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 ورد يف لسان العلماء: )رب مشهور ال أصل لـه(.

ا أن يشاهد ويطالع ما سيكتب التأريخ عن أيامه فإذا قدر أحدن

هذه بعد مائة عام أو أكثر، فرمبا ستعرتيه الدهشة ويأخذه الذهول؛ 

إذ لعله سيقرأ عن بطوالت وأجماد وحقبة ذهبية مرت بها األمة 

العربية والعراق خاصة، نتيجة لتصدي حزب البعث! لقيادة األمة، 

وهو صدام التكرييت  هذا التصدي املتجسد بأبرز شخوصه أال

 وذلك لبعض التضليل يف اإلعالم وما أشبه.

أما إذا كتب التأريخ بأقالم مأجورة، كاليت مرت علينا، مما 

زالت األمة تعاني من تركتها الثقيلة، كتلك األقالم اليت كتبت عن 

تأريخ األمة بالصورة اليت يراها سالطني ذلك الوقت وأعداء 

لكربى على األجيال الالحقة، نعم اإلسالم، فهذا هو الطامة ا
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 هكذا عودنا كّتاب التأريخ إال ما شذ وندر.

فكثريًا ما تعطي األمساء ظالال ملسمياتها إن كان بالتطابق أو 

بالعكس.. فاالسم خيرب عن مسماه، ولذا أمرنا أن خنتار األمساء 

اجلميلة ألبنائنا ـ وهذا حق من حقوق الولد على والديه، كما ورد 

 حاديث الشريةة، واالبتعاد عن األمساء اليت اها ظالل سلبية.يف األ

والتاريخ ـ السيما السياسي ـ يةعل فعله من هذه الناحية، 

فريفع َمن حقه اخلةض، وخيةض َمن حقه الرفعة والسمو، وهذا 

 امتحان للطرفني لألمة واجملتمع ، ولذاك الشخص أيضا. 

ريا بهكذا مصائب، وتأريخ أمتنا اإلسالمية باخلصوص مازال ث

حتى صارت أنظار أجيالنا مشدودة إىل بعض احلثالة ممن كان له 

الدور الكبري يف تغيري جمريات األمور، فينظرون إليهم كنجوم 

وأبطال ولكن يف عامل السينما وليس يف عامل السماء، أو كنجم 

 األرض وعشبها التافه.

ذين ظلم ومن أولئك الذين بهروا األنظار: احلكام الطغاة ال

املؤرخون أجيال األمة ممن جاؤوا بعدهم بالصورة اليت كونت اهم،  

أعين أمثال: معاوية وعبد امللك بن مروان وهارون العباسي 

وصالح الدين التكرييت.. وأضرابهم، من أولئك الطغاة الذين 

ملكوا الناس باحلديد والنار واخلديعة والغدر، فحكموا الشعوب 
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ارضيهم وخمالةيهم مبا فعلوا بهم من قتل اإلسالمية وأرهبوا مع

وتشريد ومالحقة، حتت كل حجر ومدر، فحاربوا كل من كان له 

رأًي خمالًف اهم، وإن يف صالح احلياة االجتماعية ال سيما الدينية 

منها، فقتلوا املعارضني وضربوا بيد من حديد كل املصلحني 

م .. فعلوا وأجربوا الناس على تشدقهم ومتلقهم والتسبيح حبمده

ذلك بكل مكر وخبث ودهاء سياسي عجيب .. ومجعوا حواهم 

من األفاكني والدجالني يقصون ويروون األحاديث املمجدة ألولئك 

 الذين أغدقوا عليهم ااهبات والعطايا من كل األنواع واألصناف.

ويوسف بن أيوب املعروف بصالح الدين األيوبي التكرييت 

لذين حكموا بدهاء وروجوا ألفكارهم املولد والنشأة، من أولئك ا

خببث، وطمسوا على أفعااهم الشنيعة حبسن الصبغة من قبل 

غريهم، فكتبوا عنه الكثري، ووصةوه مبا مل يكن فيه من املكارم 

والةضائل، وغطوا على أعماله وشنائعه وجرائمه اليت أباد بها 

يف مصر وبالد  أقوام كثرية ال سيما من شيعة أهل البيت 

 شام كلها.ال

)أعلى ويف هذا الكتاب يتناول مساحة اإلمام الشريازي الراحل 

هذه الطاغية التارخيية، اليت مازال الكثري من الناس ينظرون اهلل مقامه( 

إليه بالبطولة والتقديس.. وما هو يف احلقيقة ليس إال صائد مناصب 
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وعطايا امللوك كما هو مشهور عن عائلته، استعمل ذكاءه وقوته 

دهاء سياسي كبري، مما أوصله عمله إىل هذه املرتبة اليت ال ب

يستحقها، ألنه بنى جمده على رؤوس األبرياء ورفع شراعه ليمخر 

 يف دماء الشهداء.

)أعلى اهلل واجلميل الرائع يف هذا الكراس لسماحة اإلمام الراحل

: هو مقارنته ما بني صالح الدين وعبد الناصر وصدام مقامه(

ن احلكام املعاصرين.. وقد سقط حبمد اهلل وهلك طاغية التكرييت م

بغداد وجزار القرن العشرين ـ صدام ـ مع حزبه البغيض وزبانيته 

 الظلمة الذين صاروا لعنة األجيال وسبة األطةال.

والالفت للنظر هنا أن صالح وصدام من بلدة واحدة، أي: 

ننا تكريت .. فهل نعجب من األقدار وتصرفات الزمان.. أم أ

نعجب كل العجب من هذه األمة اليت ما زالت ساهية غافلة، ال 

متلك البصرية القرآنية اإلميانية، رغم كل العقود اليت مرت واحلقائق 

 اليت كشةت، وكل التجارب املرة اليت جرعت..؟!.

أخذنا على عاتقنا القيام بنشر ما تبقى  مؤسسة اجملتبىوحنن يف 

الرائع، ليكون ورقة عمل  ى اهلل درجاته()أعلمن تراث اإلمام الشريازي 

للباحثني عن احلقيقة التارخيية.. ومقدمة لوعي األمة اإلسالمية، 

راجني من اهلل العزيز احلكيم أن يتغمد اإلمام الراحل بوافر رمحته، 
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 وأن جيعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه مسيع جميب.

 
 للتحقيق والنشر جملتىبمؤسسة ا                              

 بريوت لبنان                                
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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله 

الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني إىل قيام 

 يوم الدين.

 القرآن يأمر باالتحاد والتآخي

ال و  قال اهلل سبحانه وتعاىل:  ِميعاً و  ْبِل هللاِ ج  اْعت ِصُموا بِح 

اْذُكُروا نِْعم ت  هللِا ع ل يُْكْم إِْذ ُكْنتُْم أ ْعداًء ف أ لَّف  ب ْين   قُوا و  ت ف رَّ

تِِه إِْخوانا  . (1)قُلُوبُِكْم ف أ ْصب ْحتُْم بِنِْعم 

 متسكوا  :أي َواْعَتِصُمواورد يف تةسري اآلية املباركة:  

هلِلا ِبَحْبِل  ناسبة أن من يتمسك مله باحلبل ّبُش ،دينه وقرآنهأي

وكذلك من يتمسك باإلميان  يرتةع به لألعلى،بل البد وأن باحل

 يصعد به يف الدنيا إىل املراتب الراقية ويف اآلخرة إىل جنات خالدة 

َجِميعًا مجيعكم ال بعضكم دون بعض :أي .َتَةرَُّقوا َوال 

اهلل والبعض حببل الشيطان، وهذا تأكيد  بأن يتمسك البعض حببل

 ِإْذ َعَلْيُكْم اهلِل ِنْعَمَتأي تذكروا  َواْذُكُروا (مجيعًا: )هـلقول

                

 .103سورة آل عمران:  (1)
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 َبْيَن َفَألََّف قبل اإلسالم يعادي بعضكم بعضًا َأْعداًء ُكْنُتْم

حيث أدخل اإلميان فيها  ،جعلها قريبة بعضها إىل بعض ُقُلوِبُكْم

 واإلحن واحلسد والعداوة  ةنيمن الضغ فخرج ما كان فيها

َفَأْصَبْحُتْم  أيها املسلمونِبِنْعَمِتِه  أي بسبب نعمة األلةة اليت

ه ما ـل، أحدكم أخ اآلخر يف اإلميان ِإْخوانًاليكم إوهبها اهلل 

اجلاهلية  املقاييسوأن هذه النعمة قد خرقت  .ألخيه وعليه ما عليه

وما ورد يف بعض . وما أشبهها قيةالعرو العشائريةالقبلية و

أو األئمة  األحاديث أن املراد من حبل اهلل اإلمام أمري املؤمنني 

 (1)فإمنا هي مصاديق جلية ،أو القرآن. 

 عن قوله:  فقد ورد عن ابن يزيد قال: سألت أبا احلسن

َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميعًا  :؟ قال علي بن أبي طالب حبل

 .(2) املتنياهلل

هم حبل اهلل الذي  آل حممدقال:  وعن أبي جعةر 

َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميعًا وال أمرنا باالعتصام به، فقال: 

                

 سورة آل عمران. 17ص 4انظر تقريب القرآن إىل األذهان:  ج (1)

 .122سورة آل عمران ح 194ص 1تةسري العياشي: ج (2)
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 .  (1)َتَةرَُّقوا

َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل ويف )جممع البيان( يف تةسري اآلية املباركة: 

يف تنعوا به من غريه، وقيل قال: أي متسكوا به، وقيل: ام اللَِّه

 :معنى حبل اهلل أقوال

أحدها: إنه القرآن، عن أبي سعيد اخلدري وعبد اهلل وقتادة 

 .والسدي

 اإلسالم.وثانيها: إنه دين اهلل 

 قال:  بن تغلب عن جعةر بن حممد أبانوثالثها: ما رواه 

 :حنن حبل اهلل الذي قالًاَواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميع. 

والذي يؤيده ما رواه أبو سعيد  ،محله على اجلميع واألوىل

أيها الناس إني قد تركت فيكم أنه قال:  اخلدري، عن النيب

: اآلخرحبلني إن أخذمت بهما لن تضلوا بعدي، أحدهما أكرب من 

، وعرتتي أهل بييت، األرض إىلكتاب اهلل حبل ممدود من السماء 

 . ردا علي احلوضأال وإنهما لن يةرتقا حتى ي

وال َتَةرَُّقوا دين اهلل الذي أمركم  معناه: وال تتةرقوا عن

 .فيه بلزوم اجلماعة واالئتالف على الطاعة، واثبتوا عليه

                

 .123، 122من سورة آل عمران ح 194ص 1تةسري العياشي: ج (1)
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 .عن احلسن ،وقيل: معناه ال تتةرقوا عن رسول اهلل

 وقيل: عن القرآن برتك العمل به. 

َبْيَن َفَألََّف َأْعداًء ْنُتْمُك ِإْذ َعَلْيُكْم اهلِل ِنْعَمَت َواْذُكُروا  

وس واخلزرج، من احلروب قيل: أراد ما كان بني األ ُقُلوِبُكْم

اليت تطاولت مائة وعشرين سنة، إىل أن ألف اهلل بني قلوبهم 

 .حقادسالم، فزالت تلك األباإل

 .كان بني مشركي العرب من الطوائل وقيل: هو ما

وباالئتالف، ، باإلسالمليكم نعمة اهلل ومنته ع احةظواواملعنى: 

ورفع ما كان بينكم من التنازع واالختالف، فهذا هو النةع احلاصل 

إذ  ؛جللكم يف العاجل، مع ما أعد لكم من الثواب اجلزيل يف اآل

، ورفع اإلسالمفألف بني قلوبكم جبمعكم على ًء كنتم أعدا

 البغضاء والشحناء عن قلوبكم. 

ِبِنْعَمِتِه َفَأْصَبْحُتْم أي: بنعمة اهللِإْخوانًا  ،متواصلني

متحابني بعد أن كنتم متحاربني متعادين، وصرمت حبيث  وأحبابًا

من توخيت  األخن أصل ، ألاآلخرينيقصد كل واحد منكم مراد 

 النَّاِر ِمَن ُحْةَرٍة َشةا َعلى َوُكْنُتْم : إذا قصدته وطلبته.ءالشي

حةرة من جهنم، مل على طرف   أي: وكنتم يا أصحاب حممد

بأن أرسل إليكم  فأنقذكم اهلل منهايكن بينها وبينكم إال املوت، 
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 ، ودعاكم إليه، فنجومت بإجابته من النار. لإلميانرسوال، وهداكم 

نهم كانوا وإن مل يكونوا فيها، أل ِمْنها َفَأْنَقَذُكْم: وإمنا قال

  .(1) مبنزلة من هو فيها، من حيث كانوا مستحقني لدخواها

إن اهلل تعاىل يأمرنا يف كتابه احلكيم والقرآن الكريم إذن: 

باالحتاد والتآخي، وينهانا عن التةرقة ومعاداة بعضنا البعض، 

وعلينا كمسلمني امتثال ذلك، فمن خيالةه ويتخذ سياسة التةرقة 

واملعاداة بدل االحتاد والتآخي بني املسلمني، فليس هو من اإلسالم 

معرفة ذلك كي ال تلتبس عليهم األمور،  املسلمنييف شيء، وعلى 

 .فيخطط األعداء لتمزيقهم وتشتيتهم

 زّراع العداوة بين المسلمين

فهم التاريخ الصحيح بإعالن سياسة التةرقة، إن من الذين عّر

الطائةية وتطبيق وقتل الكثري منهم، ع العداوة بني املسلمني، روز

من عشرات اآلالف  بأبشع صورة وأفضعها، حيث راح ضحيتها

الذين ينبغي  (2) املؤمنني، هو صالح الدين التكرييت )األيوبي(

                

 سورة آل عمران. 356ص 2جممع البيان يف تةسري القرآن: ج (1)

م ( يوسف بن أيوب 1193 ـ1137) ـ(ه 589 ـ 532يوبي )صالح الدين األ  (2)

، كان أبوه وأهله من قرية دوين يف أواخر إقليم أذربيجان، جتاور شاذيبن 
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نزلوا  األكرادوهم بطن من الروادية، من قبيلة ااهذانية، من  ،بالد الكرج

ويف فيها جده شاذي. ثم ولي أبوه بتكريت، وولد بها صالح الدين، وت

يف دمشق، دخل صالح الدين )أيوب( أعماال يف بغداد واملوصل ودمشق. نشأ 

مع أبيه وعمه )شريكوه( يف خدمة نور الدين حممود بن عماد الدين زنكي 

)صاحب دمشق وحلب واملوصل( واشرتك صالح الدين مع عمه شريكوه يف 

( فكانت وقائع ـه 559)مصر سنة  محلة وجهها نور الدين لالستيالء على

بعد عدة معارك ظهرت فيها مزايا صالح الدين العسكرية. ومت لشريكوه الظةر 

. وذكر مور مبصر، باسم السلطان نور الدين، فاستوىل على زمام األومحالت

أن العاضد الةاطمي هو الذي استنجد بنور الدين يستنصره على الةرنج الذين 

كوه ملا وصل مصر، وكتب له عهد مل يعهد مثله شري استوزرف، يغزون مصر

ولكن شريكوه ما لبث أن مات. فاختار العاضد للوزارة وقيادة اجليش  لوزير،

بعد أن غدر صالح الدين، ولقبه بامللك الناصر. ثم استقل مبلك مصر، 

مرض العاضد فقد . زنكي نور الدينبالعاضد الةاطمي،  ومترد على سيادة 

وذكر أن سبب الح الدين خطبته، وخطب للعباسيني، مرض موته، فقطع ص

مرض وموت العاضد هو ملا رأى من صالح الدين من حماصرته وجتريده 

وانتهى بذلك أمر لصالحياته وأخريًا قطع اخلطبة بامسه، فكان موت العاضد 

   .يةةاطمدولة الال

جاء يف سري أعالم النبالء: وولي صالح الدين وزارة العاضد، وكانت 

هـ( ، 567هـ(، ثم مات العاضد سنة )564لسلطنة، فولي بعد عمه سنة )كا

فاستقل باألمر مع مداراة نور الدين ومراوغته، فإن نور الدين عزم على قصد 

مصر، ليقيم غري صالح الدين، ثم فرت، وملا مات نور الدين، أقبل صالح 
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بال كلةة، الدين ليقيم نةسه أتابكا لولد نور الدين، فدخل البلد الشامية 

واستوىل على األمور يف ربيع األول سنة سبعني، ونزل بدار العقيقي، ثم تسلم 

القلعة، وشال الصيب من الوسط ثم سار، فأخذ محص، ثم نازل حلب، 

وهي الوقعة األوىل، فجهز السلطان غازي من املوصل أخاه عز الدين مسعودا 

ون، فالتقوا على يف جيش، فرحله، وقدم محص، فأقبل مسعود ومعه احللبي

قرون محاة، فانهزم مسعود، وأسر أمراؤه، وساق صالح الدين، فنازل حلب 

ثانيا، فصاحلوه ببذل املعرة وكةر طاب، وبلغ غازي كسرة أهله وأخيه، فعرب 

الةرات، وقدم حلب، فتلقاه ابن عمه امللك الصاحل ـ ابن نور الدين زنكي ـ ثم 

)تل السلطان(، ونصر صالح الدين التقوا هم وصالح الدين، فكانت وقعة 

أيضًا، ورجع صاحب املوصل. ثم أخذ صالح الدين منبج وعزاز، ونازل 

حلب ثالثًا، فأخرجوا إليه بنت نور الدين، فوهبها عزاز. ورد إىل مصر، 

 واستناب على دمشق أخاه صاحب اليمن تورانشاه. 

ن صالح الذي كان قد احس بوحشة م( هـ569)مات نور الدين سنة وذكر: 

، ملوتهاضطربت البالد الشامية واجلزيرة الدين حتى ذكر أنه قرر املسري إليه، ف

سنة وذلك ، وما لبث أن سار صالح الدين إىل دمشق فاستوىل عليها

(. وانصرف إىل ما وراءها، فاستوىل على بعلبك ومحص ومحاة هـ570)

أمامه إذ تتابعت  هـ(578سنة )وحلب. انقطع عن مصر بعد رحيله عنها 

 ، ويف أيامه وقعت عدة حروب  مع الصليبيني.وادثاحل

البالد من آخر حدود النوبة جنوبا وبرقة غربا إىل على صالح الدين استوىل 

 بالد االرمن مشاال، وبالد اجلزيرة واملوصل شرقا.

وعلى الرغم من أن العاضد كان قد استوزر صالح الدين األيوبي ولقبه بامللك 
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ة، بل آية وه، وبيان تارخيه، كي ال ُيتخذ أسوة وقدـالكالم حول

يك  بِب د نِك  قال اهلل تعاىل يف شأن فرعون:  وعربة. ف اْلي ْوم  نُن ّجِ

لْف ك ْن خ   . (1)آية ِلت ُكون  ِلم 

 لماذا التفرقة؟

قد تكون سياسة التةرقة هدفًا مرحليًا لدكتاتور يريد السيطرة 

                                                                                                             
 

ة، وأكرمه غاية اإلكرام، إال أن صالح الدين كان حاقدًا على الناصر يف القاهر

الدولة الةاطمية يتحني الةرص لالنقضاض عليها، فتعاضد مع القاضي عبد 

الرحيم بن علي البيساني على إزالة الدولة الةاطمية، وقام بعزل قضاة الشيعة 

وامتد   هـ(564وملا مت له ذلك استبد بالسلطة، وأسس الدولة األيوبية سنة )

سلطانها من النيل إىل دجلة، وعرفت الدولة األيوبية بطابعها السين اجملايف 

 للشيعة.

هـ( ومحل الناس على 579قال أبو زهرة: دخل صالح الدين إىل حلب )

التسنن وعقيدة األشعري، ومل يقدم للخطابة وال التدريس إال من كان مقلدًا 

يعة، فقتلهم وأبادهم مثل عمله ألحد املذاهب األربعة ووضع السيف على الش

يف مصر، إىل حد يقول اخلةاجي: غال األيوبيون يف القضاء على كل أثر 

 للشيعة. 

. وغنية النزوع: 233ص 2انظر املواعظ واالعتبار يف اخلطط واآلثار للمقريزي: ج

صالح الدين األيوبي. وسري أعالم النبالء:  20ص 8. واألعالم للزركلي: ج10ص

 .284ص 21ج

 .92سورة يونس:  (1)
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ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعال ِفي على شعبه، قال اهلل تعاىل يف حق فرعون: 

 أي: فرقًا خمتلةة متعادين لينقادوا  (1)اأَلْرِض َوَجَعَل َأْهَلها ِشَيعًا

 .له

 ِفيرب ع وتّكترّف :أي َعال ِفْرَعْوَن ِإنَّويف التةسري: 

أهل أرض  :أيَأْهَلها َوَجَعَلواملراد بها أرض مصر  اأَلْرِض

طوائف، مجع شيعة، وهي الطائةة اليت تتبع : أي ِشَيعًامصر

إذ لو  ؛مسلكًا خاصًا، من شايعه إذا تابعه، وهذا دأب الطغاة دائمًا

مل جيعلوا الناس طوائف متناحرة، حتى تشتغل بعضهم ببعض، 

 .(2)ضدهم خافوا من أن يتحدوا

االستعمارية الذي تسعى إليه األيدي هو وتةريق املسلمني 

لألعداء ، وهدف دائم وأبدي اهم أمر جوهري ومهم، فإنه احلاقدة

 ا.ونهب ثرواته ى األمةالسيطرة عل ونيريدالذين 

لتصّورهم اخلاطئ بأن يف وحدة املسلمني تهديدًا ثم إن الغربيني 

يسعون يف بث الةرقة بني سية، ملنافعهم، ونهاية حلياتهم السيا

مع إنه ليس األمر كذلك، بل األمر بالعكس، فإن احتاد املسلمني، 

وأهل بيته  املسلمني حتت لواء القرآن وظالل النيب الكريم

                

 4سورة القصص:  (1)

 سورة القصص. 36ص 20تقريب القرآن إىل األذهان: ج تةسري (2)
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ميكنهم من التةرغ لنشر ثقافة القرآن وأهل   الطاهرين

الداعية إىل تعميم السلم والسالم يف أرجاء العامل،  البيت

األمن واألمان على الكرة األرضية، وتطبيق نظام التعامل  وحتقيق

مع اجلميع على أساس االحرتام املتقابل، وهذا ما يتعطش العادل 

 إليه كل إنسان حّي الضمري وسامل الواجدان والةطرة.

وكيف كان: فإن التصور اخلاطئ للقوى الكربى محل 

دثت هذه سياسة التةرقة بني املسلمني، وقد أحبث أصحابها على 

السياسة اخلاطئة مشاكل كثرية، ومتاعب جسيمة، ليس للمسلمني 

فحسب، بل اهم أيضًا، مما لسنا اآلن بصدد بيانها، وإمنا نريد اآلن 

بيان عوامل التةرقة وأضرارها على العامل وليس على جمموعة 

  خاصة فقط.

نعم، إن التةرقة قد تكون من حكومة قطرية تريد السيطرة 

أو من حكومات القوى الكربى تريد السيادة على على شعبها، 

العامل، وتسعى لتأمني منافعها غري املشروعة، وكال الطرفني يف 

 نةسه.باشتباه كبري، ألنه حيةر قربه بيده، ويقرر مصريه األسود 

القائمني بأمر التةرقة، وصور   (1)أحد األدباءذكر ولقد 

                

قبال ابن نور حممد الكشمريي إهو حممد هو إقبال الالهوري: جاء يف الذريعة:  (1)
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ؤمتر إبليس( له مساها: )م واملتصدين لتنةيذها، يف قصيدة

 ومضمونها كما يلي:

 إن إبليس استدعى جنوده وذراريه  من كافة الشياطني،

فحضروا مجيعًا واشرتكوا يف مؤمتر ضخم كبري، ثم جاء إبليس 

وبني يديه الكرة األرضية وجلس بني الشياطني، فلما استقر به 

 كمن اخلطر علينا يف هذا الكوكب؟ ياًل: أين ئاجمللس سأاهم قا

 عض الشياطني بإصبعه إىل موسكو. فأشار ب

 .فابتسم وقال: هؤالء اتباعنا فال خوف منهم

 وأشار البعض اآلخر بيده إىل واشنطن!! 

 فضحك إبليس وقال: هؤالء أيادينا! 

فاحتارت الشياطني وسكتوا، فرفع إبليس يده وخبط بها على 

 رقعة العامل اإلسالمي قائاًل: ها هنا مكمن اخلطر!

 ؤالء املسلمني؟ قالوا: تعين ه

 قال: بلى!

                                                                                                             
 

وله  ،ةارسيةبالمنظومات  ( لههـ1289 )جاب البن. ولد بسيالكوت من بالد 

يف  اإلاهيةجتديد الةلسةة )نثرا  باإلجنليزيةوله  مؤلةات أخرى باألردية،

 .513الرقم  86ص 9ج 1ق انظر الذريعة:. م(1938توفى يف ) اإلسالم(
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 قالوا: إنهم مستعَمرون مستضعةون! 

 قال: ولو! 

 قالوا: إنهم متخلةون!

 قال: ولو.

 قالوا: إنهم جمّزأون!  

  ، إياكم أن يتحدوا فإن اخلطر يف احتادهم!!هقال : هذا ما نريد

وهذا هو شأن االستعمار فينا حيث اتةق مع إبليس على أن 

قاعدة ال وهي أقاعدة معروفة جيري عليها، النّتحد أبدًا، وأسس 

 .(1))فرق تسد(

 صالح الدين ومحكمة التاريخ

من عادة احلكام املستبدين، هو أن جيعلوا حواهم جمموعة إن 

                

بايعوا الشيطان ألجل القضاء على »يقول الرجل البعثي شبل العيسمي:  (1)

م(، من قياديي حزب البعث يف العراق، 1930هو سوري ولد عام )و« الشيعة

ح الزراعي، ثم وزيرا للمعارف، ثم وزيرا للثقافة عمل وزيرا لإلصال

كان عضو القيادة القومية  ،م( يف سوريا1964ـ  م1963واإلرشاد القومي )

م(، انضم إىل 1965حلزب البعث. ونائبا لألمني العام حلزب البعث عام )

 جناح حزب البعث يف العراق.
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من املتملقني واملداحني، ليطروهم باللسان والبيان، وميدحوهم يف 

حتى بقى تلك الكتب واملؤلةات من بعدهم تالكتب واملؤلةات، ف

 .ن مصادر التاريختعد م

علوم أن مثل هذه املصادر ليست من التاريخ الصحيح، ومن امل

 توال يصح االعتماد عليها، ألنها مما كتبها احلكام بأنةسهم أو كتب

 بأمر منهم.

صالح )ومن هؤالء احلكام الذين جروا على هذه العادة هو 

دافع فقد روى لنا التاريخ الذي ُكتب بأمر منه أو ب (الدين األيوبي

له، عن عظمته ومآثره، وعن حروبه وانتصاراته على  العصبية

الصليبيني، وقد شوهد يف بعض الكتب أنها سجلت املدح والثناء له  

البطل، املنتصر، )كما وُسمع من بعض اإلذاعات أنها تقول عنه: 

وهناك إىل يومنا هذا  (اجملاهد الظافر: الرئيس صالح الدين األيوبي

 صحف تقوم مبدحه واإلطراء عليه.بعض اجملالت وال

هذا هو من التاريخ غري الصحيح الذي أشرنا إليه، ومن 

 .الواضح أنه ال ُيعتمد عليه

ولكن التاريخ الصحيح الذي ُيعتمد عليه، قد روى لنا جانبني 

 عن صالح الدين:

 اجلانب األول: عن حروبه وانتصاراته العسكرية.
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وعنةه وإرهابه يف ته وطائةياجلانب الثاني: عن شدة تعصبه 

  هذا اجملال.

وال منافاة أبدًا بني أن يكون شخص واحد حماربًا منتصرًا يف 

، عنيةًا إرهابيًا يف حاقدًا طائةيًاحروبه، وبني أن يكون متعصبًا 

 تعصبه، حاماًل على عاتقه كل آثاره اخلطرية.

لقد تسبب صالح الدين األيوبي قبل مثامنائة ومخسني عامًا 

كرب مشكلة تارخيية يف العامل اإلسالمي بشكل عام، أ، تقريبًا

وللشيعة بشكل خاص؛ فليس كل من محل السيف ثار على 

التقاليد واألعراف، وال كل من انتصر على أعدائه كان يف حرز 

 .حريز من الوقوع يف العنف واإلرهاب

وغريه أبطااًل يف اجلاهلية،  (1) فقد كان أعراب اجلاهلية كعنرتة

عن أموااهم وأعراضهم وينتصرون على مناوئيهم  يدافعون

                

ن فرسان العرب يف عنرتة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي: م (1)

اجلاهلية، ومن شعراء الطبقة االوىل. من أهل جند. أمه حبشية امسها زبيبة، 

سرى إليه السواد منها. اشتهر بعزة النةس والشيمة واحللم على شدة بطشه، 

ويف شعره رقة وعذوبة. شهد حرب داحس والغرباء، وعاش طويال، ينسب 

ائع آداب العرب، وقد ترمجوها إىل إليه ديوان شعر. وقصة عنرتة خيالية تعد بد

ق ـ هـ(. انظر األعالم  22والةرنسية، ومل يعرف واضعها. تويف حنو ) األملانية

 .130عنرتة العبسي. والشعر والشعراء البن قتيبة: ص 91ص 5للزركلي: ج
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أعدائهم، ولكن كانوا يف الوقت نةسه يتعصبون للباطل دون احلق و

  .إىل حّد العنف واإلرهاب

هذه الروح العنيةة واإلرهابية، شيئا عن وإذا أردنا أن نعرف 

ه حلب ـفعلينا أن نتعرف على تاريخ صالح الدين قبل دخول

يف بالط الةاطميني، فمن هذا البالط شاع  ومصر، وأن نتعرف عليه

امسه، ومن فضلهم بزغ جنمه، فاسندوا إليه إمارة اجليش تارًة، 

فبماذا جازاهم صالح الدين نتيجة ثقتهم  وقلدوه الوزارة أخرى.

 ؟!(1)به

                

خيه صالح الدين على أسد الدين شريكوه وابن أبعد أن انتصر جيش  (1)

الوزارة بعد أن اغتال صالح الدين الوزير )شارو( يف الصليبيني، توىل شري كوه 

، ويف نةس العام توفى عمه أسد الدين شري كوه، وبذلك أصبح (هـ564)سنة 

العاضد صالح الدين وزيرًا للعاضد: اخلليةة الةاطمي وقائدًا للجيش، ولقبه 

هـ( أنه:  564فقد ذكر يف حوادث سنة ) أمري اجليوش(.و) ()امللك الناصربـ

شريكوه القاهرة ـ عم صالح الدين وكان معه ـ بعد أن تقهقر الةرنج منها  دخل

خلع عليه العاضد خلع السلطنة، يف ربيع اآلخر وجلس يف دست اململكة و

وكتب له التقليد وعالمة العاضد خبطه: هذا عهد مل يعهد مثله لوزير، فتقلد 

ضحه لك من مراشد مري اها أهال، واحلجة عليك عند اهلل مبا أواألأمانة رآك 

مري بقوة، واسحب ذيل الةخار بأن اعتزت بك بنوة األسبله، فخذ كتاب 

 َجَعْلُتُم َوَقْد َتْوِكيِدها َبْعَد اأَلْيماَن َتْنُقُضوا َوال النبوة، واختذ للةوز سبيال، 

. ومات شريكوه بعد الوالية بشهرين. 91:النحلسورة   َكِةياًل َعَلْيُكْم اهلَل
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................................ 

 مقابلة اإلحسان باإلساءة

باإلساءة، إذ قام لقد جازى صالح الدين إحسان الةاطميني 

أهل البيت  بقتل الكثري منهم ومن غريهم مّمن كان على مذهب

ه األمر يف ـ، وشرد منهم النساء واألطةال عندما استتب ل

 مصر. 

ومل تقف مظامل صالح الدين عند سةك الدماء ونهب 

األموال وتشريد النساء واألطةال؛ بل تعدى طغيانه إىل حماربة 

                                                                                                             
 

ضد منصب شريكوه البن أخيه صالح الدين، فغضب عرب مصر وقلد العا

قال صالح الدين: ما رأيت أكرم من العاضد ، بعث إلي  وسودانها، وتألبوا.

مدة مقام الةرنج على حصار دمياط ألف ألف دينار مصرية سوى الثياب 

  وغريها.

وولي ابنه وذكر يف ترمجة أيوب بن شاذي جنم الدين والد صالح الدين: 

ح الدين وزارة الديار املصرية يف أيام العاضد، فدعاه إليه، فانتقل أيوب صال

وخرج العاضد للقائه إكراما لولده صالح الدين. وملا  ـ(ه 565)إىل مصر سنة 

والبحرية إىل أن مات من سقطة  اإلسكندريةانةرد صالح الدين بالسلطنة أقطعه 

. انظر سري أعالم ة املنورةعن فرسه. مات ودفن يف القاهرة ثم نقل إىل املدين

أيوب  38ص 2هـ. واألعالم للزركلي:  ج564سنة  417ص 20النبالء: ج

 .بن شاذي
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، وحرق ة العلماء ومةاخر الدين اإلسالميالعلم والرتاث، ومقارع

 املكتبات واملخطوطات الثمينة. 

آنذاك تعتين عناية خاصة باقتناء  (1)لقد كانت الدولة الةاطمية

                

هـ( مشال أفريقيا ومصر برئاسة أبي عبد اهلل 297قامت الدولة الةاطمية سنة ) (1)

املهدي ومبعونة أبي عبد اهلل الشيعي الذي يعترب املؤسس احلقيقي اها. وبسط 

هم على إفريقية من احمليط األطلسي حتى برزخ السويس الةاطميون سلطان

والشام . وكانت اهم السلطة يف اليمن. ولوال هزمية جيوشهم أمام األتراك 

هـ( لبلغوا جبال ااهماليا. وإمنا أبقى األتراك اخللةاء 451بقيادة طغرل بك )سنة 

 العباسيني ملقاومة الةاطميني.

( 14، أنشئوا دولة تعاقب عليها ) والةاطميون ساللة تنتسب إىل رسول اهلل

خليةة بدأت بعبد اهلل املهدي ـ وقيل عبيد اهلل ـ فهو أبو حممد عبيد اهلل بن احلسن 

النقي بن عبد اهلل الرضي أو الرضا ابن حممد املكرم بن إمساعيل بن اإلمام 

جعةر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن أبي 

الب وفاطمة الزهراء بنت رسول اهلل) صلوات اهلل عليهم(، وقد أثريت ط

شكوك كثرية حول نسب الةاطميني عزاها املؤرخون إىل الصراع السياسي الذي 

 أحاط بقيام هذه الدولة الشيعية يف حميط سين.

هـ( والقائم بأمر 322ـ 297وتعاقب على خالفتها كل من: عبد اهلل املهدي )

هـ( 365ـ 341هـ( واملعز لدين اهلل )341ـ  344هـ( واملنصور )334ـ  322اهلل )

هـ( والظاهر ) 411ـ 386هـ( واحلاكم بأمر اهلل )386ـ  365والعزيز باهلل )

هـ( 495ـ 487هـ( واملستعلي باهلل )411ـ 427هـ( واملستنصر باهلل )427ـ 411

هـ( والظافر 544ـ 525هـ( واحلافظ لدين اهلل )525ـ  495واآلمر بأحكام اهلل )
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ـ 555هـ( والعاضد )555ـ 549هـ( والةائز بنصر اهلل )549ـ 544بأمر اهلل )

 هـ(297)وبالعاضد زالت الدولة الةاطمية اليت استمرت من سنة هـ(، 567

وانتهت الدولة الةاطمية على يد ، هـ(567)إىل سنة هـ( 296وقيل من سنة )

حبق الشيعة ء واالستئصال استعمل سياسة اإلفناصالح الدين األيوبي الذي 

سنة( وقيل:  268ورجال الدولة الةاطمية. وكانت مدة الدولة الةاطمية )

 سنة(. 280)

وبلغت احلضارة االسالمية يف عهد الةاطميني أقصى الغايات ، فقد بنوا املدن 

وأقاموا املساجد وانشأوا دور الكتب واجلامعات، واتسعت يف أيامهم التجارة، 

 ، وانتشرت اآلداب وفنون احلكمة وأنواع العلوم.وحتسنت الزراعة

إن العصر  الةاطمي: يف احلاكم بأمر اهللأحد الباحثني يف التأريخ قال فقد 

الةاطمي من أسطع عصور مصر اإلسالمية، إن مل يكن أسطعها مجيعا. وقال 

املستشرق سيديو: أخذ العرب يلقون أسطع األنوار من القاهرة ال من بغداد، 

هرت التجارة والصناعة والزراعة واآلداب والةنون والعلوم يف عهد حيث ازد

الةاطميني مبصر، كما ازدهرت يف عهد خلةاء بين العباس األولني، وكانت 

عاصمة الةاطميني تنافس أمجل مدن آسيا، وسلك ابن يونس املصري سبيل 

س له مرصد، ومل يقصر الةاطميون يف صنع ما ينسى النا فلكيي العراق، فكان

تقريبا. وقال  عباسيبه بغداد. ومل يلبثوا أن صار اهم مثل دخل هارون ال

املستشرق بروكلمان إن آثار الةاطميني العظيمة مثل جامع احلاكم واجلامع 

األزهر الذي ال يزال مزدهرا إىل يومنا هذا كأعظم املؤسسات املدرسية يف 

كان  :يد مري علياإلسالم لتشهد للهمم العالية اليت ابتدعتها. وقال الس

الةاطميون يف أول عهدهم كالبطالسة األولني يشجعون العلم ويكرمون 
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العلماء، فشيدوا الكليات واملكاتب العامة ودار احلكمة، ومحلوا إليها 

جمموعات عظيمة من الكتب يف سائر العلوم والةنون واآلالت الرياضية، 

تذة، وكان التعليم فيها لتكون رهن البحث واملراجعة، وعينوا اها أشهر األسا

حرا على نةقة الدولة، كما كان الطالب مينحون مجيع األدوات الكتابية جمانا، 

وكان اخللةاء يعقدون املناظرات يف شتى فروع العلم، كاملنطق والرياضة والةقه 

والطب، وكان األساتذة يتشحون بلسان خاص عرف باخللعة، أو العباءة 

وأرصدت لإلنةاق على تلك املؤسسات، ـ يوم كما هي احلال الـ اجلامعية 

مليون  43)وعلى أساتذتها، وطالبها وموظةيها أمالك بلغ إيرادها السنوي 

، ودعي األساتذة من آسيا واألندلس إللقاء احملاضرات يف دار احلكمة، (درهم

 فازدادت بهم روعة وبهاء. 

ن الدولة الةاطمية اتةق املؤرخون على أأما عن عالقة الةاطميني بالتشيع: فقد 

وقد وجدت . قامت على أساس الدعوة الشيعية، وأنها حرصت على نشرها

العقائد الشيعية يف مصر مرعى أكثر خصبا ومناء منه يف مشال إفريقيا، وسرعان 

حلقات الدروس يف األزهر وغريه ترتكز فأصبحت ما ترعرعت وعم أثرها. 

، وذلك إلقبال ذا املذهبعلى مذهب الشيعة، وأحكام القضاة تصدر وفقا اه

. وكتب املعز على األماكن خري الناس الناس على مذهب أهل البيت 

، وجعلوا اليوم  أمري املؤمنني علي بن أبي طالب بعد رسول اهلل 

الثامن عشر من ذي احلجة، وهو يوم غدير خم يوم عيد، وأصبح االحتةال به 

انت تهتز اها جوانب القاهرة يف كل سنة من أهم االحتةاالت الدينية اليت ك

إن شعائر احلزن يوم العاشر من احملرم  :فرحا وسرورا. وعن خطط املقريزي

كان أيام األخشيديني، واتسع نطاقه يف أيام الةاطميني، فكانت مصر يف 
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الكتب النةيسة، وإنشاء املكتبات العظيمة، اليت كانت تزيد 

يف سائر العلوم من املخطوطات حمتوياتها على مائيت ألف جملد 

واحلديث، واللغة والتاريخ، واألدب والطب،  والةنون: من الةقه

من عجائب  اتوالكيمياء والةيزياء، وغري ذلك، وكانت هذه املكتب

الدنيا حتى قيل: ليس يف مجيع بالد الشام بأعظم منها. كما نقل يف 

                                                                                                             
 

عهدهم توقف البيع والشراء، وتعطل األسواق، وجيتمع أهل النوح والنشيد 

إىل مشهد أم كلثوم ونةيسة، وهم نائحون  يطوفون باألزقة واألسواق، ويأتون

 باكون. 

وأمعن الةاطميون يف إحياء هذه الشعائر وما إليها من شعائر الشيعة، حتى 

أصبحت جزءا من حياة الناس. ولوال سياسة الضغط والتنكيل اليت اتبعها 

صالح الدين األيوبي مع الشيعة لكان ملذهب التشيع يف مصر اليوم وبعد اليوم 

ثين عشرية فإن هذا شأن. وإذا مل يكن الةاطميون على مذهب األ شأن أي

املذهب قد اشتد أزره، ووجد منطلقا يف عهدهم، فقد عظم نةوذه، ونشطت 

دعاته وعملوا على نشره وتوطيده، وأقبل الناس عليه آمنني مطمئنني على 

ذلك أن االثين عشرية واإلمساعيلية وإن اختلةوا من  ؛أنةسهم وأموااهم

ت فإنهم يلتقون يف هذه الشعائر، خباصة يف تدريس علوم آل البيت، جها

 والتةقه بها، ومحل الناس عليها. 

 . ونهاية األرب خمطوط: 321ص 11للمزيد راجع الشيعة يف امليزان، والنهاية: ج

طبعة  ،تاريخ الشعوب اإلسالميةم، و1948طبعة  ،تاريخ العرب العام. و6ج

 . تاريخ الشيعة للشيخ املظةرم، و1938طبعة  ،خمتصر تاريخ العربم، و1954
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 بعض التواريخ.

بني هذه الروح اجلاهلية اإلرهابية اليت ميكن املقارنة ومن هنا 

كرييت، وبني الروح العلمية السلمية اليت محلها صالح الدين الت

 .أشاعها الةاطميون

قد عمد الةاطميون إىل تأمني احلريات جلميع املذاهب و

اإلسالمية، وأسسوا املعاهد العلمية واجلامعات املثالية، وأباحوها 

 للجميع بدون متييز مذهيب أو طائةي.

( دار هـ395)سنة  (1)نعم، لقد أنشأ احلاكم بأمر اهلل الةاطمي

                

م( منصور )احلاكم بأمر اهلل( 1021ـ  985هـ =  411ـ  375احلاكم بأمر اهلل ) (1)

ابن نزار )العزيز باهلل( ابن معد )املعز لدين اهلل( ابن إمساعيل بن حممد 

م الةاطمي، أبو علي، من خلةاء الدولة الةاطمية مبصر. ولد يف القاهرة، وسل

هـ( وعمره إحدى 386عليه باخلالفة يف مدينة بلبيس، بعد وفاة أبيه سنة )

عشرة سنة فدخل القاهرة يف اليوم الثاني ودفن أباه فكانت له مصر والشام 

وخطبة افريقيا، جعل أبا حممد احلسن بن عمار الكندي واسطة، وقيل: إن 

حتى توفيت،  عمته ست النصر أخت العزيز باهلل هي القائمة بأمور الدولة

 وباشر أعمال الدولة. 

عنى بعلوم الةلسةة والنظر يف النجوم، وعمل رصدا. وأخباره كثرية جدا، 

أورد بعضها املقريزي يف الكالم على جامع )املقس( وهو مما أنشأه صاحب 

الرتمجة.  وله بضع رسائل يقولون إنها من إنشاء احلاكم بقلمه، منها: )خرب 
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سجل الذي وجد معلقا على املساجد( و)السجل املنهي اليهود والنصارى( و)ال

فيه عن اخلمر(، ويف الذريعة إىل تصانيف الشيعة: )كتاب التعويذ، يف صناعة 

االكسري، ألةه احلاكم منصور بن نزار الةاطمي لولده الطاهر باهلل علي بن 

منصور( وقال صاحب الذريعة: رأيت ترمجته إىل الةارسية باسم )التحةة 

ة ـ خ( أوله ترمجة احلاكم ونسبه وأحوال أجداده. وصنةت يف سريته الشاهي

كتب، منها: )احلاكم بأمر اهلل ـ ط ( حملمد عبد اهلل عنان. ونشرت مؤخرا 

)الرسالة الواعظة يف نةي دعوى ألوهية احلاكم( للكرماني، وكان من رجاله، 

عاىل هو أمري يرد فيها على أحد غالتهم، قال: )أما قول أصحابك إن املعبود ت

 املؤمنني عليه السالم، فقول كةر تكاد السماوات يتةطرن منه اخل(.

يةهم من مقالة املقريزي يف اخلطط: أنه كان يأمر الناس باملعروف وينهى عن 

هـ( أمر النصارى واليهود بلبس 395املنكر، فقد قال املقريزي: ويف سنة )

ية، ومنع الناس بيع الةقاع الزنار ولبس الغيار، ومنع الناس من أكل امللوخ

)البرية( وعمله، وال يباع شيء من السمك بغري قشر، وقيل: إنه كان يف بداية 

أمره شديدًا يف مذهبه، إال انه بعد ذلك انةتح على باقي املذاهب والنحل، 

وأصدر مرسوما: خيمس يف التكبري على اجلنائز املخمسون، وال مينع من 

ؤذن حبي على خري العمل املؤذنون، وال يؤذى من الرتبيع عليها املربعون، وي

بها اليؤذنون، واليسب أحد من السلف، وال حيتسب على الواصف فيهم مبا 

وصف، واحلالف منهم مبا حلف، لكل مسلم جمتهد يف دينه اجتهاده. وكان 

جوادا وسريته حسنة من أعجب السري ، وكان يشتغل بعلوم األوائل وينظر إىل 

 النجوم. 

نصري العلم واآلداب فقد أخرج كل ما يف القصر من خزائن الكتب وكان 
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العلم اليت هي أشبه ما تكون يف هذا العصر باجلامعات العلمية 

واملكتبات العامة، وأباحها لسائر املسلمني على اختالف الكبرية 

 .مذاهبهم وتباين آرائهم

فقد أوىل الةاطميون من أنةسهم عناية كربى للعلم وأهله، مما 

سعة جعل أهل العلم على اختالف مذاهبهم وطبقاتهم يف فسحة وا

من العيش، وحظ وافر من التقدم واإلبداع، والنشاط الدائب 

 .(1) واملستمر

                                                                                                             
 

ووضعها يف متناول العلماء والطالب لينتةعوا بها، وكان يعقد يف قصره جمالس 

للعلماء يتدارسون ويتنافسون يف حضرته، وجيزل اهم اجلوائز والصالت، فنال 

الةلكي  العلماء الكبار وأهل االختصاص حظوة كبرية، وألف له أبو احلسن

 معجما يف الةلك يعرف بالزيج الكبري. 

وحظيت مصر يف تلك الةرتة منزلة عظيمة يف العصر الةاطمي مل حتظ بها أي 

يف احلاكم أحد الباحثني يف التأريخ قال بلدة من بلدان العامل االسالمي. فقد 

إن العصر الةاطمي من أسطع عصور مصر اإلسالمية، إن  الةاطمي: بأمر اهلل

. 289ـ  280ص 2انظر: خطط املقريزي: ج ن أسطعها مجيعا. مل يك

 227ص 4. والذريعة إىل تصانيف الشيعة: ج157والشيعة يف امليزان: ص

 احلاكم بأمر اهلل. 305ص 7. واألعالم: ج1142الرقم 

ولتسليط بعض الضوء على احلياة الةكرية والعلمية اليت كانت عليها الدولة  (1)

إذا كان الةاطميون قد أقاموا الوحدة بعد التجزئة حث: الةاطمية نورد هذا الب
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وا اجليش الضخم واألسطول الةخم فحموا بذلك العامل اإلسالمي من ؤنشأو

أكرب كارثة كانت ستحل به، فانهم إىل جانب ذلك قد وضعوا منذ الساعة 

األوىل حلكمهم خطة هي أن يقوم هذا احلكم على قواعد ثابتة من العلم 

 ،نشاء جامعة كربىإططوا، لسياسة تعليمية شاملة ترتكز على واملعرفة، وخ

فال يشغلهم شاغل العيش عن االنصراف  ،ثم على تةريغ العلماء للعلم وحده

فجعلوا اهم  ،وال يلهيهم الةقر عن التوسع يف البحث والدرس ،إىل العلم

موارد من الرزق تضمن اهم العيش الكريم، ثم أرسلوا يستدعون العلماء من 

خلارج. وقد اشتد هذا املنهج واتسع وقوي بعد إقامة الوحدة بضم البالد ا

وقد مت ذلك على الشكل  ،نشاء القاهرة وإقامة األزهرإاألخرى إىل مصر و

 اآلتي:

خّصصوا لكل مذهب من املذاهب اإلسالمية يف جامعتهم الكربى األزهر،  ـ1

ع انتشار ذلك كرسيًا لتدريس ذلك املذهب، وقد كان عدد الطالب يتةق م

 ا.املذهب يف مصر والبالد القريبة منه

كان العلماء يف البالد اخلارجة عن النةوذ الةاطمي يعانون حمنة الةقر  -2

وكانت حياتهم مأساة مةجعة فأرسل الةاطميون يستدعونهم إليهم ويضمنون 

اهم العيش الكريم. والذي يدعو إىل اإلعجاب بالةاطميني أن مجيع العلماء 

استدعوهم أو وفدوا إليهم ووفروا اهم التةرغ للعلم كانوا على غري الذي 

فمن تلك األمساء اسم عبد السالم القزويين شيخ املعتزلة  مذهب الةاطميني.

الذي وفد إىل مصر فأقام فيها أربعني سنة يلقي تعاليم مذهبه. ومنها اسم 

اآلخر إىل مصر الةضل حممد البغدادي إمام الشافعية الذي وفد هو  يالقاضي أب

 .(هـ441)حتى مات سنة  أملىوأخذ ميلي من مذهبه ما 

 



 
 

35 

                                                                                                             
 

هـ( وأبو احلجاج يوسف 518وكذلك أبو الةتح سلطان بن إبراهيم الةلسطيين )

هـ( والقاضي علي 550هـ( وجملي بن مجيع املخزومي )523املريوقي )

ء ومن فقها ،هـ(561هـ( وأبو حممد عبد اهلل السعدي )448املوصلي اخللعي )

املالكية أمثال حممد بن سليمان املعروف بأبي بكر النّعال الذي كانت إليه الرحلة 

يف مصر. وكانت حلقته يف األزهر تدور على سبعة عشر عمودًا لكثرة الطالب 

هـ( وأبو بكر 549وعبد اجلليل خملوف الصقلي ) كانوا يقصدونه. نالذي

 هـ( وغريهم العديد الوافر.525الطرطوشي )

كان من  ، عن الةاطميني:524ص 3ج :قلقشندي يف صبح األعشىوقال ال

سريهم يف رعيتهم استمالة قلوب خمالةيهم، وكانوا يتألةون أهل السنة 

واجلماعة وميكنونهم من إظهار شعائرهم على اختالف مذاهبهم وال مينعون 

 على خمالةة معتقدهم يف ذلك. ،من إقامة صالة الرتاويح يف اجلوامع واملساجد

ن أشهر العلماء الذين جلأوا إىل مصر يف عهد احلاكم بأمر اهلل أبو الةضل وم

ومن  جعةر وكان مكةوفًا فأعجب به احلاكم وخلع عليه ولقبه عامل العلماء.

العلماء الذين احتضنتهم مصر الةاطمية هو ابن ااهيثم استدعاه احلاكم أشهر 

 بأمر اهلل وخرج الستقباله بنةسه.

بإحضار مجاعة من املتخصصني يف كل علم، بعضهم من وكان احلاكم يأمر 

أهل احلساب واملنطق، وبعضهم الةقهاء واألطباء للمذاكرة بني يديه، فكانت 

  حتضر كل طائةة على انةراد ثم خيلع احلاكم على اجلميع ويصلهم.

قال ابن أبي أصيبعة: إنه ملا وصل املهذب ـ وكان فاضاًل يف صناعة الطب ـ إىل و

له بها ما يقوم بكةايته ومسع  ن بغداد أقام بدمشق مدة ومل حيصلالشام م

بالديار املصرية وانعام اخللةاء فيها وكرمهم وإحسانهم إىل من يقصدهم وال 
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سيما أرباب العلم والةضل، فتوجه إىل مصر فوهبت له األموال وأقام فيها 

 مكرمًا.

ص على تسهيل قد توسع احلاكم بأمر اهلل بشأن دور الكتب العامة وحرل

وصول مجيع طبقات الشعب إليها، فقد قال املسبحي، وهو يتحدث عن 

مكتبات القصر، إن بعضها كان يف خزائن القصر الربانية، ويرى الدكتور حممد 

( هـ395) كامل حسني أن هذه اخلزائن )الربانية( هي اليت أنشأها احلاكم سنة

سائر العلوم واآلداب ما  ومساها دار العلم ومحل إليها من خزائن القصر من

وقد أباح ذلك كله لسائر الناس على  ،مل ير مثله قط جمتمعًا ألحد من امللوك

 طبقاتهم.

ومن مآثر الةاطميني اليت ال يزال املسلمون يستةيدون منها حتى اليوم جامعة 

وقد شرع القائد الةاطمي جوهر يف بناء األزهر بأمر املعز عندما شرع  ،األزهر

 (هـ359)األوىل سنة  دىدينة القاهرة يوم السبت لستٍّ بقني من مجايف بناء م

ثم جدد فيه العزيز باهلل واحلاكم  (هـ363)ومت بناؤه يف التاسع من رمضان سنة 

ثم جدده املستنصر باهلل واحلافظ لدين اهلل. وكان هذا املسجد حمل  ،بأمر اهلل

ن يشجعون العلماء ويالةاطم فقد كان ،رعاية اخللةاء الةاطميني وعنايتهم

والةقهاء للتحلق يف هذا املسجد واختذوا منه جامعة علمية تعد حبق أقدم جامعة 

عرفها التاريخ. وفيه كان داعي الدعاة يعقد جملسًا للنساء يلقي عليهن من علوم 

 .أهل البيت

ويقول القلقشندي إن الوزير أبا الةرج يعقوب بن كلس سأل العزيز باهلل يف 

مجاعة من العلماء كانوا مبسجد القاهرة وأطلق لكل منهم كةايته محله رزق 

 من الرزق وبنى اهم دارًا جبانب اجلامع األزهر.
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رجل جعةري للجلوس يف األزهر للةتوى على عني  (هـ383)وقد ورد أنه سنة 

فشغب عليه الةقهاء من أهل اجلامع )من غري الشيعة(  مذهب أهل البيت 

على بعضهم، فمن هذا النص نستطيع أن نتبني أنه فبلغ ذلك القاضي فقبض 

نهم كانوا يةتون على حسب أكان باجلامع فقهاء خيالةون العقيدة الةاطمية و

مذهبهم وعقيدتهم، فلما جاء هذا الةقيه للةتيا على املذهب اجلعةري شغبوا 

فاضطر القاضي إىل أن يقبض على بعضهم، لقد شغبوا عليه ومل  ،عليه

 مثلما تساحمت الدولة معهم.يتساحموا معه 

وأنشأ الةاطميون ما عرف باسم احملول وهو أشبه شيء بقاعات احملاضرات 

العامة يف عصرنا احلديث، وكان يؤم احملول اخلاصة وشيوخ الدولة وخدم 

القصر والطارئون على مصر وعامة الناس. ومل يكتف اخللةاء الةاطميون بأن 

هم يهتمون اهتمامًا خاصًا مبكتبة القصر يكون احملول جزًء من قصرهم بل نرا

حتى عدت هذه املكتبة من مةاخر الةاطميني، فقد متيزت عن مجيع مكتبات 

بعدما ذكر استيالء  يالعامل يف ذلك الوقت. ويقول املقريزي نقاًل عن ابن ط

صالح الدين األيوبي على القصر: ومن مجلة ما يدعوه خزانة الكتب وكانت 

ويقال إنه مل يكن يف مجيع بالد اإلسالم دار كتب أعظم من عجائب الدنيا. 

من اليت كانت يف القاهرة بالقصر، ويقول املقريزي: ومما يؤيد ذلك أن القاضي 

الةاضل عبد الرحيم بن علي مّلا أنشأ املدرسة الةاضلية بالقاهرة جعل فيها من 

 يرسم كتب القصر مائة ألف جملد، ويروى عن املسبحي أن عدد اخلزائن اليت

الكتب يف سائر العلوم بالقصر أربعون خزانة بعضها داخل القصر وبعضها يف 

خزائن القصر الربانية. وكانت هذه اخلزائن تشتمل على جملدات يف كل فن من 

فنون العلوم. ويقال إن العزيز باهلل ذكر عنده كتاب العني للخليل بن أمحد فأمر 
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ثالثني نسخة من كتاب العني منها نسخة خزان دفاتره فأخرجوا من خزائنه نيةًا و

خبط اخلليل نةسه، ومحل إليه رجل نسخة من كتاب تاريخ الطربي اشرتاها 

مبائة دينار، فأمر العزيز فأخرج له من اخلزانة من ينيف على عشرين نسخة منها 

 نسخة خبط ابن جرير.. اخل. 

حنو عشق كان اندفاع الةاطميني يف مصر  :يقول الدكتور حممد الرميحيو

 (م975)الكتب غريبًا.. إىل أن يقول: وقد أنشأ خليةتهم العزيز باهلل يف عام 

 600)أول مكتبة شهرية داخل قصره، وكانت من الضخامة حبيث أنها ضمت 

كتاب خمطوط مقّسمة إىل أربعني قسمًا. ثم ما لبثت أن أنشئت أيضًا دار  (ألف

الكتب فقط ولكنها كانت تضم  احلكمة القاهرية، وهي مل تكن أرفةًا الحتواء

داخلها جيوشًا من املرتمجني والعلماء والنساخني، وكانت بذلك جامعة 

  .1994لسنة 22ص 426العدد  :جملة العربي متخّصصة إلنتاج الكتب.

ومثلما شهد العصر الةاطمي ازدهار املكتبات القاهرية شهدت نهاية هذا العصر 

مباالة، هذا ما ذكره الدكتور الرميحي عن انهيارها بةعل النهب واحلرائق والال

مكتبات الةاطميني، وهو مل يستطع التغلب على رواسبه لذلك مل يذكر اسم 

 صالح الدين األيوبي الذي عمل على انهيار تلك املكتبات.

ولعلنا نستطيع أن ندرك من هذه اللمحة القصرية مدى عناية اخللةاء الةاطميني 

رصهم على أن جتمع خزائنهم الطرائف والنةائس وح ،باقتناء الكتب يف كل فن

يف كل علم، وذلك تشجيعًا للعلم والعلماء. وال غرو يف ذلك فان مذهبهم 

يدعو إىل العلم والعمل واالستزادة من مجيع  مذهب أهل البيت الديين 

لكن هذه الكنوز العلمية من نةائس الكتب اليت حافظ عليها  العلوم واآلداب.

 بها من أصاب الةاطميني أنةسهم.الةاطميون أصا
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وبعد أن يصف الدكتور حممد كامل حسني بدء النكبات، وكيف أن جلود هذه 

الكتب أخذها العبيد واإلماء برسم عمل ما يلبسونه يف أرجلهم وأحرق ورقها، 

وبقي منها ما مل حيرق وسةت عليه الرياح الرتاب فصارت تالاًل باقية تعرف 

دكتور إىل القول: أبادها صالح الدين األيوبي كما أباد بتالل الكتب. وينتهي ال

 دولة الةاطميني، وكذلك ضاعت كنوز الةاطميني بيد التعصب املمقوت.

كانت كاملكتبات العامة يف  لعلهاأما املكتبات اليت عرب عنها املسبحي بـ)الرّبانّية( ف

ومساها  (هـ395)ولعلها هي اليت أنشأها احلاكم بأمر اهلل سنة  ،عصرنا هذا

بدار العلم وجعلها جزًء من قصره. وقد محل إىل هذه الدار الكتب من خزائن 

 ،القصر من سائر العلوم واآلداب ما مل ير مثله جمتمعًا قط ألحد من امللوك

كانت مكتبة عامة  ًافدار العلم إذ .وأباح ذلك كله لسائر الناس على طبقاتهم

ولكنها جبانب ذلك كانت جامعة  ،امةعلى حنو ما نراه اليوم يف املكتبات الع

علمية للتعليم، وكثريًا ما كانت تقام املناظرات بني علمائها، من ذلك ما رواه 

السيوطي أن جنادة بن حممد بن احلسني األزدي ااهروي أبا أسامة اللغوي 

النحوي قدم مصر وصحب احلافظ عبد الغين بن سعيد وأبا إسحاق علي بن 

، وكانوا جيتمعون يف دار العلم يف القاهرة وجتري بينهم سليمان املعري النحوي

 .مباحثات ومذاكرات

بلغت احلياة العلمية يف مصر الةاطمية درجة كبرية من النمو واالزدهار لكثرة 

العلماء الذين كانوا يف مصر أو وفدوا عليها وكثرة املؤلةات يف كل فن من فنون 

 العلم.

العلماء ويشجعون الطالب، وقد أوقةوا  وقد كان اخللةاء الةاطميون يقربون

له، فكان  أرزاقًا ثابتة للمشتغلني بالعلم حتى يتهيأ اهم التةرغ ملا أهلوا أنةسهم
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الةاطميون على هذا النحو من االهتمام بشؤون العلماء أسبق مما هو عليه كثري 

من الدول اليت مل تعرف للعلماء قدرهم ومل توّفهم حقهم، فشغل العلماء 

 أرزاقهم أواًل، فركدت احلركة العلمية عند هذه الدول.  بأمر

وبلغ من تشجيع الةاطميني لطالب العلم أن القاضي النعمان مسع اخلليةة املعز 

يقول: إننا لنسر مبن نراه من أوليائنا يطلب العلم واحلكمة ويرغب يف اخلري كما 

املعز، وجد وعلى ضوء ما ذكره احلكام فةي ظل هؤالء  .نسر بذلك يف الولد

بل وجدوا ما يشجعهم  ،العلماء مالذًا يؤويهم من العوز وحيميهم من الةاقة

ويذكر املؤرخون عددًا من العلماء  على مواصلة البحث والدرس والتأليف.

الذين وفدوا على مصر الةاطمية ووجدوا من التشجيع ما جعلهم يذكرون 

 مصر والةاطميني باخلري.

نظار العلماء وحمط رجال الطالب، ويف العصر فالقاهرة الةاطمية مطمح أ

الةاطمي استطاعت مصر أن تنتزع زعامة العامل اإلسالمي يف احلياة العلمية، 

وأن تبسط آراءها وتعاليمها على البلدان األخرى، حتى نرى بعض العلماء 

الذين كانوا ينقمون على الشيعة بعامة وعلى الةاطميني خباصة يةدون على 

ببعض اآلراء اليت كانت سائدة فيها، وأقرب مثل نقدمه لذلك  مصر ويتأثرون

هو الغزالي، فقد هاجم الةاطميني يف كتبه القسطاس واملنقذ من الضالل 

واملستظهري وغريها ولكنه وفد على مصر الةاطمية يف أواخر حياته ووضع 

 فيها كتابه مشكاة األنوار.

اًل هذا بقوله: وخييل إلي ويسرتسل الدكتور حممد كامل حسني يف احلديث معل

أن السبب الذي من أجله شّجع اخللةاء الةاطميون العلم والعلماء أن املذهب 

فال غرو إن رأينا  ،الشيعي نةسه يقوم على العلم والعقل قبل كل شيء
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 الةاطميني يشجعون العلم الذي هو دعامة من دعائم العقيدة الشيعية. 

  أيضا.لسةية وكان الةاطميون يهتمون بالدراسة الة

وإذا درسنا احلياة العقلية يف العامل اإلسالمي يف القرن الرابع وما بعده رأينا أكثر 

العلماء كانوا متأثرين باآلراء الشيعية، ونرى بعض الةالسةة الذين نبغوا يف 

القرن الرابع وما بعده كانوا على صلة قريبة أو بعيدة من العقائد الةاطمية أو 

 عامة. العقائد الشيعية 

ولعل أشهر عامل رياضي شهدته مصر الةاطمية هو الةيلسوف أبو علي حممد 

ل عنه: إذا أردنا أن نقارن ابن ااهيثم بعلماء يبن احلسن ابن ااهيثم الذي ق

عصرنا احلاضر فال أكون مغاليًا إذا اعتربت ابن ااهيثم يف مرتبة تضاهي مرتبة 

 إينشتني يف عصرنا هذا.

اهيثم قلب األوضاع القدمية وأنشأ علمًا جديدًا، هو قد إن ابن ا :ل عنهيوق

وأنشأ علم الضوء احلديث باملعنى  ،أبطل علم املناظرة الذي وضعه اليونان

 وباحلدود وباألصول اليت نراها اآلن.

نه كان يف مصر الةاطمية فلقيت تعاليمه وآراؤه ما لقيت أولكن ذنب ابن ااهيثم 

من أتى بعد الةاطميني، فكل عامل من مصر الةاطمية كلها بسبب تعصب 

علماء الةاطمية جيب أن حترق كتبه وال تتبع تعاليمه، وهذا ما حدث البن 

 ااهيثم وغري ابن ااهيثم من العلماء.

وظهر يف مصر يف هذا العصر عدد كبري من األطباء، والطب كما نعلم كان 

طمية مناظرات معدودًا يف ذلك العصر من علوم الةلسةة، وكثرت يف مصر الةا

فكان ذلك من أسباب ازدهار هذا النوع من العلم واتساع  ،األطباء وجمادالتهم

 افقه وكثرة التآليف حوله.
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 الفاطميون والفقيه المالكي

ومن احلوادث الدالة على انةتاح الةاطميني على مجيع 

 (1)املذاهب وأصحابها، قصة الةقيه املالكي: عبد الوهاب بن علي

                                                                                                             
 

: ولكن هذه املوجة الةنية اليت فقال حتدث الدكتور حسني عن احلياة األدبيةو

طغت على مصر سرعان ما أبادها األيوبيون فيما أبادوه من تراث هذا العصر 

 تاريخ مصر اإلسالمية فضاع الشعر ومل يبق منه إال اسم الشاعر الذهيب يف

أحيانًا إن قدر المسه البقاء. وحنن ال نرتدد يف اتهام األيوبيون جبنايتهم يف تاريخ 

لتعمدهم أن ميحوا كل أثر ميت للةاطميني بصلة، فقد احرقوا  ياألدب املصر

 كتبهم مبا فيها من دواوين الشعر.

يف الوقت الذي خّصصوا )الةاطميون( فيه   عبد الوهاب:ل األستاذ حسنياوق

مع عمرو بن العاص معقاًل احلقة لدرس فقه الشيعة يف اجلامع األزهر، كان ج

للحديث واملذاهب السنية، فقد بلغت حلقات التدريس فيه يف نهاية القرن 

 الرابع مائة حلقة وعشر حلقات يتزعمها أئمة الةقهاء والقراء وأهل األدب.

لتةصيل راجع: )صالح الدين األيوبي بني العباسيني والةاطميني ل

 .1، احلياة الةكرية والعلمية، ط18والصليبيني(: ص

ــ  362عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أمحد أبو حممد الةقيه املالكي ) (1)

هـ(، من أوالد صاحب الرحبة، تغليب عراقي. قاض من فقهاء املالكية، 422

ي القضاء يف اسعرد، رحل إىل الشام فمر مبعرة النعمان، ولد يف بغداد وول

واجتمع بأبي العالء املعري، وتوجه إىل مصر فعلت شهرته وتويف فيها، له 

 مؤلةات عديدة، وله نظم ومعرفة باألدب، وهو صاحب البيتني الشهريين: 
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يب يف ، والذي وصةه اخلطهوكان من األئمة اجملتهدين يف مذهب

فقه نلق من املالكيني أحدًا أ: مل تاريخ بغدادتارخيه املعروف 

نه ضاقت به دنيا العرب واإلسالم أ. وقصة هذا الرجل هي: (1)منه

فكاد ميوت من اجلوع يف بغداد، فلم جيد إال مصر الةاطمية يف بالده 

حيتمي بها، فلما جاءها أغدق الةاطميون عليه اإلسالمية الشيعية 

                                                                                                             
 

 يقبغداد دار ألهل املــال طيبــــة        وللمةاليس دار الضنك والض         

 ظللت حريان أمشي يف أزقتها        كأنين مصحف يف بيت زنديــق          

هـ( وله من العمر 422وقيل: ذهب إىل مصر إلفالس حلقه فمات بها يف سنة )

سنة(. وقيل: خرج من بغداد لضيق حاله، فدخل مصر فأكرمه املغاربة )  60)

وقيل: إنه ملا خرج من يعين بهم الةاطميني( وأعطوه ذهبا كثريا فتمول جدًا. 

بغداد شيعه خلق كثري من سائر الطوائف فقال اهم: لو وجدت بني ظهرانيكم 

 رغيةني يف كل غداة ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنية. 

وعندما وصل إىل مصر أكرمه الةاطميون وقاموا بتأسيس املدارس ودور العلم 

ولة الةاطمية على يدرس فيها الةقه املالكي، وهذا يدل على انةتاح أمراء الد

مجيع املذاهب واألديان، ومل يقمعوا أي مذهب أو طائةة، خبالف خصومهم 

كصالح الدين األيوبي الذي تآمر على الدولة الةاطمية حتى قضى عليها، 

 وتعقب كل أثر للشيعة فيها.

.  432ص 17. وسري أعالم النبالء: ج386انظر: الشيعة يف امليزان: ص

 اضي عبد الوهاب.الق 184ص 4واألعالم: ج

 .5703الرقم  32ص 11تاريخ بغداد: ج (1)
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ه ـأمروه باالنصراف إىل علمه وحبثه، ولكن األمر مل يُدم لاملال و

طوياًل حتى أصيب بالةاجل، فقال على أثر إصابته :ال إله إال اهلل 

 .(1)عندما عشنا متنا

 

 

 استنجاد الفاطميين بالزنكيين

وأكرب من ذلك الذي حدث للةاطميني مع الةقيه املالكي 

ةاطميني العاضد، عندما له هو ما فعله آخر اخللةاء ال واستقبااهم

وعلم أن ال  (هـ564)تعرض ألكرب تهديد صلييب وذلك يف سنة 

فماذا فعل العاضد جتاه هذه  مقاومة هذا الزحف.على ه ـقدرة ل

 ااهجمة الصليبية؟!

 ..(2)لقد أرسل اخلليةة العاضد

                

 هـ.422أحداث سنة  41ص 12البداية والنهاية: ج (1)

م ( عبد اهلل )العاضد( بن 1171ـ  1149هـ =  567ـ  544العاضد لدين اهلل )  (2)

يوسف بن احلافظ ، العلوي الةاطمي، أبو حممد : آخر خلةاء الدولة الةاطمية 

هـ(، بعد موت الةائز. وكان الضعف  555. بويع له مبصر سنة )مبصر واملغرب

قد ظهر على رجال هذه الدولة ، واستبد الوزراء واملستشارون من الرتك 

وغريهم باألمر. ويف أيامه قوي صالح الدين )يوسف بن أيوب( وتوىل وزارته 
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وتصرف يف شؤون امللك، ثم قطع خطبته وأمر باخلطبة للمستضئ باهلل 

ي. وكان العاضد يف مرض موته، فمات ومل يعلم بذلك. وقيل: مات العباس

قهرا ملا عرف ذلك، فهو آخر من دعي باألمري من الةاطميني مبصر، وآخر من 

 سنة(. 268ولي احلكم منهم. وكانت مدتهم )

مري حسام الدين حدثنا األ: 211ص 51ج :لذهيبلسري أعالم النبالء جاء يف 

يف خدمة صالح الدين. فحكى وقعة السودان  بن أبي علي: قال: كان جدي

ـ أي الدولة الةاطمية، ويسمونها مبصر اليت زالت دولتهم بها ودولة العبيدية 

كذلك حقدا وبغضا وألنهم مسحوا ببعض احلرية للشيعة من أتباع أهل 

شرع صالح الدين يطلب من العاضد أشياء من اخليل ، فتأمل ـ  البيت

فسريني إىل العاضد أطلب منه فرسا،  [ بذلك ضعةه ليقوي] والرقيق واملال 

فأتيته وهو راكب يف بستانه الكافوري. فقلت له، فقال: مالي إال هذا الةرس، 

ـ يعطيه ليقوى على مقاتلة الةرنج ونزل عنه، وشق خةيه ورمى بهما، 

 فأتيت صالح الدين بالةرس. والصليبييني إن كان ذلك ـ  

العاضد مع صالح الدين إىل أن خلعه، وخطب  : تالشى أمرـ الذهيب ـ قلت

وحمق دولة الرفض. ـ الةاطميني ـ لبين العباس، واستأصل شأفة بين عبيد 

وكانوا أربعة عشر متخلةا ال خليةة، والعاضد يف اللغة أيضا القاطع، فكان هذا 

عاضدا لدولة أهل بيته. قال ابن خلكان: أخربني عامل أن العاضد رأى يف نومه 

ربا خرجت إليه من مسجد عرف بها فلدغته، فلما استيقظ طلب كأن عق

معربا، فقال: ينالك مكروه ]من[  رجل مقيم باملسجد، فسأل عن املسجد، 

وقال للوالي عنه، فأتى بةقري. فسأله من أين هو؟ وفيما قدم، فرأى منه صدقا 

 ودينا. فقال: ادع لنا يا شيخ، وخلى سبيله، ورجع إىل املسجد، فلما غلب
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الذي كان يرتبص بالةاطميني الدوائر،  (1) إىل نور الدين حممود

                                                                                                             
 

صالح الدين على مصر، عزم على خلع العاضد، فقال ابن خلكان: استةتى 

، فأفتوا جبواز ـ من أي مذهب كان هؤالء الةقهاء يف مصر الةاطمية ؟! ـ الةقهاء

ـ  خلعه ملا هو من احنالل العقيدة واالستهتار، فكان أكثرهم مبالغة يف الةتيا ذاك

فإنه عدد مساوئ هؤالء، وسلب ، وهو الشيخ جنم الدين اخلبوشاني، الةقري ـ

 . ؟!ميانعنهم اإل

قال أبو شامة: اجتمعت بأبي الةتوح بن العاضد، وهو مسجون مقيد، و

فحكى لي أن أباه يف مرضه طلب صالح الدين، فجاء، وأحضرنا وحنن 

 ؟!.صغار، فأوصاه بنا، فالتزم إكرامنا واحرتامنا

لعاضد آخر خلةاء العبيدية هـ ـ هلك ا567وقال الذهيب يف سريه: وفيها ـ سنة 

مبصر، وخطب قبل موته بثالث للمستضئ العباسي وهلل احلمد، فزينت بغداد، 

وعمل صالح الدين للعاضد العزاء، وأغرب يف احلزن والبكاء، وتسلم القصر 

مبا حوى، واحتيط على آل القصر، وأفردوا مبوضع، ومنعوا من النساء، لئال 

عة: فرجية، وجبة، وقباء، وطوق ألف دينار، يتناسلوا، فلبس نور الدين اخلل

وحصان بسرج مثمن، وسيةان، ولواء، وحصان آخر جبنب وقلد السيةني، 

إشارة إىل اجلمع له بني مصر والشام. ونةذ إىل صالح الدين تشريف حنو ذلك 

ودونه، معه خلع سود خلطباء مصر، واختذ نور الدين احلمام، ودرجت على 

ـ 78الرقم ) 211ص 15ج :لذهيبلعالم النبالء سري أالطريان.  انظر: 

 4املستضيئ باهلل العباسي. واألعالم: ج 24الرقم   71ص 21العاضد(. وج

 العاضد لدين اهلل. 147ص

م( حممود بن زنكي )عماد الدين( 1174ـ 1118هـ =  569ـ  511نور الدين ) (1)
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ة ومصر. كان ابن أقسنقر، أبو القاسم، نور الدين: ملك الشام وديار اجلزير

من املماليك )جده من مواىل السلجوقيني(. ولد يف حلب وانتقلت إليه إمارتها 

هـ( وكان ملحقا بالسالجقة، فاستقل. وضم دمشق إىل  541بعد وفاة أبيه )

ملكه مدة عشرين سنة. وامتدت سلطته يف املمالك االسالمية حتى مشلت 

املوصل وديار بكر واجلزيرة مجيع سورية الشرقية وقسما من سورية الغربية، و

ومصر وبعض بالد املغرب وجانبا من اليمن. وخطب لـه باحلرمني. وكان معتنيا 

مبصاحل رعيته، وأقطع عرب البادية إقطاعات لئال يتعرضوا للحجاج. حصن 

قالع الشام وبنى األسوار على مدنها، كدمشق ومحص ومحاة وشيزر 

يف حلب وباقي البالد  ت قمع واضطهد شيعة أهل البي وبعلبك وحلب.

لغالء واخلوف، فحصنها، ووسع الشامية. استوىل على دمشق بعد تةشي ا

جهز نور الدين  .رمن على حارم وكانوا ثالثني ألةاالةرنج واألهزم  .أسواقها

دولتها استوىل على مصر وأنهى جيشا مع نائبه أسد الدين شريكوه، ف

العاضد الةاطمي به من الصليبيني،  ةاطمية، هذا بعد أن استنجد به اخلليةةال

فقام األخري شريكوه نائب نور الدين، ثم صالح الدين، فاستوزر العاضد 

بالغدر والتنكيل بالدولة الةاطمية فنقض أركانها كما نقض عهوده للعاضد. 

بقلعة دمشق ، ويقمع الشيعة، مات كان حنةيا يراعي مذهب الشافعي ومالك

لةصد، فامتنع، فما روجع، عهد بامللك إىل ابنه باخلوانيق، أشاروا عليه با

 وهو ابن إحدى عشرة سنة. 

قال جمد الدين ابن االثري يف نقل سبط اجلوزي عنه: مل يلبس نور الدين حريرا 

: قد لبس خلعة ـ الذهيب ـ قلت ،وال ذهبا، ومنع من بيع اخلمر يف بالده

  .اخلليةة والطوق الذهب
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طامعه وتعصبه وأحقاده على العاضد، فإنه وكان ممن مل ختف م

بالرغم من كل ذلك استنجد العاضد به، وذلك بعد أن قص شيئًا 

                                                                                                             
 

 واألوقاف: أكثر نور الدين عام موته من الرب (الربق الشامي)قال العماد يف 

فما أبقى سوى اجلزية واخلراج  ؟!وعمارة املساجد، وأسقط ما فيه حرام

ه قرب له أكثر من ألف منشور. والعشر، وكتب بذلك إىل مجيع البالد، فكتبت

يف املدرسة )النورية( وكان قد بناها لألحناف بدمشق.  ،عند باب اخلواصني

 . نه امللك الصاحل أشهرامتلك بعده اب

وملا مات نور الدين، أقبل صالح الدين ليقيم نةسه أتابكا لولد نور الدين، 

فدخل البلد بال كلةة، واستوىل على األمور يف ربيع األول سنة سبعني، ثم 

تسلم القلعة، وشال الصيب من الوسط ثم سار، فأخذ محص، ثم نازل 

ن غازي من املوصل أخاه عز الدين حلب، وهي الوقعة األوىل، فجهز السلطا

مسعودا يف جيش، فرحله، وقدم محص، فأقبل مسعود ومعه احللبيون، 

فالتقوا على قرون محاة، فانهزم مسعود، وأسر أمراؤه، وساق صالح الدين، 

فنازل حلب ثانيا، فصاحلوه ببذل املعرة وكةر طاب، وبلغ غازي كسرة أهله 

لقاه ابن عمه امللك الصاحل بن نور وأخيه، فعرب الةرات، وقدم حلب، فت

الدين، ثم التقوا هم وصالح الدين، فكانت وقعة )تل السلطان(، انتصر فيها 

صالح الدين، ورجع صاحب املوصل. ثم أخذ صالح الدين منبج وعزاز، 

 ونازل حلب ثالثا، فأخرجوا إليه بنت نور الدين، فوهبها عزاز. 

 7. واألعالم: ج340لرقم ا 531ص 20: جسري أعالم النبالءانظر: 

 العادل نور الدين. 170ص
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ه: ـمن شعر نسائه وأرسلها إليه مع كتب االستنجاد وفيها يقول ل

هذه شعور نسائي من قصري يستنجدن بك لتنقذهن من 

 .(1)اإلفرنج

 أول مرسوم ديني للفاطميين

، وإمنا االثين عشرية لشيعة اإلماميةمل يكن الةاطميون من ا

ولكن انتشر مذهب الشيعة اإلمامية يف  (2)كان مذهبهم إمساعيليًا

عهدهم يف مصر، والسبب يف ذلك هو إعطاء الةاطميني احلرية 

الكاملة جلميع املذاهب اإلسالمية من دون فرق بني هذا أو ذاك، 

                

 .274ضمن الرقم  415ص 20انظر سري أعالم النبالء: ج (1)

 اإلمساعيليون: وهم القائلون بإمامة إمساعيل بن اإلمام جعةر الصادق (2)

هـ(  ودفن يف مقربة البقيع، وقبل دفنه أحضر 140الذي توفى يف حياة أبيه عام )

والي املدينة مع مجع من وجهائها وشخصياتها وأشهدهم  اإلمام الصادق 

قد نص على  على موته رفعًا للشبهة، ومنهم من زعم أن اإلمام الصادق 

 حممد بن إمساعيل، وتةرتق اإلمساعيلية عن اإلمامية جبهات: 

، ومنها ما منها: االختالف يف عدد األئمة وأمسائهم بعد اإلمام الصادق

 ت. هو مذكور يف املةصال

ويكثر تواجد اإلمساعيلية يف باكستان وقسم منهم يف احلجاز وسورية واليمن 

وااهند وإفريقيا ـ مصر وبالد املغرب العربي ـ ومنهم من يعرف بالبهرة. انظر 

 .150ـ  149الشيعة يف امليزان: ص
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 آنذاك.ونشرهم التسامح املذهيب الذي مارسوه بني املسلمني 

وأول مرسوم ديين صدر بالتسامح املذهيب يف الدولة الةاطمية 

 هو املرسوم الذي أصدره احلاكم بأمر اهلل الةاطمي وقد جاء فيه: 

 :أما بعد، فان األمري يتلو عليكم آية من كتاب اهلل املبني 

ين فِي إِْكراه   ال مضى أمس مبا فيه ، 256سورة البقرة: اآلية،  الّدِ

يوم مبا يقتضيه، معاشر املسلمني، حنن األئمة وأنتم األمة، وأتى ال

من شهد الشهادتني وال حيل عروة بني اثنني جتمعها هذه األخوة، 

عصم اهلل بها من عصم، وحرم اها ما حرم من كل حمرم، من دم 

ومال ومنكح، الصالح واإلصالح بني الناس أصلح، والةساد 

كان فيما مضى فال ينشر،  واإلفساد من العباد يستقبح، يطوى ما

ويعرض عما انقضى فال يذكر وال يقبل على ما مر وأدبر... يصوم 

الصائمون على حسابهم ويةطرون، وال يغارض أهل الرؤية فيما 

هم عليه صائمون ومةطرون، صالة اخلمس للذين بها جاءهم فيها 

يصلون، وصالة الضحى وصالة الرتاويح ال مانع اهم منها وال هم 

يدفعون، خيمس يف التكبري على اجلنائز املخمسون، وال مينع عنها 

من التكبري عليها املربعون، يؤذن حبي على خري العمل املؤذنون وال 

يؤذى من بها ال يؤذنون، ال يسب أحد من السلف، وال حيتسب 

على الواصف فيهم مبا يوصف، واخلالف فيهم مبا خلف، لكل 
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اهلل ربه ميعاده، عنده كتابه  مسلم جمتهد يف دينه اجتهاده، وإىل

 وعليه حسابه، ليكن عباد اهلل على مثل هذا عملكم منذ اليوم، 

ال يستعلى مسلم على مسلم مبا اعتقده، وال يعرتض معرتض على 

صاحبه فيما اعتمده، من مجيع ما نصه األمري يف سجله هذا 

ا ياوبعده، قولـه تعاىل:  نُوا الَِّذين   أ يُّه   ال أ ْنفُس كُمْ  ع ل يُْكمْ  آم 

ُكمْ  نْ  ي ُضرُّ ْيتُمْ  إِذ ا ض لَّ  م  ْرِجعُُكمْ  هللاِ  إِل ى اْهت د  ً  م  ِميعا  ف يُن بِّئُُكمْ  ج 

لُون   ُكْنتُمْ  بِما . والسالم عليكم ورمحة اهلل 105سورة املائدة:  ت عْم 

 .(1)وبركاته، كتب يف رمضان سنة ثالث وتسعني وثالمثائة

 الفرق بين السيرتين

والواعية اليت كان يتميز بني هذه السرية املنةتحة املقارنة  دعن

يتبعها على  صالح الدينالعنيةة اليت كان سرية المع بها الةاطميون 

، ُيعرف األخص مع سائر مذاهب املسلمني وبالذات مع الشيعة

الةرق بينهما، وُيعلم املدى الشاسع بني سرية صالح الدين األيوبي 

 أين تلك الروح من هذه؟!سرية الةاطميني، فو

ن صالح الدين قد ملس تلك الروح وعاش معها، ولكنه أمع 

                

بقية أخبار احلاكم،  60ص 4انظر تأريخ ابن خلدون املسمى بكتاب العرب: ج  (1)

 .287ص 2، وخطط املقريزي: ج60ص 4قريزي يف كتاب العرب:جذكره املو
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تعامل معهم بالعكس من ذلك، وقابل اإلحسان باإلساءة، واخلري 

الذي أرتكبه يف حقهم لذنب فعلوه، وال جلرم  لوما كان ك الشر،ب

 نهم كانوا شيعة.أارتكبوه، سوى 

املذهيب وشدة أجل، لقد أشعل صالح الدين جراء تعصبه 

عنةه وإرهابه، احلروب والةنت بني املسلمني، فقد كانت من مجلة 

نه كان حياول بشتى الوسائل العنيةة والطائةية أممارساته العدائية 

والسبل اإلرهابية يف القضاء على كل أثر للشيعة، وكان حيمل 

ومن خالف ضرب عنقه،  (1)الناس على التسنن وعقيدة األشعري

                

األشاعرة واألشعرية: نسبة متثل رواد مذهب كالمي يف أصول الدين،  (1)

مؤسسه: أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري، يف أواخر القرن الرابع 

هـ( كان معتزاًل ثم رجع عن االعتزال 330هـ وقيل  324ااهجري. تويف سنة )

 بًا يف العقائد فاصبح شيخ طريقة أغلب أهل السنة. وألف كت

من مجلة مبادئه: أن الباري عامل بعلم ، قادر بقدرة، حي حبياة، مريد 

بإرادة، متكلم بكالم، مسيع بسمع، بصري ببصر. ومن أبرز أقطابه: القاضي 

 أبو بكر حممد بن الطيب الباقالني، وأبو املعالي عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين،

وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد اإلسةراييين، وأبو احلسن مقاتل بن سليمان 

 اخلراساني. 

كما يعتمد مذهب األشاعرة على الوحي أكثر من اعتماده على العقل، وقد 

صرح األشعري بأن النظر العقلي املستقل عن الوحي الجيوز أن يؤخذ طريقًا 

العقل يف وسعه أن يدركه اهلل إىل العلم بالشؤون اإلاهية، ورأي األشعري أن 
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تقبل شهادة أحد، وال يقّدم للخطابة، وال للتدريس،  وأمر بأن ال

 .(1)إال إذا كان مقلدًا ألحد املذاهب األربعة

                                                                                                             
 

إال أن العقل عنده ليس إال أداة لإلدراك، أما الطريق الوحيد ملعرفة اهلل فهو 

الوحي، وأن العقل عندهم اليوجب شيئًا من املعارف واليقضي حتسينًا وال 

 تقبيحًا. واألشعري مل يكن جمددًا مبتكرًا بقدر ما كان جامعًا لآلراء موفقًا بينها.

التهم: ليس يف الكون أسباب طبيعية ومجيع املسببات تستند إىل اهلل ومن مقا

مباشرة؛ فهو الذي خيلق الشبع عند األكل والشةاء عن شرب الدواء.... 

خبالف قول اإلمامية واملعتزلة: أن يف الكون أسبابًا طبيعية تستند إىل مسبباتها 

 اهلل.مباشرة إىل اهلل واألسباب الطبيعية تنتهي بالواسطة إىل 

ومن أئمة األشاعرة عالء الدين علي بن حممد الشهري بالقوشجي املتوفى سنة 

هـ ( وقد نص على أن اخلليةة الثاني قال وهو على املنرب: ثالث كن  879)

وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن، متعة  على عهد رسول اهلل 

 154وشجي: صالنساء ومتعة احلج وحي على خري العمل. شرح التجريد للق

 حي على خري العمل. 

هـ(، وانتقل منها إىل الشام، فلما 380انتشر مذهب األشعري يف بغداد عام )

ملك صالح الدين األيوبي ديار مصر، كان هو وقاضيه صدر الدين املاراني 

على هذا املذهب عندما كان يف خدمة امللك نور الدين بن زنكي، فشدوا البنان 

لوا الناس يف أيامهم على االلتزام به فتمادى على مذهب األشعري، ومح

 .359ص 2احلال على مجيع أيام امللوك من بين أيوب. خطط املقريزي: ج

 وهي: (1)

املذهب احلنةي: وينسب إىل أبي حنيةة النعمان بن ثابت بن زوطي من أهل 
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نعم لقد أحدث صالح الدين يف العامل اإلسالمي فجوًة 

التلتئم وجرحًا ال يندمل، وهذا ما أراده االستعمار الصلييب آنذاك 

 حتى يتمكن من دخول بالد اإلسالم.

أداة يشعر ـ ال  من حيث يشعر أوـ ين صبح صالح الدأوبهذا 

لتنةيذ خمططات االستعمار الصلييب، وسببًا لتقويتهم،  ةطيعم

انتصر عليهم، حاربهم ووتضعيف املسلمني، وإن كان يف الظاهر 

ولكنه يف املقابل نراه قد تنازل عن  ،املسلمني وأخرجهم من بالد

وعهود  الكثري من البالد االسالمية للصليبيني، عرب معاهدات

                                                                                                             
 

كابل أو من أهل العراق، وكان امسه عتيك بن زوطرة، وكان أبوه عبدا مملوكًا 

هـ( يف نسا، وتويف يف بغداد  80ل من ربيعة من بين تيم اهلل، ولد سنة )لرج

 هـ(.150سنة )

واملذهب املالكي: وينسب إىل مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر 

هـ( باملدينة، ومحلت به أمه سنتني وقيل أكثر!، 93األصبحي، ولد سنة )

 هـ(.؟؟؟179وتويف سنة )

د بن إدريس بن العباس بن عثمان بن واملذهب الشافعي: وينسب إىل حمم

 هـ(. 198هـ(  وتويف سنة )150شافع، ولد سنة ) 

واملذهب احلنبلي: وينسب إىل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل، ولد سنة 

واملذاهب  هـ(. انظر اإلمام الصادق241هـ( يف بغداد وفيها تويف سنة )164)

 .160ص 1األربعة: ج
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فإن االستعمار الصلييب منذ ذلك الزمان وحتى يومنا مشبوهة. 

هذا، يستغل مثل هؤالء املتعصبني ـ من حيث يشعرون أوال 

د من عنةهم وإرهابهم لتنةيذ خمططاته ييشعرون ـ ملصاحله، ويستة

 املسلمني.ضد الشيطانية 

هذا غري تقسيم البالد واإلمارات على أوالده وأقربائه مما سبب 

نشوب العديد من احلروب الطاحنة فيما بينهم بعد موته، فقد قسم 

صالح الدين اإلمرباطورية األيوبية ممالك بني أوالده وأخوته وأبناء 

إخوته، كأنها ضيعة ميلكها، ال وطنا إسالميا ضخما متلكه األمة 

 .(1)اإلسالمية

نعم، كما استةادت القوى االستعمارية الصليبية باألمس من 

ات املذهبية اليت أوجدها بني املسلمني أمثال صالح الدين اخلالف

 ومن سار على شاكلته، فكذلك القوى االستعمارية الصليبية اليوم 

ـ وبشكلها اجلديد ـ غدت تعمل جاّدة يف اخلةاء، وبوسائلها 

الشيطانية، وأصابعها اخلةية املرموزة، على تنةيذ مؤامراتها، وتهيئة 

اخلالف القومي، وانتشار الطائةية، وإشعال األجواء املناسبة لنمو 

نار الةنت، وزرع بذور الشقاق والنةاق بني أبناء الدين الواحد 

                

 ح الدين األيوبي( للسيد حسن األمني. للتةصيل انظر كتاب )صال (1)
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د من ذلك يف السيطرة عليهم، ياملذهب الواحد، لتستةأحيانًا بني و

 ونهب ثرواتهم، وسلب خرياتهم.

ومن املؤسف جدًا ـ رغم توفر التاريخ الصحيح يف املكتبة 

ـ أن جند اليوم من ميدح  هنف صالح الدين وإرهاباإلسالمية حول ع

صالح الدين ويقلده األلقاب اجلميلة، ويسمه األومسة الرفيعة، 

ويطرحه بعنوان شخصية تارخيية حاربت الصليبيني وانتصرت 

عليهم، أما أنه ماذا ارتكب من جرائم يف حق اإلسالم واملسلمني، 

 إىل ذلك مطلقًا.بل يف حق اإلنسان واإلنسانية، فال يتطرقون 

ينقلون ما نقله  املوالني ألهل البيت حتى إن هناك بعض 

اآلخرون اهم، ويةوهون مبا يتةوه به غريهم يف مدح صالح الدين، 

 وذلك  من دون النظر إىل صحتها وسقمها!!.
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 التكريتيان: صالح وصدام

، إال أن بعض (1)شاء اهلل تعاىل إن صدامًا سوف يزول إن

                

رؤساء أتعس منوذج للفكان طاغوت العراق يف العصر احلديث نعم، زال  (1)

دكتاتوريني، صاغه الغرب وفق متطلبات املنطقة وظروفها السياسية، وحافظ ال

م( 1939علـى أمنـه الشخصي فـي أدق الظروف وأحلك اللحظات، ولد عام )

ضم كريت، نشأ نشأة غري سوية بشهادة كل من عرفه، يف قرية العوجة جنوب ت

إىل حزب البعث واشرتك مع بعض عناصر احلزب يف حماولة فاشلة الغتيال عبد 

م( هرب إىل سوريا ومنها إىل مصر. وخالل فرتة 1959الكريم قاسم عام )

بقائه يف القاهرة، كثر تردده على السةارة األمريكية، فقد ذكر يف صحيةة 

سط ـ عن أحد كبار املسؤولني العرب ـ ، بأن الرئيس عبد الناصر قد الشرق األو

ـ أن صدام حسني هو رجل أمريكا األول يف 1969أخرب ـ املسؤول العربي عام 

نه كان دائم الرتدد على السةارة األمريكية بالقاهرة، وأن املخابرات أاملنطقة، و

 ة األمريكية.املصرية قد صورت ورصدت كل حتركاته واتصاالته بالسةار

م(، وكان املنةذ األول لتصةية جمموعة عبد 1968متوز  17اشرتك يف انقالب ) 

متوز(  30فيما عرف بثورة ) الرزاق النايف بعد ثالثة عشر يوما من انقالب،

م( أصبح صدام نائبًا جمللس قيادة الثورة ورئاسة اجلمهورية 1970ويف عام )

لم السلطة والسيطرة على قرارات تدرج يف سغياب البكر عن البالد.  عند

ويف عام النظام احلاكم معتمدا أسلوب التصةية واالغتيال لكل من يعارضه، 

عن أن أزاح أمحد حسن البكر بعد مطلقا للبالد رئيسًا علن نةسه م( أ1979)

 احلكم.

م( فاندلعت حرب اخلليج األوىل اليت استمرت مثان 1980هاجم إيران عام )
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قضه التةاقية اجلزائر اليت وقعها صدام نةسه مع شاه حيث أعلن نسنوات. 

م( فقام بإعالن السيطرة على شط العرب واحتل بعض 1975إيران عام )

األراضي احلدودية حبجة عائديتها للعراق، وبعد أن دامت احلرب مثان سنوات 

أذاقت الشعبني املسلمني اجلارين أشد املرارات واملآسي فأكلت األخضر 

رت طاقات بشرية واقتصادية كبرية، حيث قدر عدد الضحايا من واليابس، ودم

القتلى واملعوقني بأكثر من مليوني إنسان، هذا غري جيش األرامل واأليتام، أما 

اخلسائر املادية فقدرت بعدة مئات من مليارات الدوالرات. وبعد انتهاء احلرب 

النظام  م( مل يدم السكون وااهدوء للشعب العراقي حتى قام1988عام )

احتل الكويت عام بااهجوم على الكويت بعد تصعيد سياسي مصطنع ف

فاندلعت حرب اخلليج ومبباركة خةية من الصهيونية العاملية، م( 1990)

بإخراج اجليش العراقي من الكويت الثانية، فقامت قوات احللةاء بقيادة أمريكا 

، عرب ووضعه حتت حصار طويل األمدبشكل شبه كامل عراق التدمري و

 . قرارات جملس األمن

على النظام بعد انتهاء معارك حترير الكويت  انتةضوكان الشعب العراقي قد 

فقمع صدام انتةاضة الشعب العراقي بوحشية ال وانسحاب اجليش املنكسر، 

ما يف قمع االنتةاضة مثيل اها، فقد قدرت أعداد من قتلوا وأعدموا واختةوا 

 عرفت تلك االنتةاضة بانتةاضة شعبان املباركة. وقد  يزيد على مليون عراقي.

م( حيث قامت الواليات املتحدة وبريطانيا ودول أخرى 2003إىل أن جاء عام )

بااهجوم على العراق حبجة البحث عن أسلحة الدمار الشامل اليت كان صدام 

يتوعد بها إسرائيل فكان سببا إلسقاط ابشع نظام طاغوتي عرف يف العصر 

امت أمريكا وحلةائها باحتالل العراق وإسقاط نظام البعث يف يوم احلديث، فق
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من حكام وغريهم ـ الذين يكونون أداة طيعة طائةيني والاملتعصبني 

خلدمة االستعمار الصلييب من حيث يشعرون أو ال يشعرون ـ كما 

صنعوا باألمس من صالح الدين بطاًل تارخييًا، فكذلك سيصنعون 

يف الغد من صدام بطاًل تارخييًا أيضًا؛ وما ذلك إال ألنه قام كصالح 

                                                                                                             
 

م( واعتقال الغالبية العظمى من رموز النظام وعلى رأسهم 2003/ 9/4)

صدام بعد أن كان هاربا ملدة مثانية أشهر، ودخل العراق دوامة جديدة من 

األحداث اجلسام، حممال مبآسي وهموم لشعب عانى ما عانى من األنظمة 

 ميلة والدكتاتورية. الع

وقد كشف النقاب ـ بعد إسقاط النظام ـ عن الكثري من املقابر اجلماعية واليت 

تضم أعدادا هائلة من العراقيني األبرياء والبعض منهم دفنوا أحياء، والبعض 

اآلخر كانوا عوائل بأكملها بأطةااها ونسائها وشيبها وشبابها، مجيعا اعدموا 

ال لشيء إال ألنهم شيعة رفضوا اخلنوع لظلم طاغية  ودفنوا يف هذه املقابر

 العراق.

كما كشف عن أن النظام كان قد أعدم كل املعتقلني ألسباب سياسية وكذلك 

كل احملتجزين من الذين هجرت عوائلهم، بل حتى املشتبه فيهم وذلك بعملية 

أطلق عليها عملية تنظيف السجون، راح ضحيتها عشرات اآلالف من 

 واحملتجزين قادها املقبور قصي ابن الطاغية صدام، وذكر أن عدد من املعتقلني

أعدموا يف هذه العملية فقط بلغ أكثر من مخسني ألف معتقل، ويف املقابل 

أطلق سراح سجناء جرائم القتل والسرقة والسلب والنهب واالغتصاب حيث 

 يعيثون فسادا يف العراق اليوم.
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م وتةريق وحدتهم وزرع الةنت الدين بقتل الشيعة وتشتيت مشله

بني صةوف املسلمني، وإال فأّي خدمة لصدام تستحق التقدير، 

؟ هل تعطشه ظه يستحق اها الثناء والتقريـوأّي صةة إنسانية ل

للدماء، وقتله لألبرياء، وتسلطه على رقاب الشعب العراقي 

 ؟.…وباحلديد والنار، وسجونه الرهيبة وتعذيباته الوحشية 

 واقع العراقيقصة من ال

نقل لي أحد األصدقاء وكان مدعوًا من قبل أحد شيوخ املنطقة 

قائاًل: كان من ضمن املدعّوين شخصية عراقية معروفة وهو من 

عصبني، ويف أثناء تبادل احلديث أخذ هذا املتعصب تأبناء العامة امل

 ه: ملاذا هذا املدح وإن صدامًا هذا هو تلميذ ـفقلت ل.ميدح صدامًا

  طارق حناصاحبه ، و(1)عةلق املسيحي الصلييب ميشيل

                

م(، أحد مؤسسي 1910ية مواليد دمشق )ميشيل عةلق مسيحي من أم يهود (1)

حزب البعث مع صالح الدين البيطار وأكرم احلوراني وغريهم، سافر إىل 

م( للدراسة فتخصص بدراسة تاريخ الثورات وتاريخ 1928باريس عام )

األديان، وكان حتت رعاية املستشرق الةرنسي لويس ماسنيون الذي يعتربه من  

م( عاد إىل دمشق مع صالح 1932ه، ويف عام )أحسن تالميذه املؤمنني بأفكار

البيطار وامتهنا التدريس ليبثا من خالله أفكارهما الغربية والقومية يف اجملتمع، 

 م( أسس حركة اإلحياء العربي.1941بني الطالب واألساتذة، ويف عام )
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الذي يقوم بتنةيذ كل خمططات صدام اإلجرامية وخاصة يف  (1)عزيز

 قتل الشيعة، هو مسيحي صلييب أيضًا؟

فأجابين قائاًل: هذا كله صحيح إاّل أن صدامًا عدو للشيعة 

قبل كل هذا، وقد أنزل البالء األسود بال هوادة وال رمحة على 

                                                                                                             
 

نيسان عام  7ترك التدريس ليتةرغ لتأسيس حزبه الذي أعلن عنه يف )

م( مال 1966نشقاقات اليت حصلت داخل احلزب عام )م(، وبعد اإل1974

عةلق مع اجلناح الدموي للحزب يف العراق وكان راعيه وعرابه، ويف عام 

م ( سافر إىل باريس للعالج فهلك يف إحدى مستشةيات باريس بعد 1989)

عملية جراحية، أعيدت جثته إىل بغداد وقرب فيها، فعمل له النظام احلاكم 

وذلك لكي الينسى العراقيون أبرز رموز مأساة األمة اإلسالمية  ضرحيًا كبريًا؛

، ولكن مت تدمريه من قبل العراقيني والعراق، فتظل شاخصة أمام العراقيني

 أسوة بغريه من رموز ومتاثيل نظام البعث البائد.

ًا عضوأصبح طارق حنا عزيز، أو طوني حنا عزيز، مسيحي، صحةي سابق،  (1)

م( بعد تصةيات واغتياالت 1977ة حلزب البعث العراقي عام )يف القيادة القومي

ألغلب أعضاء احلزب احلاكم يف العراق ـ ما يسمى مبجلس قيادة الثورة ـ إذ قاد 

صدام التكرييت بعد عزله للبكر رئيس اجلمهورية آنذاك محلة اعدامات طالت 

كوا يف أبرز أعضاء احلزب احلاكم، ومل يبق على قيد احلياة اليوم ممن شار

سوى عزت الدوري، وطه اجلزراوي، وطارق  ( املشؤوممتوز1968انقالب )

حنا عزيز..!! تقلد عزيز مناصب عديدة يف جهاز النظام احلاكم أهمها وزارة 

 اخلارجية ونائب لرئيس جملس الوزراء.
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 قاصدًا ومتعمدًا!! الشيعة 

 فقلت له: اتّق اهلل يف دماء املسلمني يا شيخ.

 فقال لي: أشيعي أنت؟

 فقلت له: نعم. 

 فقال وهو يتنّصل ويعتذر: عةوًا!!.

 إىل جانب الظلم والعدوان، نياملتعصببعض هكذا يقف 

ويتحملون دماء املسلمني األبرياء، حتقيقًا ألهداف طائةية باطلة 

 ف ما أمر به القرآن الكريم والنيب العظيم وهذا خيالعمياء، 

 .وأهل بيته الطاهرون 

 قصة أخرى

لقد رأيت مرة أحد البعثيني ممن كان قد ارتدى لباس رجل 

 (1)نه كتب ألمحد حسن البكرأدين، وحشر نةسه مع أهل العلم، 

                

م( يف تكريت، تقّلد منصب 1914ـ  ـه1333أمحد حسن البكر ، من مواليد ) (1)

فـي حكومة عبد السالم عارف، ثّم منصب رئيس اجلمهورية يف رئاسة الوزراء 

م( إثر انقالب عسكري 1968متوز عام  17ـ ـه1388العشرين من ربيع الثاني )

دبره على عبد الرمحن عارف، ومنح نةسـه رتبة مهيب ـ مشري ـ بعد االنقالب، 

. حتكمت منح أقرباءه وأصهاره وأبناء عشريته وبلدته رتبًا عالية دون استحقاق

الطائةية والعصبية يف زمانه وتدهورت الزراعة وترّدت الصناعة وملئت 

 ،أصدقائهببعض السجون باجملاهدين واألحرار . عرف بلؤمه وغدره حتى 
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ه: إىل حضرة العالمة احلاج الشيخ ـرسالة خاطبه فيها متّلقًا بقول

 .…ر دامت بركاتهأمحد حسن البك

ن أمثال هؤالء املتملقني، الذين يبيعون دينهم أومن املعلوم: 

وضمائرهم للحكام الظاملني، هم على استعداد تام للتعاون معهم 

 يف ظلمهم وعنةهم، ومشاركتهم يف إجرامهم وإرهابهم.

 من نتائج التعصب األعمى

ه إن هذا البالء: بالء االستضعاف الذي حلق باألمة، وإن هذ

االستهانة: استهانة النةوس والدماء، ونظرة االزدراء اليت يقابلنا 

العداء وبها الغرب والشرق، ما هو إال نتيجة التةرقة البغيضة، 

املقيت، الذي يزيده استعارًا شدة تعصب البعض، وذلك التعصب 

األعمى اجلاهلي الذي ال ينطبق مع أي من املوازين اإلسالمية، بل 

 مع أن اهلل تعاىل يقول: وحتى اإلنسانية،

   ِميَّة ِميَّة  ح  ع ل  الَِّذين  ك ف ُروا فِي قُلُوبِِهُم الْح  إِْذ ج 

                                                                                                             
 

وكان همه حتقيق هدفه بصرف النظر عن الوسيلة، حني عن احلكم إثر انقالب 

متوز عام  16)عسكري دبره عليه زميله يف اإلجرام صدام التكرييت بتاريخ 

عامًا . قتله صدام حبقنة ترفع نسبة السكر 11م( بعد أن حكم العراق 1979

 م.1982، وذلك عام االطباءلديه بواسطة أحد 
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 .(1)اْلجاِهِليَّةِ 

 .ومظلومًاأانصر أخاك ظاملًا : ويقول رسوله الكريم

 ؟ظاملًانصره أكيف  ،ل: يا رسول اهلليفق

 .(2)، فذاك نصرك إياهظلمهرده عن ت :فقال

أمثال صالح الدين عن ظلمهم، وذلك بةضحهم  فلو كةةنا

دح صالح الدين مبأحد قام وكشف واقعهم وبيان تارخيهم، ملا 

ن يصنع من صدام التكرييت صالح دين أعلى جترأ وأمثاله، وال 

 آخر.

وإني من هنا أوّجه خطابي إىل السادة الكّتاب واملؤلةني، وإىل 

ضالء واخلطباء، وأهل كل من له القدرة على القلم والبيان: من الة

الةكر والثقافة، وأطلب منهم ـ خدمة لإلنسانية ونةيًا للعنف 

واإلرهاب بكل أشكاله ـ أن يسعوا للكتابة بشكل موضوعي، 

سجله ما عن التعصب ودواعي ااهوى، وينقلوا بأمانة  داوبعي

له دور  التاريخ الصحيح عن صالح الدين األيوبي وأمثاله، ممن كان

ق األمة اإلسالمية، ويف تأجيج نار الةتنة العمياء: فتنة كبري يف متزي

                

 26سورة الةتح:  (1)

 كتاب الشهادات. 434ص 2رياض املسائل: ج (2)
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الطائةية املقيتة يف العامل اإلسالمي؛ واليت راح ضحيتها حتى اليوم 

ماليني األبرياء، وأّدت إىل فشل املسلمني ومصادرة عزهم 

وسؤددهم، وتسلط األعداء عليهم ونهب ثرواتهم وسلب 

 خرياتهم.

 

 عبد الناصر وصالح الدين

ـ تبعًا لسياسة التةرقة والعداء بني املسلمني رز الذين بدؤوا أبن م

وتبعه آخرون  (1)دح صالح الدين األيوبي هو مجال عبد الناصرمبـ 

                

م( عسكري وسياسي 1970ـ 1918ال الدين عبد الناصر حسني )مجو ه (1)

م(، التحق مبدرسة احلقوق وانتقل 1956عام ) س مصرأصبح رئيمصري، 

م( برتبة مالزم ثان. كان 1938منها إىل الكلية احلربية اليت خترج منها عام )

د املنعم بع لابداية أمره يرتدد على مركز حركة اإلخوان املسلمني حسب ما ق

م( بايع اإلخوان املسلمني 1946يف أوائل عام )و عبد الرؤوف يف مذكراته،

لى التضحية يف سبيل الدعوة اإلسالمية جمموعة من الضباط منهم مجال عبد ع

 الناصر. 

(. م1952) مانتمى لتنظيم الضباط األحرار لقلب نظام حكم امللك فاروق عا

حد رفاقه وهو أ لوقنشرت معلومات عن عالقته باملخابرات األمريكية، حيث ي

رات األمريكية منذ آذار خالد حمي الدين: بدأت عالقة عبد الناصر باملخاب

م( أي قبل قيام الثورة بأربعة أشهر. وحتدث اللواء حممد 1952)مارس( عام )
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م هم هعن هذه العالقة يف مذكراته، وأنورة الثد عبب أول رئيس ملصر يجن

ين كانوا يرمسون له اخلطط األمنية ويدعمون حرسه بالسيارات واألسلحة لذا

 اجلديدة.

م(، من 1956ثم رئاسة الوزراء، ثم رئيسًا ملصر عام )وزارة الداخلية  ملتسا

بية عرلاقيام اجلمهورية  نلأشهر دعاة القومية العربية يف العصر احلديث، أع

 م(، ويف عام 1962ام )ع صالةنالم( مع سوريا، ثم ا1958حدة عام )املت

م( عقد اتةاقية وحدة مع عبد السالم عارف رئيس اجلمهورية العراقية، 1964)

م( مت العدوان اإلسرائيلي على الدول العربية حيث احتلت 1967سنة ) ويف

إسرائيل هضبة اجلوالن السورية وقطاع غزة وأراض من األردن وشبه جزيرة 

ا عرف وقتها بنكسة حزيران، فتنحى عبد الناصر عن احلكم بسبب مبسيناء، 

 برقأصبه. يقول حسن التهامي وهو من  منقي يفوب هة، عدل عن قرارميزااه

بني لعبد الناصر: إن عبد الناصر هو الذي أمر القوات املصرية باالنسحاب رقامل

م( . وأن عبد الناصر هو الذي 1967إىل الضةة الغربية من قناة السويس عام )

هرام ألا) دس السم لعبد احلكيم عامر، يف بيت عبد الناصر نةسه.

قاموا ن لذيار ا الشافعي وهو أحد الضباط األحرنيسحل اق. (م5/8/1977

م( يف حماضرة لـه: انقلوا عين: أن اجليش 1952باالنقالب العسكري سنة )

م( بل هزم بسبب اإلهمال واخليانة، 1967املصري مل حيارب يف معركة )

 وأقول اخليانة وأضع حتتها عشرة خطوط. 

الشعب املصري املسلم، من  الفاآل اية اليت قتل فيهنمي احلرب اليف كراش

جتاه اإلسالمي يف الداخل االلى عب رحلا نلعم احلكم يف اليمن، أوقلب نظا

واخلارج، وعذب قادة التنظيمات االسالمية عذابًا نكرًا، قتل أغلبهم بعد 
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دون حتقيق؛ علمًا بأن عبد الناصر هو من سعى يف تأجيج نار 

 االطائةية املقيتة، بل ونار القومية البغيضة أيضًا يف املسلمني، فقد دع

ونةي القوميات األخرى، كما وبلغ للطائةية  (1)لعربيةإىل القومية ا

                                                                                                             
 

ب على الوقوف دائمًا يف صف أعداء اإلسالم أد امحماكمات صورية. ك

ام نرييري الذي قد وأي ،نافأيد نهرو يف مواقةه ضد باكست ،ومناصرة سياستهم

فح من أجل إضاعة حقوق كاذي لا سمبذحبة ضد مسلمي زجنبار، وأيد مكاريو

 ،املسلمني يف قربص، أحيا جاهلية القرن العشرين بإثارة نعرة القومية العربية

وإعالن احلرب على ملوك البلدان اإلسالمية وتشجيع املؤامرات االنقالبية. 

ها دّمربعد أن ون والديغرقت مصر يف  أن دعب( م1970بد الناصر سنة )عمات 

 قيًا، ومأل العامل العربي بالشعارات اجلوفاء. الوأخ ًايسياسيًا واقتصاد

 ظل حكم مجال عبد الناصر احلركة الناصرية، وهي حركة قومية يف أتنش

 وتبنت األفكار ،عربية، واستمرت بعد وفاته واشتقت امسها من امسه

ة، لوحداحلرية واالشرتاكية وا :يهواليت كان ينادي بها،  والشعارات اجلوفاء

وشعاراتهم  ة العربية األخرى كحزبرييسالا ةوهي نةس أفكار األحزاب القومي

 .اجلوفاء

العوامل املعنوية اليت تربط  ةمجل : يف االصطالح السياسي يقصد بهايةقوملا (1)

مجاعة إنسانية وتضمها يف إطار وحدة تعرف بالوحدة القومية، وتعرف هذه 

 باسم: األمة. اجلماعة 

تاحت العامل منذ أوائل القرن التاسع عشر السيما يف أوروبا وحتت تأثري اجد وق

الثورة الةرنسية والثورة الصناعية، حركات قومية كانت تهدف إىل استثارة 

 



 
 

68 

                                                                                                             
 

تقالل، االسيف  ةحمالروح الوطنية عند عدد من الشعوب، اليت كانت إما طا

ة السياسية مثل أملانيا وإيطاليا، باعتبار أن الوحد يفة حمطامثل دول البلقان، أو 

هذا ااهدف السياسي ال يتحقق إال بعد تثبيت أسس الوحدة القومية؛ اهذا كان 

من وسائلها نشر اللغة القومية وتراثها الةكري، فنشأ حينذاك ما عرف باسم 

داث حأبدة اشوروثة والةنون الشعبية، واإلامل ليداتقلحرب الثقافات وإحياء ا

تاريخ حلوها ومرها، ورفع الشعارات والتغين باألجماد الوطنية، وقد مر ال

العامل العربي بهذه املراحل يف طريق الدعوة إىل الوحدة القومية بعد أن حتقق 

 «.ةميقوال» 942انظر القاموس السياسي: صألكثر هذه الدول استقالاها السياسي. 

دعو إىل إقامة دولة موحدة رية، تكفية سياقومية العربية فهي حركة سلا امأ

للعرب، على أساس رابطة الدم والقربى واللغة والتاريخ، يف مقابل رابطة 

الدين اليت جتمع بني املسلمني كافة، وقد تولدت هذه احلركة من خالل دعاة 

أكثر رعاة القومية هم من  ى أنخية ال. والةكر القومي الذين ظهروا يف أوروبا

مثال ميشيل عةلق وأضرابه. وكانت بدايات الةكر وتالميذهم، أ نيقتشرسملا

القومي الوطن العربي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين متثلت 

ببعض احلركات السرية أنشأت من أجلها اجلمعيات واخلاليا يف استنبول 

 ةيبدأ تصبحت حركات علنية عرب مجعياثم أية، نامعاصمة اخلالفة العث

وت مقرًا اها، ثم ظهرت يف املؤمتر العربي األول الذي ُعقد اختذت دمشق وبري

 م( كحركة سياسية واضحة األهداف واملعامل. 1912يف باريس سنة )

دعوة القومية العربية حمصورة يف بداياتها يف نطاق األقليات الدينية غري  تناكو

بيًا صبحت تيارًا شعأوا، هب عدد حمدود من املسلمني الذين تأثرواو، ةاملسلم

حني تبنى الدعوة إليها ميشيل عةلق ومجال عبد الناصر وغريهم، حيث 
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وذلك بكل إمكاناته الدعائية،   وضرب مذهب أهل البيت

اللغات احلية العاملية،  بالعديد منومجيع وسائله اإلعالمية، و

وأصبح بذلك أداة طّيعة لتنةيذ خمططات االستعمار الصلييب ـ من 

مري مصر وتقهقر الشعب حيث يشعر أو ال يشعر ـ وأّدى ذلك إىل تد

                                                                                                             
 

 سخروا اها أجهزة اإلعالم الواسعة، وإمكانيات الدولة. 

م( داعية القومية العربية وأهم مةكريها 1968د )ساطع احلصري املتوفى يعا كم

مية ذي تقوم عليه فكرة القوالس ساا، وله مؤلةات كثرية تعد األعاتهر دهأشو

 العربية، ويأتي بعده يف األهمية )ميشيل عةلق( أحد مؤسسي )حزب البعث(. 

م مقومات القومية العربية هي: اللغة العربية، والدم، والتاريخ أهن وم

املشرتك، واألرض، واآلالم واآلمال املشرتكة، أما الدين فإنه مستبعد من 

زعمهم ُيةّرق العرب وال ة، ورمبا حيارب بشراسة؛ ألنه بيبلعراة مقومات القومي

 يوحدهم، ويف هذا يقول شاعرهم:

 جبثماني على دين َبرهم واريوس

 

 عيدًا جيعل العرب أمةي ونهب 

 

 

 

 وسهاًل بعده جبهنم هاًلوأ

 

 على كةر يوحد بيننا ٌمسال 

نهم م ينريعروف عن القوميني وأهدافهم ودعواتهم أن غرض الكثاملن وم 

لدولة، وإقصاء أحكام اإلسالم عن اجملتمع، الدعوة إىل فصل الدين عن ا

واالستعاضة عنها بقوانني وضعية ملةقة من قوانني غربية وشرقية، وال خيةى 

ب رعأن االستعمار يساعد على وجود هذه الدعوات وذلك إلبعاد املسلمني وال

يتهم، والدعوة موقب شتغالصة عن دينهم، وتشجيعًا اهم على االم خامنه

 .إليها
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املصري بل خسارة العامل اإلسالمي، فالبّد من كشف هؤالء 

 وفضحهم للرأي العام.

وكيف كان: فإن علماء املسلمني ومثقةيهم لو مل يقوموا 

السابقني أمثال معاوية ويزيد ومروان وغريهم، احلكام بةضح 

 ألصبحوا اليوم شخصيات تارخيية حتظى بأهمية متميزة، واحرتام

 فائق، وقدسية وشرعية.

ظهروا للناس جرائمهم وكشةوا أإال أن املسلمني فضحوهم و

عن نياتهم وأعمااهم، وعن عنةهم وإرهابهم حتى سقطوا من 

أعني الناس. وهكذا علينا أن نةضح أمثال صالح الدين التكرييت 

حتى ال خيةى على أحد خيانتهم باألمة اإلسالمية، وإجرامهم يف 

 .(1) اإلنسان واإلنسانية مجعاء حقها، بل يف حق

 : وصيف وبغاا الحاكم العباسيمعاون

بين العباس معاونان هما: وصيف وبغا، حكام كان ألحد 

                

من املةيد يف هذا الشأن مطالعة كتاب ) صالح الدين األيوبي بني العباسيني لعل  (1)

، الذي أثار ضجة والةاطميني والصليبيني( للمؤلف السيد حسن األمني 

كبرية وسبب صدمة لبعض من جهل أفعال صالح الدين، وقد جاء الكتاب 

رير القدس باالدلة التارخيية الواضحة اليت تةضح دولة االيوبيني واكذوبة حت

 اليت طاملا يتشدق بها البعض. 
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إىل السلطة بعد احلاكم العباسي وكانا من األتراك، وقد جاء بهما 

وجعلهما يف دار اخلالفة، وأوكل إليهما كل  (1)ضرب الربامكة

منشغاًل باللهو والةساد، وقد احلاكم وبقي األعمال املهمة يف البالد. 

 قال الشاعر يف ذلك:

 ف وبغاـــبني وصي              ةة يف قةص ــــخلي         

 (2) اـول الببغـــكما يق              ول ما قاال له ــــيق         

وكذلك فعل املغرضون واملقلدون، فحينما قام مجال عبد 

اسة التةرقة وإلقاء العداء بني املسلمني ـ مبدح الناصر ـ متابعة منه لسي

صالح الدين األيوبي، تبعه اآلخرون وراحوا يقلدونه يف ذلك 

وميدحون صالح الدين األيوبي وكأنهم الببغاء، فساعة نسمع املدح 

                

الربامكة: أسرة فارسية من بلخ، توىل أبناؤها الوزارة يف عهد العباسيني، عظم  (1)

شأنهم فقربوا الشعراء واشتهروا بالكرم، نقم عليهم هارون العباسي ونكبهم. 

منهم خالد بن برمك خدم السةاح، وحييى بن خالد مؤدب هارون ووزيره، 

بن حييى أخو هارون بالرضاعة ومؤدب األمني، تويف سجينا بالرقة، والةضل 

جعةر بن حييى قربه هارون إليه ثم انقلب عليه ألسباب اختلف فيها أصحاب 

 السري والتواريخ، وقتله يف نكبة مشهورة، تعرف بنكبة الربامكة.

توكل وصيف وبغا: مملوكان تركيان، كانا من كبار األمراء يف بغداد أيام امل (2)

هـ(. انظر تاريخ 253هـ( وقتل وصيف سنة )248وبعده بقليل، مات بغا سنة )

 .  24ص 1ابن خلدون: ج
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من هذا الراديو، وساعة أخرى من ذلك الراديو، حتى اشتهر امسه 

؛ لذا فمن الضروري القيام الناسبعض مقرونًا باملدح واإلطراء بني 

بنشر ما أثبته التاريخ الصحيح عن عنف صالح الدين، وأعماله 

اإلرهابية اليت قام بها جتاه املسلمني خدمة لالستعمار الصلييب حتى 

يسقط من أعني الناس؛ ويعرفه اجلميع بأنه ـ على أقل تقدير ـ كان 

 .وحتى ال يتكرر من أمثاله سةاك ذلك الزمان

 

 

 

 من االنصياعنموذج 

ـ وكان من عشائر ل رجبنقل لي أحد األصدقاء قائاًل: التقيت 

يف مطار بغداد ومعه زوجته  (1)إيران ـ أيام حكم البهلوي األول

                

رمين  من منطقة أ (،م1925)يران إم( شاه 1944ـ 1878رضا خان ) (1)

صبح وزيرًا للحربية يف حكومة أهاجر إىل إيران يف زمن القاجار، و ،كرجستان

ّتسم حكمه بإحياء اةسه بالبهلوي، أمحد القاجاري، وأطاح بهم ولّقب ن

اإلسالمية  والقضاء على املعامل ،ونشر املذهب البهائي ،القومية الةارسية

وهدم املساجد واملدارس، منع رجال الدين والةكر من ممارسة أدوارهم يف 

، وحارب احلجاب احلياة، ونشر مظاهر الةساد كاخلمر والقمار ودور البغاء
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ه متسائاًل: إن أمرك ـوأطةاله مهاجرين إىل العراق، فقلت ل

عجيب، إذ لك يف إيران عشرية وارتباطات، فلماذا تركتها وأقدمت 

 العراق؟على ااهجرة إىل 

فقال يف اجلواب: إن البهلوي أمر يف مرسوم حكومي بةرض 

الترّبج على املرأة وإلغاء احلجاب عنها بنحو إجباري، واهذا هاجرنا 

 حتى تبقى العائلة حمافظة على حجابها.العراق من إيران وجئنا إىل 

قال: فاستحسنت منه هذه اخلطوة وباركته عليها، ولكن 

ة وبعد عشر سنوات مضت عليه ويف بغداد التقيت به للمرة الثاني

أيضًا، فرأيته يصحب معه زوجته وبناته وهّن بغري حجاب!! ويظهر 

أنهّن جئن من صالون احلالقة وتصةيف الشعر، وكّن أيضًا يرتدين 

الثياب غري املالئمة للحشمة، واملنافية لشخصية املرأة املوقرة، فسلم 

حري يف أمره قائاًل: من علّي، فأجبت على سالمه وسألته وأنا مت

 هؤالء النسوة اللواتي معك؟

 قال: هؤالء بناتي.

 فقلت له: هؤالء هم الذين كانوا أطةااًل قبل عشر سنوات؟

                                                                                                             
 

بعد ( ومنها إىل جنوب إفريقيا، هـ1359)ة موريس سنة نةاه اإلجنليز إىل جزير

أن صادروا حقائبه األلةني اململوءة باجملوهرات واألشياء الثمينة بعد حكم دام 

 .م(1944)وقتل يف منةاه سنة  استة عشر عام
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 قال: نعم.

 فقلت له: وما هذا التربج السافر ونبذ احلجاب وترك احلشمة؟

 قال: هذا من متطلبات العصر!!

احملرمة، والتقليد نعم، إن االنصياع لألقوال الباطلة واألفعال 

 .األعمى هو أحد أسباب تأخر املسلمني

فالشريعة  ؛لسنا حباجة إىل مثل هذا التقليد ناعلمًا بأن

وأئمتنا هم  اإلسالمية متكاملة، ونبّينا خامت األنبياء وسيد الرسل

وهم القادة لنا، واحلجة علينا،   أهل بيته املعصومون

 هم يف كل جوانب احلياة.واألسوة فينا، الذين جيب علينا إتباع

لذلك جيب علينا أن نقرأ احلقائق ونطالع الكتب حتى نعرف 

وتعاليم السماء  واألئمة الطاهرين سرية الرسول األعظم

ونعمل مبا جاء به اإلسالم، ال أن نقلد اآلخرين تقليدًا أعمى 

صالح لوبدون حتقيق. كما يةعل البعض اجتاه ما يسمعه من مدح 

 وذلك من دون حتقيق وتدقيق. ،فريّدده هو أيضًا الدين األيوبي

 بعض ما سجله التاريخ عن صالح الدين

إن من مجلة األعمال اليت سجلها التاريخ الصحيح على  

هو ما  اإلسالم و املسلمني،وصالح الدين حبق الشيعة والتشيع، 

 يلي:



 
 

75 

ـ إنه قام بقتل الشيعة الةاطميني يف مصر، وسورية، 1

نه حينما دخل الصليبيون القدس، إ، وغريها. فواألردن، ولبنان

كان هو قائدًا يف جيش الةاطميني الذين مجعوا قدرتهم وعززوها 

ملواجهة الصليبيني وإخراجهم من القدس، وقد أوكل الةاطميون 

إىل صالح الدين مقاتلة الصليبيني يف جناح دمشق القتالي، إال أنه 

االنقالب العسكري قام بانقالب عسكري ضد دولة الةاطميني، و

جرمية ال تغتةر، وخاصة إنه كان انقالبًا على من أحسنوا إليه، 

 وتةضلوا عليه، وصار بذلك مصداقًا لقول الشاعر:

 أنت أكرمت الكريم ملكتهإذا 

 وإن أنت أكرمت اللئيم متردا                                  

 

ط حكومة ـ إنه مضافًا إىل جرمية االنقالب العسكري وإسقا2

ة الدولة اإلسالمية ئالةاطميني الذي أحسنوا إليه، عمل على جتز

اليت كانت متحدة فيما بينها، فصارت لسورية حكومة مستقلة، 

بعد أن كانت هي إحدى املدن التابعة للدولة الةاطمية، وكذلك 

 .انةصلت مصر وصارت اها حكومة مستقلة أخرى

ّبت تضعيةًا لقدرات ة لوحدة البالد اإلسالمية سبئوإن التجز

املسلمني اليت كانت تقابل قدرة الصليبني، ومن املعلوم: إن هذه 
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ة هي حبد ذاتها جرمية كربى ال تغتةر، ألنها سّببت ُسلطة ئالتجز

الصليبيني ـ الذين كانت تدفعهم أطماع استعمارية ـ على املسلمني 

 إىل يومنا هذا.

ى ذلك من ـ إنه قام بقتل مليون شيعي أو ما يزيد عل3 

نهم شيعة، أالةاطميني وغريهم ظلمًا ومن دون سبب، سوى 

 وإنهم أحسنوا إليه وتةضلوا عليه.

اليت أسسها الةاطميون،  ريةالكب اتـ إنه أمر بإحراق املكتب4

واليت تعد من أضخم املكتبات يف العامل اإلسالمي آنذاك، حيث 

بها ما  يعجز املؤرخون يف وصف عظمتها ونةاسة حمتوياتها، وكان

من املخطوطات، وقيل: ستمائة ألف، يزيد على مائيت ألف جملد 

 .يف سائر العلوم والةنون

إحراق الرتاث العلمي لوحده جرمية تارخيية ال تغتةر ضد و

 .(1)وحبق اإلنسان واإلنسانية ،العلم والثقافة

                

كان اندفاع الةاطميني يف مصر حنو عشق الكتب  :يقول الدكتور حممد الرميحي (1)

أول مكتبة  (م975): وقد أنشأ خليةتهم العزيز باهلل يف عام غريبًا.. إىل أن يقول

كتاب  (ألف 600)شهرية داخل قصره، وكانت من الضخامة حبيث أنها ضمت 

خمطوط مقّسمة إىل أربعني قسمًا. ثم ما لبثت أن أنشئت أيضًا دار احلكمة 

القاهرية، وهي مل تكن أرفةًا الحتواء الكتب فقط ولكنها كانت تضم داخلها 
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ـ إنه أوصى بعد وفاته بتقسيم البالد اإلسالمية على أبنائه كما 5

، وكذلك فعل أبناؤه واقتسموا البالد بينهم، فلما يقسم اإلرث

بنه وولي عهده: علي أبو احلسن، امات صالح الدين يف الشام كان 

حاضرًا عنده، فجلس بعد أبيه مكانه وتلقب: باسم امللك 

األفضل، واستقل باحلكم يف الشام وما يليها، واستقل باحلكم كل 

 لك الظاهر يف حلب.من أخويه: امللك العزيز عثمان يف مصر، وامل

ـ إنه كان يأمر بتعذيب الناس، وهذه خمالةة صرحية ألحكام 6

اإلسالم ونصوص القرآن، اآلمرة باحرتام اإلنسان وتكرميه، 

ورعاية حقوقه وشؤونه، كما أنه خمالف للعقل أيضًا، وكان من 

أنواع التعذيب اليت استخدمها صالح الدين األيوبي ضد املسلمني 

هي: صناعة خوذ وإعداد قلنسوات خاصة كان  الشيعة بالذات

ميلؤها بالعقارب ثم يلبسها يف رأس املسلم الشيعي، فتقوم العقارب 

تبعها صدام ابلدغه ولسعه حتى ميوت وهذه هي نةس الطريقة اليت 

 التكرييت اليوم يف حق أبناء شعبنا املظلوم يف سجون العراق الرهيبة.

، وعمل على حتطيم احلوزات ـ إنه قام بقتل العلماء والةقهاء7

                                                                                                             
 

جيوشًا من املرتمجني والعلماء والنساخني، وكانت بذلك جامعة متخّصصة 

 .1994لسنة 22ص 426العدد  :جملة العربي إلنتاج الكتب.
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العلمية يف حلب وغريها من البالد اليت صارت حتت سيطرته عرب 

 .االنقالب العسكري الذي قام به غدرًا بالةاطميني

غري ذلك من أعمال إرهابية عنيةة قام بها تنكياًل باملسلمني إىل 

الشيعة، وتضعيةًا لألمة اإلسالمية، مما حّرمها اهلل ورسوله، ومل 

 بها اإلسالم العظيم.يرض 

 التكريتان ينّفذان مّخططاً واحداً 

لقد قام صدام التكرييت يف عراقنا اليوم مبثل ما قام به صالح 

الدين التكرييت يف مصر باألمس: من تدمري وختريب، وإرهاب 

 وعنف.

كثرية، أسباب وتكرار هذا التاريخ وأشباهه هو بعض نتائج 

ها هو عدم التصّدي لةضح ونزر من مثار أمور عديدة، لعل أهم

أمثال صالح الدين التكرييت يف وسائل اإلعالم العاملي، ويف 

األوساط الشعبية واجلماهريية، حتى حيذر الناس من تكرار أشباه 

صالح الدين، ومينعوا من وصواهم إىل احلكم والتسّلط على رقاب 

 الشعوب املغلوبة على أمرها.

زّورة، ذوي فالتصدي اإلعالمي لكشف الشخصيات امل

االجتاهات العنيةة، واألفكار اإلرهابية، املتطةلة على اإلسالم 

لرأي العام العاملي، أمر ضروري البّد أمام اواملسلمني، وفضحهم 
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منه، وذلك عرب كل وسائل اإلعالم القدمية واحلديثة: من كتب 

وكّراسات، ونشرات ومقاالت، وجمالت وصحف، وراديوات 

ن الةكر اإلرهابي العنيف ال يقاومه إال وتلةزة، وغري ذلك، فإ

الةكر اإلسالمي املسامل الصحيح، والةكر املسامل الصحيح أسرع 

 تقباًل يف األوساط الشعبية واجلماهريية من غريه.

 سياسة ترويج الطغاة

نعم، إن الةكر ال يقاومه إال الةكر، والكلمة الباطلة التدفعها  

ة ال تغّيرها إال الثقافة الصحيحة، إال الكلمة احلقة، والثقافة الةاسد

وعلينا أن نعلم أن االستعمار الصلييب ال يكف عن تنةيذ خّمططاته 

السيئة جتاه املسلمني ما مل يتحدوا ويتآخوا فيما بينهم، كما إنه 

اليقّصر يف نشر ثقافة الباطل وترويج الشخصيات اإلرهابية يف األمة 

مل حيصلوا على وعي ديين  اإلسالمية وحتكيمها برقاب املسلمني ما

 .وفقه سياسي

فرعون اإلرهابي العنيف الذي قتل الناس وشق بطون مثاًل:ف

ستضعف أهل االنساء احلوامل وقضى على األطةال واألجّنة، و

يذّبح أبناءهم ويستحي نساءهم، وقد لعنه القرآن لعنًا وكان مصر 

قاته له بكل طا وبياًل، نرى مع ذلك أن مجال عبد الناصر يرّوج

ه األفالم، ويقيم ـوقواه، ومجيع إمكاناته ووسائله، فيعرض ل

يف وسط الساحات العامة يف   ه التماثيلـاملسرحيات، وينصب ل
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مصر، مضافًا إىل ذلك ّكله، إنه أخذ يقّلد فرعون يف سياسته 

ذّمه القرآن احلكيم على طغيانه وادعائه قد ن فرعون أوأساليبه، مع 

 األلوهية.

ِديثُ  أ تاك   ه لْ وتعاىل : قال تبارك   ناداهُ  إِذْ   ُموسى ح 

بُّهُ    ط غى إِنَّهُ  فِْرع ْون   إِلى اْذه بْ   ُطوىً  الُْمق دَِّس  بِاْلوادِ  ر 
كَّى أ نْ  إِلى ل ك   ه لْ  ف قُلْ  أ ْهِدي ك    ت ز  بِّك   إِلى و   ف أ راهُ   ف ت ْخشى ر 
ع صى ف ك ذَّب    اْلكُبْرى اآلي ة   ش ر    ي ْسعى أ ْدب ر   ثُمَّ   و   ف ح 
بُُّكمُ  أ ن ا ف قال    ف نادى ذ هُ   األ ْعلى ر  ةِ  ن كال   هللاُ  ف أ خ   اآلِخر 

األُولى ةً  ذِلك   فِي إِنَّ   و  نْ  ل ِعْبر    (1)ي ْخشى ِلم 

نعم، إن فرعون ومصريه األسود عربة، وقد حكى القرآن 

حد بأن يكرر قصته لنعترب به، فال نكرر أعماله، وال نسمح أل

مواقةه اإلرهابية، وأفكاره العنيةة، ويتبع سياسة التةرقة والعداء 

 بني املسلمني.

 األسود همالطغاة ومصير

لقد ذكر لنا التأريخ: إن فرعون أمر بتشييد األبنية الةخمة، 

وقد أصدر أمره بالعمل اإلجباري،  (2)والصروح العالية جّدًا

                

 . 26ـ 15سورة النازعات:  (1)

 ه تعاىل:ـومنها أمره بتشييد صرح عاٍل وكما جاء يف اآليتني الكرمييتني قول (2)

 ِّف أ ْوقِْد ِلي يا هاماُن ع ل ى الط ً سورة القصص:  يِن ف اْجع ْل ِلي ص ْرحا
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كان أو امرأة مزاولة وفرض على كل واحد من الناس رجاًل 

األعمال الشاقة، وذلك بأن يأتي حبجر كبري من اجلبال احمليطة 

 باملدينة لغرض استخدامه يف تلك األبنية.

إنه مل يستثن من ذلك أحدًا ومل يعذر فيه حتى املرأة احلامل، 

ويف أحد األيام بينما كانت إحدى النساء احلوامل ترتقي سلمًا لتنقل 

على عاتقها حتى توصله إىل حمل البناء، تعبت حجرًا كبريًا كان 

فأرادت أن تسرتيح قلياًل ثم تواصل عملها، لكنها فور ما ركنت إىل 

سقطوا أيضربونها بالسياط حتى  اجلالوزةاالسرتاحة قام إليها 

تلك احلالة بجنينها، فصاحت هذه املرأة اليت ال حامي اها وهي 

 تر فرعون الظامل ماذا يةعل اهي؟ أملإاملزرية: يا رب، أأنت نائم يا 

  بنا؟

املظلومني يف  لاستجاب اهلل تعاىل دعاءها، ليتثبت اها ولك

العامل بأنه تعاىل باملرصاد اهؤالء الظاملني، فلم متض إال مدة يسرية 

حتى غرق فرعون وجاءت هذه املرأة املظلومة إىل جانب نهر النيل 

لّما وقةت عليه إذا لرتى ما حّل بةرعون الظامل من نهاية سيئة، ف

بها تسمع كأن مناديًا ينادي: أيتها املرأة، ما كنا نائمني بل إنا 

                                                                                                             
 

ي أ ْبلُُغ ه تعاىل: ـ. وقول38 قال  فِْرع ْوُن يا هاماُن اْبِن ِلي ص ْرحاً ل ع لِّ و 

 .36سورة غافر:   األ ْسباب  
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نهاية الظاملني دائمًا وللظاملني باملرصاد، وهذا هو مصري الطغاة 

 ، وأما يف يوم القيامة فالنار مثواهم وبئس املصري.وأبدًا

 فضح الظالمين

موا بةضح على املسلمني اليوم هو أن يقوالالزم ثم إن من 

 م؛وجرائمه م، وذلك ببيان مثالبهماوأمثااهوصدام صالح الدين 

وحتى  ،ليتعرف عليها الناس فيحذروها وحيذروا من تكرار أمثااها

 ال يصبح غدًا صدام التكرييت صالح الدين الثاني اهذا العصر.

فإن ما حّل باملسلمني من األحداث املؤملة كالتةرقة واملعاداة 

ظم وقعها يف العامل اإلسالمي اليوم، واليت حدثت وويالتها اليت ع

بسبب صالح الدين وأمثاله ممن زرعوا الطائةية البغيضة بني 

تنشر يف املأل، وعلى رؤوس األشهاد، واملسلمني، جيب أن تبني، 

حتى حيذر املسلمون اليوم من دعاة التةرقة، أمثال صدام التكرييت 

هم املظلمة، املليئة بالظلم وغريه من الذين سّودوا التأريخ بصةحات

 والعدوان.

 القدرة وكي ال ندع جمااًل اهؤالء الذين يستغلون مراكز

وثروات شعبهم من أجل ترويج الطغاة كةرعون ومن شابهه، 

وحتى ال ندع جمااًل للطائةية املقيتة والعصبية العمياء لتأتي على 

م خينا؛ فإن نتائجها خطرية على اإلسالآوحدتنا، وتقضي على ت

 واملسلمني.
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 عن العصبية؟  هذا وقد سئل اإلمام السجاد

العصبية اليت يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار فقال:

قومه خريًا من خيار قوم آخرين، وليس من العصبية أن حيّب الرجل 

 .(1)قومه، ولكن من العصبية أن يعني قومه على الظلم

ورة الغضب، اللهم إني أعوذ بك من هيجان احلرص، وس

وغلبة احلسد، وضعف الصرب، وقّلة القناعة، وشكاسة اخُللق، 

 وإحلاح الشهوة، وملكة احلمية، ومتابعة ااهوى، وخمالةة 

 .(2)ااهدى

                

 .7باب العصبية ح 308ص 2الكايف: ج (1)

ق يف اإلستعاذة من املكاره وسيئ األخال من دعاءه 56الصحيةة السجادية: ص (2)

 .ومذام األفعال
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 من هدي القرآن الحكيم

 المسلمون أمة واحدة

بُّكُْم قال اهلل تعاىل:  أ ن ا ر  ةً واِحد ةً و  تُكُْم أُمَّ  إِنَّ هِذِه أُمَّ

 ونِ ف اْعبُدُ 
(1). 

بُّكُْم وقال عزوجل:  أ ن ا ر  ةً واِحد ةً و  تُكُْم أُمَّ  وإِنَّ هِذِه أُمَّ

 ف اتَّقُونِ 
(2). 

ة  وقال سبحانه:  ا اْلُمْؤِمنُون  إِْخو   إِنَّم 
(3). 

 تداول األيام

ِلي ْعل م  هللاُ قال اهلل تعاىل:  تِْلك  األ يَّاُم نُداِولُها ب ْين  النَّاِس و  و 

داء  الَّ  ي تَِّخذ  ِمْنكُْم شُه  نُوا و   ِذين  آم 
(4). 

ل ْوا ِمْن وقال سبحانه:  ْل ي ْنت ِظُرون  إِالَّ ِمثْل  أ يَّاِم الَِّذين  خ  ف ه 

ع كُْم ِمن  اْلُمْنت ِظِرين    ق ْبِلِهْم قُْل ف اْنت ِظُروا إِنِّي م 
(5). 

                

 .92سورة األنبياء:  (1)

 .52سورة املؤمنون:  (2)

 .10سورة احلجرات:  (3)

 .140سورة آل عمران:  (4)

 .102سورة يونس:  (5)
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ْلنا ُموسى بِآياتِنا أ  وقال عزوجل:   ل ق ْد أ ْرس  ك  و  ْن أ ْخِرْج ق ْوم 

ْرهُْم بِأ يَّاِم هللاِ إِنَّ فِي ذِلك  آلياٍت ِلكُّلِ  ذ ّكِ ِمن  الظُّلُماِت إِل ى النُّوِر و 

بَّاٍر ش كُورٍ   . (1)ص 

 التعصب ليس من أخالق اإلسالم

ِميَّة  قال اهلل تعاىل:  ِميَّة  ح  ع ل  الَِّذين  ك ف ُروا فِي قُلُوبِِهُم اْلح  إِْذ ج 

 جاِهِليَّةِ الْ 
(2). 

ل ئِْن أ ط ْعتُْم ب ش راً ِمثْل كُْم ِإنَّكُْم إِذاً وقال سبحانه:   و 

 ل خاِسُرون  
(3). 

هُو  يُحاِوُرهُ أ ن ا وقال عزوجل:  ر  ف قال  ِلصاِحبِِه و  كان  ل هُ ث م  و 

أ ع زُّ ن ف راً   أ ْكث ُر ِمْنك  ماالً و 
(4). 

 رفعة العلم والعلماء

قائِماً ي ْحذ ُر تعاىل: قال اهلل  ْن هُو  قانِت  آناء  اللَّْيِل ساِجداً و  أ مَّ

الَِّذين  ال  بِِّه قُْل ه ْل ي ْست ِوي الَِّذين  ي ْعل ُمون  و  ة  ر  ْحم  ي ْرُجوا ر  ة  و  اآلِخر 

                

 .5سورة إبراهيم:  (1)

 .26سورة الةتح:  (2)

 .34سورة املؤمنون:  (3)

 .34سورة الكهف:  (4)
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 ي ْعل ُمون  إِنَّما ي ت ذ كَُّر أُولُوا األ ْلبابِ 
(1). 

الَِّذين  ي ْرف عِ هللاُ وقال سبحانه وتعاىل:  نُوا ِمْنكُْم و   الَِّذين  آم 

ِبير   لُون  خ  هللاُ بِما ت ْعم  جاٍت و   أُوتُوا اْلِعْلم  د ر 
(2). 

 القرآن يأمر بالتآخي

ْيكُْم قال اهلل تعاىل:  و  ة  ف أ ْصِلُحوا ب ْين  أ خ  ا اْلُمْؤِمنُون  إِْخو  إِنَّم 

ُمون   اتَّقُوا هللا  ل ع لَّكُْم تُْرح   و 
(3). 

قُوا وقال سبحانه:   ال ت ف رَّ ً و  ِميعا ْبِل هللاِ ج  اْعت ِصُموا بِح  و 

ت  هللِا ع ل ْيكُْم إِْذ كُْنتُْم أ ْعداًء ف أ لَّف  ب ْين  قُلُوبِكُْم ف أ ْصب ْحتُْم  اْذكُُروا نِْعم  و 

تِِه إِْخواناً   بِنِْعم 
(4). 

ً ف اتَّ وقال عزوجل:  أ نَّ هذا ِصراِطي ُمْست ِقيما ال و  بِعُوهُ و 

اكُْم بِِه ل ع لَّكُْم  صَّ ق  بِكُْم ع ْن س بِيِلِه ذِلكُْم و   ت تَّبِعُوا السُّبُل  ف ت ف رَّ

 ت تَّقُون  
(5). 

                

 .9سورة الزمر:  (1)

 .11سورة اجملادلة:  (2)

 .10سورة احلجرات:  (3)

 .103سورة آل عمران:  (4)

 .153سورة األنعام:  (5)
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 مام الحقأهزيمة الباطل 

غُهُ ف إِذا هُو  قال اهلل تعاىل:  ّقِ ع ل ى اْلباِطِل ف ي ْدم  ب ْل ن ْقِذُف بِاْلح 

 زاِهق  
(1). 

ُرسُِليوقال عزوجل:   ك ت ب  هللاُ أل ْغِلب نَّ أ ن ا و 
(2). 

 

 من هدي السنة المطهرة

 المؤمنون أخوة

ياكميل، املؤمن مرآة املؤمن؛  لكميل:  قال أمري املؤمنني

 ألنه يتأمله ويسدُّ فاقته وجيمِّل حاجته، ياكميل، املؤمنون إخوة 

خاك وال شيء آثر عند كل أخ من أخيه، ياكميل، إن مل حتبَّ أ

 .(3)فلسَت أخاه

 ،إمنا املؤمنون أخوة بنو أب وأم: اإلمام الصادقوقال 

 .(4)«وإذا ضرب على رجل منهم عرق سهر له اآلخرون

                

 .18سورة األنبياء:  (1)

 .21سورة اجملادلة:  (2)

 .10165ح 105ب 48ص 9مستدرك الوسائل: ج (3)

 .1باب اخوة املؤمنني ح 165ص 2الكايف: ج (4)
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لكل شيء شيء يسرتيح إليه، وإن املؤمن ليسرتيح :قالو

 .(1)إىل أخيه املؤمن كما يسرتيح الطري إىل شكله

 التعقل والتعرف على الزمان

يف حكمة آل داود: على العاقل أن  :صادقاإلمام القال 

 .(2)للسانه ًايكون عارفًا بزمانه، مقباًل على شأنه، حافظ

من عرف األيام مل : علي بن طالبأمري املؤمنني وقال 

 .(3)يغةل عن االستعداد

من مل يعرف لؤم ظةر األيام مل حيرتس من :قالو

يتعاظمه ذنب  سطوات الدهر، ومل يتحةظ من فلتات الزلل، ومل

 .(4)وإن عظم

 التعصب منفي في اإلسالم

ه فقد خلع ربق ـمن تعّصب أو تعّصب ل :قال رسول اهلل

 .(5)اإلميان عن عنقه

                

 . 30ضمن ح 15ب 234ص 71حبار األنوار: ج (1)

 .20باب الصمت ح 116ص 2الكايف: ج (2)

 خطبة الوسيلة.، باب ماروي عن أمري املؤمنني 97حتف العقول: ص (3)

 .15ضمن ح 83ب 342ص 68جحبار األنوار:  (4)

 .2باب العصبية ح 308ص 2الكايف: ج (5)
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من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من عصبية : قالو

 .(1)بعثه اهلل يوم القيامة مع أعراب اجلاهلية

عزوجل  من تعصب عّصبُه اهلل :وقال اإلمام الصادق

 .(2)بعصابة من نار

إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصدود   :وقال

ألوليائي؟ قال: فيقوم قوم ليس على وجوههم حلم،قال: فيقول: 

هؤالء الذين آذوا املؤمنني ونصبوا اهم وعادوهم وعنةوهم يف 

 . (3)دينهم، قال: ثم يؤمر بهم إىل جنهم

 فضل العلم ورفعة العلماء

فضل العامل على العابد، كةضل القمر : سول اهللرقال 

 .(4)على سائر النجوم ليلة البدر

العلم رأس اخلري كله، واجلهل رأس : رسول اهللقال و

 .(5)الشّر كله

                

 .3باب العصبية ح 308ص 2الكايف: ج (1)

 . 127ف 162جامع األخبار:  ص (2)

 . 127ف 162جامع األخبار:  ص (3)

 .2ح 4ب  7بصائر الدرجات: ص (4)

 .9ضمن ح 56ب 123ص 72حبار األنوار: ج (5)
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لو يعلم الناس ما يف طلب العلم :  اإلمام السجاد قالو

، إن اهلل تبارك وتعاىل لطلبوه ولو بسةك املهج وخوض اللجج

إىل دانيال: أّن أمقت عبيدي إلّي: اجلاهل، املستخف بأهل أوحى 

العلم، التارك لالقتداء بهم، وأن أحب عبيدي إلّي: التقي، 

الطالب للثواب اجلزيل، الالزم للعلماء، التابع للحلماء، القابل 

 .(1)عن احلكماء

إذا أراد اهلل بعبد خريًا فقهُه يف : الصادق عبد اهلل وأبقال و

 .(2)الدين

العلم، وال تكن أهل  ببغُد عاملًا أو متعلمًا أو أحا: وقال

 .(3)رابعًا فتهلك ببغضهم

 التآخي بين المسلمين

 .(4)املؤمن مرآة املؤمن:رسول اهللقال 

املسلم أخو املسلم، هو عينه ومرآته  :عبد اهلل وأبوقال 

 .(5)ابهذبه وال يغتوال يظلمه وال يْك ،ودليله، الخيونه وال خيدعه

                

 5باب ثواب العامل واملتعلم ح 35ص 1الكايف: ج (1)

 .3صةة العلم وفضله حباب   32ص 1الكايف: ج (2)

 .155ح 15ب 227احملاسن: ص (3)

 .9ضمن ح 16ب 270ص 71حبار األنوار: ج (4)

 .5ؤمنني حباب اخوة امل 166ص 2الكايف: ج (5)
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كاجلسد الواحد، إن اشتكى شيئا املؤمن أخ املؤمن  :لوقا

منه وجد أمل ذلك يف سائر جسده، وأرواحهما من روح واحدة، 

وإن روح املؤمن ألشد اتصاال بروح اهلل من اتصال شعاع الشمس 

 ال يعدُه عدة بها، ودليله الحيزنه، واليظلمه، واليغتابه، و

 .(1)فيخلةه

 هزيمة الباطلانتصار الحق و

 .(2)احلق سيف على أهل الباطل: أمري املؤمننيقال 

، ومن احلق منيف فاعملوا به اإمن: إلمام الصادقوقال ا

 .(3)سره طول العافية فليتق اهلل

ليس من باطل يقوم بإزاء احلق إاّل : اإلمام الصادققال و

قِّ بِا ن ْقِذفُ  ب لْ  غلب احلق الباطل، وذلك قوله تعاىل:   ع ل ى ْلح 

غُهُ  اْلباِطلِ   .(4) (5)زاِهق   هُو   ف إِذا ف ي ْدم 

 

                

 باب املؤمن أخو املؤمن. 48مصادقة األخوان: ص (1)

 .921ح 14ف 1ق 1ب 37غرر احلكم ودرر الكلم: ص (2)

 .607ح 11اجمللس  304أمالي الشيخ الطوسي: ص (3)

 .18سورة األنبياء:  (4)

 .334حديث القباب ح 242ص 8الكايف: ج (5)
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