
:  ثالثا ً
:األمة

هي أمة المقصود باألمة التي تتعرض للغزو في  هذا البحث

:يينذلك أن مصطلح األمة يطلق ويراد به أحد معن.اإلسالم

أمةةةةةةةة اإلهابةةةةةةةة  وهةةةةةةةي ت ةةةةةةةم  :األول

هميةةةةم المنةةةةلمين مةةةةن أهةةةة  القبلةةةةة 

ويةةةةةةةةةدل  تةةةةةةةةةي   المبتد ةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةذين 

الم  ابتد وا بد ة ال تخره    ةن اإلسة

أمةةةا مةةةن ألرهتةةةه بد تةةةه  ةةةن اإلسةةةالم 

.تليس من أمة اإلهابة

ن  أمة الد وة  وه  غير المنةلمي:الثاني

ةةةة   ويةةةةدل  تي ةةةةا ألةةةةحاِ الملةةةة  والن ح 

يةةةة كمةةةا يةةةدل  تي ةةةا  مةةةوم ال ةةةر  البا ن

ة  والبابيةةةة المنتنةةةبة للت ةةةيم كالنصةةةي ي

لةر والب ائية وغيةره   وكةذلك الانةال اآ

.من البا نية وه  االثنا    ية



اليةةةةةوم أ  ةةةةة والضةةةةةابر لمعرتةةةةةة االثنةةةةةي   ةةةةة ية

ربعةةة يعتمةةدون فةةي  تلقةةي ديةةن    دةةا المصةةاد  األ

و  ا المتقدمة واألربعةة المتةرلرة  وهةي التةي ينةم

ي   وينةةةةةمي ا الدسةةةةةتو  اإليرانةةةةة (لةةةةةحال اإلماميةةةةةة)

(.سنة المعصومين)

موا وألحاِ هذه المصاد  والمتلقين ل ةا ونن تنة

متةداد بال يعة تةال لةلة ل ة  بال ةيعة  ن مةا هة  اال

م ال ر ي التاريخي والعقدي للنبئية؛ ألن الت ي

هةةةةةو اال تقةةةةةاد الحةةةةةق بمحبةةةةةة أهةةةةة  البيةةةةة  المحبةةةةةة

.ال ر ية  ال المحبة البد ية وال ركية



ومعًانفصاا ًذا اًالئاةفاةًاامًاألماةً اعندوً الاوو ًال ا  ً  ً

وً  دا ًالاامةًبأ ًخال دوًالاقويً مناًذ ً قطًمعًممً سال ند

:تنيال ذاب ة،ًبخالفًبق ةًاملسللني،ًرامنيً  ًغا تنيًخب ث

 ل  لباالترويج:األولا

.وضالل  

 ةةوة التن يةةر مةةن د:الثةةاني

التوحيةةةةةد  د ةةةةةوة ال ةةةةةي 

الماةةةةدد محمةةةةد بةةةةن  بةةةةد 

.الوهاِ



:املبحثًالثاين

نشأةًالغزوًالباطني
وج ورا



:األو املئلب
:الزمن ةالنشأة

نةةةذ مبةةةدأ الغةةةزو البةةةا ني الخ ةةةي ل سةةةالم وأهلةةةه 

لمكةةر   كمةةا كةةان لا تصةةا  المنةةلمين  دةةا ال ةةر 

الترسةيس ل ةذا الغةزو؛ أثةر وم ةا كة فةيالي ةودي

ر تةةةرول مةةةن ابتةةةدو الةةةرتن هةةةو  بةةةد   بةةةن سةةةب

ا بةةةذلك نتنةةةاد ديةةةن المنةةةلمي ن  الي ةةةودي م يةةةدك

ةا أول مةن أحةد  القة ول ويرى ابةن تيميةة أ ةه أيضك

.- ضي    نه–بالعصمة لعدي 



بداقا التياملؤامرة

هماواملتااون  سبأابم

:الفرسمج سمم

طةةةةةةةاِ قتةةةةةةة  الخلي ةةةةةة  ةمةةةةر بةةن الخ:األولا

  ثةةةةة  قتةةةةة   ثمةةةةةةان بةةةةةن - ضةةةةةي    نةةةةةه-

ن   ثةةةة  نثةةةةا ة ال ةةةةت- ضةةةةي    نةةةةه-  ةةةةةةةان 

- دةةا أميةةةر المةةةيمنين  دةةةي بةةةن أ ةةةي  الةةة 

  الةذي واه  ة  و د كيةده - ضي    نةه

ا يةةد و ةةاقب    حتةةت ا ت ةةت األمةةر بقتلةةه  دةة

.أحد الخوا ج

ولةةة  محاولةةة الطعةةن فةةي اةة يعة الد:الثا يةةة

تةةةان ابةةةن سةةةبر أول مةةةن قةةةال ب ةةةرض نمامةةةة 

بكةةةر  ضي    نه  والطعةةن في  أ ةي– دي 

.- ضي    ن  –و مةةةةر و ثمةةةةان 



ثةةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةةد وا يغيةةةةةةةةةةةةرون 

أسةةمامه  ود ةةوت   مةةن 

ا مكان نلا مكان  واتخةذو

( ال ةةةةةةةةيعة)مةةةةةةةةن اسةةةةةةةة  

سةةةةةةةةةتا كا ين ةةةةةةةةةرون مةةةةةةةةةن 

.لالله  قائده 

وكا ةةةة  هةةةةذه الطائ ةةةةة

ُتعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  باسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

ا ى ثةةة  تةةةو( النةةةبئية)

هةةةةةةةةةةةذا االسةةةةةةةةةةة  بعةةةةةةةةةةةد 

.استئصال  موزه 

وبعةةةةةةد ذلةةةةةةك الت ةةةةةة  

يةةةة هةةةذه الخاليةةةا البا ن

ن حتةةت مقتةة  الحنةةي

  - ضةةةةةةةةةةةي    نةةةةةةةةةةةه-

تا دسةةةةةةوا فةةةةةةي  مةةةةةةوم 

.ينالمنال ين للحن

   ث  ظ روا  دةا حقيقةت

هةة بعةد لةروج في  ةام 

م زيةةد بةةن  دةةي  دةةا ه ةةا

وا بةةةن  بةةةد الملةةةك  تُعرتةةة

(.الراتضة)بعدها باس  



: املئلبًالثاين
:النشأةًاملكان ة

؛ ةالكوتةةأول مةةو ن ُغرسةة  تيةةه بةةذ ة الةةرتن هةةو 

بئية لبعدها  ن العل  وأهله  وقد كان للخلية الن

.دةدو  في وضم بذ ة هذه النحلة في تلك البل

ا ثةة  مةةا لبةةث أن سةةرى دام الةةرتن مةةن الكوتةةة نلةة 

.العال  اإلسالمي



: املئلبًالثالث
:ج وراًالاقو ة

:ل أللينتادا في   حلة الت يم من لال  األثر الي ودي

.أن الميسس األول وهو ابن سبر الي ودي: األول

ن الت ةةةةةةابه فةةةةةةي أسةةةةةةس اال تقةةةةةةاد بةةةةةةين الةةةةةةروات: الثةةةةةةاني

.والي ود  كالنص والولية



ي  فةةة ظ ةةةر حيةةةث هةةةذو  الديا ةةةة ال ا سةةةية الماوسةةةية  0

ةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةي الملةةةةةةةةةةك  ألةةةةةةةةةةول العقائةةةةةةةةةةد الراتضةةةةةةةةةةية لصولك

:من ذلك أ   .والو اثة

وذريتةةةةةه بنظةةةةةرة- ضةةةةةي    نةةةةةه- ظةةةةةروا نلةةةةةا  دةةةةةي ▪

.التقديس

.؛ ألن أمه تا سيةهعلوا اإلمامة في ولد الحنين▪

.لنبوة ّظموا سلمان ال ا سي حتت بلغوا به مرتبة ا▪

لي ةة  ظموا أبو ليلةية الماوسةي ال ا سةي قاتة  الخ▪

ا بابةةةة)  ولقبةةةةوه - ضةةةةي    نةةةةه– مةةةةر بةةةةن الخطةةةةاِ 

(. اااو الدين

.زقدسوا أ ياد ومناسبا  الماو   كيوم النيرو▪



يع وهكذا تتخفى  لفىا اشت ى

شىىىىىىىىىت  اشنىىىىىىىىىذاه  واش  ىىىىىىىىى  

واالتجاهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  اشن ا  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  

،،.شإلسالم واشنسفنين


