تإلماـ علي )علتو تلفالـ( دنو قػاؿ:  ) َو

حمراء أميرىم رجل من بني كمب واثنا عشر ألف عنان من جيش السفياني تتوجمو إلمى المدينمة 
)...(77)  . 

ي للج ػػوش تلتػػي فػػ وجييا تلفػػاتاني إلػػى مكػػي وتلمد نػػي فدػػالر عػػف لػػذلؾ ت ػػوف كلػػي تلمػػادة تلرئتفػػت
 تلعرتؽ مف دجب تلفتطرة عل يا دو لتع ي تإلماـ تلميد  )علتو تلفالـ( ودنواره. 

دما تل   لي تل انتي تلتػي ليػا دور فػي حركػي تلفػاتاني فيػي ق  لػي غطاػاف، وذلػؾ تلػدور تمكػف تلمفػو 
ت ىػذه تل   لػي، ممػا تعنػي مشػاركي د نػات ق  لػي غطاػاف مف مالؿ  روز بعػض قػادة ج وشػو مػف د نػا

 بشكب عاـ في جتش تلفاتاني.
ح ث ورد عف تإلماـ علي )علتو تلفالـ( فػي كتػاي بع ػو إلػى معاوتػي  ػف د ػي فػاتاف ق  ػب وقعػي  

ممروج السممفياني برايممة حمممراء... ثممم يعممود إلممى مكممة فممي جمميش أميممره مممن وػػا ف جػػات فتػػو:  ) َو
   .(78)غطفان...(

عف بعض تل بائب تامرى مف جي ني وفداعي تلذ ف ليـ دور في حركي تلفاتاني فوتت مف  فدال
 . (79)ة تلج وش دو مشاركي د ناتىا ف ياناحتي قتاد

تجػب تلم ارنػي  ػ ف تلفػاتاني وبػ ف د ػو فػاتاف  ػف مػف ولو عػدنا بعجلػي تلتػار خ إلػى وػدر تإلفػالـ 
ا عالقي باامو  ف وبآؿ د ي فاتاف علػى وجػو نجد إف ىذه تل بائب كانت لي ،حري و ؿ د ي فاتاف

تلمووص وشاركت إلى جان يـ في حروبيـ دد تلمفلم ف، فبالنفبي ل   لي كلي وكمػا ذكرنػا  ناػا 
عالقتيا   ني دمتي وتزو   معاوتي مف متفوف دـ  ز د  ف معاوتي، دما بالنفبي ل   لػي غطاػاف فيػي 
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عوػػر وػػدر تإلفػػالـ، ح ػػث شػػارؾ دفرتدىػػا إلػػى  مػػف تل بائػػب تلمشػػيورة فػػي و تىػػا للمػػو  ف منػػذ
 . في  ـو تاحزتي ) معركي تلمندؽ (جاني د و فاتاف  ف حري وقر ش دد تلمفلم ف 

ح ث ورد إف جماعي مف تل يود قدموت مكي لالتاػاؽ مػق قػر ش وبعػض تل بائػب علػى حػري تلرفػوؿ 
: )  ػػػـ كانػػػت غػػػزوة تلمنػػػدؽ وىػػػي تاحػػػزتي ... يػػػاطاػػػاف جػػػات ف دمحم )  تفػػػلتما( ومنيػػػا ق  لػػػي غ

فمرجوت إلػى غطاػاف ودعػوىـ إلػى حػري رفػوؿ ل )  تفػلتما( ودم ػروىـ  إتبػاع قػر ش فػاجتمعوت 
 . (81)معيـ، ومرجت قر ش وقائدىا د و فاتاف ومرجت غطااف وقائدىا ع  ني  ف حوف ...(

ت إمػػرة وقتػػادة د ػػو فػػاتاف  ػػوـ تلمنػػدؽ ك ػػاني د  ػػر ق  لػػي فػػنالحظ ىنػػا ك ػػد إف غطاػػاف كانػػت تحػػ
شػػػاركت فػػػي تلػػػؾ تلوتقعػػػي إلػػػى جانػػػي عشػػػ رة  نػػػي فػػػلتـ وفػػػزترة فدػػػالر عػػػف  يػػػود قػػػر ش بالدرجػػػي 

 . (81)تاولى
تع د نافو فيذه تل بائب تلتي فاندت د و فػاتاف عػدو تلرفػوؿ تاوؿ فتناوػر  خفنرى ىنا إف تلتار 

حربو دد تلميد  )علتػو تلفػالـ( ودعوتػو ودنوػاره ، وىػذت ممػا  ػدؿ  تلفاتاني في  مر تلزماف في
علػػى ح ت ػػي إف تلفػػاتاني ىػػو د ػػو فػػاتاف فػػي عوػػر تلظيػػور وتلػػذ  فت دػػي علتػػو وعلػػى حركتػػو 

كمػػا فعػػب جػػده رفػػوؿ ل )  تفػػلتما( مػػف ق ػػب عنػػدما قدػػى علػػى تإلمػػاـ تلميػػد  )علتػػو تلفػػالـ( 
  و فاتاف  وجو ماص وقر ش بشكب عاـ عند فت  مكي . عنجيتي وتلطرس د

 

 : مدة ممكو لثاً ثا
تتا ػػت جمتػػق تلموػػادر ومػػف كػػال تلاػػر   ف بػػوف مػػدة ملػػؾ تلفػػاتاني وحكمػػو تكػػوف تفػػعي دشػػير   
غ ر، عدت ورود بعػض تلروتتػات تلتػي تشػ ر إلػى تف تلػؾ تلمػدة دقػب دو د  ػر مػف ذلػؾ ب ل ػب، وفػي 

شػػػير ىػػػذه تلتػػػي تملػػػؾ ف يػػػا تلفػػػاتاني إنمػػػا ىػػػي مػػػدة حكمػػػو لػػػبالد تلشػػػاـ تلح ت ػػػي إف فتػػػرة تلتفػػػعي د
تلاعلتػػي، ناىتػػؾ عػػف تلاتػػرة تلتػػي تفػػب يا وتلمتم لػػي بحركتػػو تلعفػػكر ي للفػػتطرة عل يػػا وتلتػػي حػػددتيا 

،   ػػد إف ناػػس ىػػذه تلممفػػي عشػػر ممفػػي عشػػر شػػيرتر كمػػا فػػتوتي  ح ػػار بعػػض تلروتتػػات إجمػػا ر  
رة زمنتي لتفت بال و رة اجػب تإلعػدتد لم ػب ىػذت تلعمػب تلعفػكر  تلوتفػق شيرتر   د ودف تفب يا فت

 تلذ  فتشمب تلفتطرة على بالد تلشاـ ككب  ـ تلفتطرة بعدىا على تلعرتؽ وتلحجاز . 
ل لػي نظػاـ تلحكػـ فػي دولػي  جػاتتفإننا لو جئنا إلػى د  حركػي دو  ػورة فػي تلعػالـ قػدتمار دو حػد  ار 

حتاج إلى د  ر مف ممفي عشر شيرتر مػف دجػب تإلعػدتد تلمػاد  وتلعفػكر  وتحدة فإنيا بالتو  د فت
وتلمعنػػو  وتل  ػػافي، مدػػافار إلػػى تلوقػػت تلػػذ  فػػتحتاجو ذلػػؾ تلعمػػب تلعفػػكر  مػػف تمطػػتط ودرتفػػي 
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تفػػتلـز وقػػت د  ػػر بك  ػػر مػػف ذلػػؾ تلوقػػت ىػػذت فػػي حالػػي قلػػي نظػػاـ حكػػـ فػػي دولػػي وتحػػدة فك ػػد 
 تشمب تلفتطرة على دربعي دوؿ دو د  ر.  بحركي ك  رة كحركي تلفاتاني تلتي

ة حركػػي تلفػاتاني ودىم تيػػا وفػعتيا علػػى ذلػؾ ف ػط  ػػب إف فػر مطورتيػػا تكمػف فػػي ر و  ت ػد مطػو 
جيادػ ىا وئػد ومحاولػيإنيا موجيي دد قدتي تإلماـ تلميد  )علتو تلفالـ(  ، ح ػث تعػد مػف ياوت 

 وتلتفلتـ( تلمفلم ف منيا.دشد تلاتف تلتي حذر تلرفوؿ دمحم وتائمي ) عل يـ تلوالة 
إذف   ػػد ودف تحتػػاج ىػػذه تلحركػػي مػػف  دتتػػي ظيورىػػا إلػػى دف تػػتـ ليػػا تلفػػتطرة وقػػت طو ػػب لػػدعوة  

قناعيـ  يا وب ائدىا تلفاتاني وباكره تلمحرؾ ليا،  ـ بعد دف  تـ لو ذلؾ ت وـ  تانوار وتلمؤ د ف وت 
 ر د دف تفتطر عل يا وبط تعي تلحاؿ  بمرحلي تلعمب تلعفكر  لتفتطر على تلمناطق تلمع ني تلتي

 فيذه تلمرتحب تحتاج إلى وقت طو ب نف تار لل تاـ  يا. 
تن فـ إلػى  ال ػي تتجاىػات تنوػي فػي تحد ػد تلاتػرة تلزمنتػي لملػؾ دنيا  عدنا إلى تلروتتات نجدولو 

 تلفاتاني.
لبػػاقر )علتػػو : ت ػػرر إف مػػدة حكمػػو ىػػي تفػػعي دشػػير ف ػػط، ح ػػث ورد عػػف تإلمػػاـ تاالتجمماه األول 

نما فتنتمو تلفالـ( دنو قاؿ:  ) وكفى بالسفياني نقمة لكم من عدوكم وىو من العبلمات لكم ... وا 
  .(82)حمل امرأة تسعة أشير وال يجوزىا إن شاء هللا تعالى (

)إذا اسمممتولى السممفياني عممممى الكمممور وجػػات دتدػػار عػػف تإلمػػػاـ تلوػػادؽ )علتػػو تلفػػػالـ( دنػػو قػػاؿ: 
 . (83)ة اشير (الَمس فعدوا لو تسع

)اتقمموا هللا وكػػذلؾ ورد عػػف دمحم  ػػف مفػػلـ عػػف تإلمػػاـ د ػػي جعاػػر تلبػػاقر )علتػػو تلفػػالـ( دنػػو قػػاؿ: 
نمما فتنتمو حممل اممرأة تسمعة  واستعينوا عمى ما أنتم عميمو بمالورع واالجتيماد فمي طاعمة هللا... وا 

 . (84)أشير وال يجوزىا إنشاء هللا...(
تػػرة ىػػي فتػػرة مل ػػو وفػػتطرتو علػػى بػػالد تلشػػاـ وحكميػػا ف ػػط ف تدػػ  مػػف ىػػذه تلروتتػػات إف ىػػذه تلا

مفػػت ناة منيػػا مػػدة تلعمػػب تلعفػػكر  تلػػذ  تفػػتلرقو ذلػػؾ تامػػر  ػػدل ب إشػػارة تلروتتػػات وػػرتحي  لاػػظ 
تملؾ تلفاتاني دو إذت تفتولى على تل ور تلممفي فعدوت لو تفعي دشير وىكذت، وذلؾ مف ح ث إف 

 مدة تلفتطرة وتلحكـ تلح ت ي شيت  مر . مدة تفتتالته على بالد تلشاـ شيت و 
دما ت تجاه تل اني مف تلروتتات جػات لتحػدد مػدة ملػؾ تلفػاتاني  تفػعي دشػير باإلدػافي إلػى تحد ػد 

 فترة تلعمب تلعفكر  تلتي تفب يا وتلتي تكوف مجموعيا معار ممفي عشر شيرتر.

                                                 
  141ص 51بحار تانوتر ج - 81
  151ص 51بحار تانوتر ج - 83
 311غ بي تلنعماني ص - 84



السمممفياني ممممن المحتممموم ) فعػػف عتفػػػى  ػػف دعػػػ ف عػػػف تإلمػػاـ تلوػػػادؽ )علتػػػو تلفػػالـ( دنػػػو قػػاؿ: 
روجو في رجب ومن أول َروجو إلى آَره َمسمة عشمر شميرًا سمتة أشمير يقاتمل فييما فمإذا  َو

 . (85)ممو الكور الَمس ممو تسعة أشير ولم يزد عمييا يومًا واحدًا (
) من أول َروجو إلى آَره َمسة عشر شميرًا وجات دتدار عف تإلماـ تلوادؽ )علتو تلفالـ( : 

 . (86)م يممو تسعة أشير ال يزيد يومًا  إذا كان ذلو فإلينا ...(يقاتل فييا ث
ودم ػػرتر  ت ػػ ف لنػػا مػػف مػػالؿ مػػا ت ػػدـ إف مػػدة ملػػؾ تلفػػاتاني علػػى بػػالد تلشػػاـ ت ػػوف تفػػعي دشػػير 
تفب يا فترة تاعماؿ تلعفكر ي تلتي ت وـ  يا للفتطرة على تلمنط ي وتلتي ت وف مدتيا فتي دشػير، 

لعمػػػػب فتػػػػرة لظيػػػػور تلحركػػػػي ككػػػػب وت عػػػػدتدىا بوػػػػورة عامػػػػي ق ػػػػب تل تػػػػاـ با وتلتػػػػي    ػػػػد دف تفػػػػب يا
،   ػػد تنػو مػػف تلممكػػف جػدتر دف ت ػػوف ىػذه تلاتػػرة تلزمنتػػي مادػعي ل ػػانوف تل ػدتت مػػف ح ػػث تلعفػكر  

 إنيا تز د دو تن ص بحفي تلظروؼ تلتي توت  يا .
 

 )عميو السبلم(السفياني وعداءه ألىل البيت 
ولتات تلشتطاف وحزبو تلذ ف تعػادوف تإلمػاـ تلميػد  )علتػو تلفػالـ( وحزبػو د ـإف تلفاتاني وحزبو ى

وىـ دولتات تلرحمف عز وجب، وىذتف ىما طرفا تلمعادلي تلباق  ف ما دتـ إ لتس قائمػار وناوػبار نافػو 
 دتعتار للدالؿ وتإللحاد وتل ار باى تعالى.

)علتػػو تلفػػالـ( ووػػاحي دعوتػػو  وممػػا   ت  ػػب تلشػػؾ دف ت ػػد تلفػػاتاني فػػي وجػػو تإلمػػاـ تلميػػد 
تلفػػ د تلتمػػاني وتكػػّف ليػػـ تلعػػدتت تلػػذ  ىػػو تمتػػدتد للعػػدتت تامػػو  تل ػػدتـ تلػػذ  كػػاف دجػػدتد تلفػػاتاني 
تكنونو للرفوؿ دمحم )  تفلتما(، ومما  روى في ذلؾ ما جات عف تلحكـ  ف فالـ عمف حد و عف 

ا وآل أبي سفيان بيتمين تعادينما فمي هللا قمنما صمدق هللا وقمالوا إن)تإلماـ تلوادؽ )علتو تلفػالـ(: 
كمذب هللا  قاتممل أبمو سممفيان رسمول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسممميما( وقاتمل معاويممة عممي بممن أبمي طالممب )عميممو 
السبلم( وقاتل يزيد بن معاوية الحسين بن عمي )عميمو السمبلم( والسمفياني يقاتمل القمائم )عميمو 

  .(87)(السبلم( 
وتلورتع   ف ىذ ف تل  ت ف تم ب تلورتع   ف تلم ر وتلشر وتلذ  تمتد إلػى زمػاف قتػاـ تل ػائـ )علتػو 

انيـ مػف تل وتعػد بعػوف ل تلفالـ( تلذ  فوؼ  جتث تلظلـ وتلظالم ف مف دووليـ وتوتي على  نتػ
 . تعالى
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 تفػػلتما( وتول ػػي تلنػػاس علتػػو وجمػػق تلجمػػوع ولعػػب فػػي موتقػػد د ػػو فػػاتاف تلمعادتػػي للرفػػوؿ ) 
لحربو وتل دات على دعوتو م ر شاىد على ذلؾ تلعدتت دتاـ مالفي دم ر تلمػؤمن ف )علتػو تلفػالـ( 
وتلمتم ب بموتقد معاوتي  ف د ي فاتاف تلذ  جتش تلج وش وقاد حري دروس دد علي )علتػو 

ف )علتو تلفػالـ( فوشػير مػف نػار علػى تلفالـ( في حري وا ف، دما موقد  ز د مف تإلماـ تلحف 
وتعدى تامر مػف تلعػدتت اىػب تل  ػت إلػى دتبػاعيـ وشػتعتيـ ح ػث كػاف تامو ػوف تفػومونيـ  ،علـ

 فوت تلعذتي وتلتشر د وتلحرماف وتل تب . 
ىػػذه تلح ػػائق تلتار متػػي تلوتدػػحي للعتػػاف فػػتت رر مػػرة دمػػرى فػػي عوػػرنا عوػػر تلظيػػور تلشػػر د 

تلفػالـ( وتحد ػدتر ق  ػب قتػاـ تل ػائـ ومػا بعػد قتامػو تلشػر د وتلمفػتيدؼ تاوؿ لإلماـ تلميد  )علتػو 
ف يػػا إمػػاـ تلزمػػاف )علتػػو تلفػػالـ( وبمػػا إنػػو غائػػي فػػإف وػػاحي دعوتػػو تلفػػ د تلتمػػاني فػػتكوف ىػػو 
تلمفتيدؼ مف ق ب تلفاتاني ) د و فاتاف تلعور ( وبالتالي فتحمب دتباع تلميػد  ودنوػاره جػزتتر 

مػا تحّمػب دفػالفيـ مػف عػدتت  نػو دمتػي، فالعػدتت ىػو ىػو ول ػف تاشػماص تل ػروت مف ىػذت تلعػدتت ك
 تل ر تلزماف وتلمكاف، فإذت كاف د و فاتاف حاري دىب تل  ت بالف د وتلرم  وتل وس ف د دوبحت 
تافػػلحي تل ػػـو تل نػػادؽ وتلمتاجػػرتت وتلماممػػات وىػػو دمػػر ذكرتػػو تلروتتػػات تلػػوتردة عػػف دىػػب تل  ػػت 

) يَرج السفياني وبيده ثبلثمة قصمبات ال يقمرع بيمن أحمدًا إال ممات ( وىو قػوليـ : )عل يـ تلفالـ
كػف قتػب إنفػاف بمجػرد قرعػو ب وػبي،  ػب مو  تمكف حمب ىذه تلروتتي على ظاىرىا انو   ت (88)(

تلػػػذ  تحد ػػػو تل وػػبات تل ال ػػػي تلتػػػي تت ػػوف منيػػػا تل نا ػػػب تلتػػػي  ت ناجػػارإف تلم وػػود بػػػال رع ىػػػو 
ف فػػي تاج ػػر تلنػػاس فال وػػبات تل ال ػػي ىػػي عبػػارة عػػف مػػادة تلتاج ػػر وجيػػاز و نتحػػار تفػػتمدميا تإل

  وتلتي   ت رع  يا دحد إ  مات نت جي تناجارىا.تلتاج ر وتلواعق 
وموتقػد تلفػػاتاني تلػػؾ تمكػػف تلتعػػرؼ عل يػػا عػػف طر ػق تلتعػػرؼ علػػى تحركاتػػو بعػػد فػػتطرتو علػػى 

 تلحكـ في بالد تلشاـ وتحد دتر في دمشق. 
ىنػػاؾ طوتئػػد  ب ػػوف م تمػػ ف علػػى تلحػػق و   نوػػروف تلفػػاتاني دو  ػػدملوف فتمػػا دمػػب فتػػو  دف  إ

دىػػب تلشػػاـ مػػف حػػري تإلمػػاـ تلميػػد  )علتػػو تلفػػالـ( وىػػؤ ت حتمػػار ممػػف تعػػرؼ عػػنيـ تلػػو ت اىػػب 
ف ىػػػذت تلوػػػند مػػػف تلنػػػاس    نجػػػوف مػػػف تلفػػػاتاني وفػػػتاو إذ تعمػػػب دتل  ػػػت )علػػػ يـ تلفػػػالـ( إ  

لػػى تفػػتدرتجيـ ومػػف  ػػـ تل دػػات علػػ يـ  ػػب وردت روتتػػي تؤكػػد إف تلمفػػتيدف ف ىػػـ دو د تام ػػر ع
رفوؿ ل )  تفلتما( تلذ ف  توتجػدوف فػي بػالد تلشػاـ، ف ػد ورد عػف تإلمػاـ تلبػاقر )علتػو تلفػالـ( 

د رسمول هللا )... وبعمد دَولمو دمشمق ييمرب منيما أوالفي معرض حد  و عف تلفاتاني وحركتو: 
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إلى قسطنطينية فيطمبيم ويردىم ممو الروم إليو فيضرب أعناقيم عمى الدرج الشرقي في جمام  
 . (89)دمشق فبل ينكر عميو ذلو أحد (

 ت ػػػ ف مػػػف ىػػػذه تلروتتػػػي إف ىػػػؤ ت تليػػػارب ف ىػػػـ مػػػف دو د رفػػػوؿ ل )  تفػػػلتما( د  مػػػف تلفػػػادة 
رجػاعيـ مػف ق ػب تلػروـ  رمػز إلػى وجػود عالقػي تلمتوتجدوف فػي دمشػق و  لجػوئيـ إلػى ملػؾ تلػروـ وت 

 حمتمي   ف تلفاتاني وتلرـو دو وجود موال  مشتركي   نيـ. 
 ػػػـ إف مػػػروج تلػػػؾ تلجماعػػػي مػػػف دو د رفػػػوؿ ل )  تفػػػلتما(   تملػػػوت مػػػف دمػػػر ف دمػػػا دف ت ػػػوف 

عتي إلى بػالد تلػرـو وىػذت مػا   تردػاه بعػض تلػدوؿ وىػو دمػر دعدتدىـ ك  رة إلى حد تليجرة تلجما
نشػػاىده تل ػػـو مػػف لجػػوت بعػػض تلنػػاس إلػػى تلػػدوؿ تاوربتػػي فت ػػ ليـ تلػػؾ تلػػدوؿ تػػارة وترفدػػيـ تػػارة 

 دمرى حفي تلظرؼ تلمحتطي.
وطل يـ تللجوت تلفتافي مف ملؾ تلروـ وعند معرفي تلفػاتاني  ػذلؾ ت ػـو بالمطالبػي  يػـ وتفػتجاي 

ف عملو  نبػق مػف ح ػده علػى دىػب تل  ػت )علػ يـ تلفػالـ( وىػذت مػا نلمفػو مػف طر  ػي قتلػو  طلبو، وت 
، فلػتس غائبػار عنػا نوػي ردس مق دمشق تلذ   نػي علػى ىػذت تلعػدتتإتاىـ ودربو دعناقيـ عند جا

 . ىذت تلمفجد وعتالو ونفاته فباتا )علتو تلفالـ( على تلرم  في تلحف ف
 ذت تلعدتت مف ذلؾ تلعدتت وتلح د اىب تل  ت )عل يـ تلفالـ( فيذت تلارع مف ذتؾ تاوب وى

 وقد حذر دىب تل  ت مف تلشاـ وتلب ات ف يا عنػد ظيػور تلاػتف وتل تػب، فاػي روتتػي عػف تإلمػاـ تلبػاقر
) إذا سمعتم باَتبلو أىل الشمام فيمما بيمنيم فماليرب اليمرب ممن الشمام )علتو تلفالـ( دنو قػاؿ: 
 . (90)( فإن القتل فييا والفتنة

ولو عدنا إلى روتتي قتب دو د تلرفوؿ )  تفلتما( عند جامق دمشق لوجدنا إف تلوتقق ورتت ما قػاـ 
بو تلفاتاني ىو دتفق د ني ولتس فتافي  دل ب إف تلفاتاني قاـ ب ػتليـ دمػاـ تلنػاس مػق مػا بػو مػف 

إنػػو باإلمكػػاف قػػتليـ ول ػػف لػػتس  يػػذت إرىػػاي مػػف تحد ػػو نافػػو فػػي تلمػػروج علػػى فػػلطانو وتلحػػاؿ 
 تلجير وتإلعالف. 

ومػف تلجػد ر بالػػذكر إف حركػي تلفػاتاني فػػوؼ   تمػرج عػف نطػػاؽ فتافػي تتمػاذ تلػػد ف فػتارتر ليػػا 
ودل ػػب ذلػػؾ ىػػو تفػػتعاني تلفػػاتاني بالعلمػػات ورجػػاؿ تلػػد ف ومػػف مالاػػو مػػنيـ قتلػػو ف ػػد ورد عػػف نيػػ  

 . (91)ويفنييم ويستعين بيم فمن أبى عميو قتمو () يقتل العمماء وأىل الفضل تلفاتاني: 
 .(92)) شديد الصفرة من أثمر العبمادة (: تتات بمظير تلمتع د فجات في ووػاوودظيرتو بعض تلرو 

 وىذت دل ب على تفتره بالد ف لمدتع دنواره ومؤ دتو ومف حولو. 
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وتد  منيا، وىو إف مف  دما تلروتتي تلتي دشارت إلى قتب تلعلمات وتفتعانتو بآمر ف منيـ فالمعنى
ت ػػتليـ مػػف تلعلمػػات ىػػـ ممػػف  مػػالاوه فػػي تلػػرد  دو علػػى غ ػػر مذىبػػو وقػػد تكونػػوت علػػى مػػذىي دىػػب 

 تل  ت )عل يـ تلفالـ( مف تلم تم ف في بالد تلشاـ وماوي دمشق.
وعند تواتي تاوداع تلدتملتي في بالد تلشاـ وفتطرتو على م ال د تلحكـ ف يػا ب بدػي مػف حد ػد 

إلػػى  لػػدتف دمػػرى فػػي م ػػدمتيا تلعػػرتؽ للػػرض تلفػػتطرة علتػػو انػػو علػػى علػػـ إف تلعػػرتؽ ىػػو  توجػػو 
 عاومي تإلماـ تلميد  )علتو تلفالـ( وم ر ومركز دعوتو تلمباركي.

، وتدػق تلفػتطرة علتػو علػى ردس دولوتاتػو اف تلفػاتاني غاتػي ىػـ و تكػوف وفتما  مص تلعػرتؽ فإنػ
)علتػػو تلفػػالـ( ومركػػز حركتػػو  ػػـ إف غال تػػي دىػػب  تإلمػػاـتلعػػرتؽ كمػػا دفػػلانا تكػػوف عاوػػمي دولػػي 

تلعػػرتؽ ىػػـ مػػف تلمػػوتل ف اىػػب تل  ػػت )علػػ يـ تلفػػالـ( تلػػذ ف  بلدػػيـ لبلدػػو اىػػب تل  ػػت )علتػػو 
تلفػالـ( لػذت فإنػو  جػد متنافػار إلظيػار ىػذت تلح ػد عنػد تحتاللػو تلعػرتؽ فتفػوميـ قػتالر ووػلبار وفػ تار 

) فيظيمممر ب، فعػػػف تإلمػػػاـ تلبػػػاقر )علتػػػو تلفػػػالـ( دنػػػو قػػػاؿ: وتكػػػوف ىػػػذت تامػػػر ىػػػو شػػػللو تلشػػػاغ
  .(93)السفياني ومن معو حتى ال يكون لو ىمة إال آل دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( وشيعتيم (

وتلملات للنظر إف تلروتتات تلشر اي تتحدث دتدار عف شمص  مر تفمى  ػ) وػاحي تلفػاتاني ( 
ف دمو  ، ووػػاحي تلفػػاتاني ىػػػذت عػػرتؽ تفػػ ق دمػػوؿ تلفػػاتاني تلرئتفػػيلػػو تلدو تلفػػاتاني تل ػػاني وت 

فوؼ  نتيي بو تلمطاؼ إلى تلموت في منط ي ما   ف تلعرتؽ وتلشاـ، ف د ورد عف عمػر  ػف دبػاف 
) كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني تل ل ي عف د ي ع د ل تلوادؽ )علتو تلفالـ( دنو قاؿ: 

 . (94)فة ...(قد طرح رحمو في رحبتكم بالكو 
وواحي تلفاتاني تكوف محور نشاطو دتدار بالد تلشاـ وتلعرتؽ و  تفتبعد دف تكػوف علػى طلتعػي 
جػػتش تلفػػاتاني تلرئتفػػي وتل ائػػد تاعلػػى ل وتتػػو دو بعبػػارة دمػػرى ىػػو تلمفػػؤوؿ عػػف حركػػي تلفػػاتاني 

 وظيورىا وجمق تلعدة وتلعدد وتلتنظتـ.
تكمممون الغمبمممة لقضممماعة وعممممييم رجمممل ممممن ولمممد أبمممو ) تفتمممرق النممماس والعمممرب... ففاػػػي روتتػػػي: 

سفيان... ثمم يسمتقبل السمفياني فيقاتمل بنمي ىاشمم وكمل ممن نازعمو ممن الرايمات الثبلثمة وغيرىما 
فيظير عمييم جميعًا  ثم يسير إلى الكوفة ويَمرج بنمي ىاشمم إلمى العمراق ثمم يرجم  ممن الكوفمة 

سفيان فتكون الغمبة لمو ويظيمر عممى فيموت في أدنى الشام ويستَمف رجبًل آَر من ولد أبي 
  .(95)الناس وىو السفياني (
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تفتااد مف ىذه تلروتتي إف واحي تلفاتاني فاتاني تلنفي دتدار د   رجق نفػبو إلػى د ػي فػاتاف 
وػػاحي تلفػػاتاني   تع ػػر عنػػو بالفػػاتاني  ػػب  رمػػز لػػو  لاػػظ ملػػا ر  دفوفحػػوى تلػػنص تشػػ ر إلػػى 

  ر عنو في تلروتتي بالفاتاني. متلد عف تلفاتاني تلرئتفي تلذ  ع
) إذا غمبمممت وىنػػاؾ روتتػػي دمػػرى دوردىػػا ت ػػػف حمػػاد تشػػ ر إلػػى وجػػود فػػػاتان  ف ت نػػ ف جػػات ف يػػا: 

قضاعة وظيرت عمى المغرب فأتى صاحبيم بني العباس فيدَل ابن أَتيم الكوفة م  من معو 
والشام ثم يولون عمييم فيَربيا ثم تصيبو بيا قرحة ويَرج منيا يريد الشام فييمو بين العراق 

 . (96)رجبًل من أىل بيتو فيو الذي يفعل بالناس األفاعيل ويظير أمره وىو السفياني...(
نيػا  وتلظاىر مف تلروتتي إنو  وجد ولي قرتبي   ف تلفاتاني تاوؿ دو واحي تلفاتاني وقدػاعي وت 

اني تلرئتفػػي تلػػذ  فػػ ق مػف ناحتػػي تاـ  ػػدل ب نعتػػو  ػػػ) ت ػف دمػػتيـ( وىػػذت مػػا    نط ػػق علػى تلفػػات
نيـ دموتلو مما تعني وجود فاتان  ف  .تل وؿ بوف لو ولي قرتبي ب   لي كلي وت 

 ـ إف تلفاتاني   تموت إ  بعد قتاـ تإلماـ تلميد  )علتو تلفالـ( وت وف نيا تو وقتلػو علػى  ػده  
ي ( مػا  ػ ف   نما تلروتتي تلفاب ي تتحدث عف مػوت رجػب مػف  ؿ د ػي فػاتاف دو ) وػاحي تلفػاتان

 تل وفي وتلشاـ ل رحي تو بو مـ تعني إف 
تلم وػػود بػػو ىػػو شػػمص  مػػر غ ػػر تلفػػاتاني تلرئتفػػي تلػػذ  تكػػوف د  ػػر قػػوة وعناػػار ودموتػػي مػػف 
نو تاعب  يـ تافاع ػب   شػمص  مػر تلػذ  تفػ ر علػى ناػس  تاوؿ انو ىو مف وعد تلناس بو وت 

 . تلحاؿ بالنفبي للفاتاني مما علتومنيجو تلدمو  تلعن د ول ف بشكب دمد وطوة 
) في زمان السفياني الثاني تكون اليمدة حتمى يظمن كمل قموم إنمو قمد وكذلؾ ورد عف ترطوة قاؿ: 

  .(97)َرب ما يمييم..(
 

مما ت د دلتالر  مر علي وجود فاتان  ف، وجات فػي روتتػي عػف تإلمػاـ تلوػادؽ )علتػو تلفػالـ( دنػو 
هللا قمط ولمم يمرت مكمة وال المدينمة قمط يقمول يمارب  ) السمفياني أحممر أشمقر أزرق لمم يعبمدقاؿ: 

  .(98)ثأري والنار يارب ثأري والنار (
ولعب تلفاتاني تل اني  ناد    ور واحبو ) واحي تلفاتاني ( تلذ  تموت كما دفلانا مما  جعلو 
ملتادار ل تلو فتطالي   وره، وىذت دمر عرؼ عف جػده د ػي فػاتاف تلػذ  نػادى   ػور قتلػى  ػدر مػف 

مشرك ف وجتش تلج وش ل تاؿ تلمفلم ف فكانت وتقعي دحد تلتي مادػيا د ػو فػاتاف  ػورتر لمػا حػب تل
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 يػػـ  ػػوـ  ػػدر ودق ػػب عنػػد نياتػػي تلمعركػػي رتفعػػار وػػوتو بمفػػمق مػػف تلرفػػوؿ )  تفػػلتما( ودوػػحابو 
ن الحرب سجال ( منادتار   . (99)) يومًا بيوم إن األيام دول وا 

دف تكػػوف فػػي رفػػق تلفػػاتاني شػػعار تل ػػور ومنادتتػػو بػػو مػػف بػػاي تلم ا لػػي للشػػعار تلػػذ   و  تفػػتبعد
 ناد  بو تإلماـ تلميد  )علتو تلفالـ( ودوحابو للمطالبي   ور تإلماـ تلحف ف )علتو تلفالـ( وىو 

 شعار ) تال ارتت تلحف ف (.
وتتػات إف ىػذت تلجػتش عنػد دما ما  تعلق باحتالؿ جتش تلفاتاني للعرتؽ فالػذ    ػدو مػف فػتاؽ تلر 

دمولػو إلػػى تلعػػرتؽ  توجػػو إلػػى تلػػزورتت ) بلػػدتد( بلتػي تلفػػتطرة عل يػػا ومػػف ىنػػاؾ  تجػػو إلػػى تل وفػػي 
ومػػف  ػػـ إلػػى غ رىػػا مػػف تلمنػػاطق تامػػرى، وىػػذت تامػػر ط تعػػي اف بلػػدتد ىػػي عاوػػمي تلعػػرتؽ 

تلعرتؽ، وفي فتطرة جتش  لتوتجد مركز تلحكـ وتل تادة ف يا فإف تلفتطرة عل يا تعني تلفتطرة على
تلفػػاتاني عل يػػا ت ػػوض تلحكػػـ تلمتم ػػب بحكومػػي  نػػي تلعبػػاس، وتل دػػات علػػى ىػػذه تلحكومػػي تعنػػي 

 .رتؽ رفمتار للفاتاني بعد تحتاللومدوع تلع
) فبينمما ىمم كمذلو فمي سمتين وثبلثمائمة فاي روتتي عػف حذتاػي عػف تلن ػي )  تفػلتما( دنػو قػاؿ: 

من كمب ثبلثون ألفًا فيبعث جيشمًا إلمى  حتى يأتي دمشق فبل يأتي عميو شير حتى يبايعوراكب 
 . (100)العراق فيقتل بالزوراء مائة ألف وينحدر إلى الكوفة فينيبونيا..(

وتلظاىر إف فػرعي تحػتالؿ جػتش تلفػاتاني لبلػدتد وفػيولي توجيػو إل يػا تعػود إلػى دػعد حكومػي 
فتما   نيـ مما  جعليا عاجزة عف موتجيي جتش تلفاتاني وما  ؼتامتال ني تلعباس  نذتؾ نت جي 

تواحي ذلؾ مف فودى وتناالت في تلودق تامني مما  تت  للفػاتاني فػرعي ت ن دػاض علػى 
)علتو تلفالـ( عندما فػولو تع ػوي  ػف تلفػرتج:  تلعرتؽ وتحتاللو، وىذت ما ورح بو تإلماـ تلوادؽ

ولممد العبمماس ووىممي سمممطانيم وطممم  فممييم مممن لممم يكممن ) متممى فممرج شمميعتكم قممال: إذا اَتمممف 
 . (101)يطم ...(

 ػػـ   ننفػػى إف جػػتش تلفػػاتاني تكػػوف دمولػػو مػػف تارتدػػي تلفػػور ي تلمحاذتػػي ارض تلعػػرتؽ فػػي 
 ليـ لميمػػي تلووػػوؿ إلػػى يتلمنط ػي تللربتػػي تلتػػي   تفػػتبعد تعػػاوف قادتيػػا مػػق جػػتش تلفػػاتاني وتفػػ

وؼ ت اػػػوف مػػػق تلفػػػاتاني  ػػػب قفػػػـ مػػػنيـ دمػػػا تل فػػػـ تيمػػػر فػػػجمػػػتعيـ بلػػػدتد، وىػػػذت   تعنػػػي إف 
فتكونوف وتقع ف تحت دلط ىؤ ت ولتس لد يـ حوؿ و  قوة و  تفتطتعوف لجتش تلفػاتاني ردعػار 

 و  امره دفعار. 
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وعند دموؿ جتش تلفاتاني إلى بلدتد فإنو فوؼ  مربيا وتفوـ دىليا قػتالر وتفػت ت  تلمد نػي  ال ػي 
) ويعم العراق تلوادؽ )علتو تلفالـ( متحد ار عما  جر  في تلؾ تا نات دنو قاؿ:  دتاـ فعف تإلماـ

َوو شديد ال يكون معو قرار ويق  الموت الذري  بعد أن يدَل جيشو إلى بغداد فيبيحيا ثبلثة 
أيام ويقتل ممن أىميما سمتين ألفمًا ويقتمل سمبعين ويَمرب دورىما ثمم يقميم بيما ثمماني عشمرة ليممة 

 . (102)يا ويكون اسمم مكان فييا الكرخ (فيقسم أموال
وىذت دل ب على قفػوة تلفػاتاني وشػدتو مػق تلمػوتل ف اىػب تل  ػت، وىػو  ػذلؾ تشػابو دجػدتده مػف  ؿ 
د ػػي فػػاتاف فلػػتس بع ػػد عػػف تاذىػػاف مػػا فعلتػػو ىنػػد زوجػػي د ػػي فػػاتاف مػػق حمػػزة  ػػف ع ػػد تلمطلػػي 

 وتم  ليا  ج مانو تلطاىر تلشر د .
  ت )عل يـ تلفالـ( على دمار بلدتد وما تالقتو مف ىوتف بعد غدارة تلعػتش وقد د د دئمي دىب تل

) تكممون وفػػعي تلحػػاؿ وحػػذروت مػػف ملبػػي تلب ػػات ف يػػا لمػػا فتوػػ  يا مػػف بػػالت ف ػػد جػػات فػػي ذكرىػػا: 
الزوراء محل عذاب هللا وغضبو وتَربيما الفمتن وتتركيما جمماء فالويمل ليما ولممن بيما كمل الويمل 

يمات المغمرب وممن يجممب فمي الجزيمرة وممن الرايمات التمي تسمير إلييما ممن من الرايات الصفر ورا
قريب ومن بعيد وهللا لينزلن بيما ممن صمنوو العمذاب مما ال عمين رأت وال أذن سممعت بمثممو وال 
يكون طوفان أىميا إال بالسيف فالويل لمن اتَذىا سكنًا فإن المقميم بيما يبقمى لشمقائو والَمارج 

إن بغداد لتعمر في بعض األوقات حتى إن الرائي يقمول ىمذه ىمي المدنيا منيا برحمة هللا  فوهللا 
ن ولدانيا ىم الولدان وليظمنن إن  ن بناتيا ىن الحور العين وا  ن دورىا وقصورىا ىي الجنة وا  وا 
هللا لم يقسم الرزق إال بيا وليظيرن بيا من االفتراء عمى هللا ورسولو والحكم بغير كتابمو وممن 

تيان الفجور وأكل السحت وسفو الدماء ما ال يكون في المدنيا شيادات الزور وشرب  الَمور وا 
كميمما إال دونممو ثممم يَربيمما هللا بتمممو الفممتن وتمممو الرايممات حتممى يمممر المممار فيقممول ىمما ىنمما كانممت 

 . (103)الزوراء (
ودشػػارت تلروتتػػي إلػػى حالػػي تلمػػوؼ تلتػػي تشػػمب تلعػػرتؽ عمومػػار وبلػػدتد موووػػار وتلتو  ػػد علػػى إف 

موتدػػق ف يػػا تل ػػرخ و  غرتبػػي فػػي ذلػػؾ اف تل ػػرخ    توتجػػد ف يػػا تل   ػػر مػػف تلشػػتعي علػػى دفػػلـ تل
 عكس تلروافي تلتي تفكنيا غال تي تلشتعي وتلتي ت وف ىدفار للفاتاني وجتشو. 
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أيمن منزلمو ببغمداد )فذكر دحمػد  ػف زكر ػا عػف تلردػا )علتػو تلفػالـ( تلػذ  فػوؿ ت ػف زكر ػا قػائالر: 
إنممو أسمممم موضمم  وال بممد مممن فتنممة صممماء صمميمم يسممقط فييمما كممل وليجممة  قمممت الكممرخ قممال أممما

  .(104)(وبطانة...
) يمدَل مدينمة المزوراء فكمم ممن قتيمل : وفي رواية أَرت حول دَول جيش السفياني إلى بغمداد

 . (105)وقتيمة ومال منتيب رحم هللا من آوت نساء بني ىاشم يومئذ وىن حرمتي...(
نتيػػاؾ تلحرمػػات، دمػػا تل وفػػي فتكػػوف ىػػـ تلفػػاتاني تلووػػوؿ إل يػػا ممػػا  ػػدؿ علػػى تل تػػب تلوحشػػي وت

وتوػب  شػػللو تلشػػاغب ىػػو تحتالليػػا ف بعػػث جتشػػار إلػى تل وفػػي وعػػدتيـ فػػبعوف دلاػػا فتوػػ  وف دىػػب 
تل وفػػي قػػػتالر وفػػػ تار وفػػػي روتتػػػي إف عػػػددىـ مئػػػي و ال ػػػوف دلػػػد م اتػػػب و نػػػتي  ىػػػذت تلجػػػتش تلجػػػرتر 

يت إ  دمػػره و يلػػؾ تلحػػرث وتلنفػػب و   ب ػػى   ػػت إ  دملػػو فتافػػي تارض تلمحروقػػي فػػال تمػػر بشػػ
) وهللا ال يزالمون حتمى ال مف ظلميـ شػيت ف ػد جػات عػف دم ػر تلمػؤمن ف )علتػو تلفػالـ( دنػو قػاؿ: 

يدعوا محرممًا إال اسمتحموه وال عقمدًا إال أحمموه حتمى ال يبقمى بيمت ممدر وال وبمر إال دَممو ظمميمم 
 . (106)و يبكي لدينو وباو يبكي لدنياه (ايان بوينابو سوء رعييم حتى يقوم باك

مما تعني إف فتني تلفاتاني ىي مف تلاتف تلعامي تلتي تعػـ بالئيػا وتشػمب تل ػر وتلاػاجر وذلػؾ اف 
تلج ػػػوش تلمحتلػػػي عػػػادة مػػػا  رتفػػػق دموليػػػا إلػػػى تل لػػػد تلمحتػػػب تدػػػطرتي تاودػػػاع وف ػػػدتف تامػػػف 

 تاعماؿ مف ق ب دعاؼ تلناوس.وزعزعي تلنظاـ مما تشجق على تل تاـ بم ب تلؾ 
) يبعمث مئمة وثبلثمون ألفمًا إلمى رو  عف دم ػر تلمػؤمن ف )علتػو تلفػالـ( دنػو قػاؿ عػف تلفػاتاني : 

الكوفة وينزل الروحاء والفماروق فيسمير منيما سمتون ألفما حتمى ينزلموا الكوفمة موضم  قبمر ىمود 
لو الكاىن الساحر فيَرج من  بالنَيمة فييجمون إلييم يوم الزينة وأمير الناس جبار عنيد يقال

مدينة الزوراء إلييم أمير في َمسة أالو من الكينة ويقتمل عممى جسمرىا سمبعين ألفمًا يتحمامى 
 . (107)الناس من الفرات ثبلثة أيام من الدماء ونتن األجساد ...(

وفممة ) ... ويبعممث السممفياني جيشممًا إلممى الكتلروتتػػي تل انتػػي عػػف تإلمػػاـ تلبػػاقر )علتػػو تلفػػالـ( قػػاؿ: 
  .(108)وعدتيم سبعون ألفًا فيصيبون من أىل الكوفة قتبًل وصمبًا وسبيًا ...(

و  دو إف جتش تلفاتاني ىذت  تدرج في تحتالؿ تلمناطق تلوتقعػي مػا  ػ ف تل وفػي وبلػدتد ) تلػزورتت( 
محاو ر تلفتطرة على تلطر ق تلوتوب   ف تلمػد نت ف لتػوم ف ىػذت تلطر ػق وللحاػا  علػى جتشػو مػف 
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وـ مباغت مف تلملد مق فلوكو طر ق  تتبق فتو مجار  تانيار ومػا  تػوفر علػى جوتن يػا د  ىج
 مف درتدي مزروعي تلتي توفر لجتشو تلمئوني .

وىػػذت تلتاػػاوت  ػػ ف دعػػدتد تلجػػتش تلمتوجػػو إلػػى تل وفػػي مػػرده إلػػى دف تلجػػتش تاوػػلي تلمرفػػب إل يػػا 
تمشػتط تلمنػاطق تلمحػاددة لل وفػي  إطػار ف قطعات مف ىػذت تلجػتش وفػيدىو مئي و ال وف دلاار إ  

وتوم نيػػا تناػػرد عػػف ىػػذت تلجػػتش فتكػػوف عػػدد تلجػػتش تلمتب ػػي منيػػا فػػبعوف دلػػد م اتػػب وىػػي دوؿ 
 تل طعات تلدتملي إلى تل وفي للرض تحتالليا . 

وعنػػد دمػػوؿ جػػتش تلفػػاتاني إلػػى تل وفػػي تفػػ  يا  ال ػػي دتػػاـ وت تػػب مػػف دىليػػا فػػتوف دلاػػار علػػى دقػػب 
كث ف يا  مانتي عشر ل لي  ذ ق دىليػا ف يػا تامػر ف، و  تكػوف لػو ىػـ إ   ؿ دمحم )وػلى ت د ر وتم

 علتو و لو وفلـ تفلتما( وشتعتيـ. ل
) كممأني بممو قممد نعممق بالشممام وقػد ووػػد دم ػػر تلمػػؤمن ف )علتػػو تلفػػالـ( مػػا تاعلػػو تلفػػاتاني ب ولػػو: 

األرض بمالرؤوس وقمد  وفحص برايتو في ضواحي كوفان فعطف عمييا عطف الضمروس وفمرش
فغرت فاغرتو وثقمت فمي األرض وطئتمو بعيمد الجولمة عظميم الصمولة وهللا ليشمردنكم فمي أطمراو 

 . (109)األرض حتى ال يبقى منكم إال القميل كالكحل في العين (
وىذه فني مػف كػاف ق لػو مػف  بائػو ودجػدتده فػي تعػامليـ مػق دىػب تل  ػت )علػ يـ تلفػالـ( وشػتعتيـ، 

) وأيمم هللا لتجمولن بنمي أميمة تلمؤمن ف )علتػو تلفػالـ( إلػى ىػذت تلمعنػى فػي قولػو:  وقد دشار دم ر
أربا سوء لكم بعدي كالناب الضروس تغط بغييما وتَمبط بيمدىا وتضمرب برجميما وتمنم  درىما وال 
يزالون بكم حتى ال يتركوا في مصركم إال تابعًا ليمم وال يمزال ببلءىمم بكمم حتمى ال يكمون انتصمار 

ذا توارت عنو شتمو ...( أحدكم منيم  . (110)إال مثل انتصار العبد من ربو إذا رآه أطاعو وا 
تلم وود بانتوار تلع د مػف ربػو لػتس تلم وػود مػف ربػو ىػو ل  ػب فػ ده ومال ػو كػوف ت ػاؿ ري و 

د  مال يا، وىو وتقق تلحاؿ في تعامب تلعرتق  ف مػق  نػي دمتػي قػدتمار وىػذت مػا  تإل بري  دوتافرة 
 .ند دموؿ جتش تلفاتاني إلى تلعرتؽعلو عف ت رر ف

تل ػي تلرجػػاؿ وجوىيػا فػػي ظػب ىػػذه تلظػػروؼ دف وقػد حػػث دئمػي دىػػب تل  ػت )علػػ يـ تلفػالـ( علػػى 
) قمممت ألبممي عبممد هللا )عميممو حااظػػار علػػى حتػػاتيـ وح نػػار لػػدمائيـ فاػػي روتتػػي تلحدػػرمي دنػػو قػػاؿ: 

 . (111)وىيا منو ...(السبلم( كيف نصن  إذا َرج السفياني قال تغيب الرجال وج
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و  تكتاي تلفاتاني ب تب تلرجاؿ بعد دمولو تل وفي  ب ت وـ بف ي تلنفات ف د جات عف علػي )علتػو 
ال يكشممف عنيمما قنمماع حتممى يوضممعن فممي المحامممل ) يسممبي مممن الكوفممة ألممف بكممر تلفػػالـ( قولػػو: 

 . (112)ويذىب بين إلى الثوية وىي الغرية ...(
 . (113)تي تليدى ) جتش تلتماني ( لتفتن ذوىف مف جتش تلفاتاني إلى دف  تت  ل تعالى ليف رت

وتػػذكر تلموػػادر تحػػتالؿ دجػػزتت دمػػرى مػػف تلعػػرتؽ فدػػالر عػػف تل وفػػي وبلػػدتد منيػػا وتفػػط وتلبوػػرة 
تػي إف لػـ ن ػب وع رقوؼ وبا ب وغ رىا مف تلمناطق مما تعني فتطرتو علػى معظػـ تارتدػي تلعرتق

 .كليا وىتمنتو عل يا
) يركب األرض تسعة أشير إلماـ تلوادؽ )علتو تلفالـ(  تحدث ف يا عف تلفاتاني: فاي روتتي ل

 . (114)يسوم الناس فييا سوء العذاب فويل لمصر وويل لمزوراء وويل لمكوفة وواسط (
تلمػدف، كمػا  ذهولعب ذلؾ متوتي مف وجػود شػتعي ومػوتل ف ك ػر اىػب تل  ػت )علػ يـ تلفػالـ( فػي ىػ

للم اومػػي فػي كلتػػا تلمػػد نت ف ت ػد فػػي وجػػو جػتش تلفػػاتاني وتحػػاوؿ  تنػو مػػف تلممكػػف وجػود ج ػػوي
 ود ىجومو عل يا ف نزؿ  يا عند ذلؾ ن متو وشره.

دمػػا دفػػال ي ووفػػائب تلفػػاتاني تلتػػي تفػػتمدميا فػػي وػػي غدػػبو علػػى تلنػػاس فك  ػػرة ح ػػث ت ػػـو 
قتلو ف د ورد عف بال تب على ت فـ وتليوتي فمف شابو تفمو تحد دفمات دىب تل  ت )عل يـ تلفالـ( 

) لم يزل السفياني يقتمل ممن اسممو دمحم وعممي والحسمن والحسمين علي )علتو تلفالـ( دنو قاؿ : 
ديجممة وسممكينة ورقيممة حنقممًا وغيضممًا آلل دمحم ) عمممييم وجعفممر وموسممى وفاطمممة وزينممب ومممريم َو

 . (115)( (السبلم
جده تلملعوف  ز د بشػيدتت كػربالت و  تكتاي بال تب ف ط  ب  ّتبق دفلوي تلم لى بعد تل تب كما فعب 

ذ الرجل فتقط  يداه ورجمبله ويصممب ف د جات عف تإلماـ تلوادؽ )علتو تلفالـ( دنو قاؿ:  ) ليَؤ
م وْا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيمْأتمك م عمى جذوع النَل وينشر بالمنشار ثم ال يعدو ذنب نفسو   َ ْبت ْم َأن َتْد َأْم َحسم

َمْوْا  ََ يَن  يَن آَمن وْا َمَعمو  مََّثل  الَّذم ول  َوالَّذم س  وَل الرَّ رَّاء َوز ْلزمل وْا َحتَّى َيق  م  اْلَبْأَساء َوالضَّ ْتي  ممن َقْبممك م مَّسَّ
يٌب   . (116)(َمَتى َنْصر  ل م َأال إمنَّ َنْصَر ل م َقرم

 . (117)(يق بغير ذنب فيسقط جنينياويبقر بطن امرأة حبمى في الطر ): وفي روتتي دمرى 
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وغ رىػػا ك  ػػر مػػف ىػػذه تلروتتػػات تلتػػي تركناىػػا مرتعػػاة لالمتوػػار، ولػػو إف دحػػدتر قػػرد ىػػذه تاحاد ػػث 
لمػػا تفػػتطاع دف  توػػور ىػػذت تلمنظػػر إ  إننػػا فػػي ىػػذت تلزمػػاف وتحد ػػدتر فػػي تلعػػرتؽ  تلوقػػتق ػػب ىػػذت 

مف دف ت ـو شيد جمتق مف كاف ىناؾ م ب ىذه تافعاؿ مرترتر وت رترتر وتلشوتىد ك  رة، فال تفتلرتي 
 تلفاتاني بالباقي عند دمولو تلعرتؽ وتجتتاح جتشو لو. 
ف ػػػد ورد عػػػف تلوػػػادؽ )علتػػػو  بػػػاع  ؿ دمحموكػػذلؾ ت ػػػـو تلفػػػاتاني  إعطػػػات تلمػػػاؿ فػػػي فػػػ  ب قتػػػب دت

) كممأني بالسممفياني أو بصمماحب السممفياني قممد طممرح رحمممو فممي رحبممتكم بالكوفممة : نػػو قػػاؿتلفػػالـ( د
عة عممي فممو ألمف درىمم فيثمب الجمار عممى جماره ويقمول ىمذا فينادي مناديمو ممن جماء بمرأس شمي

مممنيم فيضممرب عنقممو ويأَممذ ألممف درىممم أممما إن إمممارتكم يومئممذ ال تكممون إال ألوالد البغايمما وكممأني 
أنظر إلى صاحب البرقم  قممت وممن صماحب البرقم  فقمال رجمل ممنكم يقمول بقمولكم يممبس البرقم  

 . (118)رجبًل أما إنو ال يكون إال ابن بغي (فيحوشكم فيعرفكم وال تعرفونو فيغمزكم رجبًل 
وىػػذت دمػػر ط تعػػي ح ػػث وػػرنا نشػػيد ىػػذت تامػػر فػػي دتامنػػا ف تػػاجر  ػػدـ تلنػػاس م ا ػػب حانػػي مػػف 
تلػػدنان ر، وتوجػػد إشػػارة فػػي تلروتتػػي إلػػى دف تلم وػػود بشػػتعي علػػي ىػػـ دتبػػاع دعػػوة تإلمػػاـ تلميػػد  

بوػورة عامػي اننػا كمػا نعلػـ إف تل وفػي دغلػي )علتو تلفالـ( وتلف د تلتماني و  ت ود  يـ تلشػتعي 
فكانيا إذت لـ ن ب كليـ مف تلشتعي فك د تفت تـ ذلؾ إ  دف تكػوف تلم وػود دنوػار تإلمػاـ تلػذ ف 
تطلػػ يـ تلفػػػاتاني بوػػػورة ماوػػي وت   فػػػإف بػػػاقي تلشػػػتعي فػػي متنػػػاوؿ  ػػػده وتحػػت ناظر ػػػي فػػػي كػػػب 

 تل وفي . 
رتؽ ممف وتفق ىوتىـ ىػوته  ػب وحتػى مػف دتمػب تلوفػط وىذت  دؿ على دف لو مؤ د ف مف دتمب تلع

تلشػػتعي ومػػف تحفػػي علػػى مػػذىي تلتشػػتق وىػػو مػػنيـ  ػػرتت  لحػػا  قػػوؿ تلوػػادؽ )علتػػو تلفػػالـ(: 
وىذت تلرجب فوؼ   تػق د نػو ودػم ره ودىلػو اجػب حانػي مػف تلمػاؿ عػف  رجل منكم يقول بقولكم()

ق تلطػي وجيػو حتػى    تعػرؼ تلنػاس طر ق كشايـ للعدتت وتعر ايـ بػو، وىػو د  وػاحي تل رقػ
 تعرفونو ول نو تدق تل رقق ل ماي شمو تو.ىـ علتو انو مف   نيـ و 

دما تلحجاز فإف تلفاتاني  وجػو قفػمار مػف جتشػو إلتػو وتحد ػدتر إلػى تلمد نػي بلتػي تحتالليػا، بعػد دف 
ج السمفياني يبعمث ) إذا َمر ت وـ باحتالؿ تلعرتؽ ف د ورد عف تإلماـ تلوادؽ )علتو تلفػالـ( قػاؿ: 
  .(119)جيشًا إلينا وجيشًا إليكم فإذا كان ذلو فأتونا عمى كل صعب وذلول (

وتاعػػب فػػي تلمد نػػي تلمنػػورة مػػا فعػػب فػػي تل وفػػي، ح ػػث تكتػػي إلػػى قائػػد جتشػػو تلػػذ  تحتػػب تل وفػػي 
بػػالتحرؾ إلػػى تلحجػػاز ف ػػتـ تفػػ  ر تلجػػتش إلػػى تلمد نػػي، فتدػػق تلفػػ د فػػي قػػر ش وت تػػب تلرجػػاؿ 
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ف و ب ػػر تلبطػػوف وت تػػب فػػي ىػػذه تلمجػػزرة شموػػ ف مػػف قػػر ش رجػػب ودمتػػو وتوػػلباف علػػى وتلولػػدت
 باي مفجد تلمد ني.

)يكتممب السممفياني إلممى الممذي دَممل الكوفممة بَيمممو وبعممد أن يعركيمما عممرو األديممم يممأمره ف ػػد ورد: 
بالسمير إلممى الحجمماز فيسمير إلممى المدينممة فيضمم  السميف فممي قممريش فيقتمل مممنيم ومممن األنصممار 

ئممة رجممل ويبقممر البطممون ويقتممل الولممدان ويقتممل أَمموين مممن قممريش رجممل وأَتممو يقممال ليممما أربعما
 . (120)فاطمة ودمحم ويصمبيما عمى باب مسجد المدينة (

وىػػذت  ػػدؿ علػػى دػػعد فػػتطرة تلحكومػػي علتػػو وتشػػتت دمػػرىـ وتاػػرؽ كلمػػتيـ نت جػػي تلمناففػػي علػػى 
 تلحكـ مما تفيب على جتش تلفاتاني دموؿ تلحجاز .

، ممػا تعنػي دمتػي و نػزؿ دترتر احػد  نػي دمتػي في ت نا عشر دلد رجب عل يـ رجب مػف  نػي ف دمليا
ف ف ممػا وجود دفر دموتي في تلمد ني وقد تكػوف ىنػاؾ تعػاوف مشػترؾ ولػو بشػكب محػدود  ػ ف تلطػر 

ممروج السممفياني برايممة حمممراء وشػػتعتيـ وتل ػػبض علػػ يـ ف ػػد ورد:  تفػػيب عملتػػي تتبػػق  ؿ دمحم ) َو
من كمب واثنا عشر ألف عنان من َيل السفياني متوجيًا إلى مكة والمدينة أميرىما أميرىا رجل 

أحد من بني أمية يقال لو َزيمة أطمس العين الشمال عمى عينو طرفة يميل بالدنيا فبل ترد لو 
راية حتى ينزل المدينة فيجم  رجااًل ونساء من آل دمحم فيحبسيم في دار في المدينمة يقمال ليما 

  .(121)لحسن األموي ..(دار أبي ا
كما فعلوت بال وفي، حتى إف نارتر مف فدما ما ت وـ بو جتش تلفاتاني مف دعماؿ تمر ي وقتب ونيي 

 نػػي ىاشػػـ ممػػف تفػػكف تلمد نػػي تدػػ ق  يػػـ تلحػػاؿ حتػػى تاػػر بعدػػيـ إلػػى تل ػػرتر  وتلجبػػاؿ طلبػػار 
) يبعث السفياني : قولػوفي  للنجاة مف ف د تلفاتاني كما ورد عف تإلماـ تلوادؽ )علتو تلفالـ(

جيشًا إلى المدينة فيأمر بقتل كل ممن كمان فييما ممن بنمي ىاشمم فيقتممون ويفمرون ىماربين إلمى 
 . (122)البراري والجبال حتى يظير الميدي (

ذ آل دمحم صغير : وفي روتتي دمرى   . (123)(ىم وكبيرىم وال يترو أحد إال حبس) يَؤ
ف لػػو  يػػا وقعػػي لتفػػت وقعػػي تلحػػرة عػػاـ وتوػػد تلروتتػػات فتػػؾ جػػتش تلفػػاتاني بالمد نػػي  ىػػػ  61وت 
يكممون قبمممو بأيممام وقعممة بالمدينممة تغممرق فييمما عنػػدىا بشػػيت ف ػػد جػػات عػػف تلن ػػي )  تفػػلتما(: )

أحجار الزيت بالجمر ما الحرة عندىا إال كضربة سوط فينتحي الجيش عن المدينمة قمدر بريمدين 
 . (124)ثم يباي  الميدي (
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ف تلتػػار خ تع ػػد نافػػو فػػورتد دف تع ػػد إلػػى مم لػػي دىػػالي تلمد نػػي تلػػؾ تلوػػور تل  تحػػي لمجػػزرة وكػػو  
 .  (115)تلشتعي تلتي دلح يا تلجتش تامو  دتاـ  ز د  ف معاوتي بالمد ني تلمنورة في وتقعي تلحرة

وتفتيدؼ ىذه تلوتقعي دىب تلمد ني عمومػار ومػف ت ػتـ ف يػا مػف  ؿ دمحم علػى وجػو تلموػوص ممػف 
رتـ تإلفػػالت مػػف قبدػػي جػػتش تلفػػاتاني إ  دنػػو  ػػدركيـ و ػػذبحيـ ىنػػاؾ فاػػي حػػد ث لإلمػػاـ تلبػػاقر 

ويمدركيم ويمذبحيم عنمد ) أما من ييرب من آل دمحم فيمحق بيمم الجميش )علتو تلفالـ( دنو قػاؿ: 
  .(126)(أحجار الزيت

متنافػار دو دردػار وتشتد تلؾ تلحري   ف تلا ني وتامرى وتطاوت على تلفػط  وتتفػق إذت مػا وجػدت 
ذت ما ى ئت ليا تل وة تل افتي، لتطاؿ كب ما ىو م دس لػدى تلمفػلم ف وىػو ق ػر تلرفػوؿ  موبي، وت 

) ويبعممث السممفياني عسممكرًا إلممى )  تفػػلتما( وقػػد دشػػار إلػػى ذلػػؾ قػػوؿ تلوػػادؽ )علتػػو تلفػػالـ(: 
 . (127)في مسجد رسول هللا ...( المدينة فيَربيا وييدمون القبر الشريف وتروث بغاليم

و  ت تور تلؾ تلعملتات على تلمد ني فحفي  ب تمتد إلى مكي اف ىدؼ ىػذه تل ػوتت ىػو تإلمػاـ 
تلميػػد  )علتػػو تلفػػالـ( تلػػذ   مػػرج مػػف مكػػي مائاػػار  ترقػػي ىػػو ووز ػػره تلفػػ د تلتمػػاني، و  ػػدو إف 

نػػي إلػػى مكػػي ف رفػػب جتشػػار بػػو ره تلفػػاتاني توػػلو معلومػػات  مػػروج تإلمػػاـ )علتػػو تلفػػالـ( مػػف تلمد 
) ف تح ػق تلوعػػد تإلليػػي  مفػػد تارض  يػػـ وت ىال يػػـ وجػػات فػػي ذلػػؾ عػػف تلبػػاقر )علتػػو تلفػػالـ(: 

سميكون عائممذ بمكممة يبعممث إليممو سمبعون ألفممًا عمممييم رجممل مممن قميس حتممى إذا بمغمموا الثنيممة دَممل 
ارقيا ومغاربيما َمذييم أَرىم ولم يَرج منيا أوليم نادت جبرائيمل يما بيمداء يما بيمداء يسمم  مشم

فبل َير فمييم فمبل يظيمر عممى ىبلكيمم أحمد إال راعمي غمنم فمي الجبمل ينظمر إلمييم حمين سماَوا 
 . (128)فيَبرىم فإذا سم  العائذ بيم َرج (

) وال يفمممت مممنيم أحممد إال بشممير ونممذير فأممما بشممير فيممأتي الميممدي : وفػػي روتتػػي دمػػرى جػػات ف يػػا
ويكون شاىد ذلو في وجيو قد حمول هللا وجيمو إلمى قفماه وأصحابو فيَبرىم باألمان من أمرىم 

فيصدقون لما يرون من تحويل وجيو ويعمممون إن القموم قمد َسمف بيمم والثماني مثمل ذلمو قمد 
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حول هللا وجيو إلى قفاه فيأتي السفياني فيَبره بما نزل بأصحابو فيصدقو ويعممم إنمو حمق لمما 
  .(129)يرت فيو من العبلمة وىما رجبلن من جيينة (

ل ع ػػده و يػػـز تاحػػزتي وحػػده  مفػػاو  يػػـ فػػي تل  ػػدتت فػػ يل يـ عػػف بكػػرة د ػػ يـ إ  ت نػػاف ف نوػػر 
ف نشػػام جػػتش تلفػػاتاني وناػػوذه  ب ػػى قوتػػار فػػي تلحجػػاز علػػى  مػػنيـ تكػػوف ب ائيمػػا  تػػي للعػػالم ف، وت 

 تلرغـ مف تلمفد  جتشو وقتاـ تإلماـ تلميد  )علتو تلفالـ( في مكي.
دىػب تلمد نػي تػومرىـ ف يػا ب تػب عامػب تإلمػاـ )علتػو تلفػالـ( عل يػا ف ناػذوف دمػره فتكاتي تلفػاتاني  

) يَرج إلى المدينة فيقيم بيا ما شاء هللا ثم يَرج إلى الكوفمة ويسمتعمل عمييما رجمبًل ف ػد ورد: 
مممن أصممحابو فممإذا نممزل الشممفرة جمماءىم كتمماب السممفياني إن لممم تقتممموه ألقممتمن مقمماتميكم وألسممبين 

الَبمر فيرجم  إلمييم فيقمتميم ويقتمل  –أي اإلممام  –قبممون عممى عامممو فيقتممو فيأتيمو ذراريكم في
 . (130)قريشًا حتى ال يبقي منيم أكمة كبش ...(

 
 موقف اإلمام الميدي )ع ( من السفياني

عند دموؿ تلميػد  )علتػو تلفػالـ( إلػى درض تلعػرتؽ ت ػـو  تطي رىػا و  فػتما تل وفػي مػف تلج ػوي 
) إذا صعد النجف قمال ألصمحابو فاتاني و نيي دمره إلى غ ر رجعي، وفي روتتػي: تلباقتي لجتش تل

تعبدوا ليمتكم ىمذه فيبيتمون بمين راكم  وسماجد يتضمرعون إلمى هللا حتمى إذا أصمبأ قمال َمذوا بنما 
طريق النَيمة وعمى الكوفة َندق مَندق قمت َندق مَندق ف قال : أي وهللا حتى ينتيي إلى 

السمبلم( بالنَيممة فيصممي فيمو ركعتمين فيَمرج إليمو ممن كمان بالكوفمة ممن مسجد إبمراىيم )عميمو 
ممييم قمال مرجئيا وغيرىم من جيش السمفياني فيقمول ألصمحابو اسمتطردوا ليمم ثمم يقمول كمروا ع

: وال يجوز وهللا الَندق منيم مَبر ثم يمدَل الكوفمة فمبل يبقمى ممؤمن أبو جعفر )عميو السبلم(
 . (131)إال كان فييا ...(

) يقدم القمائم حتمى يمأتي النجمف فيَمرج إليمو ممن وتتي دمرى عف تلوادؽ )علتو تلفالـ(: وفي ر 
الكوفممة جمميش السممفياني وأصممحابو والنمماس معممو وذلممو يمموم األربعمماء فيممدعوىم ويناشممدىم حقممو 
ويَبرىم انو مظموم مقيور ويقول من حاجني في هللا فأنا أولى الناس باهلل ....فيقولمون أرجم  

حاجة لنا فيو قد َبرنماكم واَتبرنماكم فيتفرقمون ممن غيمر قتمال فمإذا كمان يموم من حيث جئت ال 
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الجمعة يعاود فيجيء سيم فيصيب رجبًل من المسممين فيقتمو فيقال إن فبلن قد قتل فعنمد ذلمو 
 . (132)ينشر عمييم ىو وأصحابو فيمنحيم هللا أكتافيم ويولون فيقتميم ...(

ـ تلػػذ   لت ػػي فتػػو جػػتش تإلمػػاـ )علتػػو تلفػػالـ( مػػق جػػتش وتػػذكر تلروتتػػات  ػػـو تا ػػدتؿ وىػػو تل ػػو 
تلفػػػاتاني ف مػػػرج دنػػػاس كػػػانوت مندػػػو ف تحػػػت لػػػوتت تلفػػػاتاني إلػػػى تإلمػػػاـ تلميػػػد  )علتػػػو تلفػػػالـ( 
و لح ػػوت بػػو وتلتػػي ع ػػرت عػػنيـ تلموػػادر بشػػتعي  ؿ دمحم، وبالم ا ػػب  مػػرج دنػػاس كػػانوت مػػق تإلمػػاـ 

  وت بو وىؤ ت كانوت فاتان  ف تليوى. تلميد  )علتو تلفالـ( إلى تلفاتاني و لح
) ثم يأتي الكوفة فيطيل بيا المكث ما شاء هللا أن يمكث حتى فعف تإلماـ تلباقر )علتو تلفالـ(: 

يظير عمييا ثمم يمأتي ممرج العمذراء ىمو وممن معمو وقمد التحمق بمو نماس كثيمر والسمفياني يومئمذ 
أناس كانوا م  السمفياني ممن شميعة آل دمحم بوادي الرممة حتى إذا التقوا وىو يوم األبدال يَرج 

)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسممميما( ويَممرج أنمماس كممانوا ممم  آل دمحم إلممى السممفياني فيممم مممن شمميعتو حتممى يمحقمموا بيممم 
 . (133)ويَرج كل ناس عمى رايتيم وىو يوم األبدال (

نػو تلفػلـ ولػـ تكػف وتالحظ مف ف ر تاحػدتث إف ف يػا شػ يار مػف حاد ػي تفتفػالـ د ػي فػاتاف وت عال
ذلؾ إ  ت تي بعد دف ردى تلدعد قد باف في نافو ودتباعو وعال ووت تلحق وقو  فلطانو وىػذت 
ىو ما  دفق تلفاتاني إلى دعطات تل تعي فلمار للميد  )علتو تلفالـ( بعد دف ردى عجز جتشػو عػف 

ة وحتمتػػي  ػػ ف م اومػػي جػػتش تلميػػد  ووػػار دمػػاـ تامػػر تلوتقػػق بعػػد دف دوػػبحت تلموتجيػػي مباشػػر 
) إن الميدي يسير بجيشمو لمبلقماة السمفياني ويقمول تلجان  ف فعف تإلماـ تلباقر )علتو تلفالـ(: 

ألصممحابو سمميروا إلممى ىممذا الطاغيممة فيممدعوا إلممى كتمماب هللا وسممنة نبيممو )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسممميما( فيعطيممو 
 . (134)السفياني من البيعة سممًا (

بعث السفياني إلى الميدي جيشًا َسف بيم في البيداء وبمق أىل الشمام ) إذا ودورد ت ف حمػاد: 
ال قتمنماو فيرسمل إليمو بالبيعمة ويسمير  قالوا لَميفتيم قد َرج الميدي فبايعو واَل في طاعتو وا 

  .(135)الميدي حتى ينزل بيت المقدس (
د دمولػو علتحق باإلماـ بولعب ىذه تلائي تلمطالبي بال تعي لإلماـ )علتو تلفالـ( ىـ مف تلائي تلتي ت

تلشػاـ اف ىػوتىـ مػق تلميػد  ومػف تلمحتمػب دف تكونػػوت مػف ذو  تلناػوذ دو مػف قتػادتت تلجػتش لػػذت 
 يددوف ب تلو، و   نكر ما لعالمي تلمفد في ناوس ىؤ ت انيـ علػى علػـ مفػ ق  يػا مػف مػالؿ 

 تلروتتات. 
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ابو مػف كلػي و ندمونػو علػى فعلتػو ىػذه وبعد مباتعػي تلفػاتاني لإلمػاـ )علتػو تلفػالـ( تفػت  ره دوػح
وتطال ونو  ن ض ىذه تل تعي وبالم ا ب  جددوف تل تعي للفاتاني تلذ     تباعد عف إمدات رغ تيـ 
بعػد دف وجػد تلعػـز وتإلوػرتر فػ يـ علػى م اتلػي تإلمػاـ تلميػد  )علتػو تلفػالـ( وت   فإنػو لػـ  ردػػخ 

تإلمػػػاـ وتتالقػػػى تلائتػػػاف وتػػػدور تلػػػدتئرة علػػػى  امػػػر تل تعػػػي إ  كرىػػػار وتع ػػػة جتشػػػو لمالقػػػاة جػػػتش
تلفاتاني وجتشو و نيزموف شر ىز مي وتباد كلي عف بكرة د  يا، دما تلفاتاني فت وف نيا تو ذبحػار 

. 
) ثمم ينصمرو إلمى أصمحابو فيقولمون لمو مما وتود لنا تإلمػاـ تلبػاقر )علتػو تلفػالـ( ذلػؾ ب ولػو: 

هللا رأيمو بينمما أنمت َميفمة متبموع فصمرت تابعمًا  صنعت فيقول أسممت وبايعت فيقولون لمو قمبأ
فيستقبمو فيقاتممو ثمم يمسمون تممو الميممة ثمم يصمبحون لمقمائم )عميمو السمبلم( بمالحرب فيقتتممون 
يمموميم ذلممو ثممم إن هللا تعممالى يمممنأ القممائم وأصممحابو أكتممافيم فيقتمممونيم حتممى يفنمموىم حتممى إن 

الحجرة يا مؤمن ىذا رجل كمافر فاقتممو فيقتممو الرجل يَتفي في الشجرة والحجرة فتقول الشجرة و 
لحموميم فيقميم بيما القمائم )عميمو السمبلم( مما شماء هللا ثمم يعقمد  قال فتشب  السباع والطيور من

بيا )عميو السبلم( ثبلث رايات لمواء إلمى قسمطنطينية يفمتأ هللا لمو ولمواء إلمى الصمين فيفمتأ لمو 
 . (136)ولواء إلى جبال الديمم فيفتأ لو (

نػػو وػػار تابعػػار بعػػد دف كػػاف مت وعػػار وػػار عػػف ع ػػوؿ وقلػػوي وتحت جػػاج دوػػحاي تلفػػاتاني علتػػو وت 
عمػػي وطبػػق عل يػػا ورتف عل يػػا مػػا وػػنق دوػػحا يا ومػػا مرجػػوت بػػو عػػف ملػػي تإلفػػالـ إلػػى تل اػػر 
مامتػػو ودىل تػػو ليػػذه  تلوػػر   انيػػـ فػػي قػػرتر دنافػػيـ   تعترفػػوف باإلمػػاـ تلميػػد  )علتػػو تلفػػالـ( وت 

 تإلمامي .
) يسير بيم في اثنا عشمر ألفمًا إن في روتتي دمرى عف دم ر تلمؤمن ف )علتو تلفالـ( دنو قػاؿ : و 

مسة عشر ألفًا إن كثروا شعارىم أمت أمت حتى يمقاه السفياني فيقول أَرجموا إلمي ابمن  قموا َو
عمي حتى أكممو فيَرج إليو فيكممو فيسمم لو األممر ويبايعمو فمإذا رجم  السمفياني إلمى أصمحابو 

 . (137)ندمو كمب فيرج  ليستقيمو فيقيمو فيقتتل ىو وجيش السفياني ... فييزميم الميدي ....(
)... فيمنحممو هللا أكتممافيم ويأَممذ السممفياني أسمميرًا فينطمممق بممو ويذبحممو بيممده وفػػي روتتػػي دمػػرى 

)(138) . 
د ر بعد دف دما فلوؿ دوحاي تلفاتاني و  فتما مف  ني دمتي تلذ ف كانوت في تلشاـ فإنيـ  ولوف تل

 نكفر جتش تلفاتاني و يربوف إلى تلروـ طلبار للماف وىربار مف ف د تإلماـ )علتو تلفالـ( ،  ػـ 
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تفػػترجعيـ دوػػحاي تإلمػػاـ تلميػػد  )علتػػو تلفػػالـ( بعػػد ممانعػػي مػػف جانػػي تلػػرـو دوؿ تامػػر  ػػـ 
يقمول فمي قولمو  ) سمعت أبا جعفرتفّلموف إل يـ فتما بعد فت تلونيـ، فعف ت ف مل ب تازد  قاؿ: 

ونَ تعالى فَ  ْنَيا َيْرك ض  وا َبْأَسَنا إمَذا ى م م م ْم  َممَّا َأَحسُّ ك  ع وا إمَلمى َمما أ ْتمرمْفت ْم فميموم َوَمَسماكمنم وا َواْرجم اَل َتْرك ض 
قال إذا قام القائم وبعث إلى بني أمية بالشام ىربوا إلمى المروم فيقمول ليمم المروم  َلَعمَّك ْم ت ْسَأل ونَ 

روا فيعمقون في أعناقيم الصمبان ويدَمونيم فإذا حضمرتيم أصمحاب القمائم ال ن دَمكم حتى تنص 
طمبمموا األمممان والصمممأ فيقممول أصممحاب القممائم ال نفعممل حتممى تممدفعوا إلينمما مممن قممبمكم منمما قممال 

 . (139)فيدفعونيم إلييم ...(
تو  ػػد للفػػاتاني وىػػذت تامػػر بالػػذتت وىػػو رفػػض تفػػلتـ تلػػرـو للمػػو  ف  ػػدؿ علػػى وجػػود تحػػالد دو 

مػف مػػالؿ تلػتمعف فػي بعػػض تلروتتػات تلتػػي تشػ ر إلػػى  وحركتػو ومعػادتت لإلمػػاـ تلميػد  ودنوػػاره
) ثمم إن رجمااًل ممن رجمال قمريش ييربمون إلمى القسمطنطينية تنحتاز تلػروـ إلػى وػد تلفػاتاني : 

يضمرب فيبعث السفياني إلى عظيم الروم أن ابعث إلي بيم فمي المجمام  قمال فيبعمث بيمم إليمو ف
 . (140)أعناقيم عمى باب مدينة دمشق (

وتالحػػظ مػػف مطػػاي تلفػػاتاني لعظػػتـ تلػػرـو تلعالقػػي تلو ت ػػي  ػػ ف تلجػػان  ف حتػػى إنػػو ل ل ػػي تل ػػبض 
على ىؤ ت تلرجاؿ و بعث  يـ إلى تلفػاتاني م  ػد ف، وبالم ا ػب فػإف تلػروـ تمتنعػوف فتمػا بعػد عػف 

يػد  )علتػو تلفػالـ( علمػار إف تل  ػر رد يػـ وتفػلتميـ تفلتـ تامو  ف تلالجئػ ف إلػ يـ إلػى تإلمػاـ تلم
ف بالدىػػـ دوػػبحت  إلتػػو فتمػػا بعػػد إلدرت يػػـ بػػونيـ   ق ػػب ليػػـ بالميػػد  )علتػػو تلفػػالـ( ودوػػحابو وت 
على مرمى دفلحتيـ،  ـ إنيـ في ن ػتيـ تفتحوػاؿ دمػاف مػنيـ ولػذلؾ تلل ػوف موػالحيـ علػى د  

 تعتبار  مر. 
عنجي تو تاموتي  ب تطوى واحات ذلؾ تلفجاؿ تلمر ر في ذتت وبيذت تنطو  واحي تلفاتاني و 

ل وفي ف  لو   ف حزي ل ) دمحم و ؿ دمحم( وبػ ف حػزي تلشػتطاف )  نػوت دمتػي ودمػرىـ تلفػاتاني ( 
عل يـ لعائف ل إلى غ ر رجعي وتشرؽ تارض  نور تإلفالـ تلدمحم  تاو ب على  د تلميد   ؿ 

ف لػػػد لايػػػـ مػػػف تلعبافػػ  ف وعلمػػػات تلفػػػوت وتلمنػػػاف  ف إلػػػى جيػػػنـ وبػػػئس دمحم و ػػذىي تامػػػو  ف ومػػػ
 تلمو ر، و ب ى تلد ف مالوار لوجو ل وتظيره على تلد ف كلو ولو كره تل افروف . 

 

 عبلقتو م  الروم
حػػاؿ دفػػالفو مػػف  ؿ د ػػو فػػاتاف وذر تػػو وىػػذت ط تعػػي كػػوف كإف للفػػاتاني عالقػػي قوتػػي مػػق تلػػرـو 

 و ؿ دمحم فػػال  ػػد مػػف وجػػود تعػػاوف  ػػ ف تلطػػرف ف مػػف دجػػب موتجيػػي تإلمػػاـ عػػدوىـ مشػػترؾ وىػػو دمحم
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تلميد  )علتو تلفػالـ( ودعوتػو ودنوػاره و  تفػتبعد ذلػؾ تلتعػاوف إذت مػا علمنػا إف تلفػاتاني تكػوف 
معتن ػػػار للدتانػػػي تلمفػػػتحتي كمػػػا توػػػرح تلروتتػػػات، وبػػػذلؾ تلت ػػػي موػػػال  كػػػال تلطػػػرف ف فػػػي دػػػري 

ـ تعلمػػوف إف ىػػذت تلشػػمص فت دػػي علػػى دولػػتيـ و جعػػب تلػػد ف وتحػػد وىػػو تل دػػتي تلميدوتػػي انيػػ
 تلد ف تإلفالمي.  

وتمكف تلمس عالقي تلفاتاني بالروـ مف عدة روتتات تش ر ورتحي إلى ذلؾ، فيذه تلروتتات تذكر 
إف تلفػػػاتاني عنػػػدما ت ػػػدـ إلػػػى بػػػالد تلشػػػاـ فإنػػػو تػػػوتي مػػػف بػػػالد تلػػػرـو وىػػػو متنوػػػر وفػػػي عن ػػػو 

ت بط تعي تلحاؿ تايـ منػو إف تلفػاتاني  رتػد عػف تإلفػالـ تلظػاىر  كمػا فعػب دفػالفو تلول ي، وىذ
 مف  ؿ د ي فاتاف وبنو دمتي ل دملوت في تلد ف تلمفتحي. 

) يقبل السفياني ممن بمبلد المروم متنصمرًا فمي عنقمو صمميب ف د ورد عف بشر  ف غالي دنو قاؿ: 
 . (141)وىو صاحب القوم (

) َروج السفياني برايمة َضمراء وصمميب اـ علي )علتو تلفالـ( قولو: وجات دتدار في مطبي لإلم
 . (142)من ذىب أميرىا رجل من كمب ..(

وتدػحي إلػى تعتنػاؽ تلفػاتاني تلمفػتحتي  ػدل ب كلمػي متنوػرتر فػي تلروتتػي تاولػى  تإلشارةوىنا نرى 
ف دو  جعلونيػا فدالر عنو تنو تعلق تلول ي في عن و، وتلولباف كما ىو معلػوـ  لبفػيا تلمفػتح و 

 في   وتيـ وكنائفيـ. 
ولو تمعنا في تلروت ت ف تيناتي تلذكر لوجدناىا تورح بعمالي تلفاتاني للروـ وىػـ تلمتم لػوف تل ػوـ 
بالدوؿ تللربتي، وىذت ما  دفعنا إلى تل وؿ بوف حركي تلفاتاني    د دف ت وف ليػا جػذور فػي تلػدوؿ 

دعدتد تلحركي دو في تمو ليا وتي ئي تلظروؼ تلفتافتي  تللربتي فوتت كانت مف ناحتي مفاعدتو في
 ل دوـ تلفاتاني إلى بالد تلشاـ ومف  ـ بفط فتطرتو عل يا.

ونرى إف وجود تلؾ تلعالقي   ف تلفاتاني وتلروـ تشبو عالقي جده د ػو فػاتاف فيػو دوؿ مػف وػال  
ر حكمػو فػي تلػدتمب وتلتػي تلروـ م ا ب م لغ مف تلماؿ  دفعو إلػ يـ وذلػؾ مػف دجػب تلتاػرغ إلػى دمػو 

ىمم 41) ورجم  معاويمة إلمى الشمام سمنة : ات علػى دتبػاع دىػب تل  ػت، ح ػث وردفي م دمتيا تل دػ
مق عظيم وبمغو إن طاغية الروم   فَاو أن يشغمو عما يحتاج إلى قد زحف في جموع كثيرة َو

الأ المروم تدبيره وأحكامو فوجو إليو فصمالحو عممى مائمة ألمف دينمار وكمان معاويمة أول ممن صم
 . (143)ىم ...(42وكان صمحو إياىم في أول سنة 
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وكذلؾ ما    ت تلعالقي تلحمتمي   نو وب ف تلنوارى تتماذىـ كعماؿ لػو فػي جيػاز تلدولػي تلحػا ـ، 
فعلػى فػػ  ب تلم ػاؿ تتمػػاذه فػرجوف  ػػف منوػور تلرومػػي دو تلنوػرتني كمػػا تعػرؼ مفتشػػار لػو فػػي 

ىػػذت ع نػػار و ػػدتر للػػروـ دتمػػب بػػالم معاوتػػي، وتفػػتمر  دمػػور تلحكػػـ وعلػػى ىػػذت تافػػاس تعػػد فػػرجوف 
 فرجوف حتى في زمف حكـ  ز د فإنو عمب كاتبار ومفتشارتر لو .


