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   الدولتني عصر يف النبوة مدعو

 مقارنة دراسة: والعباسية األموية
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 العربية:اللغة الملخص ب

م[، والحـار  بـن 686ه/  67وفي عهـد الدولـة األمويـة المختـار بـن عبيـد الثق ـي  
م[، وأبو عيسى األصبهاني، وغيرهم.وعدد شهاب الدين أحمد بن محمـد 699ه/  80سعيد  

و ة فــي العصـــر 940ه/ 328بــن عبــد ربـــس األندلســي   م[ أربعـــة عشــر شخصـــاا ادعــوا النابـــ 
، بينمـا کرـر أبـو سـعد منصـور بـن الحسـين م[847  -749ه/  232  -132العباسي األول 
م[ ثالثة وعشرين شخصاا في ال ترة ن سها، بينما کرـر شـهاب 1030ه/  421الرازي األبي  

ين أحمد بن عبد الوهاب النـويري[  م ، عشـرة أشـخاف فـي ال تـرة ن سـها 1323ه/ 733الد ِّ
ه/ 656 -232بيـــنهم امـــرأة، ورـــام أشـــهر المـــدعين للنبـــوة فـــي العصـــر العباســـي الثـــاني 

ــة 965ه/ 354م[ أبــو الطيــم المتنبــي  1258 -847 ــل قيــام دول م[ الشــاعر، ورهــر قبي
ــ   ــبالد الــروم، 1516 -1260ه/ 922 -658الممالي ــس البابــا ب ــال ل م[ رجــل تررمــاني  ق

 [م1240ه/  638وقتل في سنة  
 . العباسية  الدولة األموية،  الدولة النبوة، عصر، مدعوالكلما  الم تاحية: 
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 :مقدمة
كـام   -أصـحاب المختـار ابـن عبيـد  -لمختار بن عبيد هللا الثق ـي: المختاريـةلتنسم  

 -خارجياا ثم صار زبيرياا ثم صـار شـيعياا وكيسـانياا، قـال بةمامـة محمـد بـن الحن يـة بعـد علـي
وكـام يـدعو النـا   -رضـي هللا عنهمـا -وقيل: ال بـل بعـد الحسـن والحسـين -رضي هللا عنس

ويظهر أنس من رجال ابن الحن ية ودعاتس، ولما وقـ  ابـن الحن يـة علـى کلـأ تبـرأ منـس، إليس  
وانتظم لـس مـا انـتظم بـنمرين: أحـدهما انتسـابس إلـى محمـد بـن الحن يـة علمـاا ودعـوة، والثـاني 

واشتغالس ليالا ونهاراا بقتال الظلمـة الـنين اجتمعـوا علـى  -رضي هللا عنس -قيامس بثنر الحسين
 .(1)نقتل الحسي

والمصادر التي تنسم إلى المختار ادعائس للنبـوة كثيـرة، ونـنكر مـن کلـأ  رفـاا  قـول 
ــد القــاهر بــن  ــاهر بــن محمــد بــن عبــد هللا التميمــي البغــدادي    ــو منصــور عب ه/ 429أب

عــنهم: خدعتــس الســبغية الغــالة مــن الرافلــة فقــالوا لــس: أنــ  حجــة هــنا الزمــام  (2) م[1037
وحملــوع علــى دعــوو النبــوة فادعاهــا عنــد خواصــس، وزعــم أم الــوحي ينــزل عليــس، وينســم 

 البغدادي إليس كثيراا من السجع الني يدعي المختار أنس من وحي السماء.
ــد هللا الصــ   ــن عب ــأ ب ــل بــن أيب ين خلي ــد ِّ : (3)م[1363ه/ 764َ دِّي  وقــال صــالد ال

ال ، كـام  المتنبي الكناب الحار  بن سعيد الكناب الني ادعـى النبـوة بالشـام مـولى أبـي الجـ 
زاهداا متعبداا، أتى القد  مخت ياا ثم أتـي بـس عبـد الملـأ بـن مـروام فـنمر لـس بخشـبة  فنصـب  

فصــاد النــا : وصــلبس وأمــر رجــالا بحربــة فطعنــس فنصــاب ضــلعاا مــن أضــالعس فك ــ  الحربــة 
األنبياء ال  جوز فيهم السـالد، فلمـا رأو کلـأ رجـل  مـن المسـلمين تنـاول الحربـة و عنـس بهـا 
فنن نها، قال الشيخ شمس الدين: هو أحد الدجالين النين  خرجوم بين يـدي السـاعة، وكـام 

 .(4)م[686ه/  67قتلس في حدود سنة 
نبوة بالشام فقد كـام مـولى أبـي بينما المتنبي الكناب الحار  بن سعيد الني ادعى ال

الج ال ، وكام زاهداا متعبداا، أتى القد  مخت ياا، ثـم أتـي بـس الخلي ـة األمـوي عبـد الملـأ بـن 
فـــنمر لــس بخشـــبة  فنصــب  وصـــلبس وأمــر رجـــالا بحربـــة  [م705 -685ه/ 86 -65 مــروام

يهم فطعنــس فنصــاب ضــلعاا مــن أضــالعس فك ــ  الحربــة فصــاد النــا : األنبيــاء ال  جــوز فــ
الســالد، فلمــا رأو کلــأ رجــل  مــن المســلمين تنــاول الحربــة و عنــس بهــا فنن ــنها، قــال الشــيخ 
شمس الدين: هـو أحـد الـدجالين الـنين  خرجـوم بـين يـدي السـاعة، وكانـ  قتلتـس فـي حـدود 

 .(5)الثمانين من الهجرة
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وأما حمزة بن عمارة البربري، فقد كام من أهل المدينة مـن ال رقـة الكيسـانية، وعلـى 
األخـــص فرقـــة الكربيـــة، وهـــم أصـــحاب ابـــن كـــرب، وتكونـــ  عقـــم وفـــاة محمـــد بـــن الحن يـــة 

، ثم فارق الكربيـة، وکهـم إلـى الكوفـة حيـث أقـام بهـا، وهنـاو بـدأ غلـوع، [م700ه/  81 عام
م[: ادعـي أنـس نبـي، وأم 922ه/ 310وسـى النـوبختي  ويقول عنس أبو محمد الحسن بن م

 .(6)تعالى هللا عن کلأ علواا كبيراا   -محمد بن الحن ية هو هللا
وأمــا صــال  بــن  ريــ  فهــو صــال  بــن  ريــ  بــن شــمعوم البربــا ي، وكــام  طلــ  

، وهـو يهـودي [م728ه/ 110 عليس ببربا ي؛ نسبة إلى مو نس وهو ببربـا،، ولـد فـي سـنة 
ولـد ونشـن فـي ببربـا، حصـن مـن  -عليـس السـالم  -سل سبط شمعوم بـن  عقـوباألصل من ن

 .(7)عمل شدونة من بالد األندلس
بعد نشنتس في بربا، رحل إلى المشرق وقرأ عن عبد هللا المعتزلـي، واشـتغل بالسـحر 

وكــام  -، وشــهد صــال  مــع أبيــس(8)وجمــع منــس فنونــاا وکهــم إلــى المغــرب فنــزل بــبالد تامســنا
وهــو كــام صــغير الســن حــروب ميســرة المــدغري كبيــر الصــ رية،  -أبــا صــبي   ريــ  يــدعى

وكام أبوع من كبار أصـحاب ميسـرة، وادعـى النبـوة، وشـرم لقومـس الشـرائع ثـم هلـأ فـي سـنة 
 .(9)م، وتولى أمرع بعد کلأ ابنس صال  بن  ري ، ولكن مخارقس زاد  عن مخارق أبيس227

وكـام علــى درجــة عاليـة مــن العلــم والــدين، وتـولى كــل شــيء بعـد مــو  أبيــس، وكــام 
[، م743 -723ه/ 125 -105 رهور صال  بن  ريـ  فـي خالفـة هشـام بـن عبـد الملـأ

صـلى هللا  -وقد قيل أم رهورع إنما انتحل کلأ عناداا أو محاكاة؛ لما بلغـس شـنم النبـي محمـد
هـــدي األكبــر الـــني  خـــرز فــي أخـــر الزمـــام وأم واألول أصـــ ، وزعــم أنـــس الم -عليــس وســـلم

 .(10) صلي خل س  -عليس السالم  -عيسى
صار  ري  إلى تامسـنا ووجـد فـيهم قـوم مـن البربـر وكـانوا جهـالا، فقـام وشـرم لهـم 
الشرائع، وما  بعد کلأ وتولى ابنس صال  من بعـدع وكانـ  هـنع مـن العوامـل والظـروف التـي 

امــل التــي ســاعدتس علــى نشــر عقيدتــس أنــس عنــدما کهــم ومــن العو  أثــر  فــي ادعائــس للنبــوة.
للمغرب ونزل ببالد تامسنا وجد بها قوماا من قبائل البربر فنرهر لهم الصالد والزهـد وخلـبهم 

 .(11)بلسانس وسحرهم بكلماتس فاتبعوع وشرم لهم الشرائع ووضع لهم قرآناا 
بنلسنتهم إلى برغوا، وأضـافوا وقال من دخل في الد انة هو بربا، أو بربا ي ثم أحالس العرب  

قبيلـة مـن قبائـل البتـر والبـرانس  12إليس هاء الجمع فصار برغوا ة وهـنا االسـم أ لـ  علـى 
 .(12)وشاع  الد انة في منطقة تامسنا بالمغرب األقصى من نهر سال إلى نهر أم الربيع
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لقد وضع صال  بن  ري  بعض التعـاليم والعـادا  تخـص د انتـس حيـث رلـ  قبيلـة 
برغوا ـة تمـار   قوسـاا دينيــس غريبـة كصـوم يـوم الخمــيس، وأداء عشـر صـلوا  فـي اليــوم، 
وكانــ  بــدوم أکام أو إقامــة، وامتنعــوا عــن أكــل البــيض، ولحــم الــد أ، ور و  الحيوانــا ، 
وحـرم کبــ  الـد أ مــن الطيـر، ووضــع قرآنـاا باللغــة البربريـة، فــي ثمـانين ســورة حملـ  أســماء 

وزعـم أنـس المهـدي الـني  كـوم  -عليهما السالم -ب وانته  بيونسبعض األنبياء بدأ  بنيو 
 كـــوم مـــن رجالـــس ويصـــلي  -عليـــس الســـالم -فـــي آخـــر الزمـــام لقتـــال الـــدجال، وأم عيســـى

ــس ــا   (13)خل  ــي من ــي المغــرب وف ــل برغوا ــة ف ــي قبائ ــس الكــاکب ف ــس وادعائ ، وانتشــر  د انت
ة وتمتـد إلـى ثغـر فلـالة الـني كـام متعددة وفي األراضـي التـي تبـدأ مـن مدينـة الربـا، الحاليـ

 .(14)قاعدة ألسطولها وتنتهي عند بلدة أزمور عند مصم وادي أم الربيع
ونتج عن ادعائس النبوة أم الت   حولس البربر، وهم قوم كانوا جهـالء حيـث صـدقوع، 

 سورة وأ ل  عليس صال  المؤمنين 80وشرم لهم الشرائع، وقام بوضع قرآناا لهم من  
خرز إلى المشرق بعد أم ملأ أمـرهم سـبع وأربعـين سـنة، ووعـدهم أنـس يرجـع إلـيهم 
في دولة السابع منهم، وأوصى بدينـس إلـى ابنـس إليـا ، وعهـد إليـس بمـواالة صـاحم األنـدلس 

م[ وهـو علـى مـنهم 791ه/175من بنـي أميـة وبةرهـار دينـس إکا قـوو أمـرهم، وتـوفي عـام 
ــم يــزل مظهــراا الخــوارز رغــم اعتناقــس لوســالم  ــوا ــنمرع مــن بعــدع إليــا  ول ــس، وقــام ب ل حيات

لوسالم ماراا بما أوصاع بس والدع من كلمة وكام  اهراا ع ي ـاا زاهـداا وهلـأ لخمسـين سـنة مـن 
 .(15)ملكس

 /ه114وأمـــا المغيـــرة بـــن ســـعيد البجلـــي فقـــد كـــام مـــن أصـــحاب ا مـــام البـــاقر   
بــاقر ا لــس وأنــس هــو رســول هللا، بــدأ المغيــرة فاســتزلس الشــيطام فــزعم أم ا مــام ال (16)م[733

حياتــس إماميــاا، لكنــس لــم  كــن صــادقاا فــي تشــيعس، فمــا لبــث أم أرهــر مــا فــي قلبــس مــن حقــد 
وإليـس تنسـم المغيريـة  -رضـي هللا عـنهم -فانحرف إلى الغلو، وبـدأ غلـوع بانتقـاف الصـحابة

ــن ســمعام   ــام ب ــنثر  (17) م[737 /ه120وهــي مــن غــالة الشــيعة، وكــام زمــيالا للبي ــد ت وق
بصــاحبس بصــ ة عامــة وفــي مســنلة ادعــاء النبــوة بصــ ة خاصــة، حيــث أرهــر ألتباعــس بعــد 
رياستس عليهم أنواعاا من الك ر الصـري ، منهـا دعـواع النبـوة، ودعـواع علمـس باالسـم األعظـم، 

 .(18)وزعم أنس  حي بس الموتى، ويهزم بس الجيوش
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فرقـة الخطابيـة، مـن غـال  الشـيعة، وكـام   بينما أبو الخطاب األسـدي، فتنسـم إليـس
ومـن أجـل دعاتـس، لكنـس ك ـر،  (19) م[765ه/  148أبو الخطاب من تالمين جع ر الصـادق  

 .(20)وادعي النبوة، وزعم أم جع ر الصادق آلس فلقيس جع ر وتبرأ منس
م[: ادعـى ا مامـة لن سـس ثـم 922ه/  310ويقول أبو محمد الحسن بـن موسـى النـوبختي  

إلــى أم ادعــى النبــوة والرســالة، ثــم ادعــى أنــس مــن المالئكــة، وأنــس رســول هللا إلــى أهــل  تركهــا
 .(21)األرض والحجة عليهم

أبـــو الخطـــاب محمـــد بـــن أبـــي زينـــم األجـــدم فقـــد نســـب  إليـــس فرقتـــا المغيـــرة  وأمـــا
 .(22)والخطابية فسلأ مسلأ المغيرة، فنكر أنس في بدا ة أمرع كام رسوالا وبعدها إلس

أما أشهر المتنبغين في تلأ ال ترة فكام الشاعر أبو الطيـم المتنبـي، فهـو: أبـو الطيـم أحمـد 
بــن الحســين بــن الحســن بــن عبــد الصــمد الجع ــري أو الجع ــي الكنــدي الكــوفي المعــروف أو 

، وأحمــد الحســين بــن مــرة بــن عبــد الجبــار الجع ــي الكنــدي (23)الملقــم بــنبي الطيــم المتنبــي
 .(24)ليس المتنبي هو جع ي بن سعد العشيري الكوفي الني ينسم إ

فـــي مكـــام  ســـمى كنـــدة فـــي الكوفـــة، وتـــوفي فـــي  م[915ه/ 303ولـــد فـــي ســـنة 
م[، وهو أحد م اخر األدب العربي، وکلأ لمـا لـس مـن حكـم وأمثـال سـائرة، 965ه/  354سنة 

قصـيدة، كمـا  326وكنلأ لس كم كبير من الشعر الني  عتز بس وبعروبتس، وبلغ عـدد قصـائدع 
 .(25)لموهبة الشعريةيتميز بالعديد من الص ا  منها االجتهاد، وحدة النكاء، وكنلأ ا

وكام شاعراا مقلقاا شديد العارضـة، راجـ  العقـل، قـدم إلـى الشـام فـي صـباع، واشـتغل 
في فنوم األدب، ولقـي فـي رحلتـس  كثيـراا مـن أئمـة العلـم؛ فتخـرز علـيهم وأخـن عـنهم، و لـم 
األدب وعلم العربية، ونظر في أ ـام النـا ، وتعـا ى قـول الشـعر مـن حداثتـس، حتـى بلـغ  يـس 

لغا ــة التــي فــاق أهــل عصــرع، وعــال شــعراء وقتــس، واتصــل بــاألمير َأبــي الحســن بــن حمــدام ا
ي مد حـس، 967ه/  356المعروف بسي  الدولة الحمداني   م[، وانقطع إليـس وأكثـر القـول فـِّ

 -965ه/ 357 –355ثم ملى إلى مصر فمدد بها أبو المسـأ كـافور الخـادم ا خشـيدي 
مـن مصـر، وورد العـراق، ودخـل بغـداد، وجـالس بهـا أهـل م[، وأقام هناو مدة، ثم خـرز  968

 .(26)األدب، وقرئ عليس ديوانس
ــى الشــام فــي صــباع، ونشــن فــي  ــدام الســقاء، قــدم إل ــدع الحســين  عــرف بعب كــام وال
الشــام، وجــال فــي أقطارهــا، ثــم انتقــل بعــد کلــأ إلــى الباد ــة؛ بهــدف تعلــم علــم اللغــة العربيــة 
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دراسـة الشـعر العربـي، وتتلمـن علـى يـد مجموعـة مـن شـعراء واألدب، وبعد کلأ عـاد للكوفـة؛ ل
 .(27) وأدباء عصرع

ومــن الظــروف التــي صــاحب  إدعائــس النبــوة فينبغــي أم نمحــص واقعــة كــام لهــا أثــر 
بليغ في حياة أبى الطيم وفـي سـيرتس فـي كتـم األدب، وهـو إدعـاء أبـي الطيـم النبـوة، وهـنا 

اة والبـاحثين خـبط عشـواء، فنبـدأ بسـؤالين همـا: أمر اختل    يس اآلراء وخبط  يس بعض الـرو 
لعـل إجابتهـا تكـوم  بـالمتنبي  وإم لـم  كـن ادعاهـا فلمـاکا لقـم  النبـوة  هـل ادعـى أبـو الطيـم 
، لما خرز إلى كلم وأقام فيهم، ادعى أنس علوي حسـني، ثـم ادعـى (28)توضي  الدعائس النبوة

ليس أهل الشام بالكنب فـي الـدعوتين، بعد کلأ النبوة، ثم عاد يدعي أنس علوي إلى أم شهد ع
وحبس دهراا  ويالا وأشرف على القتل، ثم استتيم وأشهد عليس بالتوبة وأ لـ ، ولمـا تنبـن فـي 
باد ة السماوة ونواحيها خرز إليس لؤلؤ أميـر حمـص مـن قبـل ا خشـيد ة فقاتلـس وأسـرع وشـرد 

بســس فــي الســجن دهــراا مــن كــام اجتمــع إليــس مــن كلــم وكــالب وغيرهمــا مــن قبائــل العــرب، وح
 ويالا، فاعتل وكاد يتلف حتى سغل في أمرع فاستتابس، وكتم عليس وثيقة، وأشـهد عليـس فيهـا 

 .(29)ببطالم ما ادعاع ورجوعس إلى ا سالم، وأنس تائم منس، وال  عاود مثلس وأ لقس
ــي المســأ كــافور  ــداني اتجــس نحــو أب ــد ابتعــاد المتنبــي عــن ســي  الدولــة الحم وبع
ا خشيدي، وعلى الرغم من أنس لم  كن  حبس، فقد نظم شـعراا فـي مد حـس، وكـام شـعرع مبطنـاا 
بالهجاء لس ويمدد سي  الدولة الحمداني، إال أم حنر كافور ا خشيدي كثرة وشـاة المتنبـي، 

لــى مبتغــاع، فهجــا المتنبــي كــافور ا خشــيدي وحاشــيتس، وانتقــل ولــم  جعــل المتنبــي  حصــل ع
م[  مدحــس، ومــن 983ه/ 372   المتنبــي إلــى بــالد فــار  قاصــداا علــد الدولــة البــويهي

بعــدها خـــرز نحــو بغـــداد مــع ابنـــس وغالمـــس، ولــم  قبـــل المتنبــي بوجـــود رجــال لحمايتـــس مـــن 
نبي حتى قتـل مـع ابنـس محمـد، اللصوف، فهاجمس فاتأ بن جهل األسدي وأعوانس، فقاتل المت

 وينكر أم المتنبي حاول ال رار فقال لس غالمس: أال يتحد  النا  عنأ بال رار وأن  القائل:
 " الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسي  والرم  والقر ا  والقلم "

فقال لس المتنبي: "قتلتني قتلأ هللا"، ثم رجع فقاتل حتى قتـل، ويـنكر أم المتنبـي  
خرز من بغداد إلى فار  فمدد علد الدولة وأقام عندع مديدة ثم رجع يريـد بغـداد فقتـل  

ه/ أغســطس  354فــي الطريــ  بــالقرب مــن النعمانيــة مــن نــواحي بغــداد فــي  رملــام  
 . ( 30) م[ وعمرع إحدو وخمسوم سنة 965
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ل للنـا  أشـياء   [م1195ه/  592 ي سنةوف رهر بدمشـ  رجـل ادعـي النبـوة، وَخيـ 
 .(31)من عمل السيمياء، فقتل لغال   تن النا  بس

 
 الهوامش: 

 
: الملل والنحل، تحقي : أحمد ]م1153ه/  548 [الشهرستاني، أبو ال ت  محمد بن عبد الكريم  (1)

 . 147-145م، ص1992ه/ 1413، 2بيرو ، ،فهمي محمد، دار الكتم العالمية، 
األفاق   (2) دار  العربي،  الترا   إحياء  لجنة  تحقي :  منهم،  الناجية  ال رقة  وبيام  ال رق  بين  ال رق 

 .34م، ص1982ه/ 1402، 5الجديدة، بيرو ، ،
 .196 -195ص 11الوافي بالَوَ َيا ، ج (3)
م َحم د    (4)  بن  َعلِّي  بن  أحمد  ين  الد ِّ شهاب  حجر،  لسام 1449ه/  852الَعْسَقالني  ابن  م[: 

األلمعي   مؤسسة  دلهلي،  نيو  الهند ة  بالعاصمة  النظامية  المعارف  دائرة  تحقي :  الميزام، 
 . 7، 6ص 6م، ج1971ه/ 1390، 2للمطبوعا ، بيرو ، ،

 . 196، 195ص 11الص دي: الوافي بالو يا ، ج ( 5)
اسطنبول،    (6) الدولة،  مطبعة  الشيعة،  ا25م، ص1931فرق  ج؛  والنها ة،  البدا ة  كثير:   17بن 

 . 465ص
األقصى، تحقي : جع ر   (7) المغرب  االستقصاء ألخبار دول  الناصري:  أحمد بن خالد  العبا   أبو 

 .18 -16م، ص1997ه/ 1418الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيلاء، 
ن  حيى بن تميم بن المعز تامسنا: هي إقليم في بالد المغرب، وهناو ما  الحسن بن علي ب  (8)

سنة س  وستين وخمسمائة، وكام انتقل إلى المغرب بنهلس وولدع،   -صاحم المهد ة  -الصنهاجي  
لواء  تح   نحوها  أو  أعوام  ثمانية  المهد ة  ابارزلو، وسكن  لس  بموضع  قال  تامسنا،  بةقليم  فما  

بن   المنعم  عبد  بن  م َحم د  هللا  عبد  أبو  ْمَيرِّي،  الحِّ الناور  الموحدين.   /ه866  الصنهاجي  عبد 
ْعَطار في خبر األقطار، ص1461 وض المِّ  . 129م[: الر 

ج  (9) االستقصاء،  الناصري:  خالد  بن  أحمد  العبا   ج17  -13ص   2أبو  األعالم،  الزركلي:   3؛ 
 . 192ص
الربا،،    (10) الملكية،  المطبعة  المغرب،  قبائل  منصور:  بن  الوهاب   1م، ج 1968ه/  1388عبد 

 . 18 -16ص 2؛ أبو العبا  أحمد بن خالد الناصري: االستقصاء، ج328 -322، 117ص
 .192ص 3الزركلي: األعالم، ج (11)
 . 32 -28م، ص1956حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين، دار ال كر، القاهرة،  (12)
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ْحَمن بن م َحم د    (13) م[: تاريخ ابن خلدوم، تحقي : دكتور: 1406  /ه808ابن خلدوم، عبد الر 

بيرو ،   ال كر،  دار  وخليل شحادة،  زكار  أ من  277  -275ص  6م، ج2000  /ه1421سهيل  ؛ 
 .285 -278يخ المغرب واألندلس، دار النهلة العربية، بيرو ، )د.  (، صمختار العبادي: تار 

 .433ص 2م، ج1979سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي، دار المعارف، الكوي ،  (14)
َنارِّو، أبو عبد هللا أحمد بن أحمد المراكشي   نحو    (15) م[: البيام الم غرب 1295ه/  695ابن عِّ

، 3المغرب، تحقي : ز.  . كوالم، وإِّ. لي ي بروفنسال، دار الثقافة، بيرو ، ،في أخبار األندلس و 
 . 56م، ص1983

رضي    -ا مام الباقر: هو ا مام أبو جع ر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي  الم  (16)
م[، روو عن أبيس، وعن جابر بن عبد هللا، وأبي  675ه/  56المعروف بالباقر، ولد سنة   -هللا عنس

عيد وغيرهم، وحد  عنس ابنس جع ر، وعمر بن دينار، واألعمش، واألوزاعي وخل  كثير، وتوفي س
م[. الن َهبِّي، شمس الدين أبو عبد هللا م َحم د بن أحمد بن عثمام بن قا ماز 733  /ه114سنة   

َمْشقِّي    مد م[: الكاشف في معرفة من لس روا ة في الكتم الستة، تحقي : مح1347ه/  748الد ِّ
جدة،   القرآم،  علوم  ومؤسسة  ا سالمية،  للثقافة  القبلة  دار  الخطيم،  نمر  ومحمد  أحمد،  عوامة 

 .202ص 2م، ج1992ه/ 1413
بعد   (17) بالعراق  رهر  تميم،  بني  من  النهدي،  سمعام  بن  رزي   بن  بيام  هو  سمعام:  بن  بيام 

 إلهياا متحداا بناسوتس، ثم  وأم  يس جزءاا   -رضي هللا عنس  -المائة، وقال بةلوهية علي بن أبي  الم
ثم من بعدع في بيام   -ولد ابن الحن ية  -من بعدع في ابنس محمد بن الحن ية، ثم في أبي هاشم

هنا، وكتم بيام كتاباا إلى أبي جع ر الباقر، يدعوع إلى ن سس، وأنس نبي، وقتلس خالد بن عبد هللا  
ين أحمد بن 737  /ه120وأحرقس بالنار في سنة   -أمير العراق  -القسري  م[. ابن حجر، شهاب الد ِّ

م َحم د   بن  محمد 1449ه/  852   الَعْسَقالني  َعلِّي  تحقي :  الرجال،  نقد  في  االعتدال  ميزام  م[: 
 . 357ص  1م، ج1963ه/ 1382علي البجاوي، دار المعرفة، بيرو ، 

البغدادي    (18)  التميمي  هللا  عبد  بن  محمد  بن  بن  اهر  القاهر  عبد  منصور  ه/ 429أبو 
العربي، دار 1037 الترا   إحياء  منهم، تحقي : لجنة  الناجية  ال رقة  ال رق وبيام  بين  ال رق  م[: 

 . 229م، ص1982ه/ 1402، 5األفاق الجديدة، بيرو ، ،
بن  (19) الصادق  جع ر  عبد هللا  أبو  هو  الصادق:  بن   جع ر  العابدين  زين  علي  بن  الباقر  محمد 

الحسين بن علي بن أبي  الم، أحد األئمة االثني عشر على منهم ا مامية، وكام من سادا  
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أهل البي ، ولقم بالصادق؛ لصدقس في مقالتس، ولس كالم في صنعة الكيمياء والزجر وال نل، وكام 
لف كتاباا  شتمل على ألف ورقة تتلمن تلمينع أبو موسى جابر بن حيام الصوفي الطرسوسي، قد أ
في   ولد  رسالة.  خمسمائة  وهي  الصادق  جع ر  وتوفي  699ه/  80  سنة  رسائل  شوال  في  م[، 

م[، ودفن بالبقيع في قبر  يس أبوع محمد الباقر وجدع علي زين العابدين وعم 765ه/ نوفمبر  148
 . 328، 327ص 1ج جدع الحسن بن علي، رضي هللا عنهم. ابن خلكام: و يا  األعيام،

 . 50، 49ج 1م، ج1981القاضي النعمام: دعائم ا سالم، دار المعارف، القاهرة،  (20)
 .38، 37م، ص1931فرق الشيعة، مطبعة الدولة، اسطنبول،  (21)
 . 244البغدادي: ال رق بين ال رق، ص (22)
الدمشقي    (23) البد عي  المتنبي، ت1662ه/  1073يوسف  المبني عن حيثية  حقي : م[: الصب  

، القاهرة،  المعارف،  دار  عبدع،  زيادة  وعبدع  شتا،  ومحمد  السقا،  مصط ى  م، 1994،  3دكتور: 
 .20، ص2ج
القاهرة،    (24)  ال كر،  نوابغ  دار  عام،  ألف  بعد  الطيم  أبي  کكرو  عزام:  الوهاب  ه/ 1434عبد 

 . 31م، ص2013
م[: أبو 1038ه/  429الثعالبي، أبو منصور عبد الملأ بن محمد بن إسماعيل النيسابوري    (25)

الطيم المتنبي وما لس وما عليس من األدب، تحقي : محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة الحسين 
 .144ه، ص 1343التجارية، القاهرة، 

م[: 1072ه/  463الخطيم البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثاب  بن أحمد بن مهدي    (26)
القادر عط  العلمية، بيرو ،  تاريخ بغداد، تحقي : مصط ى عبد  الكتم  م، 1996ه/  1417ا، دار 

 . 324ص 4ج
 . 32عبد الوهاب عزام: کكرو أبي الطيم بعد ألف عام، ص (27)
 .64، 63عبد الوهاب عزام: کكرو أبي الطيم بعد ألف عام، ص (28)
التميمي    (29) ور  َمْنص  م َحم د بن  الكريم بن  أبو سعيد عبد  ا مام  ْمَعانِّي،  م[: 1166  /ه562الس 

األنساب، تحقي : عبد الرحمن بن  حيى المعلمي اليماني، وغيرع، مجلس دائرة المعارف العثماني،  
؛ األنباري، كمال الدين أبو البركا  عبد الرحمن  78،  77ص  12م، ج1962ه/  1382حيدر أباد،  

األنصاري   عبيد هللا  بن  محمد  تح 1181ه/  577بن  األدباء،  في  بقا   األلباء  نزهة  قي : م[: 
 .221، 220م، ص1985ه/ 1405، 3إبراهيم السامرائي، مكتبة المنارة، الزرقاء، ،
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النيسابوري    (30) إسماعيل  بن  محمد  بن  الملأ  عبد  منصور  أبو  م[: 1038ه/  429الثعالبي، 

العلمية،   الكتم  دار  قميحة،  محمد  م يد  دكتور:  تحقي :  العصر،  أهل  محاسن  في  الدهر  يتيمة 
 .80ص 12؛ السمعاني: األنساب، ج276ص 1م، ج 1983ه/ 1403بيرو ، 

الحموي    (31)  نظي   بن  علي  بن  محمد  ال لل  أبو  التاريخ 1233ه/  630الحموي،  م[: 
المنصوري والمسمى بتلخيص الكشف والبيام في حواد  الزمام، تحقي : دكتور: أبو العيد داوود، 

 . 6م، ص1981ه/ 1401ومراجعة: دكتور: عدنام درويش، مطبعة الحجاز، دمش ، 
 

 
 المصادر والمراجع

ه/ 429  النيســــابوري الثعــــالبي، أبــــو منصــــور عبــــد الملــــأ بــــن محمــــد بــــن إســــماعيل  -
م[: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تحقيـ : دكتـور: م يـد محمـد قميحـة، دار 1038

ــرو ،  ــة، بيـ ــم العلميـ ــاب، ج276ص 1م، ج1983ه/ 1403الكتـ ــمعاني: األنسـ  12؛ السـ
 .80ص

م[: التــاريخ 1233ه/ 630  الحمــوي الحمــوي، أبــو ال لــل محمــد بــن علــي بــن نظيــ   -
المنصــوري والمســمى بتلخــيص الكشــف والبيــام فــي حــواد  الزمــام، تحقيــ : دكتــور: أبــو 

ه/ 1401العيــــد داوود، ومراجعــــة: دكتــــور: عــــدنام درويــــش، مطبعــــة الحجــــاز، دمشــــ ، 
 .6م، ص1981

 .64،  63د ألف عام، صعبد الوهاب عزام: کكرو أبي الطيم بع -
ور  - ــ  ــن َمْنصـ د بـ ــ  ــن م َحمـ ــريم بـ ــد الكـ ــعيد عبـ ــو سـ ــام أبـ ْمَعانِّي، ا مـ ــ  ــي السـ  /ه562  التميمـ

م[: األنساب، تحقي : عبد الرحمن بن  حيى المعلمي اليماني، وغيـرع، مجلـس دائـرة 1166
؛ األنبـــاري، كمـــال 78، 77ص 12م، ج1962ه/ 1382المعـــارف العثمـــاني، حيـــدر أبـــاد، 

م[: 1181ه/ 577  األنصــاري ن أبــو البركــا  عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبيــد هللا الــدي
، 3نزهة األلباء في  بقـا  األدبـاء، تحقيـ : إبـراهيم السـامرائي، مكتبـة المنـارة، الزرقـاء، ،

 .221،  220م، ص1985ه/  1405
 .50، 49ج 1م، ج1981القاضي النعمام: دعائم ا سالم، دار المعارف، القاهرة،   -
 .38،  37م، ص1931الشيعة، مطبعة الدولة، اسطنبول،    فرق  -
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 2م، ج1979ســعد زغلــول عبـــد الحميــد: تــاريخ المغـــرب العربــي، دار المعــارف، الكويـــ ،  -
 .433ص

َنارِّو، أبــو عبــد هللا أحمــد بــن أحمــد  - ــام 1295ه/ 695  نحــو  المراكشــي ابــن عــِّ م[: البي
ــوال  ــ : ز.  . ك ــدلس والمغــرب، تحقي ــار األن م، وإِّ. لي ــي بروفنســال، دار الم غــرب فــي أخب

 .56م، ص1983، 3الثقافة، بيرو ، ،
 1م، ج1968ه/ 1388عبد الوهاب بن منصور: قبائل المغرب، المطبعة الملكية، الربـا،،  -

 -16ص 2؛ أبــو العبــا  أحمــد بــن خالــد الناصــري: االستقصــاء، ج328 -322، 117ص
18. 

 .192ص 3الزركلي: األعالم، ج -
 .32 -28م، ص1956دولة المرابطين، دار ال كر، القاهرة،  حسن أحمد محمود: قيام   -
ْحَمن بــن  - د ابــن خلــدوم، عبــد الــر  م[: تــاريخ ابــن خلــدوم، تحقيــ : 1406 /ه808  م َحمــ 

 -275ص 6م، ج2000 /ه1421دكتور: سهيل زكار وخليل شحادة، دار ال كـر، بيـرو ، 
لنهلــة العربيــة، بيــرو ، )د. ؛ أ مــن مختــار العبــادي: تــاريخ المغــرب واألنــدلس، دار ا277

 .285 -278 (، ص
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Claiming Prophet-hood during the Reign of Umayyad and 
the Abbasid States: A Comparative Study  

 
Nawaf Marzouk Eid Al-Azmy 

 

Abstract:  
During the Umayyad state there were people who claimed 

prophethood such as Al-Mokhtar Ibn Ebaid Al-Thakfy (died in 67 
H./686), Al-Hareth Ibn Saied (died in 80 H./699), Abu-Essa Al-
Ashabany as well as many others. 

   Shehab Al-Deen Ahmed Ibn Mohamed Ibn Abd- Rabu Al-
Andalusi 9died in 328 H./ 940) mentioned that there were fourteen (14) 
persons who claimed prophethood in the First Abbasid Era (132 – 232 
H./ 794 – 847). Additionally, Abu Saad Mansour Ibn Al-Hussein Al-
Razy (died in 421 H./1030) stated that bout twenty-three (23) persons 
claimed prophethood in the same period; while Shehab Al-Deen Ahmed 
Ibn Abdulwahab al-Newairy (died in 733 H./1323) mentioned that ten 
(10) people including one woman claimed prophethood during this era. 
One of the most well-known people who claimed prophethood in the 
Second Abbasid Era (232 – 656 H./847 – 258) was Abu Al-Tayeb Al-
Motanaby (died in 354 H. / 965). He was a prominent poet. shortly 
before existence of the Mameluke state (658 – 922 H. / 1260 -1516), a 
Turkman person who was named the Pope at the Levant Region also 
calimed prophethood and he was killed in (638 H. / 1240).  

The liar Al-Motanaby who was Al-Hareth Ibn Saied who claimed 
prophethood at the Levant region. He was one of the servants of Abi Al-
Golas; he was also a worshipper who came to Jerusalem disguised. The 
Umayyad Khalifa Abdulmalek Ibn Marawn (65 – 86 H./ 685 – 705) 
ordered to punish him through whipping this man who claimed 
prophethood. Then, he gave his orders for one of the men to kill him 
using a spear which led to hitting one of his ribs without killing him. this 
led to shouts by men who shouted loudly prophets shouldn’t be killed 
using weapons. When one of the truly Muslim people say such refusal, 
he took the spear and killed him through penetrating it in this claiming 
prophethood mam which led finally to his death. Sheikh Shams Al-Deen 
stated that this man was one of the sophisticating people who would be 
severely divinely punished in the hereafter because of claiming 
prophethood. This man was killed about the year 80 H.  

 
Key Words: claimers of prophethood, Era, the Umayyad State, The 
Abbasid State 


