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 تصدير 
ين السدددوة والةددديجة بتو يدددذ مدددن  سدددتا   "بددد د دراسدددتي بالددددعوة إلددد  التقريددد  بددد 

ال ليل الةيخ محمد المدوي، عل   ن التةديع مد    مدامع بجدد  ربجدة   دل السدوة  
غيدددر  وودددي عوددددما بدددد د البحدددا واملجدددد علددد  مدددرا ج   األ دددلية و ددددد  األمدددر 
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يمتلف تماًما عمَّا سمجد.. فدراستي إ ن بد د بتو يذ مدن الةديخ المددوي مدن   دل 
 الدراسة الجلمية ل ا مابج ا ال   ال يمضع لأل واء والرغباد". التقري ، ولكن

 أستاذ الفقه وأصوله  –أ.د/ علي أحمد السالوس 
"إن اسدددتحالة التقريددد  بدددين موايدددف المسدددلمين وبدددين فدددر  الةددديجة  دددي بسدددب  

كمدا اعتددرف بددذ و علوددذ الو ددير الموسددي،  ،ممدالتت   لسدداير المسددلمين فددي األ ددول
ويقدره كدل ةديجي، وا  ا كدان  د ا فدي  مدن  وسدو  المووسدار الم و قره عليدذ وجمدة اه

 الو ير الموسي ف و في  من باقر الم لسي اآلن  ةد و فظع" .
 الشيخ محب الدين الخطيب "الخطوط العريضة"

فلدو   "ليع  دل عل  مداع دعوى التقريد  مدن سدوء حدال   دل السدوة فدي إيدران
 إليراوي سوة وةيجة" .  دقوا في دعوا   لقاربوا بين  توف الةج  ا

 انظر ناصر الدين الهاشمي "موقف أهل السنة في إيران"
يدددران والسددجودية ولبوددان ثمددداوي سددوواد محددداوًرا  "لقددد عةددد مدددع ةدديجة الجددرا  وا 

ا، وقدددد  اتضدددي لدددي علددد  و دددذ اليقدددين  و ددد   دددورة مبددد  األ دددل مدددن كتدددب   ومواقةدددً
 السوداء الموحرفة". 

 ن"د/ أحمد األفغاني "سراب في إيرا
 
 
دار للتقريددد  بدددين السدددوة والةددديجة فدددي القدددا رة موددد   ربجدددة عقدددود، لكدددو    حدددد  ت  ف  "

  وغير ددا ألو دد  إومددا ي دور مماثلددة فددي مراكدد    الجلميددة كددالو ف وقدد  تددت  رفضددوا  ن ت  
 يريدون تقريبوا إل  ديو  ". 

 انظر د/ مصطفى السباعي "السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي" 
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ه من ةرور  وتسدوا وسديياد اإن الحمد ه، وحمده ووستجيوذ ووستغتره، ووجو  ب

 عمالوا، من ي ده اه فال مضل لذ، ومن يضلل فال  اد  لدذ، و ةد د  ن ال إلدذ إال 
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يدذ وسدل ، وعلد  سدولذ  دل  اه علر عبده و  ااه وحده ال ةريك لذ، و ة د  ن محمدً 
 ا. ذ وسل  تسليًما كثيرً بآلذ و ح
   ِلم ون و وا  اتَّق وا  الّلذ  ح  َّ ت ق اِتِذ و ال  ت م وت نَّ ِإالَّ و   وت   مُّس         ي ا   يُّ  ا الَِّ ين  آم 

  .[102]آل عمران:                                                        
   ل ق بَّك    الَِّ   م  بد اَّ ي ا   يُّ  ا الوَّاع  اتَّق وا  ر  و    د ا و  ل    ِمو   ا    ك   مِّن وَّت ٍع و اِحد ٍة و م 

لد ي ك     ان  ع  ا   ِإنَّ اللّدذ  كد  حد  اءل ون  بِدِذ و األ ر  اء و اتَّقد وا  اللّدذ  الدَِّ   ت سد  ِوسد  ااًل ك ِثيًرا و  ا ِر   ِمو   م 
ِقيًبا  [ . 1] الوساء:   ر 

 و وا ا ق ول وا ق و الً تَّق وا ي ا   يُّ  ا الَِّ ين  آم   [. 70]األح ا :   س ِديًدا اللَّذ  و 
 

 أما بعد،،
فدد ن األماوددة مددن  كددر  الم ددال التددي حددا علي ددا اإلسددال ، والمياوددة مددن  ر ل 

 الم ال التي ح ر مو ا وو   عو ا. 
ون   : قددال تجددال  فددي األمودداء ِدِ    ر اعدد  اِتِ    و ع  دد  اودد  ِ ين   دد    أِل م  وقددال فددي  ، و الددَّ

اِيِوين   لمايوين: ا اِيِوين   ،   ِإنَّ الّلذ  ال  ي ِح ُّ الم   .   و   نَّ الّلذ  ال  ي   ِد  ك ي د  ال م 
المياودددة الجامدددة، و دددي التدددي تحددددا عو دددا التق ددداء  :و فحدددا مدددا تكدددون المياودددة

تجلقدة بددمر األمدة، بتجبير "المياودة الجظمد "، و دي المياودة المتجلقدة بددمر الددين والم
فةددداء األسدددرار الجامدددة لألمدددة تدددارة تدددارة، ة والمجاوودددة ون بالممددداألوتكددد  وبال اسوسدددية وا 

  مرى، وبالتما ل عن و رة األمة مع القدرة عل  و رت ا.. وغير  لك. 
و حكددا  المياوددة الجظمدد  مت ددلة فددي كتدد  التقددذ اإلسددالمي بتوسددع  إ ا كاوددد 

ن المياودة والغددر والممادعدة األماوة عودوا  ي الدين "ال إيمدان لمدن ال  ماودة لدذ" فد 
ة القيدددادة مدددَّ  ِ عودددد الةددديجة  دددي الددددين، فالتقيدددة التدددي يجتقدددد ا الةددديجة تو دددل   إلددد     

 و ماكن التدثير في كثير من األماكن  فيتمكوون من مياوت   وتوتي  مؤامرات  . 
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إن األمدددر  دددد مميدددر يدددا   دددل السدددوة، فدددال يغدددروك  مدددا ومدددومن بدددذ مدددن ةدددجار 
فدد ن  دد ا المليددار الدد   ال و ن لددذ وال ثقددل  بابددة لددو قلبددد فددي سددر   "المليددار مسددل "

تتككذ وعد  توحده عل   د ا الوحدو، التضدي لدك ةديء مدن الحقيقدة، ولجلدك ت دحو 
من الحل  ال   تحيمك فيذ ورود الغتلة و   ار ا المادعة،   ا المليار م قتدذ الوحدل 

سدددلف المدددؤموين كدسددداع والمددد ا   البامويدددة التدددي ال تجتمدددد الكتدددا  والسدددوة وف ددد  
 لت م ا. 
وسددبة الةدديجة في ددا قرابددة الو ددف  و  كثددر، والكويددد في ددا  - مددثالً  –فددالجرا   

باضدية، إعدد كبيدر مدن الةديجة و د    دحا  الوتدو  وال داه، وسدلموة عمدان مدوار  
والدديمن للتكدددر الةدديجي في دددا اوتةددار واسدددع، وكدد لك البحدددرين فددي مومقدددة   ددر التدددي 

ين( يقراممدة قددديًما، والمغدر  وريثدة راألدارسدة واألغالبدة والجبيددد كاودد مقدر الةديجة ال
ال  ال التكر الةيجي لذ اوتةاره في ا.. و فغاوستان وباكسدتان، ثد  ر ع األفجد  إيدران 
و كددد ا، ومدددن بقدددي ال يددددين بمددد    مدددن  ددد ه المددد ا   إمدددا  ن ت دددده فدددي  حضدددان 

  يقدول   اإللحاد  دراحة كالد الجلماوية  و االةتراكية الةيوعية، وتسمع مو   كلماد 
 في ح   البجا:  

 "إن ل  يكن لي مال  لقلد البجا مالقي!!!" 
 الغثاء؟ لسوة المايتة المو ورة في وسم   افك  يكون   ل ا

إو دد  بدددرغ  كدددل  ددد ا قدددوة ال يسدددت ان ب دددا إ ا مدددا اسدددتيقظوا مدددن سدددبات   وغتلدددت   
 واومداع   بمن حول  . 

مجددذ ومددن عليدذ، ومددن عدددوه ومددن  ددديقذ،  فكثيدر مددن   ددل السددوة ال يددر  مددن
قددد ي دداد  مددن يحددد لددذ السددكين فددي كددل يددو  ويحتددر لددذ  (1روبحسددن ويددة  و ببال ددة

 القبر، ويراه وليًّا حميًما!!. 

 

 ( السوة تجل  من يتبج ا بح  الكياسة والتموة والحكمة. 1ر
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كما  ود بجد   ا الجرض السريع للتتدر  المد  بي فدي  دتوف المليدار مسدل   ن 
 دد ه المدد ا     قددول: كتدد  مددن الددو   والممادعددة حددول مددا يسددم  محدداوالد تقريدد  

ن كان توحد  المسلمين  و األموية التي وجل  علي ا اآلمال و مع ةمل ا،  لك  وذ وا 
فدددي رفدددع الم لدددة والم اودددة عدددن واقجودددا إال  ن  ددد ه اللملمدددة ثبدددد  –بجدددد اه تجدددال   –

ا الةدديجة  -فةددل ا فددي كددل محاولددة، فد ددل كددل مدد     ال يدددعون إلدد   –وم و ددً
وما يدعون إل اتقار  اآلراء وا   (1ر  تقري    ل السدوة إلد  مد  ب   ت دريًحا  و تلميحدً

 . 
ومن  وا ال بد من إيقاظ   ل السوة ال ين    دايًما حملة لواء اإلسدال  فدي كدل 

  مان والموافحين عوذ والغرابين عن حياضذ. 
إيقدداظ   بدددن يحر ددوا علدد  عددد  تبديددد ال  ددود فددي مسدددلة التقريدد  بددين السددوة 

يحر وا عل  ب ل  ق   ال  ود في التقري  بين   ل السوة بل ال بد  ن  ،والةيجة
ن كاودد فرعيدة  –فبيو   من االمتالفاد    وتس   مدا يسدتو     دًدا  بداًرا مدن  –وا 

 كل الممل ين. 
إلددد  المسدددلمين ر  دددل  ( 2رروال  دعدددي لوتسدددي  وودددي  ول مدددن و دددذ رسدددالة اإلوددد ا

يسدجد ب دا مالبو دا، و ن يتجدرى الحقيقدة ف ف  ةد  ك  ولكن حسدبي  وودي  ريدد  ن ت   ،السوة(
 قباحة مظ ره وةواعة ممبره.  –حت   تباعذ  –البامل فيرى الواع 

 

اإلسددالمية" و ددو يتحدددا عددن الوحدددة اإلسددالمية  وددذ يوظددر  ولقددد  ددرخ المميوددي فددي كتابددذ "الحكومددة( 1ر
فاممددة ال  ددراء إلدد  إلي ددا مددن مددالل م  بددذ     ن يتةدديع الودداع، ويستةدد د علدد   دد ا بقددول موسددو  

مامتوا  ماًوا من الترقة" رص  (. 35رضي اه عو ا: "ماعتوا وظاًما للملة وا 

ين ممددن و  ددوا رسدداالد اإلودد ار أل ددل السددوة  دددير بالدد كر  ن غيددر واحددد مددن علمدداء السددوة المجا ددر  (2ر
ظلوا د ًرا موياًل يوادون بالتقري ، حت  ح لد ل   مواقف ةم ية مع الةيجة فجرفوا حقيقت  ، عل  

ومدددن  ةددد ر  دددؤالء الددددكتور  م دددمت   ،حدددد قدددول القايدددل: "مدددن  ا  عدددرف"، "ولددديع راء كمدددن سدددمع"
 .  الومر.. وغير  والجالمة رةيد رضا ، والدكتور  عبد الموج ،السباعي
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وفددي  دد ا البحددا حاولددد  ن  و ددذ رسددالة اإلودد ار لسددد ثغددرة مميددرة، و ددي ثغددرة 
ا تكدددون السدددب  فدددي   يمدددة األمدددة اإلسدددالمية واوتكاسددد ا   المياودددة والغددددر التدددي دايمدددً

لجل القارئ الكري    د الةيجة في القدي  والحديا فحاولد استق اء مرف من مياوا
كالدددد    ،يددددرك مجدددي بجددددض الحقددداي  الغايبددددة وراء األحدددداا الج يبدددة التددددي تحددددا 

سدددددمجواه وسدددددمجذ الجدددددال  كلدددددذ عدددددن المقاومدددددة الجويتدددددة فدددددي بغدددددداد و دددددمود   ل دددددا 
 ا عل  القواد األمريكية والبريماوية، وما  ي إال ليلة يستر  بح ا عدن يواستج ا

م بغدددداد وامتتددداء ال ددديا الجراقدددي كددددن لددد  يكدددن لدددذ  ثدددر، وبجدددد ا بديدددا  يةدددكل سدددقو 
حكومدددة، ويددددتي مدددن ير سددد ا علددد  دبابدددات   ووسدددم  -األمريكدددان –ل دددوص الحريدددة 
 لذ بالمر اد. ةيجي، ولكن اه كان  وحراسات    ف  ا  

وكددان مو  ددي فددي  دد ا البحددا  ووددي لدد   عددول علدد   كددر الجقايددد الةدديجية، وال 
 اوددد   ىف ددد ه   ييددداد  ثدددر  ، و غيدددر  لدددك ،فاتودددا مج ددد  فدددي األ دددول والتدددروعامتال

 كرد بجض الجقايد التي ل ا عالقدة بمسددلة المياودة  مالبحا في ا علماء   الء. فق
 والتي تجتبر بمثابة المحرك للقو  وراء مياوات  . 

كما  وبدذ علد   ن الةديجة فرقدة تترقدد عو دا وحدو عةدرين فرقدة، مو دا مدا اوددثر 
ومو ا ما بقي إل  اآلن، ومو   المجتدلون و   قلة، ومو   الغالة و   كثرة، والةديجة 
 –المووددة الدد ين وق ددد   فددي  دد ا البحددا  دد  الغددالة،  مثددال الةدديجة االثودد  عةددرية 

 الو يريين.  و والةيجة اإلسماعيلية والجلويين  -     كثر ةيجة اليو  اوتةاراو 
 ددو سدد ل  حددداا األمددة،  قتمددف بجددض وقددد مضدديد  قلدد  فددي كتدد  التدداريخ ف

األمثلة عل  مياواد الةيجة سواء أل ل البيد  وتس   ال ين ي عمون حب   ويجادون 
 و حتددد  فدددي الج دددر  ، و مياودددات    يدددا  التتدددار  و ال دددليبيين ،الوددداع مدددن   ل ددد 

 الحديا. 
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ا غ   ا تددً ل  و ر ددو اه تجددال   ن يوتددع ب دد ه ال ددتحاد  فيتددتي ب ددا قلوبددً ًما  دد  ا وآ اوددً
ا ع  و عي   ا لو دددذ اه الكدددري  يدددً م  ودددً ا، و ن ي جدددل  ددد ا الجمدددل المتواضدددع القا دددر مال دددً

 سبحاوذ. و ل  اه عل  سيدوا محمد وآلذ و حبذ وسل . 
 

                                                                                                           
 عفو الرحمن   كتبه الفقير إلى 

 عماد علي عبد السميع حسين                                   
                                                                                                            

 غفر هللا له ولوالديه والمسلمين 
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 المبحث األول
 ائد وراء خيانات الشيعةعق
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 المبحث األول 
 عقائد وراء خيانات الشيعة 

ال  ريددددد فددددي  دددد ا الت ددددل  ن  سددددرد عقايددددد الةدددديجة فددددي اإلمامددددة،  و فددددي سدددد  
،  و في القرآن الكري ..  و غير  لك، ألن  د ه الجقايدد مت دلة فدي  بحداا ال حابة

ومدا  ريدد  ودا  كدر بجدض الجقايدد  كثيرة، ركد د علد  ال اود  الجقدد  عودد الةديجة، وا 
ا  ن  ددد ه الجقايدددد كاودددد بمثابدددة المحدددرك  التدددي تتجلددد  ب اوددد  المياودددة، و  دددبي  ليدددًّ
للةدديجة فددي كددل مياوددات  ، وال ةددك فددي  ن  عمددال اإلوسددان التددي ت دددر موددذ وتي ددة 

  عليددذ قلبددذ ت ددبي لديددذ بمثابددة الدددين الدد   يدددين بددذ ويتجبددد، ومددن ثدد  اعتقدداد اومددوى 
 ديد التمسك ب ا متتان في توتي  ا. يكون ة

 ا مدددن وو  دُّ جدد   ن مياودداد الةددديجة أل ددل السدددوة ي   –فيمددا يلدددي  –ومددن  وددا سدددترى 
 الدين، بل من القرباد التي ترضي اه تجال . 

 
 ( كفر من ال يؤمن بوالية األئمة االثنى عشر: 1)
، لقدد و ددد كتدد  الةديجة ومددرا ج   علدد   ن اإلمامددة   دل مددن   ددول الدددين 

 و ن من  وكر ا  و  وكر  حد األيمة ف و كافر. 
ا مددن  قددوال  يمددة الةدديجة فددي تقريددر  وقددد وقددل  دداح  كتددا  حقيقددة الةدديجة مرفددً

   ا االعتقاد،  سو  لك بجضذ: 
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يقدددول ريددديع محددددثي   محمدددد بدددن علدددي بدددن الحسدددين بدددن بابويدددذ القمدددي الملقددد  
إيدران  –الكتدا   م مركد  وةدر -103عود   بال دو  في رسالة االعتقداداد رص 

 ( ما و ذ:1370
".. واعتقادوا فيمن  حد إمامة  مير المؤموين علدي بدن  بدي مالد  واأليمدة مدن 

د وبددوة  ميددع األوبيدداء، واعتقادوددا فدديمن  قددر  وددذ كمددن  حدد  –علددي   السددال   –بجددده 
ن بجده من األيمة  وذ بمو لة من  قر ب ميع األوبياء مبدمير المؤموين و وكر واحًدا م

كدددر وبدددوة وبيودددا محمدددد  دددل  اه عليدددذ وآلدددذ"، ويوقدددل حدددديثًا موسدددوًبا إلددد  اإلمدددا  و و
 ال اد   وذ قال: " الموكر آلمروا كالموكر ألولوا" . 

  وذ قال:  – ل  اه عليذ وآلذ  –ويوس   يًضا إل  الوبي 
 ول دد   ميددر المددؤموين علددي بددن  بددي مالدد  عليددذ   "األيمددة مددن بجددد  اثوددا عةددر

يت   مج يتي، مدن  وكدر واحدًدا مدو       القاي ، ماعت   ماعتي ومجالسال  وآمر 
 فقد  وكروي". 

"و قددوال ال دددو   دد ه و حاديثددذ وقل ددا عوددذ عالمددت   محمددد بدداقر الم لسددي فددي 
 . (1ر"62-61 27بحار األووار 

"ويقددول عالمددت   علدد  اإلمددال   مددال الدددين الحسددن بددن يوسددف بددن المم ددر 
 13فددي إمامددة  ميددر المددؤموين علددي بددن  بددي مالدد  ص  الحلددي.. فددي كتابددذ األلتددين

: "اإلمامدددة لمدددف عدددا  والوبدددوة 1982بيدددرود  -مؤسسدددة األعلمدددي للممبوعددداد  3م
وكدار  .مدا  لمدا سديدتيلمف ماص إلمكان ملدو ال مدان مدن وبدي حدي، بمدالف اإل وا 

لد   د ا  ةدار ال داد  عليدذ السدال   اللمف الجا  ةر من إوكدار اللمدف المداص، وا 
 موكر اإلمامة   اًل ور ًسا و و ةر  ".  بقولذ عن

 

 .  2002م دار اإليمان اإلسكودرية المبجة الثاوية ( 36ص رعبد اه المو لي: حقيقة الةيجة ( 1ر
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ويقددول ةدديم   ومحدددث   يوسددف البحراوددي فددي موسددوعتذ المجتمدددة عوددد الةدديجة: 
 –بيدددرود  –دار األضدددواء  153 18"الحدددداي  الواضدددرة فدددي  حكدددا  الجددد ة المدددا رة 

لبوان" : "وليد ةجر     فر  بين من كتر باه سبحاوذ وتجال  ورسولذ، وبين مدن 
 يمة علي   السال  مع ثبود كون اإلمامة من   ول الدين". كتر باأل

يلقبووددذ بددالجل  الجالمددة الح ددة فمددر   محمددد بدداقر الم لسددي والدد  ويقددول المددال
: "اعل   ن إمال  لتظ الةرك والكتر علد  مدن لد  390 23األمة في بحار األووار 

علي   غير   يددل  لاأليمة من ولده علي   السال  وفضَّ و يجتقد إمامة  مير المؤموين 
 . " و   مملدون في الوار

م دار إحيددداء  62 6ويقدددول ةددديم   محمدددد حسدددن الو تدددي فدددي  دددوا ر الكدددال  
بيددددرود: " والممددددالف أل ددددل الحدددد  كددددافر بددددال مددددالف بيووددددا ..  –التددددراا الجربددددي 

كالمحكي عن التاضل محمد  دالي فدي ةدرخ   دول الكدافي بدل والةدريف القاضدي 
مددن الحكدد  بكتددر موكددر  الواليددة ألو ددا   ددل مددن   ددول  وددور اه فددي إحقددا  الحدد 

 الدين" . 
ي الملقدد  بددالحكي  كتددر مددن مددالت   بددال ي"  دد ا ووقددل ةدديم   محسددن المبامبددا

 –ممبجدددة اآلدا   3م 392 1مدددالف بيدددو   فدددي كتابدددذ مستمسدددك الجدددروة الدددوثق  
 . (1ر "1970الو ف 

   بالجالمدددة الثددداوي فدددي ويقدددول آيدددة اه الةددديخ  عبدددد اه الماقددداوي الملقددد  عودددد 
(: "وغايدددة مدددا يسدددتتاد مدددن 1952م الو دددف  –بدددا  التوايدددد  208 1توقددديي المقدددال ر

  .(2راألمبار  ريان حك  الكافر والمةرك في اآلمرة عل  من ل  يكن اثو  عةر "
وقال آيت   الجظم  ومر ج    بو القاس  المويي في كتابذ م باخ التقا دة فدي 

    –بيددددرود(: "..بددددل ال ةددددب ة فددددي كتددددر    -ال دددداد م دار  11 2المجددددامالد ر
 

 ( بت ريف يسير. 38، 37حقيقة الةيجة رص( 1ر

 (.38المر ع الساب  رص( 2ر
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ألن إوكددار الواليددة واأليمددة حتدد  الواحددد مددو   واالعتقدداد بمالفددة غيددر    –الممددالتين 
وبالجقايد المرافية كال بر ووحوه يو د  الكتدر وال ودقدة وتددل عليدذ األمبدار المتدواترة 

 ا وبين الممالتين" . الظا رة في كتر موكر الوالية..  وذ ال  موة وال ع مة بيوو
ويقددول ةدديم   محمددد حسددن الو تددي و ددو يجلددن ب ددراحة عددداء الةدديجة الةددديد 

و لددك فددي موسددوعتذ التق يددة المتداولددة بددين الةدديجة " ددوا ر الكددال  فددي  ،أل ددل السددوة
: "ومجلدددو   ن اه تجدددال  عقدددد األمدددوة بدددين المدددؤموين بقولدددذ 62 22ةدددرايع اإلسدددال " 

ا ال م ؤ   تجدددال :  و ة  ِإوَّمددد  ون  ِإمددد  ر وَّ  ددد  ت  [، دون غيدددر  ، وكيدددف ي  10]الح دددراد:   ِموددد 
األموة بدين المدؤمن وبدين الممدالف بجدد تدواتر الروايداد وتضدافر اآليداد فدي و دو  

 .  (1رمجادات   والبراءة مو  "
ويقول عالمت   السديد عبدد اه ةدبر الد   يلقد  عودد   بالسديد األعظد  والجمداد 

وتددا  التق دداء ريدديع الملددة والدددين،  ددامع المجقددول والموقددول، األقددو  عالمددة الجلمدداء 
 -188 2في كتابذ "ح  اليقين في مجرفة   ول الددين" ر ،م    التروع واأل ول

مبع بيرود(: " و ما ساير الممالتين ممن ل  يو   ول  يجاودد ولد  يتج د  فالد   
مددرة والدد   عليددذ ا واآلي و دد  كتددار فددي الدددو  عليددذ  ملددة مددن األيمددة كالسدديد المرتضدد 

 . (2راألكثر األة ر  و   كتار مملدون في الوار في اآلمرة"
ومددن  دد ه األقددوال السددابقة تددرى  ن اعتقدداد الةدديجة بكتددر   ددل السددوة  ددو الدد   

 ل   عداء   ومياوات   أل ل السوة واستباحة دماي   و موال   كما سيدتي.يبرر 
 
 البيت:( اعتقاد الشيعة بأن أهل السنة أعداء ألهل 2)

ومن  ممر االعتقاداد التي تؤ ج وار المياوة في قلو  الةيجة اعتقداد   بددن 
يكر دددوو   ويبغضدددوو   ويوتق دددوو  ،     دددل السدددوة  عدددداء أل دددل بيدددد رسدددول اه 

 

 (.  43، 42، 41حقيقة الةيجة رص  ( 1ر

 (. 42المر ع الساب  رص  ( 2ر
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فد دددل السدددوة  دددد  األعدددداء بددددل  لدددد األعددددداء، ولددد لك يسددددموو   الووا ددد     الدددد ين 
 يو بون الجداء أل ل البيد!

اي   التددددي تبددددين ل دددد   ن الجدددددو  دددد قةدددديوم   ومحدددددثي   وفاك بجددددض  قددددوال و دددد 
 الحقيقي ل        ل السوة ال غير: 

حسددين بددن الةدديخ محمددد آل ع ددتور    ققيقددول ةدديم   وعددالم   ومحقق دد  ومددد 
الددددددرا   البحراودددددي الةددددديجي فدددددي كتابدددددذ "المحاسدددددن الوتسددددداوية فدددددي   وبدددددة المسدددددايل 

 مبع بيرود(: 147المراساوية" رص 
ويًّا.. علي   السال  تواد  بددن الوا د   دو مدا يقدال لدذ عودد   سد   " بل  مبار  

 وال كال  في  ن المراد بالوا بة      ل التسون" . 
م دار  -آل محسدددن فدددي كتابدددذ "كةدددف الحقددداي "  ويقدددول الةددديخ الةددديجي علدددي

ا 249بيرود رص  –ال توة  (: "و ما الووا   من علماء   ل السوة فكثيدرون  يضدً
وابدن كثيدر الدمةدقي وابدن ال دو   وةدمع الددين الد  بي وابدن حد    مو   ابدن تيميدة

 . (1راألودلسي وغير  "
و كددر الجالمددة الةدديجي محسددن المجلدد  فددي كتابددذ رالو دد  والووا ددد ( م دار 

( تحدددد عودددوان: 259بيدددرود فدددي البدددا  المدددامع، الت دددل الثالدددا رص  –ال ددداد  
 و كر مو  :  –مذ عل  حد  ع –د  كثر من مايتي وا   "الووا   في الجبا

"عمدددر بدددن الممددددا ، و بدددو بكددددر ال ددددي ، وعثمدددان بددددن عتدددان، و   المددددؤموين 
عايةة، و وع بن مالك، وحسان بن ثابدد، وال بيدر بدن الجدوا ، وسدجيد بدن المسدي ، 
وسجد بن  بي الوقاص، وملحة بن عبيد اه، واإلما  األو اعي، واإلما  مالك، و بدو 

ر، واإلمدددا  الددد  بي، واإلمدددا  البمدددار ، وال  دددر ، موسدد  األةدددجر ، وعدددروة بدددن ال بيددد 
والمغيددرة بددن ةددجبة، و بددو بكددر البدداقالوي، والةدديخ حامددد التقددي ريدديع  و ددار السددوة 

 

 (. 46حقيقة الةيجة رص( 1ر
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المحمديددة فددي م ددر، ومحمددد رةدديد رضددا، ومحدد  الدددين المميدد ، ومحمددود ةددكر  
 اآللوسي.. وغير   كثير". 

 داد األعداء الووا  . فال  در  من بقي من   ل السوة ل  يدملذ الةيجة في ع
فدي كتابدذ "الةديجة  د    دل السدوة" م  (1رويقول الدكتور الةيجي محمد التي اوي

: "وبمددا  ن   ددل الحددديا  دد   وتسدد     ددل 79مؤسسددة الت ددر فددي لودددن وبيددرود ص 
السددوة وال ماعددة فثبددد بالدددليل الدد   ال ريدد  فيددذ  ن السددوة المق ددودة عوددد    ددي 

 والبراءة موذ ف ي الو  ".  بغض علي بن  بي مال  ولجوذ،
: "وغوي عن التجريدف  ن مد    الووا د   دو مد    161ويقول في  تحة 
   ل السوة وال ماعة". 
رض يتبددين لوددا بوضددوخ بدددن الووا دد  : "وبجددد  دد ا الجدد 163ويقددول فددي  ددتحة 

ا عليددذ السددال  وحدداربوا   ددل البيددد علددي   السددال   دد  الدد ين سددموا  الدد ين عددادوا عليددًّ
 د ل السوة وال ماعة".  وتس   ب

: " وا  ا ةدديوا التوسددع فددي البحددا لقلوددا بدددن   ددل السددوة 295ويقددول فددي  ددتحة 
 وال ماعة    ال ين حاربوا   ل البيد الوبو  بقيادة األمويين والجباسيين" . 

عقدد التي دداوي فددي وتددع الكتددا  ف دداًل بجودوان: "عددداوة   ددل السددوة أل ددل البيددد 
موددذ: "إن الباحددا يقددف مب وتدًدا عودددما  159تحة قددال فددي  دد و تكةددف عددن  ددويت  " 

ت دمذ حقيقة   ل السوة وال ماعة ويجرف بدو   كاووا  عداء الجترة الما رة يقتدون 
 بمن حارب   ولجو   وعمل عل  قتل   ومحو آثار  ". 

: "تمجددن فددي متايددا  دد ا الت ددل ف وددك سددتجرف متايددا 164ثدد  يقددول فددي  ددتحة 
فلدد  يتركددوا  مدددى و ددل ب دد  الحقددد علدد  عتددرة الوبددي  ددل السددوة وال ماعددة إلدد     

 ةيًيا إال وحرفوه" . 

 

  و ال اوي كما سماه الةيخ  عثمان محمد المميع. ( 1ر
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: "وبجددد وظددرة و يدد ة إلدد  عقايددد   ددل السددوة وال ماعددة 299ويقددول فددي  ددتحة 
لددد  سدددلوك   التددداريمي ت ددداه   دددل البيدددد  تددددرك بددددون غمدددوض  و ددد   لددد  كتدددب   وا  وا 

ةدددد روا  و و دددد  امتدددداروا ال اودددد  المجدددداكع والمجدددداد  أل ددددل البيددددد علددددي   السددددال ، 
 . (1رسيوف   لقتال   وسمروا  قالم   الوتقا    والويل مو   ولرفع ةدن  عداي  "

و دد ا غدديض مددن فدديض مددن األقددوال التددي تبددين اعتقدداد الةدديجة فددي عددداء   ددل 
السددوة آلل البيددد، ولسددوا  وددا فددي مجددرض الدددفاع لوبددين  ن   ددل السددوة ال يبغضددون 

ومددددا يبغضددددون الدددد ين يبغ ضددددون ويسددددييون إلدددد  آل بيددددد رسددددول اه،   دددل البيددددد، وا 
 ويتقولون علي  ، ويوسبون إلي   الك  . 

كلمدا مدان   وسدترى فيمدا سدوجرض بجدد مياوداد الةديجة بوداء علد   د ا االعتقداد 
الةيجي مياوة  و دبر مكيدة أل ل السوة ف وذ يجتبر  لك من حسواتذ و الي عملذ  

 ألوذ يوت ر آلل البيد من مبغضي   و عداي  . 
 
 ( اعتقاد الشيعة في حل دماء أموال أهل السنة ونجاستهم:3)
ن الددددماء وقتدددل األوتدددع مدددن   ددد  القضدددايا التدددي عال ت دددا الةدددريجة اإلسدددالمية إ

ا إ ا كددان  دد ا الددد  سددي  ودد بحكمددة وةددمول، وبي را  عددن مريدد  د حرمددة الددد  م و ددً
 مدن كدافًرا : "مدن  قدال ،–ع  و ل  –الغدر حت  ولو كان   ا الد  د  كافر باه 

 . (2رولو كان مسلما"  ءعل  دمذ ث  غدر بذ فدوا من القاتل بر 
ولكن برغ    ا ف ن الةيجة يستحلون دمداء و مدوال   دل السدوة، ويتتدي علمداؤ   

ةددديم   محمدددد بدددن علدددي بدددن بابويدددذ القمدددي والملقددد  عودددد   بال ددددو   ىبددد لك، رو 
 ددف( عددن داود بددن مبددع الو 601وبددرييع المحدددثين فددي كتابددذ "علددل الةددريع" رص 

 -   السوي –فرقد قال: قلد ألبي عبد اه عليذ السال : ما تقول في قتل الوا    
 

 (. 50 -48اوظر   ه األقوال في كتا  حقيقة الةيجة رص( 1ر

 الحديا رواه.( 2ر
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ا  و تغرقدذ  ؟ قال: "حالل الد ، ولكودي  تقدي عليدك، فد ن قددرد  ن تقلد  عليدذ حايمدً
تددوه مددا قدددرد  :فددي مدداء لكدديال يةدد د بددذ عليددك فافجددل، قلددد فمددا تددرى فددي مالددذ؟ قددال

 عليذ". 
لروايددددة المبيثددددة ةدددديم   الحددددر الجدددداملي فددددي وسددددايل الةدددديجة وقددددد  كددددر  دددد ه ا

( إ  قددددال: 307 2( والسدددديد وجمددددة اه ال  ايددددر  فددددي األوددددوار الوجماويددددة ر463 18ر
 .  (1رواستباحة  موال  " –   الووا    –" وا  قتل   

و ما إباحة  موال   ل السوة فيدرو  محددثوا الةديجة وةديوم   عدن  بدي عبدد اه 
 مدر   ، وذ قال: "م  مال الوا   حيا ما و دتذ وادفدع إليودا الممدع"عليذ السال  

( والتيض 122 4  ه الرواية ةيخ مايتت    بو  جتر الموسي في ت  ي  األحكا ر
م دار الكتدد  اإلسددالمية بم ددران(، ووقددل  دد ا المبددر  43 6الكاةدداوي فددي الددوافي ر

وو ددددددتذ بدوددددددذ (، 167ةدددددديم   الدددددددرا   البحراوددددددي فددددددي المحاسددددددن الوتسدددددداوية رص 
مستتيض، وبمضمون   ا المبر  فت  مر ج   الكبيدر روخ اه المميودي فدي تحريدر 

  وِ تد  غ  الووا   بد ل الحر  في إباحة مدا ا  ( بقولذ: "واألقوى إلحا  352 1الوسيلةر
مدددو   وتجلددد  الممدددع بدددذ، بدددل الظدددا ر  دددوا   مددد  مالدددذ  يدددن و دددد وبدددد  وحدددو كدددان 

 وو و  إمرا  ممسذ". 
م دار  - لرواية  يًضا محسن المجل  في كتابذ رالو   والووا د (ووقل   ه ا

( يسدددتدل ب دددا علددد   دددوا   مددد  مدددال   دددل السدددوة ألو ددد  615بيدددرود رص  –ال ددداد  
 .  (2رووا   في وظره

ويقددول فقددي    الةدديخ  يوسددف البحراوددي فددي كتابددذ الحددداي  الواضددرة فددي  حكددا  
ال  المسل  عل  الوا   و وذ ( ما و ذ: "إن إم324،  323 12الجترة الما رة ر

 

 (. 53حقيقة الةيجة رص( 1ر

  (.59حقيقة الةيجة رص( 2ر
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ال ي و   م  مالذ من حيا اإلسال  مالف ما عليذ المايتة المحقة سلًتا وملًتا مدن 
 الحك  بكتر الوا   وو استذ و وا   م  مالذ بل قتلذ" . 

ا  –ويقددول البحراوددي  لددد   دد ا القدددول 360-10فددي موضدددع آمددر ر – يضدددً (: "وا 
ح  الظدا ر مدن األمبدار الستتاضدت ا سالر، و و الو      بو  الخ وابن إدريع 

وتكاثر ا بكتر الممالف وو بذ وةركذ وحل مالذ ودمذ كما بسموا عليذ الكدال  بمدا 
ال يحدددو  حولدددذ ةدددب ة الدددوقض واإلبدددرا  فدددي كتدددا  الةددد ا  الثاقددد  فدددي بيدددان مجوددد  

 .  (1رالوا   وما يترت  عليذ من الممال "
يقددول مدددر ج   المددر ا حسدددن و مددا عدددن و اسددة   دددل السددوة فدددي اعتقدداد الةددديجة ف

 - مكتبددددة  جتددددر ال دددداد  137 1الحدددداير  اإلحقدددداقي فددددي كتابددددذ  حكددددا  الةدددديجة ر
الكويددد( : "الو اسدداد: و ددي اثوددا عةددر، وعددد الكتددار مو ددا، ثدد  عددد الووا دد  مددن 

  قسا  الكتار". 
م  306 2ويقددددول ةدددديم   وجمددددة اه ال  ايددددر  فددددي كتددددا  األوددددوار الوجماويددددة ر

ما الوا   و حوالذ، ف و يت  ببيان  مدرين: األول: فدي بيدان  : "و بيرود( –األعلمي 
مجو  الوا   ال   ورد في األمبار  وذ و دع، و ودذ  ةدر مدن الي دود  والو دراوي 

 .(2روالم وسي، و وذ و ع ب  ماع علماء اإلمامية رضوان اه علي  "
  دل السدوة وبواء عل    ه الرواياد المبيثة التي كوود اعتقاد الةيجة في كتر 

حيومددا  –فيمددا بجددد  –، والحكدد  بو اسددت   سددترى الج دد      و مددوال يواسددتباحة دمددا
مياودداد الةدديجة، فالةدديجي الدد   يقددر  فددي عقايددده  عددنوقلدد   ددتحاد التدداريخ وتددتا 

و حكامدذ  ودذ مددمور بقتدل السدوي ولكددن يستحسدن  ن يغرقدذ فدي المداء  و يقلد  عليددذ 
ا حتددد  ال يددددع دلدددياًل يةددد د بدددذ إ ا و دددد فر دددة  –كمدددا يقدددول فق ددداؤ   عليدددذ  حايمدددً

تحدددالف في دددا ولدددو مدددع الةددديمان لقتدددل الووا ددد  ر  دددل السدددوة( ف ودددذ سددديرا ا فر دددة ي
 

 (. 60المر ع الساب  رص ( 1ر
   ( بت رف يسير.56 -64حقيقة الةيجة رص ( 2ر
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  بية ولن يتواو ، فدال بددع  ن يتحدالف مدع ةديامين التتدار  و ةديامين ال دليبيين 
  و ةيامين األمريكان واإلو لي . 

 
 لمهدي:( اعتقاد الشيعة في حرمة الجهاد قبل ظهور ا4)

و ددد ا االعتقددداد المميدددر  دددو الددد   ي يدددد موقدددف الةددديجة وضدددوًحا عوددددما تحدددل 
الكددوارا باألمددة اإلسددالمية وتددرا   يقتددون موقددف المتتددر ، ثدد  المتحددالف مددع األعددداء 

 ليدمن الةيجة من واحية، وليوكلوا بالسوة من واحية  مرى. 
  ل السوة عدن  ال  ن يكون ضد إول  يس ل التاريخ للةيجة   اًدا ضد الكتار، 
 مري  المياواد التي يتجلوو ا في القدي  والحديا. 

وت مر كت  الةيجة بالجديد من المروياد التي تبوي   ا االعتقاد عود  ، ومن 
( عدن 295 8ثقدت   فدي الحدديا محمدد بدن يجقدو  الكليودي فدي الكدافي ر ى لدك: رو 

   اإلمددا  الثدداوي  -قدداي  بددي عبددد اه عليددذ السددال  قددال: "كددل رايددة ترفددع قبددل قيددا  ال
ف احب ا ماغود يجبد من دون اه ع  و ل"، و كر  د ه الروايدة ةديم    –عةر 

 (. 37 11الحر الجاملي في وسايل الةيجة ر
م دار الكتددددددد   248 2محددددددددث   المبرسدددددددي فدددددددي مسدددددددتدرك الوسدددددددايل ر ىورو 

د يد ل البمن مر  موا    ل  ث  اإلسالمية بم ران( عن  بي  جتر عليذ السال  قال: "م  
 مار ووقع من وكره فتالع  بذ ال بيان" .  خقبل قيا  القاي  عليذ السال  مثل فر 

عددن  بددي  (بيددرود  –م د الحددوراء  16ص روفددي ال ددحيتة السدد ادية الكاملددة 
"مددا مددر  وال يمددر  موددا   ددل البيددد إلدد  قيددا  قايموددا  حددد عبددد اه عليددذ السددال  قددال: 

ا إال  ا  و يددددوجا حقددددً تذ البليددددة وكددددان قيامددددذ  يددددادة فددددي مكرو وددددا  ددددملاليدددددفع ظلمددددً
 .  (1روةيجتوا"

 

 (. 170ةيجة رص حقيقة ال( 1ر
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المدددددال محسدددددن الملقددددد   ىبدددددل إو ددددد  يددددد مون   دددددل السدددددوة ألو ددددد  ي ا ددددددون، رو 
( ومحمددد حسددن 21 11( والحددر فددي وسددايل الةدديجة ر15 9الكاةدداوي فددي الددوافي رب

(: عدن عبدد اه بدن سدوان قدال: "قلدد ألبدي عبدد 40 21الو تي في  وا ر الكدال  ر
قدال   جلد فداك ما تقول في  ؤالء ال ين يقتلون في   ه الثغدور؟ :عليذ السال  اه

يتج لددون قتلددة فددي الدددويا وقتلددة فددي اآلمددرة، واه مددا الةدد يد إال ةدديجتوا   فقددال: الويددل
 .  (1رولو ماتوا عل  فرة  "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (. 172المر ع الساب  رص  ( 1ر
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ا، ومدع مدن يكدون  إن الماين ال يلو  علد  ةديء، وال يتدر  مدع مدن يكدون مايودً
ا ولدددو مدددع  قدددر   ا، فددد ن المياودددة داء إ ا مدددالم دمددداء اإلوسدددان ف ودددذ ي جلدددذ مايودددً  ميودددً

 الواع إليذ. 
  علدي بدن  بدي مالد  ثبتدد والةيجة ال ين غالوا في ح  آل البيد وعل  ر س 

ان التدتن التدي ثدارد ثايرت دا بدين  مياوت   ل   مو  اللحظاد األول  لظ ور التةيع إبدَّ
 ال حابيين ال ليلين علي ومجاوية رضوان اه علي ما. 

 مياوت   لجلي بن  بي مال : 
مدددن   دددل الجدددرا  وعلددد  و دددذ  علدددي بدددن  بدددي مالددد   (1رفقدددد كدددان  كثدددر ةددديجة

وفة والب رة، وعودما ع   علي عل  المرو  ب   إل    ل الةا  الم وص   ل الك
بجد القضاء عل  فتوة الموار  م لوه، وكداووا وعددوه بو درتذ والمدرو  مجدذ، ولكدو   

 تما لوا عوذ وقالوا: 
سديوفوا، وو دلد  سدوة رماحودا فدار ع  د وبالودا وكلدَّد د "يا  مير المؤموين لقدد وتد 

رك علي  ن عد ايم    دي التدي كلدد وو ودد ولديع بوا فلوستجد بدحسن عدتوا... فدد 
علمذ، حتد    دبي بيوت   دون  إل سيوف  ، فقد بد وا يتسللون من مجسكره عايدين 

 . (2رالمجسكر مالًيا، فلما ر ى  لك دمل الكوفة واوكسر عليذ ر يذ في المسير"
"و درك اإلما  علي  ن  ؤالء القو  ال يمكن  ن توت در ب د  قضدية م مدا كاودد 
عادلة ول  يستمع  ن يكت    ا الضي  فقال ل  : ما  وت  إال  سود الةرى في الدعدة 

 

ال وستميع  ن وقول إن ةيجة علددي فددي  دد ا الوقددد كدداووا كل دد  غددالة، بددل كددان فددي    فاضددل  ميددار،  ( 1ر
تبدداع عبددد اه بددن سددبد الدد   غددال  فددي علددي حتدد   ل ددذ وعكددف  ذ كددان بيددو   السددبدمة ولكددن ال ووسدد   ودد 

حبذ آلل البيد الوبددو  سددتاًرا يوتدد  موددذ لبددا سددمومذ الي وديددة لجوددذ  عل  إةجال الثورة والتتوة، واتم  من
 اه.

  3وابددن األثيدددر: الكامددل فددي التددداريخ ر –( 90، 89 5اوظددر تدداريخ المبددر : تددداريخ األمدد  والملددوك ر( 2ر
349  .) 
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البددع ومدا  ودت  لدي بثقدة... ومدا  ودت  بركد  ي دال  إلد وثجال  رواغة حين تدعون 
بك ، وال    ع  يجت   إليذ، لجمر اه لبيع حةاا الحر   وت ، إوك  تكدادون وال 

  (1ر.."تكيدون وتوتقص  مرافك  وال تتحاةون
والج ي   ن ةديجة علدي مدن   دل الجدرا  لد  يتقاعسدوا عدن المسدير مجدذ لحدر  
وما  بووا وتثاقلوا عن الدفاع عن بالد  ، فقد  ا مدد  يدوا مجاويدة  الةا  فقم، وا 
عين التمر وغير ا من  مراف الجرا ، فل  ي عووا ألمر علي بالو وض للدفاع عو دا 

 حت  قال ل    مير المؤموين علي: 
مدن مواسدر   دل الةدا  او حدر كدل امدرئ  (2را   ل الكوفة كلمدا سدمجت  بموسدري"

موك  في بيتذ و غلد  بابدذ او حدار الضد  فدي  حدره والضدبع فدي و ار دا، المغدرور 
مون ولمن فا ك  فا  بالس   األمي ، ال  حرار عودد الودداء، وال إمدوان ثقدة ومن عرر 

وا إليذ را جون"  .  (3رعود الو اء، إوا ه وا 
 
 
 

 خيانتهم للحسن بن علي:
بالمالفددة لدد  يكددن يددؤمن  ، وبويددع ابوددذ الحسددنولمددا قتددل علددي بددن  بددي مالدد  

ا  ن ةديجتذ مد لوا  بداه مدن قبدل، ولكدن عداد ةديجت    ب دوى حر  مجاويدة وم و دً
من   ل الجرا  يمدالبون الحسدن بدالمرو  لقتدال مجاويدة و  دل الةدا  فددظ ر الحسدن 

 ن يوا ذ   ل الجرا  من البداية بميلذ د فقذ، ف و ل  يةحوكة كبيرة دلد عل  سجة  
ا لددماء المسدلمين، ألودذ يجدرف متدة   دل  إل  م الحة مجاوية وتسلي  األمر لدذ حقودً

 

 ( . 91(، الجال  اإلسالمي في الج ر األمو  رص90 5اوظر تاريخ المبر  ر( 1ر

 ة من ال يا تكون  مامذ. الموسر  ي القمج( 2ر

 (. 96( والجال  اإلسالمي في الج ر األمو  رص135 5اوظر تاريخ المبير ر ( 3ر

Formatted: Font: 11 pt, Complex Script Font: Simplified
Arabic, 11 pt

Formatted: Default Paragraph Font, Font: 11 pt, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex Script Font: Simplified
Arabic, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex Script Font: Simplified
Arabic, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex Script Font: Simplified
Arabic, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex Script Font: Simplified
Arabic, 11 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: 11 pt, Complex Script Font: Simplified
Arabic, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex Script Font: Simplified
Arabic, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex Script Font: Simplified
Arabic, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex Script Font: Simplified
Arabic, 11 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: 11 pt, Complex Script Font: Simplified
Arabic, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex Script Font: Simplified
Arabic, 11 pt

This file was downloaded from QuranicThought.com



 (www.albainah.net) ....يانات الشيعة.... موقع البينةختاب ك

 27 

الجدرا  وت ددور  ، فددراد  ن يقددي  مدن مسددلك   الدددليل علد   ددد  وظرتدذ فددي  ، وعلدد  
يةددذ وبجددا قدديع سددالمة مددا ات ددذ إليددذ، فددوافق   علدد  المسددير لحددر  مجاويددة وعبددد  

، وسدار  دو ملتدذ فلمدا و دلد تلدك عةدر  لتدا يبن عبادة في مقدمتذ علد  ر ع اثود 
ا ب يةدددذ ووددد ل مسدددكن، وبيومدددا الحسدددن فدددي  األمبدددار إلددد  مجاويدددة وتحدددرك  دددو  يضدددً
ا قدددد قتدددل، فسدددرد التوضددد  فدددي  المدددداين إ  ودددادى موددداد  مدددن   دددل الجدددرا   ن قيسدددً

  الثبددداد، فاعتددددوا علددد  سدددراد    دددل الجدددرا  مبيجدددت   فدددي عدددد  إلددد ال ددديا وعددداد 
و وددا الحسددن وو بددوا متاعددذ حتدد   و دد  وددا عوه بسدداًما كددان تحتددذ، ومجوددوه و رحددوه.. 

ر  حددد ةدديجة الجددرا  و ددو الممتددار بددن  بددي عبيددد الثقتددي فددي  مددر مميددر و ددو  ن كدد ف
ا فددي الغودد  والةددرف، فقددد  دداء عمددذ  سددجد بددن ي وثدد  الحسددن بددن علددي ويسددلمذ ممجددً

كان وليًّا عل  المداين من قبل علي، فقال لذ:  دل لدك فدي الغود  و  (1رمسجود الثقتي
والةدددرف؟ قدددال: ومدددا  اك؟ قدددال: توثددد  الحسدددن وتسدددتدمن بدددذ إلددد  مجاويدددة، فقدددال لدددذ 

 .(2رفدوثقذ بيع الر ل  ود  عمذ: عليك لجوة اه،  ث  عل  ابن بود رسول اه
 عمدون  و د  لدي كان يقول: " رى مجاوية ميًرا لدي مدن  دؤالء ي بل إن الحسن 

فدي   لدي ةيجة ابتغوا قتلي و م وا مالي واه ألن آم  من مجاوية ما  حقن بذ دمي 
وآمددن بددذ فددي   لددي ميددر مددن  ن يقتلددووي  فيضدديع   ددل بيتددي و  لددي، واه لددو قتلددد 
مجاويدة ألمدد وا بجوقددي حتدد  يدددفجوا بددي إليددذ سددلما، واه ألن  سددالمذ و وددا ع يدد  ميددر 

 . (3رسير"من  ن يقتلوي و وا  
 

 

ل البيددد آ  ا  و الممتار بين  بي عبيد الثقتي ال   مر  عل  الدولة األموية وادع   وذ مددن ةدديجة ( 1ر
ا وسددتاًرا يمتددي ملتدد و جددل يمالدد  بدد  ذ ممامجددذ الةم ددية فددي د  الحسددين، ومددا كددان  لددك موددذ إال وتاقددً

 الملك. 

 (. 101(، الجال  اإلسالمي في الج ر األمو  رص159 5 وظر تاريخ المبر  ر ( 2ر

 (. 148اوظر االحت ا  للمبرسي رص ( 3ر
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 خيانتهم للحسين بن علي:
 د توالد رسايل ورسل   ل الجرا  علد  الحسدين بدن 60سوة  بجد وفاة مجاوية

ا وقددالوا لددذ: إوددا قددد حبسددوا  وتسددوا عليددك، ولسددوا وحضددر  علددي تتدديض حماسددة وعمتددً
 . (2رمع الوالي فدقد  عليوا (1رال مجة

عقيل ليستملع الموقدف وتحد إلحاح   قرر الحسين إرسال ابن عمذ مسل  بن 
  د. 60فمر  مسل  في ةوال سوة 

وما  ن عل  بو ولذ   ل الجرا  حتد   داءوه فدمد  مدو   البيجدة للحسدين، فقيدل 
بايجذ اثوي عةر  لتدا، ثد   رسدل إلد  الحسدين ببيجدة   دل الكوفدة و ن األمدر علد  مدا 

 . (3ريرا 
المقدربين إليدذ  ب  ، وسار إلي   بجد  ن ح ره كثيدر مدن ولألسف مدع الحسين

: " تسدير من المرو  لما يجرفون من مياوة ةيجة الجرا ، حتد  قدال لدذ ابدن عبداع
إلدد  قددو  قددد قتلددوا  ميددر  ، وضددبموا بالد دد ، ووتددوا عدددو  ، فدد ن كدداووا قددد فجلددوا  لددك 
ن كاووا إوما دعوك إلدي   و ميدر   علدي   قدا ر، وعمالدذ ت بد  بالد د   فسر إلي  ، وا 

حدددر  والقتدددال، وال آمدددن عليدددك  ن يغدددروك ويكددد بوك ويمدددالتوك، ال إلددد ف ومدددا دعدددوك 
 . (4رويم لوك، و ن يستوتروا إليك فيكووون  ةد الواع عليك.."

 

قال الدكتور موس  الموسو  رةيجي( ر  ن األكثريددة مددن فق دداء الةدديجة ا ت دددوا  مددا  الددوص ال ددريي ( 1ر
ال مجددة، و ضددافوا  ن ةددرم إقامددة ال مجددة حضددور اإلمددا  الدد    ددو  ددالة ظ ددر وقددالوا بالميددار بددين 

فددي  الم ددد ، فتددي ع ددر غيبددة األيمددة تسددقم ال مجددة مددن الو ددو  الجيوددي، ويكددون للمسددلمين الميددار
يتان ب ا  و ب الة الظ ر، وقالد فية  مرى من فق ايوا بحرمة  الة ال مجة في غيبة اإلما  ويقو  اإل

 (. 127ر الةيجة والت حيي رصاوظمقام ا  الة الظ ر..( 

 (.  347 5اوظر: تاريخ المبر  ر( 2ر

 (.  348  5المر ع الساب  ر ( 3ر
 (.  37 4الكامل في التاريخ ر( 4ر
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وبالتجددل ظ ددر غدددر ةدديجة   ددل الكوفددة بددرغ  مراسددالت   للحسددين حتدد  قبددل  ن 
ي ل إلي   ف ن الوالي األمو  عبيد اه بن  ياد لما عل  بدمر مسدل  بدن عقيدل، ومدا 

  من البيجة للحسين  اء فقتلذ وقتل مضديتذ  داوب بدن عدروة المدراد ، كدل  لدك يدم
واةدترى بدن  يداد  وةيجة الكوفة ل  يتحرك ل   ساكن، بدل توكدروا لوعدود   للحسدين

 . (1ر مم   باألموال
وكدددان فدددي   لدددذ وقلدددة مدددن   دددحابذ عددددد   وحدددو سدددبجين  فلمدددا مدددر  الحسدددين

دار القتددال فقتددل ل ابددن  يدداد فددي إفسدداد ا ، تدددم(2رر دداًل، وبجددد مراسددالد وعددروض 
وقتل ساير   حابذ، وكدان آمدر كالمدذ قبدل  ن يسدل  الدروخ: "الل د   حكد   الحسين

 . (3ربيووا وبين قو  دعووا ليو رووا فقتلووا"
الل دد  إن متجددت   فتددرق   " :بددل دعدداؤه علددي   مةدد ور حيددا قددال قبددل استةدد اده

ا وا جل دد  مرايدد  قددددا وال ترضددي ا لددوالة عددو    بددًدا، فدد و   دعووددا ليو ددرووا ثدد  فرقددً
 . (4رعدوا عليوا فقتلووا"

 ر يددد سددوء  ددويع القددو ، وكيددف كددان غدددر   وميدداوت   حتدد  بدد ل البيددد الدد ين 
  عموا حب   واتم وه  ريجة في عداء   لكل من عادوا. 

و ددل بجددد ميدداوت   آلل البيددد يسددتبجد ميدداوت   لألمددة عامددة، ف دد  مودد  اللحظدداد 
لددد  ي بودددون عدددن الحدددر  ويبيجدددون  مم ددد  بددداألموال، ويتكدددرون فدددي المياودددة فدددي األو 

 

( ومدددددا بجدددددد ا، الجدددددال  اإلسدددددالمي فدددددي الج دددددر األمدددددو  67 3اوظدددددر المسدددددجود : مدددددرو  الددددد    ر( 1ر
 (.  473رص

ا  يدددً  –رحمذ اه  –كان الحسين ( 2ر ا قددال فيددذ: " إمددا  ن تدددعووي فدو ددرف مددن حيددا قد عرض عرضددً
ما  ن تدعووي بالح  فددالح  بدداثغور" ، و دد ا عددين الحكمددة مددن  ما تدعووي فد    إل  ي يد، وا   يد، وا 

لحقن الدماء، ولكن الةيمان عبيد اه بن  ياد رفض إال  ن يسل  الحسين وتسذ  سيًرا، فر ى  الحسين 
 كان ما كان وال حول وال قوة إال باه . الحسين المود عوده   ون من  لك، ف

 (.  389  5اوظر: تاريخ المبر  ر( 3ر

   (.949(. اوظر إعال  الورى للمبرسي رص 241اوظر اإلرةاد رص ( 4ر
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مقابل الغو  والةرف، ولو كان الثمن  و تسلي  واحد من  كدابر آل البيدد كمدا فكدر 
 الممتار الثقتي  ن يسل  الحسن بن علي لألمويين. 

ا بدوودددا لالو ددداف ال بدددد  ن وقدددرر  ن ةددديجة ال ددددر األول فدددي   يدددا  علدددي علمدددً
كان من بيو   فضالء  ميار كبجض وتدر  –رضوان اه علي    –سن والحسين والح

و ددؤالء وربددد ب دد  عددن المياوددة، ومجددا  اه  ن  –رضددوان اه علددي    –مددن ال ددحابة 
ومددا مواقدددف  دددؤالء التضدددالء كاوددد قايمدددة علددد  اال ت ددداد  و ددف  حدددًدا مدددو   ب دددا، وا 

  ممدوا  و   ابوا. 
وآل بيتدددذ بوددداء علددد   ور فدددي فلدددك الحددد  لجلددديوتةددديَّع  كثدددر الوددداع يوميددد  يدددد 

مرويدداد سددمج ا الودداع فددي الو دداة بحدد   دد ه الجتددرة المددا رة، ولكددن لدد  تكددن  ودداك 
. الل دد  إال  ن يكدون عودد وتدر مددن مبدادئ مقدررة للتةديع كالتقيددة والر جدة وغيدر  لدك.

د  مور ، لكن بجد  لك  دَّ الغالة ال ين تر س   عبد اه بن سبد وقالوا بدلو ية علي
ميددان، وتددملد  إلد ةكلد فكر الةديجة و جلدد تقتد  بدذ فدي االوحدراف مدن ميددان 

عوا ددددر مغرضددددة م وسددددية وي وديددددة وغيددددر  لددددك وتسددددترد باإلسددددال  ثدددد  بالتةدددديع، 
 و جلد تسج  لوقض عرى اإلسال  عروة بجد عروة. 

ولجدل مددن  وفددي و عمدد  الدراسدداد الحديثددة التدي بيوددد ال ددلة بددين التةدديع وبددين 
الجوا ددر المغرضددة  ددي دراسددة بجوددوان "و دداء دور الم ددوع" لألسددتا   عبددداه   دد ه

محمددد الغريددد ، كةدددف في دددا باألدلدددة الجمليدددة  يددف كثيدددر ممدددن ادعدددوا التةددديع ولجبدددوا 
بورقددددة حدددد  آل البيددددد، ولكددددو   فددددي حقيقددددة  مددددر   يجملددددون علدددد  إحيدددداء األفكددددار 

 الم وسية وعقايد ا من  رادةتية وماووية وم دكية..
وكددار المددال  والبجددا ار  لددك مددن وغيدد  لوحددل البامويددة التددي تقددو  بقددد  الجددال  وا 

 وغير  لك من التر اد.
فمدددن سدددوجرض بجدددد  لدددك ميددداوت   مدددن الةددديجة كاإلسدددماعيلية واالثوددد  عةدددرية 

آل  إلدد والقراممددة والبوي يددة والتددامميين، وغيددر  لددك لدد  يكووددوا فددي الحقيقددة يوتسددبون 
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و ا ولدديع أل ددل البيددد وال حتدد  ب ددلة الحدد ، وا  مددا  دد  مووددة  عددداء لالسددال  عمومددً
 السوة فقم. 
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 المبحث الثالث 
 خيانة الوزير الشيعي علي بن يقطين
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 في عهد هارون الرشيد
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 المبحث الثالث
 خيانة الوزير الشيعي علي بن يقطين 

 الرشيد في عهد هارون
و  ه واحدة من مياواد الةديجة للدولدة الجباسدية التدي  حسدود إلدي   كثيدًرا حتد  

  عل  الموا   في ا كالو ارة، و د  القايل إل و ل بجض   
ن أنت أكرمت اللئيم تمردا  إن أنت أكرمت الكريم ملكته  وا 

ومياودددة علدددي بدددن يقمدددين وقل دددا رواة الةددديجة  وتسددد  ، كالجدددال  الةددديجي الملقددد  
ب ددددر الحكمددداء وريددديع الجلمددداء وجمدددة اه ال  ايدددر  فدددي كتابدددذ المجدددروف راألودددوار 

ذ "الو د  والووا د  سن المجل  فدي كتابد مبع تبري  إيران(، ومح 308 2الوجماوية 
 وو  ا:  بيرود" –م دار ال اد   622ص 
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"وفدددي الروايددداد  ن علدددي بدددن يقمدددين و دددو و يدددر  دددارون الرةددديد قدددد ا تمدددع فدددي 
الممالتين، وكان من مواص الةيجة، فدمر غلماودذ و ددموا سدقف  حبسذ  ماعة من

ا، فددرادوا المدالص  الحبع عل  المحبوسين فماتوا كل د  وكداووا ممسدماية ر دل تقريبدً
اإلمددا  موالوددا الكدداظ  فكتدد  عليددذ السددال  إلدد   ددوا   إلدد مددن تبجدداد دمدداي   فدرسددل 

ةيء من دمداي  ، وحيدا كتابذ، بدوك لو كود تقدمد إل  قبل قتل   لما كان عليك 
 .  (1رر عن كل ر ل قتلتذ مو   بتيع والتيع مير موذ"تِ ك  يَّ ف  إوك ل  تتقد  إل

وقددد  كددروا  دد ه الروايددة يسددتدلون ب ددا علدد   ددوا  قتددل الووا دد  ر  ددل السددوة( 
، والتيع مير من الوا  "، ومدا كدان   ر يد إل    ه الدية القيمة "تيع من المج  

 تل   دون است دار فتوى موذ بقتل  !!. ليكلتذ دية إال  وذ ق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  (.55حقيقة الةيجة رص( 1ر
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 المبحث الرابع
 خليفة عباسي يتشيع وتثبت خيانته 
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 المبحث الرابع
 خليفة عباسي يتشيع وتثبت خيانته 

ومددا  ددي بمثابددة  ددما  األمددان لألمددة، و ددي بم ثابددة المالفددة لدديع كلمددة  يوددة وا 
المددديم الددد   تودددتظ  فيدددذ حبددداد الجقدددد، فددد  ا قمدددع  ددد ا المددديم اوتدددرم عقدددد األمدددة، 

مددن مدد      ددل السددوة إلدد  ولألسددف فدد ن بجددض الملتدداء الجباسدديين كددان قددد يتحددول 
مدد ا    مددرى فمددثاًل المليتددة المدددمون الدد   اعتودد  مدد    المجت لددة بتجددل الةدديمان 

 حان الواع بمحوة مل  القرآن. حمد بن  بي دؤاد و يره، وفجل ما فجل في امت
وتةدديع المليتددة الوا ددر لدددين اه بتجددل بجددض و رايددذ الددروافض قددال عوددذ ابددن 

 كثير رحمذ اه: 
"الوا دددر لددددين اه  بدددو الجبددداع  حمدددد بدددن المستضددديء بددددمر اه  بدددي المظتدددر 

ا ل د ، يوسف بن المقتتي ألمر اه .. الجباسي ..  كان قبديي السديرة فدي رعيتدذ ظالمدً
فمددر  فددي  يددا  الجددرا  وتتددر    لددذ فددي الددبالد، وكددان يتجددل الةدديء وضددده.. وكددان 
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اعتودد  المدد    الةدديجي.. ويقددال كددان بيوددذ وبددين التتددر مراسددالد حتدد   ممج دد  فددي 
 .  (1رالبالد، و  ه مامة كبرى ي غر عود ا كل  و  عظي "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ( بت ريف.107، 106  13البداية والو اية ر( 1ر
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 المبحث الخامس
 ية وخياناتهاالدولة الفاطم

 في محو السنة ونشر التشيع
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 المبحث الخامس
 الدولة الفاطمية وخياناتها 
 في محو السنة نشر التشيع 

لقدد بد لد الدولدة التامميددة   دوًدا مبيثدة فدي محددو السدوة ووةدر التةديع، وكاوددد 
 إلددد ممت ددا المتبجدددة  ودددذ فدددي حددال غيدددا  الدولدددة تدددو ع الدددعاة سدددًرا ليقومدددوا بالددددعوة 

الةدديجي، وفددي حالددة  ن تكدون ل دد  دولددة فدد و   ي جلددون الدددين  (1رمد    اإلسددماعيلية
 الرسمي للدولة  و الم    الةيجي. 

وعودما بد  التامميون دعوت   في بدالد المغدر ، و ددوا  ن التةديع كدان موتةدًرا 
 ودداك، ألن دولددة األدارسددة التددي  قام ددا إدريددع بددن عبددد اه بددن الحسددن بددن الحسددين 

د  دي فدي األ دل دولدة علويدة ةديجية، فمدن ثد  172لدي بدن  بدي مالد  سدوة بن ع  د
  ددبحد بددالد المغددر   ددالحة للدددعوة اإلسددماعيلية، فاوتةددر التةدديع واعتوقددذ كثيددر 

 

،  مامددة إسددماعيل بددن  جتددر ال دداد ب  ين يقولددون اإلسماعيلية: وتسم  اإلمامية اإلسماعيلية، و   الدد ( 1ر
بددن  جتددر وكان  كبر  والد  بيذ  جتر. و واك اإلمامية الموسوية و   ال ين قالوا ب مامة موسدد  الكدداظ  

 ن مبيا. ي وكال األماميت . ال اد  و   االثو  عةرية
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علد  المد    الةديجي،  وامن البربر، حت  إن  كثر و راء األغالبدة رفدي تدووع( كداو
ال لدذ  بدو عبدد اه الةديجي وكان من  بر  الدعاة للتدامميين فدي تلدك الدبالد ر دل يقد 

 . (1رمن بالد اليمن، لذ من ضرو  الحيل ما ال يح  
ولد  يكتددف  بدو عبددد اه الةديجي بوةددر الدددعوة للتدامميين فددي بدالد المغددر ، بددل 
 مدد  يجمددل علدد  بسددم وتددو    فددي ةددمال إفريقيددة فوقجددد فددي يددده عدددة مدددن، و علددن 

دددد إثددددر اوت ددددار  296التددددامميون قيددددا  دولددددت   سددددوة  علدددد  األغالبددددة فددددي موقجددددة   د
 .  (2راألربع

 متد وتو    في بالد المغر ،  ن   ه البالد ال ت لي  ن بجد ور ى التامميون 
لتكددون مركددً ا لددددولت  ، فتضدداًل عددن ضدددجف موارد ددا كددان يسدددود ا االضددمرا  مدددن 

م ر لوفرة ثروات ا وقرب دا مدن بدالد المةدر   إل حين آلمر، ل لك ات  د  وظار   
 . (3ر   ي جل ا  الحة إلقامة دولة مستقلة توافع الجباسييناألمر ال

 -301وقددد و ددذ التددامميون  كثددر مددن حملددة لالسددتيالء علدد  م ددر بدددًءا مددن 
دد وفددي سددوة 350وحتدد   ا 358 د دد ع ددد المليتددة التدداممي إلدد   ددو ر ال ددقلي كتابددً  د

 باألمان وفيذ: 
لددد  المددد    يظدددل الم دددريون علددد  مددد  ب      ال يل مدددون بدددالتحول إن "...  

 ان وال دددالة و ددديا  ةددد ر رمضدددان وفمدددره وال كددداة والحدددج الةددديجي، و ن ي دددر  األ
 . (4روال  اد عل  ما ورد في كتا  اه ورسولذ"

ولدد  يكددن كتددا   ددو ر أل ددل م ددر إلدد  م ددرد م ادوددة، وعودددما و ددل المليتددة 
ددد ركددد  ا تمامدددذ فدددي تحويدددل 362المجددد  لددددين اه التددداممي إلددد  القدددا رة فدددي سدددوة   د

 

 (.  77 -75اوظر: المقري    اتجاظ الحوتا رص ( 1ر

 (.  51، 50دولة التاممية رصحسن إبرا ي   تاريخ ال ( 2ر

 (. 59د   مال الدين سرور  الدولة التاممية في م ر رص( 3ر

 (.  148المقري  : اتجاظ الحوتا رص ( 4ر
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: االم    الةيجي، واتبجد المالفة التاممية في  اك عدة مر  مو  إل الم ريين 
إسواد الموا   الجليا وما ة القضاء إل  الةيجيين، واتما  المسا د الكبيرة مراك  

، كد لك (1رللدعاية التاممية، كال امع األ  ر و امع عمرو ومس د  حمد بن مولون
ةدجاير   الممالتدة لةدجاير   دل السدوة، اآل ان  مجن الةيجة التامميون في إظ دار   

بحدي علدد  ميدر الجمددل، واالحتتددال بيدو  الجاةددر مدن المحددر  الدد   قتدل فيددذ الحسددين 
 .  (2ربكربالء

وكددددان التددددامميون ال يقت ددددرون فددددي ت يدددديج   ددددل السددددوة علدددد  إقامددددة الةددددجاير 
 الةيجية بل  كاووا يرغمون   ل السوة ويجتدون علي   ليةاركو   مقوس  .

 قال المقري  : 
 ددد سددار  ماعددة مددن الم ددريين الةدديجيين 363"وفددي الجاةددر مددن المحددر  سددوة 

والمغاربة في موكب   يووحون ويبكون عل  الحسين، و اروا يجتددون علد  كدل مدن 
تجميددل حركددة األسددوا  وقيددا   إلدد ممددا  دى  نلدد  يةددارك   فددي مظددا ر األسدد  والحدد  

 .  (3رالقاليل"
دد عوددي كدبيددذ المجدد  بوةددر المدد    365لج يدد  سددوة ولمددا آلددد المالفددة إلدد  ا  د

الةدديجي وحددت  علدد  القضدداة  ن ي دددروا  حكددام   وفدد  المدد    الةدديجي كمددا ق ددر 
الموا   ال امة عل  الةيجيين، و  بي ل اًما علد  المدوظتين السدويين الد ين تقلددوا 

ا ألحكدددا  المددد    اإلسدددماعيلي، وا  ا   مدددابجدددض الموا ددد  ال دددغيرة  ن يسددديروا مبقدددً
ت ددا عدد ل عددن وظيتتددذ، وكددان  لددك ممددا دفددع اثبددد علدد   حددد   التق ددير فددي مراع

  (4راعتوا  الم    التاممي. إل الكثيرين من الموظتين السويين 
 

 (. 483 3القلقةود     بي األعة  في  واعة اإلوةاء ر( 1ر

 (. 389 1المقري   : الممم واآلثار ر( 2ر

 (.  198المقري   : اتجاظ الحوتا رص ( 3ر

 (. 486 2مقري   : الممم واآلثار رال ( 4ر
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 دددار كثيددر مددن األوامددر إولمددا قددبض الحدداك  بدددمر اه  مددا  األمددور عمددد إلدد  
دد 395وة والقددواوين المبويددة علدد  التج دد  الةددديد للمدد    التدداممي، فدددمر فددي سدد   د

بددددوقا سدددد  ال ددددحابة علدددد   دددددران المسددددا د وفددددي األسددددوا  والةددددوارع والدددددرو  
 .  (1رالجمال في البالد الم رية بمراعاة  لك إل و درد األوامر 

ومدددن األسدددماء الةددديجية الةددد يرة فدددي الج دددر التددداممي و يدددر المليتدددة التددداممي 
ا فدي مد     الةديجة فددظ ر المستو ر ال   كان يسدم  بددر ال مدالي، وكدان مغاليدً

ضدافة  روخ الجداء والكرا ة إ اء   ل السوة ف دد ما كان من  وامر بلجن ال حابة وا 
 .  (2ر لكوغير  –عبارة حي عل  مير الجمل لآل ان 

وبدددرغ  مدددا فجلدددد المالفدددة التامميدددة مدددن محددداوالد للقضددداء علددد    دددل السدددوة 
 إل الم ريين  وم  ب   إال  ن الم    السوي ظل محتتًظا بقوتذ رغ  تحول بجض 

 الم    التاممي. 
ولدد  يددؤثر  ن المالفددة التامميددة قامددد بغدد و  و عمليدداد عسددكرية ضددد الترو ددة 
ا علد    دل اإلسدال  سدلًما  ا  و د  كداووا حربدً لتوميد  ركان اإلسال ، بل الثابدد تاريميدًّ
علدد   عدايددذ، ف دد  يضدديقون الموددا  علدد    ددل السددوة وي يةددون ال يددوا إلرغددام   

ع، بيومددا  دد  مددع الترو ددة سددل  ل دد ، بددل يسددتو دون ب دد  علدد    ددل السددوة علدد  التةددي
 وغير  لك. 

 
 الفاطميون يمالئون الفرنجة ويكتبون إليهم:

ومددن مياودداد التددامميين وتوامددؤ   مددع الترو ددة مددا  كددره المقريدد   فددي الممددم 
قددد وكددان  –واآلثددار مددن  ن  ددالخ الدددين األيددوبي لمددا تددول  و ارة الجاضددد التدداممي 

قوى وتو ه في م ر و م د سلمة الجاضد  –اله ل غر سوذ وضجتذ كما ظن بذ و 
 

 (.  166 2ابن ملكان، وفياد األعيان ر ( 1ر

 ( بت رف. 120 5رتغر  برد : الو و  ال ا رة في  مبار ملوك م ر والقا رة   بو المحاسن ابن ( 2ر
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فددي الضددجف، حتدد  ثقلددد ومدددة  ددالخ الدددين علدد    ددل الق ددر التدداممي، وت لدد  
ضددجاف المالفدة التامميددة، حود  عليددذ ر دال الق ددر ودبددروا  اسدتبداده بدددمر الدولدة وا 

م در فد  ا مدا مدر   إلد  المكايدد، وقدد  تتد  ر ي د  علد  مكاتبدة الترو دة ودعدوت  لذ 
 الخ الدين إل  لقداي   قبضدوا علد  مدن بقدي مدن   دحابذ بالقدا رة، واوضدموا إلد  

  (1رالترو ة في محاربت   والقضاء عليذ.
 د، وضديقوا علد  565وفجاًل  اء الترو ة إل  م ر وحا روا دميام في سوة 

يملكددددوا الددددديار   ل ددددا وقتلددددوا  ممددددا كثيددددرة،  دددداءوا إلي ددددا مددددن البددددر والبحددددر ر دددداء  ن 
ا مددن اسددتيالء المسددلمين علدد  القدددع، و رسددل  عمددذ وددور الدددين  إلدد الم ددرية وموفددً

ا بقيدادة ابدن  ميدذ ومالدذ  محمود بدمة ، يسدتو ده فدمدده، وبجدا  دالخ الددين  يةدً
ةدد ا  الدددين و مددد ما بالسددالخ والدد ماير، واضددمرو   للبقدداء فددي القددا رة مةددية  ن 

  (2رالسودان الواقمين بتدبير المؤامراد ضده. يقو  ر ال الق ر التاممي و ود 
وكددددان مددددن فضددددل اه  ن رد كيددددد الترو ددددة والةدددديجة التددددامميين الدددد ين كدددداتبو   
فتةلد   ه الحملة، واو رف الترو دة عدن دميدام، و لدك لمدا تسدر  إلدي   مدن قلد  

المددالف بددين قددواد   علدد   مددن  ددراء مددا عدداووه فددي سددبيل تمددوين قددوات  ، وكمددا وقددع
التددي يتبجوو ددا فددي م ا مددة المديوددة، فضدداًل عددن  لددك بلغ دد   ن وددور الدددين  الممددة

ا محمددود قددد غدد ا بالد ددد  و ددا   ح ددن الكدددرك وغيددره مددن ودددواحي   وقتددل مدددن   ملقددً
  (3رر ال  ، وسبي كثيًرا من وساي   و متال   وغو  من  موال  .

قي الرح ، و ك ا دايًما في كل مياوة يحدثوو ا ي جلون األمة اإلسالمية بين ة
 بين عدو مار ي وعدو داملي، فالل   اوتق  من المووة ولو كاووا من   ل السوة. 

 ومن خيانات الفاطميين: 
 

 (. 2 2المقري  : الممم واآلثار ر( 1ر

 (.  260: 12اوظر ابن كثير : البداية والو اية ر( 2ر

 ( وما بجد ا.  147(، حسن الحبةي  وور الدين وال ليبيون رص260 12داية والو اية رالب  ( 3ر
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 وذ لما ضجتد دولت   فدي  يدا  الجاضدد و دارد األمدور إلد  الدو راء، وتودافع 
ةدداور وضددرغا ، فكددر ةدداور فددي  ن يثبددد ملكددذ ويقددو  وتددو ه، فاسددتجان بوددور الدددين 

ودذ ولمدا مدال لدذ ال دو لد  يدف لدذ بمدا وعدد، بدل  رسدل إلد   ملريدك ملدك محمود  فدعا
الترو ددة فددي بيددد المقدددع يسددتمده، ويموفددذ مددن وددور الدددين محمددود إن ملددك الددديار 
الم رية، فسارع إل  إ ابدة ملبدذ، و رسدل لدذ حملدة  رغمدد ودور الددين علد  الجدودة 

دد، 562ة فددي عددا  ب يةددذ إلدد  الةددا ، ولكددن سددرعان مددا عدداود وددور الدددين المحاولدد   د
ستو د ةاور بالترو ة مرة ثاوية وكاتب  ، و اءد  يوةد   مةدية  ن يسدتولي ودور اف

 الدين عل  م ر ويضم ا إل  بالد الةا  في دد مرك    في بيد المقدع. 
ولمددا و دددلد عسدداكر الترو دددة إلدد  م دددر اوضددمد  يدددوا ةدداور والم دددريين 

لمويددا( فكددان الو ددر إابين رقددر  إلي ددا والتقددد ب يددوا وددور الدددين بمكددان يجددرف بالبدد 
حليف عسدكر ودور الددين محمدود، ثد  سدار بجدد ا إلد  اإلسدكودرية، وكاودد ال يدوا 
ال ددليبية تحا ددر ا مددن البحددر و يددوا ةددارو وفرو ددة بيددد المقدددع مددن البددر، ولدد  

مدن ال ودد مدا يمكودذ مدن رفدع  –القايد من قبل ودور الددين  –يكن لدى  الخ الدين 
 د بدسددد الدددين ةدديركوه فسددارع إلدد  و دتددذ، ولدد  يلبددا الترو ددة الح ددار عو ددا، فاسددتو

خ الددين فد داب   إليدذ ةدريمة  ال يقدي  مدن  دالوةيجة ةاور إلد   ن ملبدوا ال دلي 
 الترو ة في البالد الم رية. 

غيدددر  ن الترو دددة لددد  تغدددادر م دددر عمددداًل ب ددد ا ال دددلي بدددل عقددددد مدددع ةددداور 
  ل: مجا دة كان من     ةروم ا كما يقول ابن وا
وتكددددون  بواب ددددا بيددددد  –   حاميددددة  –" ن يكددددون ل دددد  بالقددددا رة ةددددحوة  ددددليبية 

المرفدان علد  اتتد  وكمدا  فرساو   ليمتوع وور الدين محمود عن إوتا  عسكره إلدي  .
 .  (1رن ماية  لف ديوار سوويًّا من دمل م ر"ي ن يكون لل ليبي

 

 (.  152ابن وا ل  متر  الكرو  بوي في  مبار بوي  يو  رص( 1ر
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  د. 564ا  الترو ة في   ا الجا  حت  عادوا مرة  مرى عوما  ن     
قددال ابددن كثيددر في ددا: مغددد التددروج بالددديار الم ددرية و لددك  و دد   جلددوا ةدداور 
ا، ولد  يبد  ةديء مدن  ن  ا  فوا دً ةحوة ل   ب ا، وتحكموا في  موال ا ومساكو ا  فوا دً
يستحو وا علي ا ويمر دوا مو دا   ل دا مدن المسدلمين وقدد سدكو ا  كثدر ةد جاو   فلمدا 

فددج وواحيددة فددي  ددحبة ملددك عسددقالن فددي  حافددل مددن كددل  تددوا سددمع التددروج بدد لك 
 ايلة، فددول مدا  مد وا مديودة بلبديع وقتلدوا مدن   ل دا ملقًدا و سدروا آمدرين وو لدوا ب دا 
وتركوا  ثقال   موياًل ل  ، ث  تحركوا وحو القا رة.. فدمر الو ير ةاور ر الذ ب ةجال 

، و وتدع، وةداعد في ا علد   ن يمدر  مو دا   ل دا  ف لكدد للوداع  مدوال كثيدرة رالوا
التوض ، واستمرد الويران  ربجة وممسين يوًما، عوديد  بجدا الجاضدد التداممي إلد  
وور الددين بةدجور وسدايذ يقدول:  دركودي واسدتوق  وسدايي مدن التدروج، والتد   لدذ بثلدا 
مرا  م ر، فةرع وور الدين في ت  ي  ال يدوا لتسديير ا إلد  م در، فلمدا  حدع 

،  رسددل إلدد  ملددك التددروج يقددول: قددد عرفددد محبتددي ةدداور بو ددول  يددوا وددور الدددين
و دددالح   ومددودتي لكدد ، ولكددن الجاضددد ال يددوافقوي علددد  تسددلي  البلددد، فاعتدد ر ل دد  

عل   لف  لف ديودار وع دل ل د  مدن  لدك ثماومايدة  لدف لير جدوا  فاوتةدروا را جدين 
ا فددي الجددودة إلي ددا مددرة  مددرى، وةددرع ةدداور فددي  ا مددن عسدداكر وددور الدددين وممجددً موفددً

 . (1رممالبة الواع بال    ال    الي بذ التروج وتح يلذ وضي  عل  الواع..
 فر يد كل   ه المحن التي  لبت ا مياواد الرافضدة المبيثدة، تسدتدعي الترو دة 

وتددمر   وتقي  ل ا حامياد، وتو    موال الدبالد وميرات دا، وتتتدك بدعراضد ا، وتحدر 
 وتمر ، وتةترم لوتس ا   ء من دمل البالد. 

 

 .  255 12البداية والو اية ( 1ر
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كدداتبوا  ، لدديع  دد ا يةددبذ إلدد  حددد كبيددر مياوددات   فددي الجددرا ، فددي المددرة األميددرة
األمريكيين، قاتلوا في  توف  ،  قاموا قواعد  ، قووا مراك   ، وو بوا ميراد البالد، 

وا إليذ را جون، الل   اوتق  من المووة ولو كاووا من   ل السوة.  اف و  ه وا 
 

 ومن خيانات الفاطميين: 
د لمدا  قبلدد  حافدل التدروج إلد  الدديار الم درية وبلد  562ا فدي سدوة ما حدد   د

وكدان  –ستد ن الملك وور الددين محمدود فدي الد  ا  إلي دا ا لك  سد الدين ةيركوه ف
 ددالخ فدد ن لددذ فسددار ومجدذ ابددن  ميددذ  –كثيدر الحودد  علدد  الدو ير ةدداور التدداممي 

 الدين يوسف بن  يو ..
الدين وال يا مجذ بجا إلد  التدروج ف داؤا مدن ولما بل  الو ير ةاور قدو   سد 

كدل فدج إليدذ، وبلد   سددد الددين  لدك مدن ةددو   و ن مج دد   لدف فدارع، فاستةدار مددن 
مجدذ مددن األمدراء فكل دد   ةدار عليددذ بددالر وع إلد  وددور الددين إال  ميددًرا واحدًدا يقددال لددذ 

تددذ،  و ةددرف الدددين بددرغا ف وددذ قددال مددن مدداف القتددل واألسددر فليقجددد فددي بيتددذ عوددد 
ومدددن  كدددل  مدددوال الوددداع فدددال يسدددل  بالد ددد  علددد  الجددددو، وقدددال مثدددل  لدددك ابدددن  ميدددذ 
ا، فقتلدددوا مدددن   ددالخ الددددين، فجدد   اه ل ددد  فسدداروا وحدددو التدددروج فدداقتتلوا قتدددااًل عظيمددً

 .  (1رالتروج مقتلة عظيمة و  مو  .. وه الحمد 
 التعاون مع الفرنجة النتزاع اإلسكندرية من يد صالح الدين: 

 سد الدين ةيركوه لما كان قد  ظتره اه بالترو ة في الوقجدة السدابقة بم در  إن
بدددرغ  مياودددة الموودددة، ر ى  ن يتدددتي اإلسدددكودرية، فتتح دددا واسدددتوا  علي دددا ابدددن  ميدددذ 
 ددالخ الدددين، ثدد  تو ددذ إلدد  ال ددجيد فملكددذ، وعوديدد  اتتدد  التددامميون مددع الترو ددة 

 سدد الددين    الددين فدي  ثوداء غيدا عل  ح ار اإلسكودرية الوت اع ا مدن يدد  دالخ
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ةددديركوه، فدددامتوع في دددا  دددالخ الددددين  ةدددد االمتوددداع، ولكدددن ضددداقد علدددي   األقدددواد 
ا فسددار إلددي    سددد الدددين ةدديركوه ف ددالحذ الددو ير ةدداور عددن اإلسددكودرية والحددال  دددًّ 

بممسددين  لددف ديوددار، فد ابددذ إلدد   لددك ومددر  مو ددا وسددلم ا للم ددريين ثدد  عدداد إلدد  
ةاور للترو ة عل  م ر في كل سوة ماية  لدف ديودار و ن يكدون ل د  الةا ، وقرر 
 .  (1رةحوة بالقا رة

 خيانة الطواشي مؤتمن الخالفة الفاطمية بمصر:
لما كاود الترو ة قد مغدد بالدديار الم درية عوددما  جدل ل د  الدو ير التداممي 

التدداممي  سددتو د المليتددةاةدداور ةددحوة بالقددا رة، وتحكمددوا فددي الددبالد والجبدداد، حتدد  
وكدان التدامميون  –الجاضد بوور الددين محمدود  ن يوقد ه ووسداءه مدن  يدد  الترو دة 

وكاتددد  ةددداور الترو دددة و دددالح   علددد  مدددال   يدددل، ثددد   – (2ر ددد  الددددين مكودددوا ل ددد 
 اءد  يوا وور الدين بقيادة  سدد الددين ةديركوه وابدن  ميدذ  دالخ الددين واسدتقر 

 ل   ملك الديار الم رية. 
المواةددي مددؤتمن المالفددة التامميددة بالكتابددة مددن دار المالفددة بم ددر و وددا قددا  

إل  الترو دة ليقددموا إلد  الدديار الم درية ليمر دوا مو دا ال يدوا اإلسدالمية الةدامية 
حامدددل الكتدددا  لقيدددذ فدددي المريددد  مدددن  وكدددر حالدددذ، فحملدددذ إلددد   دددالخ الددددين ولكدددن 

اةدي، فثدار لدذ مدد  الق در المؤامرة، فدمر بقتدل المو  د فقرره، فدمر  الكتا  واوكةت
مددن السددودان، فكدداووا وحددو ممسددين  لتددا، وقدداتلوا  دديا  ددالخ الدددين بددين الق ددرين 

 . (3رف  م    الخ الدين و مر    من القا رة وقتل مو   ملقا

 

 (.  253، 252 12البداية والو اية ر( 1ر

القايل "كدد  مددن كلدد  عددض يددد  دداحبذ" و " إن اه ليوددتق  بالظددال  مددن الظددال  و وا ي د  في   قول  ( 2ر
 ث  ي لك    ميًجا" . 

 (.  258، 257 12البداية والو اية ر( 3ر
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 : (1)بين المعز الفاطمي واإلمام أبو بكر النابلسي
ل دددالخ  إن الةددديجة بدددرغ  مدددا يتظدددا ر بدددذ بجدددض والت ددد  وحكدددام   مدددن الدددورع وا

و اف المظلو ...  وا 
إال  و   في كثير من األحيان ما توكةف الحقداي  عدن ممدادع كدا   ال يرقد  

 في المؤموين إال وال  مة. 
 و ةد ما تكون   ه الوكاية بالجلماء من   ل السوة.

 في تر مة المج  التاممي:  –رحمذ اه  –قال ابن كثير 
ويتتمدر بوسدبذ و ن اه رحد  األمدة ".. كان يدعي إو اف المظلو  من الظدال ، 

ا، كمدا قدال القاضدي البداقالوي: إن  ب  ، و دو مدع  لدك متلدبع بدالرفض ظدا ًرا وبامودً
م  ب   الكتر المحض، واعتقداد   الدرفض، وكد لك   دل دولتدذ ومدن  ماعدذ وو دره 

ياه.  ووااله قبح   اه وا 
ر الوابلسدي، فقدال وقد  حضدر بدين يديدذ ال ا دد الجابدد الدورع الواسدك التقدي  بدوبك

لذ المج  بلغوي عوك  وك قلد لو  ن مجي عةرة  س   لرميد الدرو  بتسدجة ورميدد 
 بس  ؟ –   التامميين  –الم ريين 

فقال الوابلسي: ما قلد   ا، فظن  وذ ر ع عن قولذ، فقدال لدذ كيدف قلدد؟ قدال 
يدرت  ديدن قلد يوبغي  ن ورميك  بتسجة ث  ورمي   بالجاةر، قال: ولد ؟ قدال: ألوكد  غ

 األمة، وقتلت  ال الحين، و متدت  وور اإلل ية، وادعيت  ما ليع لك . 
ا، فدمر ب ة اره فدي  ول يدو ، ثد  ضدر  فدي الثداوي بالسديام  ضدرًبا ةدديًدا مبرحدً

ف جل يسدلمذ و دو وفي اليو  الثالا، ف يء بي ود   –و و حي   -ث   مر بسلمذ 
ذ، فلمدا بلغدد تلقداء قلبدذ مجوتدذ بالسدكين يقر  القرآن، قال الي ود  فدمد توي رقدة عليد 

 

  و  حد  يمة   ل السوة األثباد و و من   ل وابلع. ( 1ر
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ليددذ يوسدد  بوددو الةدد يد مددن وددابلع إلدد   فمدداد. رحمددذ اه فكددان يقددال لددذ الةدد يد، وا 
 . (1راليو "

فما  كر  الثباد علد  الحد ، ومدا   مدل الجديا علد  السدوة والمدود علي دا ولدو 
حددذ  ن يسددلخ ال لددد عددن اللحدد ، ووحددن ال وج دد  ممددا فجددل  دد ا الرافضددي المبيددا قب

اه، فم رد  ن يكون اس  الوابلسي  بوبكر ف  ا كاف في إثارة حتيظة  د ا الرافضدي 
 . المبيا، ف و يكره  بوبكر ومن يح   با بكر

 تأمالت وعبر وتقريرات حول نهاية الدولة الفاطمية:
 لدددك لتسددددد  الإن مدددن سدددوة اه فدددي الملددد  دفدددع الوددداع بجضددد   بدددبجض، ولدددو 

 ل  الجالمين. األرض ولكن اه  و فضل ع
سوة وكسرا، ولكو    اروا كدمع ال ا   كددن لد  280فالدولة التاممية ملكد 

ة حددداًدا اسددمذ عبيددد ييغوددوا في ددا، وكددان  ول مددن ملددك مددو   الم ددد ، وكددان مددن سددلم
وكان ي وديًّا فدمل بالد المغر  وتسم  بجبد اه وادع   وذ ةدريف علدو  فداممي، 

 وقال عن وتسذ إوذ الم د ... 
وآمددر ملتدداي   الجاضددد بددن يوسددف بددن المستو ددر بددن الحدداك ، قددال عوددذ ابددن 
كثير: " كاود سيرتذ م مومة، وكان ةيجيًّا مبيثًا، لدو  مكودذ قتدل كدل مدن قددر عليدذ 

 من   ل السوة.." . 
 ولما توفي و ال ملك التامميين استبةر الواع واوةد الجماد الكات :

   تدددددددددددددوفي الجاضدددددددددددددد الددددددددددددددعي فمدددددددددددددا
   وغدددددددددا  ددددددددا اوقضدددددددد وع ددددددددر فرعوو

   قددددددد متيددددددد  مددددددرة الغددددددواة وقددددددد داخ
   و دددددددددار ةدددددددددمل ال دددددددددالخ ملتيمددددددددددا

 يتددددددددددددددتي  و بدعددددددددددددددة بم ددددددددددددددر فمددددددددددددددا  
 يوسددددددددددددت ا فددددددددددددي األمددددددددددددور متحكمدددددددددددددا  
 مددددددددددن الةددددددددددرك كددددددددددل مددددددددددا اضددددددددددمرما  
 ب دددددددددددددددا وعقدددددددددددددددد السدددددددددددددددداد موتظمددددددددددددددددا  
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د    لمدددددددا غددددددددا مةدددددددجر ةدددددددار بودددددددي الددددددد
   وبدددددددددداد داعدددددددددددي التوحيددددددددددد موتظدددددددددددرا
   وارتكدددددددددددع ال دددددددددددا لون فدددددددددددي ظلددددددددددد 
   وعددددددددددددددددداد بالمستضددددددددددددددددديء مجتليدددددددددددددددددا
    عيدددددددددد الدولددددددددة التددددددددي اضددددددددم دد 
   وا تددددد  عمددددددف اإلسددددددال  مددددددن  لددددددل

   فرحدددددددددا واستبةدددددددددرد  و دددددددددذ ال ددددددددددى
 

 عبددددددددددددداع حقدددددددددددددا والبامدددددددددددددل اكتتمدددددددددددددا  
 ومدددددددددددددددن دعددددددددددددددداة الةدددددددددددددددرك موتقمدددددددددددددددا  
 لمدددددددددددددددا  ضددددددددددددددداءد مودددددددددددددددابر الجلمدددددددددددددددا  
 بوددددددداء حددددددد  بجدددددددد مدددددددا كدددددددان مو ددددددددما  
 واوت ددددددددددر الدددددددددددين بجدددددددددددما ا تضددددددددددما  
 ال  وابتسدددددددددددددماوافتدددددددددددددر ثغدددددددددددددر اإلسددددددددددددد   
 (1رفليقددددددددددددددرع الكتددددددددددددددر سددددددددددددددوتذ ودددددددددددددددما  
 

"وقدددد كدددان التدددامميون  غوددد  الملتددداء و كثدددر   مددداال، وكددداووا مدددن  غوددد  الملتددداء 
و  بددر   و ظلم دد  و و ددع الملددوك سدديرة، و مبددث   سددريرة، ظ ددرد فددي دولددت   البدددع 
والموكددراد، وكثددر   ددل التسدداد، وقددل عوددد   ال ددالحون مددن الجلمدداء والجبدداد، وكثددر 

رض الةدددا  الو دددراوية والدر يدددة والحةيةدددية، وتغلددد  التدددروج علددد  سدددواحل الةدددا  بدددد
بدكملددذ، حتدد   مدد وا القدددع ووددابلع، وع لددون والغددور وبددالد غدد ة وعسددقالن وكددرك 
الةوبك ومبرية وباويداع و دور وعكدا و ديدا وبيدرود و دتد ومدرابلع و وماكيدة، 

بدالد آمدد والر دا ور ع و ميع ما والدي  لدك إلد  بدالد إيداع وسديع واسدتحو وا علد  
ا و ممددا ال يح ددي   إال اه، وسددبوا  الجددين... وبددالد ةددت ، وقتلددوا مددن المسددلمين ملقددً
 رار  المسلمين من الوساء والولدان ممدا ال يحدد وال يو دف وكدل  د ه الدبالد كاودد 
ال حابة قد فتحو ا، و ارد دار إسال ، و م وا من  موال المسلمين ما ال يحد وال 

 يو ف...
واوددتقض إبددرام    عدداد اه عدد  و ددل  –يجوددي التددامميين  –حددين  الددد  يددام   و 

 .  (2ر  ه البالد كل ا إل  المسلمين بحولذ وقوتذ و وده ورحمتذ"
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و كددد ا كدددل مددداين ال يؤسدددف علددد   الكدددذ، وال يحددد ن لتواتدددذ، بدددل  الكدددذ راحدددة 
 للجباد و والذ  مان للبالد. 

ي المجن في وس  التدامميين و و د  وقد  وف غير واحد من األيمة القدام  ف
ومددا كدداووا يوسددبون إلدد    دعيدداء ك بددة، ال يوتمددون إلدد  آل البيددد، وال بددددو   ددلة، وا 

 عبيد وكان اسمذ سجيًدا، وكان ي وديًّا حدادا بسلمية بالمغر . 
وقد  فرد  بو ةامة المؤرخ  اح  الروضتين كتاًبا سدماه "كةدف مدا كدان عليدذ 

ا سدددماه    والمكدددر والعبيدددد مدددن الكتدددر والكددد بودددو  كيدددد" وكتددد  اإلمدددا  البددداقالوي كتابدددً
، وممدا قالددذ البدداقالوي  "كةدف األسددرار و تدك األسددتار"، بددين فيدذ فضددايح   وقبددايح 

 .  (1رعو  : "   قو  يظ رون الرفض ويبموون الكتر المحض"
ومددا  حسددن مددا قالددذ بجددض الةددجراء يمدددخ بوددي  يددو  علدد  مددا فجلددوه مددن إ الددة 

 مي من م ر:الحك  التام
    بددددددددت  مدددددددن بلددددددد  دولدددددددة الكتدددددددر مدددددددن
    وادقدددة ةددديجة بامويدددة م دددوع يسدددرون
   كتددددددددددددددددددددددددددرا يظ ددددددددددددددددددددددددددرون تةدددددددددددددددددددددددددديجا

 

 بوي عبيد بم ر إن   ا  و التضدل  
 ومدددددددا فدددددددي ال دددددددالحين ل ددددددد    دددددددل  
 (2رليسدددددددتروا سدددددددابور عم ددددددد  ال  دددددددل  
 

ة، فللذ الحمد والموة  ن تحولد الديار الم رية من ديار الةيجة إل  ديدار السدو
و سددكن اه  ددالخ الدددين ور الددذ بمددا م دددوا للسددوة  علدد  در دداد ال وددة، وحتددظ اه 
م ددر مددن الددرفض المبيددا، و جل ددا م ددًدا للسددوة والحددديا، و  ال عو ددا كددل غمددة، 

 وقيض من ر ال ا لديوذ  عل  الر ال  مة. 
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 المبحث السادس
 خيانة القرامطة 

القراممة تدعي الوسبة إل  إسماعيل بن  جتر ال اد ، وكاود بدايدة ظ دور   
 .  (1ر د، في ع د المليتة الجباسي المجتضد  حمد بن الموف  ملحة278في عا  

وقددد ملددك القراممددة اإلحسدداء والبحددرين وعمددان وبددالد الةددا  وحدداولوا ملددك م ددر 
 ددد حيددا قضدد  علي ددا عبيددد اه بددن علددي 466ت   حتدد  سددوة فتةددلوا، واسددتمرد دولدد 

 .  (2رمحمد عبد القيسي بمساعدة ملك ةاه السل وقي
و مدد د القراممددة تودداوئ الدولددة الجباسددية وتحدداول التتددك ب ددا، وماضددد ضددد ا 
ا كثيددرة، تددارة وسددجد بالمياوددة، وتددارة  مددرى  حدداموا بالملتدداء الجباسدديين الدد ين  حروبددً

الضجف مبلًغا، حت  ل  تكن ل د  سدلمة فجليدة، وت در د القراممدة  كاووا قد بلغوا من
المكددي، وسددرقوا الح ددر األسددود مددن الكجبددة، و مدد وه إلدد  علدد   ةددرف البقدداع  الحددر  

وددذ فددي مالفددة الراضددي بدداه محمددد ابددن المقتدددر إبالد دد ، و ضددجتوا الملتدداء، حتدد  
  لدين اه  بي تمي  الجباسي استول  الرو  عل  عامة الثغور، وقدمد عساكر المج
 .  (3رالتاممي إل  م ر، واوقمجد الدعوة الجباسية من م ر والةا 

 
 ومن خيانات القرامطة: 

 بجددد للح ددا   ثودداء ر ددوع   مددن مكددة  ددد، مددن تجرضدد   294مددا فجلددوه فددي سددوة 
 داء المواسدددك فلقدددوا القافلدددة األولددد  فقددداتلو   قتدددااًل ةدددديًدا، فلمدددا ر ى القراممدددة ةددددة 
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"علًما بدن القضدداء علدد  القراممددة  (،71، 70  1ي : و اء دور الم وع راوظر عبد اه محمد الغر ( 2ر
الو ددديرية والدر يدددة وال تددد ال بجدددض  ددد ه األفكدددار مدددن الواحيدددة الجقايديدددة، فقدددد امتلمدددد بتدددر  بامويدددة ك

يران وال ود والقميف وو ران" .   مو ودة إل  اآلن في بجض بالد الةا  وا 
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فلسدوا  :مدا مجودا  حدد، فقدالوا : ل فيك  واي  السلمان؟ فقدالوا :في القتال، قال القافلة
 ك ، فاممدووا وساروا فلما ساروا،  وقجوا ب   وقتلو   عن آمر  . د وري

وتجقبددوا قوافددل الح دديج قافلددة قافلددة يجملددون فددي   السدديف، فقتلددو   عددن آمددر  ، 
ح يج من يب ل ل   األمان فجودما و مجوا القتل  كالتل، و رسلوا ملف التارين من ال

ر جددوا قتلددو   عددن آمددر  ، وكددان وسدداء القراممددة يمتددن بددين القتلدد  يجرضددن علددي   
فقيل إن عدد القتل  بل  في   ه الحادثة عةرين  لتا، و    ،الماء، فمن كلم ن قتلوذ

فدي كدل  لددك يغدورون اآلبددار، ويتسددون ماء دا بددال يف والتدرا  والح ددارة، وبلد  مددن 
 .(1ربوه من الح يج  لتي  لتي ديوارما و 

 خيانة أخرى للقرامطة:
 ددد سددار  بددو مددا ر الةدديجي القرممددي فددي عسددكر عظددي  ليلقدد  312وفددي سددوة 

الح يج في ر وع   من مكة، فدوقع بقافلة تقدمد مجظ  الح ا ، وكان في دا ملد  
يددة كثير مدن   دل بغدداد، فو دب  ، وات دل المبدر إلد  بداقي الح ديج، ولكدن دوومدا فا

ا، فددددوقجوا ب ددد  و مددد وا دواب ددد ، ومدددا  رادوا مدددن األمتجدددة  فقدددد بددداغت   القراممدددة  يضدددً
واألموال والوساء وال بيان، وقتلوا من قتلوا وترك الباقون في  ماكو   مو كين فماد 
ا وعمةددا مددن حددر الةددمع، واوقلبددد بغددداد وا تمددع حددر  الموكددوبين إلدد    كثددر    وعددً

ين القرممدددي ال دددغير  بدددو مدددا ر قتدددل المسدددلمين فدددي حدددر  المدمددد وين، و جلودددا يوددداد 
مريددد  مكدددة، والقرممدددي الكبيدددر ابدددن التدددراد قتدددل المسدددلمين ببغدددداد، وكاودددد  دددورة 
فظيجة ةويجة وكسر الجامة موابر ال وامع وسودوا المحاري  يو  ال مجة، و اء بدن 

يمدددا التدددراد الدددو ير الرافضدددي القرممدددي إلددد  المقتددددر المليتدددة الجباسدددي ليدمددد  ر يدددذ ف
يتجلذ، فاوبسم لسان المقتدر عل  ابن التراد، وقال لذ: الساعة تقدول لدي    ةديء 
و ددوع، ومددا  ددو الددر  ؟ بجددد  ن  ع عددد  ركددان الدولددة وعرضددت ا للدد وال بالميددل مددع 
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بجددادك ر ددالي إلدد  الرقددة و دد  سدديوف الدولددة،  كددل عدددو يظ ددر ومكاتبتددذ وم ادوتددذ وا 
  القرممدي غيدرك، لمدا ي مدع بيوكمدا مدن فمن يددفع اآلن؟ ومدن الد   سدل  الوداع إلد 

التةيع والرفض، ولما تو ذ المليتة المقتدر إل  الكوفة ليلقد  القراممدة قدا  المحسدن 
ابن الو ير ابن التراد الةيجي بقتل كل من كان محبوًسا عوده من الم ادرين ألوذ 

 .  (1ركان قد  م  مو    موااًل، ولما يو ل ا إل  المقتدر، فماف  ن يقروا عليذ
و ك ا ترى المياوة الرافضية المبيثة، مع ضيوف اه وح ا  بيتدذ الحدرا ، قتدل 

حدداا إمثدل  د ا مياودة اإليدراويين فدي و  ،وسل  وو د  واغت دا ، ت ويدع وتجمديا
 بجض التت يراد في الحر  المكي  ثواء  داء المواسك في عا .
وما عود    ن  رض  وما   ا إال ألن القو  ال يرون لمكة حرمة، وال لكجبت ا، وا 

 كربالء  فضل من  رض مكة والمة د الحسيوي  فضل من الكجبة. 
ليك بجض  قوال   من كتب   في   ا:  وا 

را   فدددي كتابدددذ التقدددذ والجقايدددد ص يسددديل آيدددات   الجظمددد  محمدددد الحسددديوي الةددد 
 الكويد:  –تو يع مكتبة  وان القدير  370

لسد دة علد  التربدة الحسديوية وا ،" يقال إن  رض كربالء  فضدل مدن  رض مكدة
  ل   ا  حيي؟ ف فضل من الس دة عل   رض الحر  

 فد ا  الةيرا  : وج .
و  ا  يًضا آيات   وعالمت   السيد الجباسي الحسيوي الكاةاوي يجوون في كتابدذ 

باسدددد : " فضدددديلة  ادار التقددددذ ، إيددددران عوواوددددً  59م رقدددد  360م ددددابيي ال وددددان ص 
فقدددال: و مدددا  فضدددلية كدددربالء علددد  سددداير البقددداع حتددد   ء علددد  سددداير البقددداع"،الكدددرب

الكجبدة فدال ةدك فددي  ن  رض كدربالء  قددع بقجدة فددي اإلسدال ، وقدد  عميدد حسدد  
الو ددوص الددواردة  كثددر ممددا  عميددد     رض  و بقجددة  مددرى مددن الم يددة والةددرف 

 

 ( بت ريف.  312  7اوظر المر ع الساب  ر( 1ر

This file was downloaded from QuranicThought.com



 (www.albainah.net) ....يانات الشيعة.... موقع البينةختاب ك

 59 

و رض اه الماضددددجة المتواضدددددجة و رض اه  ،فكاوددددد  رض اه المقدسددددة المباركدددددة
ء لدد  ت تمددع الفددي تربت ددا الةددتاء، فدد ن  دد ه الم ايددا و مثال ددا التددي ا تمجددد لكددربالتددي 

 .  (1رأل  بقجة من بقاع األرض حت  الكجبة 
كمدا  و د  يدرون الد ين يح دون البيدد الحدرا  ال حرمدة ل د  ألو د  يتضدلون  يدارة 

 قبر الحسين ويروو ا تجدل ح ة:
محمد الةيجي م دار السرور فتي كتا  كامل ال ياراد ألبي القاس   جتر ابن 

 عقد  بواًبا كاملة بم وص   ه المسدلة:  1997بيرود  –
 (: إن  يارة الحسين عليذ السال  تجدل عمرة. 63البا  ر
  (: إن  يارة الحسين عليذ السال  تجدل ح ة. 64البا  ر
 (: إن  يارة الحسين عليذ السال  تجدل ح ة وعمرة.65البا  ر
 . الحسين واأليمة تجدل  يارة قبر رسول اه  (: إن  يارة60البا  ر
 .  (2ر ار اه في عرةذ ن(: من  ار الحسين عليذ السال  كم59البا  ر

 جولة سريعة في التاريخ مع خيانات الشيعة القرامطة:
سدددوقل  سدددريًجا فدددي سددد الد التددداريخ مدددن كتدددابي البدايدددة والو ايدددة، والكامدددل فدددي 

اد القراممددة وعيدداث   بالتسدداد فددي األرض وتجقدد  التدداريخ، وةددير إةدداراد إلدد  مياودد 
 في المالفة الجباسية.  ة  ل السوة والمرو  عل  دولت   ممثل

ق ددد  بددو مددا ر القرممددي الب ددرة فو ددل ا لددياًل فددي  لددف  - ددد 311 –"وفي ددا 
وحددداربوا وسددبجماية ر دددل فوضدددع السددديف فددي   دددل الب دددرة و دددر  الودداع إلددد  الكدددأل 

ب   القراممدة وقتلدوا ملقًدا كثيدًرا، ومدرخ الوداع  وتسد   فدي القراممة عةرة  يا  فظتر 
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ا يحمددل مددن الب ددرة مددا يقدددر   المدداء فغددر   كثددر   و قددا   بددو مددا ر سددبجة عةددر يومددً
 .  (1رعليذ من المال واألمتجة والوساء وال بيان ث  او رف"

د دمدل  بدو مدا ر القرممدي الكوفدة.. فمدر  إليدذ والي دا  جتدر 312"وفي سدوة   د
ء الةيباوي فقاتلذ وا تمع لذ  مداد من  وا و واك، ولكن ظتر ب   القراممة، بن ورقا

وتبجددو   إلدد  بددا  الكوفددة فدداو    عسددكر المليتددة، و قددا   بددو مددا ر سددتة  يددا  يدددمل 
البلد و اًرا ث  يمر  فيبيد في عسدكره، وحمدل مو دا مدا قددر علد  حملدذ مدن األمدوال 

 .  (2روالثيا  وغير  لك"
مر  القراممة وحو الكوفة  يًضا وكاووا  لًتا وممسماية، وقيل    د315"وفي سوة  

ر ل   المليتة الجباسي  يًةا كثيًتا وحدو سدوة آالف سدوى كاووا  لتين وسبجماية، وسيَّ 
واسدددم واألوبدددار.. وكاودددد سددد ااًل وقتدددل في دددا مدددن فدددي الغلمدددان، ودارد بيدددو   وقدددايع 

 عسكر المليتة عدد كثير واو  موا.. 
مددن القراممددة فمددر  ودداع بدددموال   مددن بغددداد لمددا سددمجوا ال عددر و  ددا  الودداع 
 .  (3ربتو ذ القراممة إلي ا"

 د عاا  بو ما ر القرممي فدي األرض فسدادا، فددمل الرحبدة 316" وفي سوة 
ا، ومل  مودذ   دل قرقيسديا األمدان، فددمو   وبجدا سدرياه إلد  مدا وقتل من   ل ا ملقً 

حت   دار الوداع إ ا سدمجوا بد كره ي ربدون مدن ا حول ا من األعرا  فقتل مو   ملقً 
كدل  –مقدر القراممدة  –  إتاوة يحملوو دا إلد    در اسماع اسمذ، وفرض عل  الجر 

ا وفي سو ار ووواحي ا، عن كل ر ع ديوارين وعاا في وواحي المو ل فسادً   سوة
ومر  تلك الدديار وقتدل وسدل  وو د .. ولمدا ر ى الدو ير علدي بدن عيسد  مدا يتجلدذ 
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ممة في بالد اإلسال  وليع لذ دافع استجت  من الو ارة لضجف المليتة و يةدذ القرا
 .  (1روع ل وتسذ.."

 د مر  القراممة إل  مكة في يدو  الترويدة فقداتلوا الح ديج فدي 317" وفي سوة 
رحا  مكة وةجاب ا، وفي المس د الحرا  وفي  وف الكجبة وقتلوا مو   ملًقا كثيدًرا، 

لجوذ اه علد  بدا  الكجبدة والر دال ت درع حولدذ والسديوف  و لع  مير    بو ما ر
في المس د الحرا  في الة ر الحرا  في يو  التروية، ال    دو مدن تجمل في الواع 

 ةرف األيا .. وكان الح يج يترون مو   فيتجلقون بدسدتار الكجبدة، فدال ي دد   لدك 
اللجدين  بدو مددا ر عدو   ةدييا، بدل يقتلدون و د  متجلقدون ب ددا.. ولمدا قضد  القرممدي 

 مددره وفجددل مددا فجددل بددالح يج   مددر بددرد  بيددر  مدد   ب لقدداء القتلدد  في ددا و ددد  قبت ددا، 
و مددر بملددع الكجبددة وودد ع كسددوت ا عو ددا وةددقق ا بددين   ددحابذ.. ثدد   مددر ر دداًل مددن 
ر الددذ بدددن يقلددع الح ددر األسددود، ف دداء ر ددل فضددربذ بمثقددل كددان فددي يددده وقددال  يددن 

 رة من س يل؟المير األبابيل؟  ين الح ا
ثدد  قلددع الح ددر األسددود، و مدد وه حددين راحددوا مج دد  إلدد  بالد دد ، فمكددا عوددد   

وا إليذ را جون" ا د ف و339ثوتين وعةرين سوة، حت  ردوه في سوة   .(2ره وا 
ا عدددن  بجدددد  ددد ه ال ولدددة السدددريجة فدددي فتدددرة  مويدددة ال تت ددداو  السدددد سدددوواد بحثدددً

 مياواد الةيجة القراممة: 
فساد   في األرض في ديار المسلمين؟ ر يد كيف كاود   مياوت   وا 

  ر يد كيف كان  كر   يثير ال عر وال لع في قلو  الواع؟
 ر يدددد كيدددف كاودددد فجدددال   فدددي ح دددا  بيدددد اه الحدددرا .. فجدددااًل مدددا فجل دددا   دددل 
ال ا ليددة األولدد ، الدد ين كددان الر ددل مددو   إ ا ر ى قاتددل  بيددذ فددي الحددر  مددا ا تددرئ 
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ي غمددده، فضددداًل عددن  ن يقتددل مددا تجلدد  بدسددتار الكجبدددة وال  علدد   ن يسددل سدديتذ فدد 
 بالبيد. 

إو ا فجااًل ما تمكن من مثل دا  بر دة الو دراوي، ومدا قبلدد الحيواوداد األع ميدة 
 ن ترتكب دددا، فكلمدددا و  دددد وحدددو البيدددد المةدددرف لتوالدددذ بسدددوء  عرضدددد  –التيلدددة  –

وا إليذ را جون.  اوودد، ف و  ه وا 
ا يبدين لدك  ومن   ل  ن تجرف ممر مياوة الةيجة   كر لك حادثًا  لدال عظيمدً

 ن الةيجة ال ي ا دون الكتار بل وكايت   في   ل السوة، يقاتلوو   ويمالؤن علدي  ، 
 ويترت  عل    ا ا تراء  عداء الملة عل    ل اإلسال  ودياره  لك الحدا  و: 

علددد  المالفدددة "  وددذ فدددي وتددع الجدددا  الدد    فسدددد فيدددذ القراممددة وقددداموا بددالمرو  
ا حددددددا  ن  ددددداءد الدددددرو  إلددددد  315الجباسدددددية سدددددوة  ددددد، والددددد    كروددددداه آوتدددددً ديدددددار  د

المسدددلمين، ودملدددوا بلددددة يقدددال ل دددا سميسدددام وقددداتلوا   ل دددا وغومدددوا  ميدددع مدددا في دددا، 
 .  (1روضربوا بالواقوع في ال وامع  وقاد ال الة"

 ؟ ف ل  ؤالء القو  يت لون من قري   و بجيد ب ل بيد رسول اه 
إو دد  واه كتددار  وادقددة، تسددتروا باإلسددال  ورفجددوا دعايددة حدد  آل البيددد، وفجلددوا 

 باإلسال  والمسلمين ما فجلوا. 
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يقددال لددذ بويددذ، وكويتددذ  بددو ةدد اع،  (1رإلدد  ر ددل مددن الددديل والبوي يددون يوتسددبون 
كان لذ  والد ثالثة " بو الحسن علدي ولقد  عمداد الدولدة" و " بدو علدي الحسدن ولقد  

ولق  بمج  الدولة" وكدان الثالثدة قدواًدا فدي  ديا   حمد  بركن الدولة" و " بو الحسين
المالفددة الجباسددية   ابددن كددالي  دداح  إقلددي  الددديل  فددي  دد ا الوقددد عودددما مددر  علدد 

فاستول  عل  عدة  قالي  كد ب ان، و رَّ ان وةيرا .. وغير ا فجظ  ةددن بودي بويدذ 
حتدد   ددارد ل دد   مددور الددديل  ومددا وااله مددن األقددالي ، وكددان مليتددة الوقددد الراضددي 

محمدد بدن علدي بدن  علدي باه محمد بن المقتدر الجباسي لذ و ير ةيجي يسدم   بدو
ر إل الددة المليتددة الجباسددي والتمكددين لبوددي بويددذ المتةدديجين، مقلددة،  مدد  يممددم ويدددب

فدم  يكت  للبوي يين يممج   في بغداد دار المالفة، وي ف ل   الحال ال   عليذ 
المليتة من الضجف، حت  قد  مج  الدولة بن بويدذ إلد  بغدداد واسدتول  علي دا سدوة 

إووي   لد دولة بين   د، ويوم ا قال الو ير  بو علي محمد بن علي بن مقلة "334
الجباع و سلمت ا إل  الديل  ألوي كاتبد الديل  وقد إوتا   إل    ب ان، و ممجت   

 في سرير الملك ببغداد، ف وي ا تويد ثمرة  لك في حياتي" .. 
وو د  الدديل  دار المالفدة حتد   ،وكان لما ملك مجد  الدولدة بغدداد ملدع المليتدة

ا ل  يب  ةيء، و قا  التضل بدن المق تددر الجباسدي مليتدة، ولد  ي جدل لدذ  مدًرا وال و يدً
   لمجدد  الدولددة بددن  –وال ر يددا، وال مكوددذ مددن إقامددة و يددر، بددل  ددارد الددو ارة إليددذ 

يسددتو ر لوتسددذ وةددوع علدد  بوددي الجبدداع بدددو   غ ددبوا المالفددة و مدد و ا مددن  -بويددذ
قامددة دعددوة المجدد    لدددين اه مسددتحقي ا و راد مجدد  الدولددة إبمددال دعددوة بوددي الجبدداع وا 

 

الددديل : إقلددي   بلددي يقددع فددي ال وددو  الغربددي مددن بحددر ق وين،ويحددده فددي ةددمالذ  دديالن، وفددي ةددرقذ ( 1ر
مبرسدددتان، وفدددي غربدددذ   ربي دددان وفدددي  ووبدددذ   ددداد قددد وين: اوظدددر الكامدددل فدددي التددداريخ البدددن األثيدددر 
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التداممي.. وبجدا ووابددذ فتسدلموا الجددرا  ولد  يبدد  بيدد المليتددة مودذ ةدديء البتدة إال مددا 
 .  (1ر قمجذ مما ال يقو  ببجض حا تذ

 د  مر البوي يون ب غال  األسوا  في اليو  الجاةر من المحر ، 352وفي سوة  
الوسددداء  وعملدددوا البيدددع وو دددبوا القبدددا  فدددي األسدددوا ، وعلقدددد علي دددا المسدددوخ ومدددر 

موتةدددراد الةدددجور يلممدددن فدددي األسدددوا ، و قيمدددد الوايحدددة علددد  الحسدددين بدددن علدددّي، 
وتكددرر  لددك ميلددة حكدد  الديالمددة ببغددداد، والتددي اسددتمرد وحددو مايددة وثددالا سددوين، 

ا عودد ال جتريدة اإلماميدة االثود  عةدرية، ولد  ي كدن مو  بحد   ه التجلدة تقليدًدا ديويدً
وظ ددور   وكددون السددلمان مج دد ، وكدد لك ابتدددع  ددل السددوة موددع  لددك لكثددرة الةدديجة أل

مج  الدولة بن بويدذ االحتتدال بجيدد يقدال لدذ عيدد الغددير، فددمر فدي الجاةدر مدن    
الح دددة ب ظ دددار ال يودددة فدددي بغدددداد، و ن تتدددتي األسدددوا  بالليدددل كمدددا فدددي األعيددداد و ن 

فكدان ل الويران في  بدوا  األمدراء وعودد الةدرم.. جتضر  الدباباد والبوقاد و ن تة
 .  (2روقًتا ع يًبا مة وًدا، وبدعة ةويجة ظا رة وموكرة

وفدددي  ددد ه اآلوودددة التدددي كدددان يل دددو في دددا الةددديجة البوي يدددون ويلجبدددون ويضدددجتون 
رحمذ اه  –سلمان السُّوة كان الرو  يوت كون حر  الديار اإلسالمية، قال ابن كثير 

مياوداد البدوي يين و و يتحدا عن  حد ملوك الرو  في  د ا الج در الد   فةدد  –
فيذ، واسمذ وقتور، و جل ي ف الحال الم ر  ال   و دلد إليدذ الدديار اإلسدالمية 

 من ال لة والم اوة قال:
ا و ةدد   كتدر ا،  – ن وقتدور الرومدي  –"كان   ا الملجدون  مدن  غلدظ الملدوك قلبدً

سدتحو  فدي قتدااًل للمسدلمين فدي  ماودذ، اقدتاًل و  و قوا   بدًسا، و حدَّ   ةوكة، و كثدر  
 يامذ لجودذ اه علد  كثيدر مدن السدواحل، و كثر دا اوت ع دا مدن  يدد  المسدلمين قسدًرا، 
واسددتمرد فددي يددده ق ددًرا، و ضدديتد إلدد  مملكددة الددرو  قدددًرا، و لددك لتق ددير   ددل  لددك 
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ال مددان، وظ ددور البدعددة الةددويجة فددي  ، وكثددرة الج دديان مددن المدداص والجددا  مددو  ، 
ض والتةديع مدو  ، وق در   دل السدوة بيدو  ، فل د ا  ديدل وفةوا البدع فدي   وكثدرة الدرف

علي    عداء اإلسال  فاوت عوا ما بديدي   من البالد مع الموف الةديد، ووكد الجديا 
والترار من بالد إل  بالد فال يبيتون ليلة إل  في موف من قوارع األعداء، وموار  

 الةرور المترادفة، فاه المستجان.
دد 351 دد ا حلدد  فددي مددايتي  لددف مقاتددل بغتددة فددي سددوة  –وقتددور  –وقددد ورد   د

و ال في ا  ولة فتر من بين يديذ  احب ا سيف الدولة، فتتح ا اللجين عووة، وقتل 
 والوساء ما ال يجلمذ إال اه.." من   ل ا من الر ال

وبال  في اال ت اد في قتال اإلسال  و  لذ، و د في التةمير. فدالحك  ه الجلدي 
ال يدمل في بلد إال قتل المقاتلة وبقية الر ال وسبي  -لجوذ اه  -  كان الكبير، وقد 

الوسداء واألمتددال، و جدل  امج ددا ا دمباًل لميولددذ وكسدر موبر ددا، واسدتوكا مد وت ددا 
 بميلذ ور لذ ومبولذ..

قدددد  رسدددل ق ددديدة إلددد  المليتدددة الجباسدددي  – عودددي وقتدددور  –وكدددان  ددد ا اللجدددين 
بذ مما كان م لذ اه و  لدذ ومدت  علد  سدمجذ وقلبدذ المميع ه، وظم ا لذ بجض كتا

و جددل علدد  ب ددره غةدداوة و ددرفذ عددن اإلسددال  و  ددلذ، يتتمددر في ددا  دد ا اللجددين، 
ويتجددرض لسدد  اإلسددال  والمسددلمين، ويتوعددد في ددا   ددل حددو ة اإلسددال  بدوددذ سدديملك ا 

لددددين كل دددا حتددد  الحدددرمين الةدددريتين عمدددا قريددد  مدددن األعدددوا .. ويددد ع   ن يوت دددر 
مسدديي عليددذ السددال ، ويجددرض في ددا ب وددا  الرسددول عليددذ مددن ربددذ التحيددة واإلكددرا  ال

 .  (1رودوا  ال الة مدى األيا "
دد عملددد الرافضددة عدد اء الحسددين كمددا تقددد  فاقتتددل الددروافض 353" وفددي سددوة   د

و  ددل السددوة قتددااًل ةددديًدا واوت بددد األمددوال .. فددي وتددع الجددا   دداء ملددك الددرو  وقتددور 
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ودة والم ي دة وقتدل مدن   ل دا وحدو ممسدة عةدر  لتدا وعداا في دا إل  مرموع و   
 .  (1رالتساد"

ددد فدددي عاةدددر المحدددر  مو دددا عملدددد الةددد 354"وفدددي سدددوة  يجة مددددتم   وبددددعت    د
واقتتلددوا مددع   ددل  –كمددا تقددد   –ومر ددد الوسدداء وايحدداد سددافراد  وغلقددد األسددوا 

يا كثيدددف إلددد  السدددوة قتدددااًل ةدددديًدا .. وفدددي ةددد ر ر ددد  مو دددا  ددداء ملدددك الدددرو  ب ددد 
ا، واسددتا  بقيددت   مجددذ  سددارى وكدداووا  الم ي ددة فدمدد  ا قسددًرا وقتددل مددن   ل ددا ملقددً
وا إليذ را جون، ث   اء إلد  مرسدوع، فسددل  قريًبا من مايتي  لف إوسان، ف وا ه وا 
  ل دددا مودددذ األمدددان فددددمو   بدددال الء عو دددا واالوتقدددال مو دددا واتمددد  مسددد د ا األعظددد  

وبدر ووقدل قواديلدذ إلد  كودايع بلدده، وتو در بجدض   ل دا ا دمبال لميولدذ وحدر  الم
 .  (2رمجذ لجوذ اه.."

 ددد عملددد الددروافض بدددعت  ، وفددي المحددر  361" وفددي عاةددر المحددر  مددن سددوة 
ا مددن  –   وتددع الةدد ر  –مو ددا   غددارد الددرو  علدد  ال  يددرة وديددار بكددر فقتلددوا ملقددً

يغومدددون إلددد   ن و دددلوا   دددل الر دددا، و ددداروا فدددي الدددبالد كددد لك يقتلدددون ويدسدددرون و 
وال لدذ  ،و يبين فتجلوا  لك ول  يغوي عن تلك الوواحي متولي ا ةيًيا، وال دافع عدو  

فجود  لك   د    دل ال  يدرة إلد  بغدداد و رادوا  ن يددملوا علد  المليتدة المميدع  ،قوة
ه وغيدددره يستو ددددرووذ ويست دددرمووذ، فرثدددد  ل دددد    دددل بغددددداد، و ددداءوا مج دددد  إلدددد  

الةديجي الرافضدي  –يمكو    لك، وكان بمتيار بن مجد  الدولدة البدوي ي المليتة فل  
مةددغواًل بال دديد فدد  بد الرسددل إليددذ فبجددا الحا دد  يسددتوتر الودداع، فت  دد  ملدد   –

وة ةديدة بدين الدروافض و  دل السدوة، و حدر    دل من الجامة.. ولكن وقجد بيو   فت
 السوة دور الروافض في الكرخ وقالوا:
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و رسل بمتيار البدو ي إلد  المليتدة يملد  مودذ  مدوااًل يسدتجين  الةر كلذ موك ..
فبجددا إليددذ يقددول: لددو كددان المددرا  ي دديء إلددي لدددفجد موددذ مددا  ة و غدد ب ددا علدد   دد ا ال

ولكدددن  ن  –و لدددك  ن المليتدددة كدددان فدددي غايدددة الضدددجف  –يحتدددا  المسدددلمون إليدددذ 
ةدديء  ت ددرف موددذ فددي و ددوه لدديع بالمسددلمين إلي ددا ضددرورة، و مددا  وددا فلدديع عوددد 

 رسلذ إليك، فترددد الرسل بيو ما و غلظ بمتيار للمليتة في الكال  وت دده، فاحتا  
المليتة  ن يح ل ةيًيا فباع بجض ثيدا  بدودذ وةديًيا مدن  ثداا بيتدذ ووقدض بجدض 
سددقوف داره، وح ددل لددذ  ربجمايددة در دد  ف ددرف ا بمتيددار فددي م ددالي وتسددذ و بمددل 

   مددا فجددل بدذ ابددن بويددذ الرافضدي مددن  مدد ه تلدك الغدد وة، فدوق  الودداع للمليتددة، وسداء
 . (1رمال المليتة، وتركذ ال  اد، فال   اه اه ميًرا.."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( بت ريف يسير.  272، 271 11البداية والو اية ر( 1ر

This file was downloaded from QuranicThought.com



 (www.albainah.net) ....يانات الشيعة.... موقع البينةختاب ك

 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 (www.albainah.net) ....يانات الشيعة.... موقع البينةختاب ك

 72 

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثامن
 الوزير مؤيد الدين أبا طالب خيانات 

 محمد بن أحمد العلقمي الشيعي
 في دخول التتار بغداد 
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 المبحث الثامن
خيانات الوزير مؤيد الدين أبا طالب محمد بن أحمد العلقمي الشيعي في  

 دخول التتار بغداد 
  د:642في  حداا سوة  –قال ابن كثير رحمذ اه تجال  
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"وفي ا استو ر المليتة المستج   باه مؤيد الدين  با مال  محمد بن علي بن 
وعل    ل بغدداد الد   لد  يج د  المستج د  فدي  محمد الجلقمي المةيو  عل  وتسذ

و ارتددذ، ف وددذ لدد  يكددن و يددر  ددد  وال مرضددي المريقددة  ف وددذ  ددو الدد    عددان علدد  
يا  "  .(1رالمسلمين في قضية  والكو قبحذ اه وا 

د والتدي  داء في دا الموفدان التتدار  إلد  656وقال ابن كثير  يًضا في  حدداا   د
 بغداد دار المالفة الجباسية:

ست لد   ه السوة و وود التتار قد وا لدد بغدداد  دحبة األميدرين اللد ين علد  "ا
و دداءد إلددي    مددداد  دداح  المو ددل مقدمددة عسدداكر سددلمان التتددار  والكددو مددان 

ا علدد  وتسددذ مددن  يسدداعدوو   علدد  البغدداددة وميرتددذ و ددداياه وتحتددذ، وكددل  لددك موفددً
ار بدددار المالفددة يرةددقوو ا التتددار، وم دداوجة ل دد  قددبح   اه تجددال .. و حامددد التتدد 

 بالوبال من كل  او ..
وكددان قدددو   والكددو مددان ب وددوده كل ددا، وكدداووا وحددو مددايتي  لددف مقاتددل.. و ددو 
ةديد الحو  علد  المليتدة بسدب ..  ن  والكدو مدان لمدا كدان  ول بدرو ه مدن  مددان 
ا إلدد  الجددرا   ةددار الددو ير مؤيددد الدددين محمددد بددن الجلقمددي علدد  المليتددة بددد ن متو  ددً
ِوي ة ليكددون  لددك مددداراة لددذ عمددا يريددده مددن ق ددد بالد دد ، فمدد    ليبجددا إليددذ ب دددايا سدد 

المليتدة عددن  لددك دويددداره ال ددغير  يبددك، وقددالوا: إن الددو ير إومددا يريددد ب دد ا م دداوجة 
ملك التتار بما يبجثذ إليذ من األموال، و ةاروا بدن يبجدا بةديء يسدير فدرسدل ةديًيا 

مددان، و رسددل إلدد  المليتددة يملدد  موددذ دويددداره المدد كور  مددن ال دددايا فاحتقر ددا  والكددو
وال بداال بدذ حتد    ف قدومدذ وو دل بغدداد ب ودوده  ،وسليمان ةاه، فل  يبجث ما إليدذ

الكثيددددر الكددددافرة التددددا رة الظالمددددة الغاةددددمة، ممددددن ال يددددؤمن بدددداه وال بدددداليو  اآلمددددر، 
فدددي غايدددة الضدددجف فدحددداموا ببغدددداد مدددن واحيت دددا الغربيدددة والةدددرقية، و يدددوا بغدددداد 
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وو اية ال لة، ال يبلغون عةرة آالف فارع و   بقية ال يا، فكل د  كداووا قدد  درفوا 
قماعات   حت  استجم  كثير مو   في األسوا  و بدوا  المسدا د، و وةدد فدي   إعن 

الةجراء ق ايد يرثون ل   ويح وون عل  اإلسال  و  لدذ، و لدك كلدذ مدن آراء الدو ير 
، و لدك  ودذ لمدا كدان فدي السدوة الماضدية كدان بدين   دل السدوة ابن الجلقمي الرافضدي

والرافضة حر  عظيمة و بد في دا الكدرخ ومحلدة الرافضدة، حتد  و بدد دور قرابداد 
الددو ير، فاةددتد حوقددذ علدد   لددك، فكددان  دد ا ممددا   ا ددذ علدد   ن دبددر علدد  اإلسددال  

لد   د ه و  لذ ما وقع من األمر التظيع الد   لد  يدؤرخ  بةدع مودذ مود  بويدد بغد  داد وا 
فمدددر  بد لدددذ  –   ابدددن الجلقمدددي  –األوقدداد، ول ددد ا كدددان  ول مدددن بدددر  إلددد  التتدددار 

و  حابذ ومدمذ وحةمذ، فا تمع بذ السلمان  والكو مان لجوذ اه، ث  عاد فدةار 
عل  المليتة بالمرو  إليذ والمثدول بدين يديدذ لتقدع الم دالحة علد   ن يكدون و دف 

يتدة، فاحتدا  المليتدة إلد   ن مدر  فدي سدبجماية راكد  مرا  الجرا  ل   وو دتذ للمل
مددن القضدداة والتق دداء وال ددوفية ورؤوع األمددراء والدولددة واألعيددان، فلمددا اقتربددوا مددن 
ا، فملدددص  موددد ل السدددلمان  والكدددو مدددان ح بدددوا عدددن المليتدددة إال سدددبجة عةدددر وتسدددً

آمددر  ،  وقتلددوا عددن ،المليتددة ب ددؤالء المدد كورين، و ودد ل البدداقون عددن مددراكب   وو بددد 
و حضر المليتة بين يد   والكو فسدلذ عن  ةدياء كثيدرة، فيقدال إودذ اضدمر  كدال  
المليتة من  و ما ر ى من اإل اوة وال برود، ث  عاد إل  بغداد في  حبتذ مو ة 

والدددو ير ابدددن الجلقمدددي وغير مدددا، والمليتدددة تحدددد الحومدددة  (1رو دددير الددددين الموسدددي
يًيا كثيدددًرا مدددن الددد    والحلدددي والم دددا  والم دددادرة، فدحضدددر مدددن دار المالفدددة ةددد 

وال ددددوا ر واألةددددياء الوتسددددية، وقددددد  ةددددار  وليددددك المددددأل مددددن الرافضددددة وغيددددر   مددددن 
الموددافقين علدد   والكددو  ن ال ي ددالي المليتددة، وقددال الددو ير متدد  وقددع ال ددلي علدد  
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ا  و عدامين ثد  يجدود األمدر إلد  مدا كدان عليدذ قبدل  الموا تة ال يسدتمر  د ا إال عامدً
 وحسووا لذ قتل المليتة.  لك،

فلما عاد المليتدة إلد  السدلمان  والكدو  مدر بقتلدذ، ويقدال: إن الد    ةدار بقتلدذ 
بن الجلقمي والمدول  و دير الددين الموسدي، وكدان الو دير عودد  والكدو االو ير  و 

ي قددالع األلمددود واوت ع ددا مددن  يددد  اإلسددماعيلية، قددد است ددحبذ فددي مدمتددذ لمددا فددت
ا لةدددمع الةدددموع وألبيدددذ قبلدددذ عدددالء الددددين بدددن  دددالل الددددين، وكدددان الو دددير و يدددرً 

واوتم   والكو الو ير ليكون في مدمتذ كالو ير المةير، فلما قد   والكدو وت يد  
ا و دو فدي  والد  لديال يقدع علد   نمن قتل المليتة  و  عليدذ الدو ير  لدك، فقتلدوه رفسدً

ث  من كدان مجدذ مدن سدادا د الجلمداء والقضداة األرض ةيء من دمذ.. فباؤا ب ثمذ وا 
 ميع واألكابر والرؤساء واألمراء و ولي الحل والجقد ببالده.. ومالوا عل  البلد فقتلوا 

مددن قدددروا عليددذ مددن الر ددال والوسدداء والولدددان والمةددايخ، والك ددول والةددبان، ودمددل 
ا ال  كثيددر مددن الودداع فددي اآلبددار و مدداكن الحةددوا، وقوددي الوسددخ وكموددوا كدد لك  يامددً

ان ال ماعة من الواع ي تمجون إل  الماوداد ويغلقدون علدي   األبدوا  يظ رون، وك
مدددا بالودددار، ثددد  يددددملون علدددي   في ربدددون إلددد   عدددالي  فتتتح دددا التتدددار إمدددا بالكسدددر وا 
األمكوددة فيقتلددوو   باألسددمحة حتدد  ت ددر  الميا يدد  مددن الدددماء فددي األ قددة.. وكدد لك 

  دددل ال مدددة مدددن الي دددود  فدددي المسدددا د وال وامدددع والدددربم، ولددد  يدددوج مدددو    حدددد سدددوى
لددد  دار الدددو ير ابدددن الجلقمدددي الرافضدددي ومايتدددة مدددن  والو دددارى ومدددن الت دددد إلدددي   وا 
الت ار  م وا ل    ماًوا ب لوا عليذ  موااًل   يلة حت  سلموا وسلمد  مدوال  ، وعدادد 
بغددداد بجدددما كاوددد آوددع المدددن كل ددا كدو ددا مددرا  لدديع في ددا إال القليددل مددن الودداع، 

و وع و لة وقلدة، وكدان الدو ير ابدن الجلقمدي قبدل  د ه الحادثدة ي ت دد و   في موف 
سددقام اسددم   مددن الددديوان، فكاوددد الجسدداكر فددي آمددر  يددا   فددي  ددرف ال يددوا، وا 
ا مددن مايددة  لددف مقاتددل مددو   مددن األمددراء مددن  ددو كددالملوك األكددابر  المستو ددر قريبددً

رة آالف، ثد  كاتد  واألكاسر، فل  ي ل ي ت دد فدي تقلديل   إلد   ن لد  يبقد  سدوى عةد 
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التتار وممج د  فدي الدبالد وسد ل علدي    لدك وحكد  ل د  حقيقدة الحدال، وكةدف ل د  
ا مودددذ  ن ي يدددل السدددوة بالكليدددة، و ن يظ دددر البدعدددة  ضددجف الر دددال، و لدددك كلدددذ ممجدددً

المتتدين واه غالد  علد  و الرافضة، و ن يقي  مليتة من التامميين، و ن يبيد الجلماء 
 .  (1ر مره"

 ير ابن الجلقمي الرافضدي المداين ةدديد الحود  علد  الجلمداء مدن   دل وكان الو 
محدي الددين     في  لك الوقدد الةديخالسوة، حت   وذ كان يتةت  بقتل  ، ومن  بر  

يوسف بن الةيخ  بدي التدر  بدن ال دو   و دو و والده الثالثدة "عبدد اه وعبدد الدرحمن 
الر دل يسدتدعي بدذ مدن دار المالفدة  كدانو وعبد الكري " و كابر الدولدة واحدًدا واحدًدا، 

في    بذ إل  مقبرة الغالل فيد بي كمدا تد بي الةداة، ويؤسدر مدن يمتدارون مدن بواتدذ 
و واريدددذ، وقتدددل ةددديخ الةددديوخ مدددؤد  المليتدددة  ددددر الددددين علدددي بدددن الويدددار، وقتدددل 
الممباء واأليمة وحملة القرآن وتجملدد المسدا د وال ماعداد وال مجداد مددة ةد ور 

بدددن الجلقمدددي قبحدددذ اه ولجودددذ  ن يجمدددل المسدددا د والمددددارع اراد الدددو ير ببغدددداد، و 
ببغداد ويستمر بالمةا د ومحدال الدرفض، و ن يبودي للرافضدة مدرسدة  ايلدة يوةدرون 

 .(2رم   ب ا وعلي ال  علم   وع  
 تقديرات ضحايا هذه الخيانة الشيعية:

ل ببغددداد مددن قددال ابددن كثيددر رحمددذ اه: " وقددد امتلددف الودداع فددي كميددة مددن قتدد 
المسلمين في   ه الواقجة، فقيل ثماوماية  لف وقيل  لف  لدف وثماومايدة  لدف، وقيدل 

وا إليذ را جون"  .  (3ربلغد القتل   لتي  لف وتع، ف وا ه وا 
"القتلدد  فددي المرقدداد كدو ددا الددتالل، وقددد سددقم علددي   الممددر فتغيددرد  ددور   

ببذ الوبددداء الةدددديد حتددد  تجددددى و وتودددد مدددن  ددديت   البلدددد، وتغيدددر ال دددواء فح دددل بسددد 
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وسرى فدي ال دواء إلد  بدالد الةدا ، فمداد ملد  كثيدر مدن تغيدر ال دو، وفسداد الدريي، 
ودددا إليدددذ  فدددا تمع علددد  الوددداع الغدددالء والوبددداء والتوددداء والمجدددن والمددداعون، ف ودددا ه وا 

 .  (1ررا جون"
 بجد عرض تتا يل   ه المياوة الرافضية  ح   ن  قرر  مرين:

تميع  ن وقددول إال  ن حددال المليتددة الجباسددي فددي  لددك الوقددد كددان األول: ال وسدد 
فددي غايددة السددوء، وفسدداد الددر   والتدددبير، قددال ابددن كثيددر رحمددذ اه : "ولدد  تكددن  يددد  
بوددي الجبدداع حاكمددة علدد   ميددع الددبالد، وكمددا كاوددد بوددو  ميددة قددا رة ل ميددع الددبالد 

مع المليتدة إال  ل  يب  ي الجباع.. دول حت واألقمار واألم ار، ف وذ مر  عن بو
وبجدددض بدددالد الجدددرا ، و لدددك لضدددجف مالفدددت   واةدددتغال   بالةددد واد و مدددع بغدددداد 

 .(2راألموال في  كثر األوقاد"
الثدداوي: الج دد  كددل الج دد  مددن  مددر  دد ا الددو ير الرافضددي كيددف فجددل مددا فجددل 
بدددرغ  تسدددامي المليتدددة السدددوي الجباسدددي مدددن اسدددتو اره لدددذ فدددي حدددين  ن الةددديجة متددد  

ل   دولة ف و   ال يمكوون   دل السدوة مدن الو دول إلد     موا د  قياديدة  ارد 
و دد ا  مددر مضددمرد حتدد  اآلن عوددد    فتددي إيددران المجا ددرة يحكددي األسددتا  وا ددر 
الدين ال اةمي في بيدان موقدف   دل السدوة فدي إيدران، و دو يبدين األمدور التدي يمودع 

ومودع مبدع كتدب  ، واإلفتداء  مو ا السدوة  وداك مثدل بوداء المسدا د فدي المددن الكبيدرة،
 ل   بم  ب  .

قال: "و  ل السوة ممووعون مدن الجمدل فدي اإلداراد الحكوميدة حيدا ال يوظدف 
مو   ولو من حملة ة اداد الدكتوراه، ال بالوظايف الم مة وال غير الم مة، وا يك 
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 يدر عن القلة القليلة الباقية من الوظا  السداب  فدي اإلداراد الحكوميدة و لدك بجدد تم
 .  (1رواسع بجد الثورة"
 الدافع في خيانة ابن العلقمي: لكالم حو

 د: " وفي دا كاودد فتودة عظيمدة ببغدداد 655قال ابن كثير رحمذ اه في  حداا 
بين الرافضة و  ل السوة، فو بد الكرخ ودور الرافضة حت  دور قراباد الدو ير ابدن 

 . (2رتتار"الجلقمي وكان  لك من  قوى األسبا  في مماألتذ لل
وقد يكون   ا بجض الدافع، ولكن الحقيقي لمياوة   ا الرافضي المبيا  و ما 
يكوذ من عقايد، وقد بيوا في البداية  و   ال يرون إقامة ال  اد إال بحضور الم دد  
"و دددو إمدددام   الثددداوي عةدددر" رو  الكليودددي  ددداح  الكدددافي عدددن  بدددي عبدددد اه عليدددذ 

 السال  قال: 
بدل قيدا  القداي  ف داحب ا مداغود يجبدد مدن دون اه عد  و دل" "كل راية ترفدع ق

 و كر   ه الرواية  يًضا ةيم   الحر الجاملي في وسايل الةيجة.
وفي ال حيتة الس ادية الكاملة: "عن  بي عبد اه عليدذ السدال  قدال: مدا مدر  

ا دملتذ وال يمر  موا   ل البيد إل  قيا  قايموا  حد ليدفع ظلًما  و يدوجا حقًدا إال 
 البلية، وكان قيامذ  يادة في مكرو وا وةبجتوا".

   الودور  المبرسدي فددي مسدتدرك الوسدايل: " عددن  بدي  درف عليددذ ثوروى محدد 
السددال  قددال: مثددل مددن مددر  موددا   ددل البيددد قبددل قيددا  القدداي  عليددذ السددال  مثددل فددرخ 

 . (3رمار ووقع من وكره فتالعبد بذ ال بيان"
يجلوددوا ال  دداد ضددد التتددار  و غيددر   و دد  يروووددا  ف ددل كددان ير دد  مددن  ددؤالء  ن

 كتاًرا، وم دي   ل  يمر ؟
 

 ( بدون مبجة. 11ة في إيران رص   وا ر الدين ال اةمي: موقف   ل السو ( 1ر
 (.  196 13البداية والو اية ر( 2ر
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 المبحث التاسع
 خيانة الشيعة عند دخول التتار
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 هـ(658إلى بالد الشام )
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 المبحث التاسع
 هـ(658ر إلى بالد الشام )خيانة الشيعة عند دخول التتا

د  دحبذ ملك د   والكدو مدان و داو ا 658 اء التتار إل  بالد الةا  فدي عدا    د
التددراد علدد   سددور عملو ددا، وو ددلوا إلدد  حلدد  فددي ثدداوي  ددتر مددن  دد ه السددوة، 
ا ال  فحا ددرو ا سددبجة  يددا  ثدد  افتتحو ددا باألمددان ثدد  غدددروا بد ل ددا، وقتلددوا مددو   ملقددً

ل، وو بدددوا األمدددوال، وسدددبوا الوسددداء واألمتدددال، و دددرى علدددي   يجلم ددد  إال اه عددد  و ددد 
 قريًبا مما  رى عل    ل بغداد.

ولمددا سددقمد حلدد   رسددل  دداح  حمدداة بمتاتيح ددا إلدد   والكددو مددان فاسددتوا  
علي ا ر ل يقال لذ مسروةاه، فمر   سوار ا كمديوة حل ، ث   رسدل  والكدو قايدده 
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جة وال مدافجة واستوا  علي ا ر دال مدو   كتبغا إل  دمة  فدم و ا سريًجا بال م او
ا لددددين الو دددارى، فدددا تمع بدددذ قسوسددد   و سددداقتت    يقددال لدددذ إيدددل سددديان وكدددان مجظمدددً
فجظم دد   دددًّا و ار كوايسدد   ف ددارد ل دد  دولددة و ددولة بسددببذ، و  دد  مايتددة مددن 
الو ددارى إلدد   والكددو و مدد وا مج دد   دددايا وتحددف، وقدددموا مددن عوددده ومج دد  فرمددان 

 دلي  مو دو  يحملوودذ علد  رؤوع تذ فدملوا من با  توما ومج د   مان من   
الودداع و دد  يوددادون بةددجار  ، ويقولددون ظ ددر الدددين ال ددحيي ديددن المسدديي ويدد مون 

ا، ف ودا دين اإلسال  و  لذ، ومج    واوي ممدر ال يمدرون بمسد د إال رةدوا عودده ممدرً 
وا إليذ را جون  . (1ره وا 

 ودا  ن  والكدو لمدا  تد  تددمير دمةد  وبدالد  –ومما يدل علد  مياودة الدروافض 
الةدددا   رسدددل تقليدددًدا بواليدددة القضددداء علددد   ميدددع المدددداين الةدددا  وال  يدددرة والمو دددل 
وماردين واألكراد للقاضدي كمدال الددين عمدر بدن بددر التتليسدي الةديجي، ويددل علد  

ادة ت مر الةيجة  يًضا  وذ لما ظتر المسلمون عل  التتار في واقجة عين  دالود بقيد 
الملدك المظتددر قمد  عددّول   ددل الةدا  علدد  االوتقدا  مددن المووددة مدن الو ددارى الدد ين 
اسددتغلوا التر ددة وفجلددوا مددا فجلددوا ومددن الةدديجة الدد ين مدداليوا التتددار و دداوجو   علدد  
 مددوال المسددلمين وقتددل الجامددة وةدديم   التمددر محمددد بددن يوسددف بددن محمددد الكو ددي، 

 قال عوذ ابن كثير رحمذ اه:
رافضيًّا كان م اوًجا للتتار عل   موال المسلمين، وكان مبيا الموية، " ةيًما  

مةرقًيا ممالًيا ل   عل   موال المسلمين قبحذ اه، وقتلوا  ماعة مثلذ من الموافقين، 
 . (2رفقمع دابر القو  ال ين ظلموا والحمد ه ر  الجالمين"

غدداة ظددالمين فددي ومددن مريددف مددا يدد كر ويدددلل علدد   ن   ددل السددوة لدد  يكووددوا ب
االوتقدا  مدن الو ددارى والةديجة بجدد ظتددر   بالتتدار بحمدد اه،  ن مايتددة مدو    مددد 
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 ن تجاقددد  الي دددود، فقيدددل ل ددد   ودددذ لددد  يكدددن مدددو   مدددن المغيدددان كمدددا كدددان مدددن عبددددة 
 . (1رال لبان

ا  ن عددداقبوا قومدددً فددداه  كبدددر علددد  السدددوة و  ل دددا، ال مياودددة وال ظلددد  وال تجدددد ، وا 
ن اعتدوا عل  قو  فبمثل ما اعت د  بذ علي  .فبمثل ما عوق  بوا بذ، وا 

وسددبحان اه الدد    جددل ال دد اء مددن  ددوع الجمددل، فدد ن  ددؤالء المووددة كددان اه 
تجال  يوتق  مدو   بديدد  مدن مداووا مدن   ل د  ومدالؤ   حتد   ن ابدن كثيدر يد كر  ن 

ربددداوي،  والكددو ملددك التتدددار استحضددر الدد ين الحدددافظي و ددو سددليمان بدددن عددامر الجق
تتار مع  والكو دمة  وقال لذ: ثبد عود  مياوتك، وقد كان   ا المغتر لما قد  ال

علددد  المسدددلمين وآ ا ددد  ودل علددد  عدددورات  ، فسدددلمذ اه عليدددذ بددددوواع  وغير دددا مددداأل
 . (2رالجقوباد، ومن  عان ظالًما سلمذ عليذ

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث العاشر
 هـ657خيانة الشيعة في بالد حلب 
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 المبحث العاشر
 هـ 657خيانة الشيعة في بالد حلب 

لمدا دمدل التتدار حلد  وقتلدوا مو دا ملقدًدا كثيدًرا، وسدلبوا وو بدوا وسدبوا كتد  الملددك 
لد  الملدك المظتدر قمد   الوا ر  اح  حل  إلد  الملدك المغيدا  داح  الكدرك وا 

ارد، وعظددد  مدددوف فدددي م دددر يملددد  مو مدددا و ددددة وكاودددد وتسدددذ قدددد ضدددجتد ومددد 
الجساكر من  والكو، وظ درد الةديجة بتيار دا االو  امدي، فقدال األميدر الةديجي  يدن 
الدين الحافظي يجظ  ةددن  والكدو، ويةدير بجدد  القتدال وو دو  الددمول فدي ماعدة 

ربذ وسددبذ وقددال:  وددت  دار  وضدد  والكددو، ف دداخ بددذ األميددر ركددن الدددين بيبددرع البودقدد 
 .(1رسب   الك المسلمين

 
 

م ل وددة التدددليف والتر مددة والوةددر  (419 1 حمددد بددن علددي المقريدد    السددلوك لمجرفددة دولددة الملددوك ر( 1ر
 بت ريف.  –  تحقي  محمد م مت   يادة 1957المبجة الثاوية 
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 المبحث الحادي عشر
 خيانات نصير الدين الطوسي
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 المبحث الحادي عشر
 خيانات نصير الدين الطوسي 

و دددير الددددين الموسدددي  ددد ا كدددان مجا دددًرا للدددو ير ابدددن الجلقمدددي، وكدددان ةددديجيًّا 
واتذ  فكاود ما بين إعاوة عل  قتل   ل السوة و مد  يًّا مبيثًا مثلذ، تجددد ميارافض

  موال   والقضاء عل  تراث   التكر .
 مددا مياوتددذ فددي اإلعاوددة علدد  قتددل   ددل السددوة فثابددد مسددتتيض، قددال ابددن كثيددر 

 رحمذ اه:
"الموا ا و ير الدين الموسي و ر أل حا  قالع األلمود من اإلسدماعيلية، 

 . (1رواقجة بغداد"ث  و ر ل والكو، وكان مجذ في 
وقال في موضوع آمر: "كان الو دير و يدًرا لةدمع الةدموع وألبيدذ قبلدذ عدالء 
الدددين بددن  ددالل الدددين، وكدداووا يوسددبون إلدد  ودد ار بددن المستو ددر الجبيددد ، واوتمدد  
 والكو الو ير ليكون في مدمتذ كالو ير المةير، فلما قد   والكو وت ي  مدن قتدل 

ددد 656اد    فدددي واقجدددة بغدددد  –المليتدددة   لدددك  –الموسدددي  – دددون عليدددذ الدددو ير  - د
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فقتلوه رفسدا، و دو فدي  والد  لديال يقدع علد  األرض ةديء مدن دمدذ و ةدار الموسدي 
مددن سدداداد الجلمدداء والقضدداة واألكددابر والرؤسدداء و ولددي الحددل  –بقتددل  ماعددة كبيددرة 

 . (1رمع المليتة فباء ب ثام  " –والجقد 
الموسدددي مدددن المياودددة، ويترحمدددون عليدددذ والةددديجة المالعدددين يمتددددحون مدددا فجلدددذ 

 ويرووذ و ًرا حقيقيًّا لالسال ، فمثاًل: 
يقددول عالمددت   محمددد بدداقر الموسدد  فددي روضدداد ال ودداد فددي تر مددة الموسددي 

(: "  و المحق  المدتكل  الحكدي  المت بدر ال ليدل.. ومدن  ملدة  مدره 301، 300 1ر
محتةدد  فددي محروسددة إيددران المةدد ور المجددروف الموقددول حكايددة اسددتي اره للسددلمان ال

 والكددو مددان بددن تددولي  وكيدد  مددان مددن عظمدداء سددالمين التتاريددة، و تددراك المغددول 
فدددي موكددد  السدددلمان مؤيدددد مدددع كمدددال االسدددتجداد إلددد  دار السدددال  بغدددداد   ذوم ييددد 

ممددداد دايدددرة  إلرةددداد الجبددداد وا  دددالخ الدددبالد، وقمدددع دابدددر سلسدددلة البغدددي والتسددداد، وا 
يقدداع القتددل الجددا  فددي  تبدداع  وليددك ال دور واإللبدداع ب بددداد دا يددرة ملددك بوددي الجبدداع، وا 

المغاة إلد   ن سدال مدن دمداي   األقد ار كدمثدال األو دار فاو دار ب دا فدي مداء د لدة، 
 . (2رومو ا إل  وار   و  دار البوار، ومحل األةقياء واألةرار"
 فيا سبحان اه! المياوة إرةاد للجباد وا  الخ للبالد!!

 فيما قالذ في مثل  ؤالء المووة المتسدين: –و ل  ع  –و د  ربوا 
   ِلح ون ن  م  د  ا و حد  ِض قد ال وا  ِإوَّمد  د وا  فدِي األ ر    ال ِإوَّ د     دد     *و اِ   ا ِقيدل  ل  د    ال  ت ت سدِ

ون   ل دِكن الَّ ي ة ج ر   (. 12: 11رالبقرة:   ال م ت ِسد ون  و 
بددارك مياوتددذ  دد ه واعتبر ددا و ددًرا وقددد امتدددخ المميوددي و ددر الدددين الموسددي و 
 حقيقيًّا لالسال ، قال في كتابذ الحكومة اإلسالمية:
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"..وا  ا كاوددد ظددروف التقيددة تلدد    حددًدا موددا بالدددمول فددي ركدد  السددالمين ف وددا 
ذ لدد ي دد  االمتودداع عددن  لددك حتدد  لددو  دى االمتودداع إلدد  قتلددذ إال  ن يكددون فددي دمو 

ثل دمول علي بن يقمين، وو ير الدين الةكلي و ر حقيقي لالسال  والمسلمين م
 . (1رالموسي رحم ما اه"

ويقول  يًضا عوذ: " ويةجر الواع بالمسارة  يًضا بتقدان الموا ة و ير الددين 
 . (2رالموسي و مثالذ ممن قدموا مدماد  ليلة لالسال "

توددتكع المددوا ين ت ددبي مياوددة اإلسددال  والمسددلمين مدددماد  ليلددة و كد ا عودددما 
   والمسلمين!!.لالسال

  ال لجوة اه عل  من ل  يقيموا الو ن بالقسم و مسروا المي ان.
وتجدد مياوة الموسي المياوة في القتل إل  ووع ممير مدن المياودة إودذ مياودة 

 األمة اإلسالمية في حضارت ا، في تراث ا وفكر ا وثقافت ا.
ا علد   الكدال  والتلسدتة ف ن الموسي وظًرا ألودذ كدان لدذ مجرفدة بدالجلو  وم و دً

والمومدددد .. فمددددن  ن تو يددددذ  دددد ه الضددددربة القا ددددمة لألمددددة اإلسددددالمية فددددي تراث ددددا 
تالف دا وسددرقت ا واسدتبقاء التالسددتة  الحضدار  والتكددر  فسدج  فددي إ دالك المؤلتدداد وا 

 والمو مين.
 قال ابن كثير رحمذ اه:

اغدة عمل الموا ة و ير الدين الموسي الر د بمديوة مر  (3ر د657"وفي سوة 
ووقدددل إلي دددا ةددديًيا كثيدددًرا مدددن كتددد  األوقددداف التدددي كاودددد ببغدددداد، وعمدددل داًرا للحكمدددة 

 . (4رورت  في ا التالستة، ورت  لكل واحد في اليو  والليلة ثالثة درا  "
 

 ( م الرابجة142المميوي : الحكومة اإلسالمية رص( 1ر

   (.128الساب : رص(2ر

    بجد دمول التتار بغداد، و  بي   ا الكل  مت رًفا في البالد. (3ر
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 وقال ابن القي  رحمذ اه:
"ولمددا اوت ددد الووبددة إلدد  و ددير الةددرك والكتددر الملحددد، و يددر المالحدددة الو ددير 

و  ددل ديودذ، فجرضدد    – والكددو ةدتا وتسددذ مدن  تبداع الرسددول الكدري  الموسدي و يدر 
علدد  السدديف، حتدد  ةددتا إمواوددذ مددن المالحدددة، واةددتت   ددو فقتددل المليتددة والقضدداة 
والتق اء والمحدثين، واستبق  التالستة والمو مين والمبايجيين والسحرة، ووقل  وقداف 

يدداءه، وو ددر فددي كتبددذ قددد  المدددارع والمسددا د والددربم إلددي  ، و جل دد  ما ددتذ و ول
وكدددار  دددتاد الدددر   دددل  اللدددذ مدددن علمدددذ وقدرتدددذ وحياتدددذ  الجدددال  وبمدددالن المجددداد وا 

لبتدذ،  وسمجذ وب ره، و وذ ال دامل الجدال  وال مار دذ، ولديع فدو  الجدرا إلدذ يجبدد 
واتمدد  للمالحدددة مدددارع، ورا   جددل إةدداراد إمددا  الملحدددين ابددن سدديوا مكددان القددرآن، 

ك، فقال  ي قرآن المواص، و اك قرآن الجوا ، ورا  تغيير ال دالة فل  يقدر عل   ل
و جل ا  التين فل  يدت  لدذ األمدر وتجلد  السدحر فدي آمدر األمدر، فكدان سداحًرا يجبدد 
األ وا ، و ارع محمد الة رستاوي ابن سيوا في كتابذ سماه الم ارعة  بمدل فيدذ 

وكار المجداد وو تد ي علد  الدر  تجدا ل  وقدرتدذ وملقدذ للجدال ، فقدا  لدذ قولذ بقد  الجال  وا 
و ددير اإللحدداد وقجددد، ووقضددذ بكتددا  سددماه م ددارعة الم ددارعة.. وبال ملددة فكددان 
 دد ا الملحددد  ددو و تباعددذ مددن الملحدددين الكددافرين بدداه وماليكتددذ وكتبددذ ورسددلذ واليددو  

 .  (1راآلمر"
 وقال الةيخ مح  الدين الممي :

لستاخ  والكو، و ةرف مجدذ علد  " الو ير الموسي .  اء في مليجة موك  ا
إباحة ال بي الجا  فدي رقدا  المسدلمين والمسدلماد،  متدااًل وةديوًما، ورضدي بتغريد  
ا وليدالي مدن  كت  الجلد  اإلسدالمية فدي د لدة، حتد  بقيدد ميا  دا ت در  سدوداء  يامدً
مددداد الكتدد  المممومددة التددي   دد  ب ددا وتددايع التددراا اإلسددالمي مددن تدداريخ و د  
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حكمة، فضاًل عن الجلو  الةدرعية وم دوتاد  يمدة السدلف مدن الرعيدل ولغة وةجر و 
األول، التي كاود ال ت ال مو ودة بكثرة إل   لك الحين، وقد تلدف مدع مدا تلدف مدن 

 . (1ر مثال ا في تلك الكارثة الثقافية التي ل  يسب  ل ا وظير"
وودا حدين ولقد لتتد  د ه المياودة الحضدارية والثقافيدة وظدر  إلد   مدر  دا  و دو  
وسددمع  (2روقددر  فددي كتدد  تددرا   الر ددال  و الكتدد  التددي عويددد بتسدد يل  سددماء الكتدد  

عن عةدراد وميداد مدن الم دوتاد الضدما ، ولكدن وتا دد بدودذ لد  ي دل إليودا مو دا 
إال القليددل، فودددرك  ن مثددل  دد ه المياوددة الحضددارية الثقافيددة كاوددد وراء ضددياع كثيددر 

الستجمار الحدديا فسدر  عةدراد الموسدوعاد من   ه المؤلتاد القيمة، حت   اء ا
الجلمية من تراا   ه األمة ووقل ا إل  بالده، ومن يدر  لجل  يد  المياودة الةديجية 

  ي التي فجلد بتراا األمة حديثًا ما فجلتذ قديًما. 
 دددير بالدد كر  وددذ فددي الحددر  األميددرة علدد  الجددرا  لمددا  دداء التتددار ال ددد بقيددادة 

تي ددة المياوددة وسددادد التوضدد  فددي الددبالد عمددد الةدديجة إلدد  " والكددو بددوا" بغددداد و
وا إليذ را جون.    ماكن الس الد والوثاي  فو بو ا عن آمر ا، ف وا ه وا 

 
 
 
 
 
 
 

 

محدددد  الدددددين المميدددد : الممددددوم الجريضددددة لألسددددع التددددي قددددا  علي ددددا ديددددن الةدددديجة االثودددد  عةددددرية ( 1ر
 م المرك  اإلسالمي لالعال  والوةر.  (47،48رص
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