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 -حركة محمد ذك النفس الزكية :
أف حركة محمػد يػا المدينػة كالتػا تا ترػة حركػة أريػي أاػراليـ يػا الا ػرة ت تاػر       

 0ذركة الكفةح ال مكم ضد ال اةسييف أألكائؿ
ؿ الايػت كلقاػي آلي المرػدم المنترػر نػحمد النفس الزكيػة كأاػكي يمقاػي ا لقد ترعرع م     

كقد ررػرت عػدة أحةديػث منسػكاة الػس الرسػكؿ  ػمس او عميػي كسػمـ  0اةلنفس الزكية 
كمػف ألػؿ ا   0ا ف المردم سيككف مػف ألػؿ الايػت كأسػمي محمػد كأسػـ أايػي عاػد او 

يمتاس النةس حكؿ شر ية المردم رررت أحةديث أررل تقكؿ :ا ف المرػدم سػيككف 
كلكػػػػذا قػػػػد دحضػػػػت األحةديػػػػث ذات ال ػػػػا ة  0 مػػػػف نسػػػػؿ يةامػػػػة رضػػػػا او عنرػػػػة

عػد   يمأللػةال اةسية التا تدعا ا ف )المردم منة محمد اف عاػد او كأمػي مػف نيرنػة 
 0كمة ممئت لكرا (

اػػراليـكلمػػة لػػةع ال اةسػػييف الػػس الحكػػـ اقػػا محمػػد      يتلػػك ف يػػا الاػػكادم يرتفيػػةف  كا 
كحػػػػيف سػػػػلف الرميفػػػػة ال مػػػػكييف  0يػػػػا لػػػػذي القايمػػػػة أك تمػػػػؾ دكف أف ياةي ػػػػة لممن ػػػػكر 

أت ػػػؿ محمػػػد اكالػػػدي يػػػا السػػػلف كسػػػ لي عػػػف ن ػػػيحتي ماػػػدية رناتػػػي اةلتسػػػميـ ا ػػػد أف 
سػػ ؿ أانػػي أف يسػػتمر يػػا  الحسػػنييفت ػػذب كالػػدي كأقراةئػػي كلكنػػي أاػػةي عمػػس عكػػس اقيػػة 

 0دعكتي كتحديي لم اةسييف 
ركتػػي ق حيػػث أعمػػف ح545أسػػتمر محمػػد يػػا دعكتػػي حتػػس األكؿ مػػف رلػػب سػػنة      

كيرتمؼ المؤرركف يا األساةب التا دي ت محمد إلس الثكرة ا كرة مفةلئػة كاػدكف  0
 0أعداد كةمؿ لرة 

تقػػكؿ ا ػػم الم ػػةدر أف اعتقػػةؿ اقراػػةع محمػػد كمػػة شػػةع مػػف أراػػةر مقتػػؿ أايػػي       
أمػػػة الم ػػػةدر األرػػػرل  0عاػػػد او المحػػػم لػػػا التػػػا علمػػػت ررػػػكري كثكرتػػػي مفةلئػػػة 

ةشػػر لمثػػكرة لػػك اعتقػػةؿ أريػػي مكسػػس اػػف عاػػد او مػػف قاػػؿ ريػػةح يتػػذكر أف السػػاب الما
كقػػد ارسػػؿ المػػػرم  0المػػرم ذلػػؾ ألف مكسػػس يشػػؿ يػػا ال ثػػكر عمػػس اركيػػي كمػػة كعػػد 



مكسس م تقال الػس الرةشػمية كعنػد ئػذ ررػر محمػد كانقػذ ارػةي قاػؿ ك ػكلي الػس ال ػراؽ 
0 

س الزكيػة اعتقػد اف كمرمة يكف مػف امػر يرنػةؾ ركايػةت تؤكػد اف محمػد ذك الػنف       
يحػػيف كػػةف يحػػةكؿ لمػػ   0الكقػػت منةسػػب  ف انمػػب ا قػػةليـ قػػد ايدتػػي كمػػة رػػف لػػك 

اشراؼ النةس كشيكخ القاةئػؿ كػةف يقػكؿ لرػـ )قػد اػيم الػؿ الشػةـ كال ػراؽ كرراسػةف ( 
كالكاق  اف الرميفة يا محةكلتي ارراج محمد امر ك ة ا قةليـ كقػكاد اللػيش امراسػمة  0

حتػس اف الرميفػة نفسػي زكر رسػةئؿ عمػس  0اةلكقكؼ الػس لةناػي اذا ثػةر محمد ككعدي  
ثـ اف الراعات ريػةح المػرم  0لسةف ا م ك ة ا قةليـ ي اركف عف اي ترـ الس محمد 

لمحمػػػد سػػػاات القمػػػؽ كالممػػػؿ لسػػػكةف المدينػػػة  المسػػػتمرةالت سػػػفية يػػػا المدينػػػة كتحريةتػػػي 
 0 ا ستسالـكرة اك مف محمد  امة الث اكاماك الذيف سئمكا الحةلة 

( رلػػػال ثػػػـ سػػػياركا عمػػػس 050كم ػػػي ) رمػػػة ررػػػررػػػر محمػػػد الػػػنفس الزكيػػػة أكؿ      
ريةح المػرم ثػـ راػب  اكاعتقمك ،كسياركا عمس ايت المةؿ  المسلكنيفالسلف كرم كا 

 0رااة يندد ارة اةلمن كر 
اذف اف المن كر الار محمد عمس الرركج مػف محػؿ ارتفةئػي حيػث تػذكر ا ػم      

ركايػػػةت اف الرميفػػػة قػػػةؿ مػػػة م نػػػةي ا نػػػي اسػػػتاةع اف يرػػػرج الث مػػػب مػػػف لحػػػري كذلػػػؾ ال
 -التةلية : اةإللراعاتلقيةمي 
ارسةؿ ال ايد لمتلسس عمػس محمػد الػنفس الزكيػة يػا الحلػةز عمػس ليئػة تلػةر  -5

 0كايةعا عار كنيري 
أانػػي محمػػد ،الػػذم ألػػةب  اإررػػةرمحةكلػػة اقنػػةع عاػػد او اػػف الحسػػف المحػػم  -0

 0عني (( ةمة ري ترمؿ ))لك كةف تحت قدما دكف كل
 0كالاةلاييف مف اقراةع محمد كرة ة أايي الحسنييفحاس  -3
 0أق ةع الك ة الذيف لـ يلدكا يا امب محمد كت ييف ك ة لدد -4
 0ارسةؿ كتب عمس لسةف الك ة كالقكاد كا قةليـ يدعكف محمد الس الرركر  -5

كل ػػؿ لػػذي ا لػػراعات ت كػػس مقػػدرة الرميفػػة يػػا اسػػت الؿ المكقػػؼ ضػػد محمػػد 
كقػد ن ػر الحركػة ال ضػد الػذم  قتػي مػف الفقرػةع كا ػحةب الحػديث  0الثةئر 

 0محمد  مس او عميي كسمـ  آلؿاناالقة مف تدينرـ كحارـ 



ال اةسػػػػػييف امررػػػػػر الرػػػػػةرلييف عػػػػػف الػػػػػديف ،الا ػػػػػةة  كلقػػػػػد حػػػػػةكؿ أف يررػػػػػر
يػا  المن مسػيفالمرمميف لكالاةترـ ،التا يفرضرة عمػيرـ من ػارـ الم ت ايف ،

 0الترؼ كالممذات 
س الررػكر كالثػكرة مػكرنـ رناة الرميفة الممحة كعممي الدائب عمس دي  محمػد ع

يػػػ ف الرميفػػػة قػػػد اقػػػا نيػػػر منف ػػػؿ كلةدئػػػة ،حيػػػث كػػػةف حينػػػذاؾ قػػػرب المػػػدائف 
ذلةب الػػس الككيػػة ذات )ا ػػداد( كقػػد علػػؿ اةلػػ  المػػدكرةيحػػةكؿ تراػػيا مدينتػػي 

الميػكؿ ال مكيػػة م منػػة ييرػػة حةلػػة الاػػكارئ محػػددا التلػػكاؿ لسػػةعةت م مكمػػة مػػف 
ااػػ   ػػمرترـ كاقا رػػـ عػػف ((النرػػةر ككػػةف لػػدؼ الرميفػػة مػػف ذلػػؾ كمػػة قػػةؿ 

كقد أرتةر أاف أريي ككلػا عرػدي  0امداد محمد ي نرـ سراع ألؿ لذا الايت (( 
 -ا الذم ارسمي الس الحلةز كذلؾ :عيسس اف مكسس قةئدا لمليش الرراسةن

 0كةف عيسس عسكرية مف الاراز ا كؿ كذا قةاميةت ادارية كايرة  -5
أف يرسػػؿ الرميفػػة لةشػػمية  النػػكعكػػةف مػػف المنةسػػب يػػا أزمػػة مػػف لػػذا  -0

أف لذا األلػراع مػف  0ليقكد الليش كاذلؾ يكالي لةشمية ارةشما مثمي 
شػػ ف أف يحفػػؼ مػػف األثػػر الػػذم سػػتتركي قيػػةدة محمػػد لليشػػي ذلػػؾ ألف 

 0قةئد الليش المقةاؿ سيككف لةشمية كذلؾ 
لقػػد كةنػػت ثػػكرة محمػػد ير ػػة منةسػػاة لمرميفػػة لكػػا يضػػرب ع ػػفكرييف  -3

محمد ذك النفس الزكية أـ قتؿ عيسس ي ف ذلؾ ن ػرا احلر يسكاع قتؿ 
لمرميفة ،آلف لذا األرير كةف عةزمة عمس عزؿ عيسػس مػف ك يػة ال رػد 

 0كت ييف أاني محمد المردم اد  عني 
     

لنػػدم  4000كحػيف ك ػؿ راػر قػدـك اللػيش الرراسػةنا المكػكف مػف حػكالا  
يف كػةف قميػؿ ال ػدد أ  أن ةر محمد اةلتسػمؿ كالرػرب مػ  اف لػيش ال اةسػي ادا

أنػػػي كػػػةف مػػػدراة تػػػدرياة حسػػػنة كذا تلراػػػة يػػػا القتػػػةؿ كيقػػػكدي أكفػػػةع مثػػػؿ حميػػػد 
 0الاةئا ككثير اف حسيف 



ككةف محمد ذك النفس الزكية شلةعة أ  أف الذم ينق ي لك ا د النرػر       
يقد أرسؿ قكة مف لندي لمسػيارة عمػس  0كالرارة ال سكرية كالقدرة عمس المنةكرة 

 0كة كاذلؾ أا دلة عني يا كقت كةف يا أشد الحةلة اليرة م
أمة رااتي عمس أن ػةري يمػـ تكػف منةسػاة حيػث أيقػدترـ م نكيػةترـ كيػرقترـ     

أيرػة النػةس انػة قػد لم نػةكـ لمقتػةؿ ،كأرػذنة عمػيكـ المنةقػب  عنػي حيػث قةؿ:))يػة
كاألمػػر ،كأف لػذا ال ػدك مػنكـ قريػػب ،كلػك يػا عػدد كثيػػر كالن ػر مػف عنػد او 

ايدي ،كأني قد ادا لا اف آذف لكـ كأيرج عنكـ المنةقب يمػف أحػب أف يقػيـ ،أقػةـ 
كمػػف أحػػب أف ير ػػف ر ػػف (( كل ػػؿ الػػذم نسػػتنتلي مػػف لػػذي الرااػػة كرة ػػة 

مػػف محمػػد الػػس تكق ػػي يشػػؿ الثػػكرة  أشػػةريمػػة يت مػػؽ منرػػة افكػػرة الاػػداع انرػػة أكؿ 
 0س دينية قاؿ كقكع القتةؿ ،كلذلؾ أراد أف ياررلة عمس أس

كالكاقػػػػ  أف المدينػػػػة كةنػػػػت محػػػػال نيػػػػر منةسػػػػب لمثػػػػكرة يقػػػػد كةنػػػػت ت تمػػػػد      
عمػػس م ػػر كسػػكرية كقػػد أمػػر الرميفػػة اضػػرب الح ػػةر ا قت ػػةدم  اقت ػػةدية

المقةكمػػػة  اسػػػتحةلةكحػػػيف ادرؾ شػػػي ة محمػػػد  0مػػػف الاػػػر كالاحػػػر عمػػػس الحلػػػةز
ة امنةكراتػػي أك الا ػػرة كلكػػف الرميفػػ مكػػة ن ػػحكا محمػػد اػػةلررب الػػس م ػػر أك

عػالف الثػكرة يػا المدينػة سػي قاي ااػ ف  ا عتقػةدالذكية نلح الس لر محمد الس 
كأمر محمػد أف يحفػر رنػدقة حػكؿ المدينػة أسػكة ارسػكؿ  0األقةليـ اليي  انضمةـ

كمػػة  0او  ػػمس او عميػػي كسػػمـ كلكػػف ذلػػؾ حػػدد مػػف نشػػةا أتاةعػػي كح ػػرلـ 
 0أني شدد مف ناةؽ الح ةر ا قت ةدم عمس المدينة 

ق 545رمضػةف سػنة  50ك ؿ عيسس اف مكسػس كاللػيش ال اةسػا يػا      
راسػػػالت سػػػرية مػػػ  الكثيػػػر مػػػف المتنفػػػذيف يػػػا كعسػػػكر اػػػةللرؼ كدرػػػؿ يػػػا م

كمػػنرـ ال مػػكيف كقػػد تػػرؾ الكثيػػر مػػنرـ المدينػػة مػػ  عػػةئالترـ كحتػػس أف  المدينػػة
كحػيف حػدث القتػةؿ كػةف محمػد  0ا ضرـ أنرـ الس م سكر عيسس اف مكسػس 

م ي القميؿ لػدا مػف ا ن ػةر انمػارـ مػف لرينػة كانػكا شػلةع كرنػـ انرػـ قػةتمك 
ميفػػة نفسػػي ا دئػػذ حػػيف أمتػػدح ك ئرػػـ لمحمػػد كتفػػةنيرـ يػػا ااسػػةلة شػػرد ارػػة الر

كلكف لـ يسػتا  محمػد أف ينت ػر عمػس لػيش مػدراة تػدرياة ليػدا كلػي  0سايمي 
 0تلةرب عسكرية كثيرة كةلليش الرراسةنا 



يقػػد ريػػ  ال مػػـ  0كيػػا المدينػػة كػػةف أتاػػةع ال اةسػػييف ي ممػػكف ضػػد محمػػد      
أف تستسػػػػمـ ممػػػػة أدل الػػػػس الفكضػػػػس  األسػػػػكد عمػػػػس منػػػػةرة مسػػػػلد المدينػػػػة قاػػػػؿ

كقػػد اقػػا مػػ  شػػمة مػػف أتاةعػػي يقةتػػؿ  0كلػػرب ا ػػم أتاػػةع محمػػد  كا ضػػاراب
كقػػد أرسػػؿ الرميفػػة المن ػػكر رأسػػي  0ق 545رمضػػةف سػػنة  54حتػػس قتػػؿ يػػا 

الثػػػػكرة كمػػػػة  ػػػػكدرت  انترػػػػةعلػػػػس األقػػػػةليـ حيػػػػث عػػػػرم يػػػػا أسػػػػكاقرة م منػػػػة ا
 0ممتمكةت الثكار

 
 النفس الزكية ؟ اساةب يشؿ ثكرة محمد ذك 

 0لـ يكف الحلةز عمكية يا ميكلي السيةسية  -5
الثػػػكرة قاػػػؿ  إلعػػػالفنلػػػةح راػػػة المن ػػػكر يػػػا ديػػػ  محمػػػد الػػػنفس الزكيػػػة  -0

 0اكانرة مف رالؿ ا لراعات التا قةـ ارة كنلةح لذ ا لراعات
 إقميمػػةالمكػػةف المنةسػػب لمم ركػػة كلػػـ يكػػف الحلػػةز  ارتيػػةرعػػدـ تكييقػػي يػػا  -3

يمـ تكػف أرم المدينػة ارضػة  ػةلحة  0لمثكرة مف النةحية ا قت ةدية  منةساة 
 0لم مميةت ال سكرية 

 0أرا  احفر الرندؽ ،ألني أحكـ اي الح ةر ال سكرم عمس قكاتي -4
كلرػػػةت النرػػػر ييمػػػة   رػػػتالؼالحةلػػػة النفسػػػية اػػػيف أتاةعػػػي  اسػػػتقرارعػػػدـ  -5

 0اينرـ كرركر ال راع القاما ايف القاةئؿ 
القيػػػةدة الليػػػدة لملػػػيش ال اةسػػػا المتمثمػػػة الػػػيش عيسػػػس اػػػف مكسػػػس  تػػػكير -6

ي ضدي قكاد مرم كف كلند يتمت  اركح قتةلية عةلية يدعمرة امكةنػةت الراليػة 
 0الكاس ة 

 0 مكةتشتيت قكة محمد ال سكرية ا رسةلي ا م اللند لمسيارة عمس  -7
 0رااتي زعزعت مف م نكيةت أتاةعي المرم يف لي  -8
يا التكقيػت حيػث كػةف عميػي اف ي مػف ثكرتػي يػا نفػس الكقػت الػذم الرا   -9

 0يثكر ييرة أركي يا الا رة 
 
 نتةئج ثكرة محمد ذك النفس الزكية ؟ 



 0م ةدرة امكاؿ ال مكييف كرة ة انا الحسف كأرذ ممتمكةترـ  -5
 0عمس المدينة  ا قت ةدمضرب الح ةر  -0
تقرياة حتس يرغ المن كر مػف  تكقؼ ال مؿ يا انةع ا داد لمدة ستة أشرر -3

 0ثكرة أاراليـ 
قضػػػت الثػػػكرة عمػػػس قمػػػة الرػػػالؼ السيةسػػػا كال سػػػكرم المسػػػمح اػػػيف الفػػػرع  -4

 0الحسنا مف ال مكييف كال اةسييف مدة رالية المن كر 
 

 الم ةدر كالمرال 
 ااف ا ثير ، الكةمؿ يا التةريخ -5
 ااف كثير ، الاداية كالنرةية -0
 كالممكؾالاارم ، تةريخ الرسؿ  -3
 ااف اللكزم ، المنترـ يا تةريخ الممكؾ -4
 ااف رمكةف ، كييةت ا عيةف -5
 الي قكاا ف تةريخ الي قكاا -6
 ااف ريةا ، تةريخ رميفي اف ريةا -7
 ااف قتياة ، عيكف ا راةر -8
 ااك الفدا ، المرت ر يا اراةر الاشر -9

 ااك الفرج ا  فرةنا ، ا نةنا-50
 ا سةما كالفنكفحةلا رميفي، كشؼ الرنكف يا م رية -55
 الذلاا ، تةريخ ا سالـ-50
 السيكاا ، تةريخ الرمفةع-53
 المس كدم ، مركج الذلاا-54
 المقريزم ،كتةب السمكؾ-55
 القمقشندم،  اح ا عشس-56
 كلرةكزف ، الدكلة ال راية كسقكارة-57
 ادـ متز ، الحضةرة ا سالمية-58



 شةكر م افس التةريخ ال اةسا-59
 يكزم، الرالية ال اةسيةيةركؽ عمر -00
 اةرتكلد، تةريخ الحضةرة ا سالمية-05
 ارككممةف ، تةريخ الش كب ا سالمية-00
 حسف ااراليـ حسف ،تةريخ ا سالـ-03
 الا دادم ، تةريخ ا داد -04
 عاد ال زيز الدكرم ،ال  ر ال اةسا ا كؿ-05
 
 

 
  


