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 هذا الكتاب 

حياول هذا الكتاب ـ من خالل النامذج السبعة املختارة، ومن خالل العودة  

للمصادر التارخيية ـ أن يدرس الواقع احلقيقي لتلك األجماد التي يفتخر هبا الكثري  

تزد  من الناس من غري وعي حلقيقتها املزيفة، والتي مل تزد املسلمني إال ختلفا، ومل  

 القيم اإلسالمية إال تشوهيا. 

وقد حاولنا أن تكون النامذج متفرقة، لنتعلم من خالهلا دراسة التاريخ وفق  

املنهج اإلسالمي األصيل، ال وفق ذلك املنهج التربيري الذي حياول أن يضع ركاما  

من الرمال عىل أخطاء امللوك الذي سموا أنفسهم خلفاء.. وعىل أخطاء املستعمرين  

 سموا أنفسهم فاحتني.. وهذه النامذج السبعة هي:  الذين

 ملاذا حيب الصهاينة صالح الدين األيويب.. ويتمنون عودته؟ .1

 هل كان هارون العبايس رشيدا.. أم سفيها؟ .2

 هل كان املتوكل نارصا للسنة.. أم عدوا هلا؟  .3

 هل كان دخول املسلمني إىل األندلس فتحا؟ .4

 العثامنيون أم الصفويون؟ أهيام أكثر جرما:  .5

 من أسقط بغداد: اخلليفة أم وزيره؟  .6

 . امللك العضوض.. والصياغة البرشية للدين .7

باألجماد   املتغنون  يعتمدها  التي  التارخيية  املصادر  مجيعا  فيها  اعتمدنا  وقد 

املزيفة، فلم نرجع لكتب املسترشقني، وال احلداثيني، وال غريهم، بل اكتفينا بكل  

 التي يعتربوهنا جتمع أحداث التاريخ اإلسالمي بإنصاف واعتدال. تلك املصادر 
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 قدمة  امل 

النامذج السبعة املختارة، ومن خالل  ـ  حياول هذا الكتاب   العودة للمصادر  من خالل 

أن يدرس الواقع احلقيقي لتلك األجماد التي يفتخر هبا الكثري من الناس من غري وعي    ـ  التارخيية

 ا املزيفة، والتي مل تزد املسلمني إال ختلفا، ومل تزد القيم اإلسالمية إال تشوهيا. تهحلقيق

 وقد دفعنا إىل ذلك عوامل كثرية منها: 

قا بأن نشهد باحلق، ولو عىل أنفسنا، وأال نطفف يف  ـ نحن مطالبون رشعا وأخال  أوال

املوازين، وأال نحكم إال باملعايري التي رسمتها لنا الرشيعة، وقد رأيت أن كل ذلك لألسف قد 

ُغيب يف التعامل مع األحداث التارخيية، مثلام غيب يف غريها، ذلك أن أكثر املسلمني يتغنون 

ـ كام تنص   ـ ممتلئة بالفسوق والفجور ومجيع أنواع   التارخيية   در صا املبأجماد شخصيات كانت 

االنحالل األخالقي، يف نفس الوقت الذي متارس فيه كل أنواع االستبداد والظلم والتشويه  

 للحقائق، ومع ذلك نجد اعتبار كتامن تلك احلقائق دينا وعدال. 

ا، يف نفس  ولست أدري كيف يكون الكتامن الذي وقع فيه بنو إرسائيل وهنينا عنه دين

الوقت الذي نشيع فيه جرائم غرينا، ونفخر عليهم بأننا أفضل منهم، وكل ذلك تزوير وكذب،  

 فام وقع فيه غرينا، وقعت فيه أمتنا، وبصورة ال تقل رشاسة.. 

ولذلك كان العدل يقتيض منا ـ كام أشعنا اجلرائم التي أثبتها التاريخ لغرينا ـ أن نشيع  

ريخ لنا.. فنحن لسنا أمة معصومة، ومن اخلطأ أن نتعامل مع غرينا بذلك اجلرائم التي أثبتها التا 

 الكربياء املزيف الذي يمكن ألي عاقل يعود للمصادر أن يكشفه بسهولة. 

ـ أين رأيت أن التاريخ اإلسالمي ـ بدل أن يكون جمرد أحداث وقعت يف زمن ما ـ    ثانيا 

وذلك ما جعل الدين اإلهلي  ،  مقدسة  وأصبحت شخصياته رموزا، أصبح دينا يتعبد به الناس

يف خطر، ألن اآلخر عندما ينظر إىل تارخينا وسواده واستبداده، ثم يرى فخرنا به، يتصور أنه  
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حقيقة الدين الذي نؤمن به مع املسافة الشديدة بينهام، وهلذا أدرجنا الكتاب ضمن سلسلة ]دين 

التمييز بني دين ا هلل األصيل، وبني ما زاده البرش من تلقاء  اهلل .. ودين البرش[، والتي حتاول 

 أنفسهم. 

فيه  ـ    ثالثا  الذي ستقع فيه األمة، مثلام وقعت  املقدسة أخربت باالنحراف  أن املصادر 

األمم قبلها، ولذلك كان هذا الكتاب حماولة إلثبات ما ورد فيها حول الواقع التارخيي لألمة  

، أو  ة التي تتخاذل فيها عن تنفيذ وصايا نبيها  اإلسالمية يف فرتة امللك العضوض، أو يف الفرت

 يف الدورة التارخيية التي تتحرك فيها باجتهادها بعيدا عن الوحي..  

 ونحن ال نعتقد أن هذه الدورة هي هناية تاريخ املسلمني، بل نعتقد

أهنا جتارب يف تاريخ املسلمني .. ليصلوا بعد تدبرها واالعتبار هبا إىل تصحيح مسريهتم   

 وفق املنهج القرآين األصيل، ال وفق ذلك التاريخ املزيف. 

ـ أن النصوص املقدسة كام دعتنا إىل اعتامد الصدق يف األخبار، دعنا إىل االعتبار    رابعا 

الكتاب حماولة لعرض األحداث التارخيية عىل املنهج هبا، واالستفادة منها، ولذلك كان هذا  

 القرآين يف التعامل مع التاريخ.. بعيدا عن اهلوى، وذلك اخليالء الكاذب. 

هذه أهم الدوافع التي جعلتنا هنتم بمثل هذه األحداث التارخيية، والتي حاولنا أن تكون  

سالمي األصيل، ال وفق ذلك نامذج متفرقة، نتعلم من خالهلا دراسة التاريخ وفق املنهج اإل

املنهج التربيري الذي حياول أن يضع ركاما من الرمال عىل أخطاء امللوك الذي سموا أنفسهم  

خلفاء.. وعىل أخطاء املستعمرين الذين سموا أنفسهم فاحتني.. وعىل أخطاء املجرمني الذين 

يكن هلم  بينام  عنه،  يدافعون  أهنم  يتصورون  وهم  اإلسالم،  لباس  سوى   لبسوا  دور  من  هلم 

 تشوهيه، وحتويله إىل الصورة التي نراه عليها اليوم. 

 وقد اخرتنا هذه النامذج السبعة لتكون دليال عىل غريها، وقد عنوناها كام ييل: 

 ملاذا حيب الصهاينة صالح الدين األيويب.. ويتمنون عودته؟ .1
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 هل كان هارون العبايس رشيدا.. أم سفيها؟ .2

 لسنة.. أم عدوا هلا؟ هل كان املتوكل نارصا ل .3

 هل كان دخول املسلمني إىل األندلس فتحا؟ .4

 أهيام أكثر جرما: العثامنيون أم الصفويون؟  .5

 من أسقط بغداد: اخلليفة أم وزيره؟  .6

 امللك العضوض.. والصياغة البرشية للدين  .7

فلم   املزيفة،  باألجماد  املتغنون  يعتمدها  التي  التارخيية  املصادر  مجيعا  فيها  اعتمدنا  وقد 

التي   املصادر  تلك  بكل  اكتفينا  بل  غريهم،  وال  احلداثيني،  وال  املسترشقني،  لكتب  نرجع 

 يعتربوهنا جتمع أحداث التاريخ اإلسالمي بإنصاف واعتدال. 
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 . ويتمنون عودته؟ . ملاذا حيب الصهاينة صالح الدين األيويب 

عن احلقيقة بأجىل  ليس القصد من هذا العنوان كام قد يتوهم البعض اإلثارة، بل هو يعرب  

معانيها، فالصهاينة واألمريكان واألوروبيون ال حيلمون بيشء كام حيلمون ببطل كرتوين كبري  

وبأقرص   وأحالمهم،  أجمادهم  هلم  حيقق  الذي  الوحيد  أنه  ذلك  األيويب،  الدين  صالح  مثل 

 الطرق، وأقل التضحيات. 

يد صالح الدين األيويب إىل  ولذلك هم يرددون مع كل املغفلني الذين يسألون اهلل أن يع

أن   حاولوا  الذي  األكرب  حلمهم  هو  الدين  فصالح  دعائه..  عىل  مؤّمنني  جديد،  من  احلياة 

وأمروهم عىل بالد العامل اإلسالمي، لكنهم    ،يستعيدوه من خالل كل األقزام الذين صنعوهم 

 ن هلم. حلد اآلن مل يفلحوا يف إجياد شخص يقدم هلم من اخلدمات ما قدمه صالح الدي

وسأحاول هنا أن أخرتق حجب الزمان الكاذبة، ألُدخل صالح الدين من جديد إىل  

هذا العرص، وأري أولئك الذين حيلمون بعودته، ماذا سيفعل هلم وهبم، وطبعا لن أفرتي عليه،  

املعتمدة للمصادر  الروافض واملجوس.. كام .بل سأحاول أن أرجع  يعتمدها  التي  . ال تلك 

 يسموهنم.. وإنام أعتمد املصادر املمتلئة بتعظيم السنة، والتي يستدل هبا أسود السنة ونمورهم. 

طبعا.. سيكون أول إنجاز لصالح الدين العائد من جديد هو حترير القدس.. وهذا من  

املتفق عليه.. فال يمكن أن يكون هناك صالح للدين دون أن تكون هناك عودة للقدس.. فهو  

 لوب كلها حتن إليه وتعظمه وتذكره يف صالهتا وأدعيتها..  ما جيعل الق

بل أقسم؛ فقال: )والذي ال    ،لكن اصربوا.. فالعربة باخلواتم، وقد أخربنا رسول اهلل  

إله غريه، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة، حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه  

وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون    الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، 
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 ( 1) بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها( 

فلذلك اصربوا؛ فذلك الذي حرر مدينة واحدة، سيبيع مدنا كثرية، وسيقسم أوطانا 

 املسلمني.  كثرية، وستجري عىل يديه دماء كثرية، ال دماء الصليبيني، وإنام دماء

 ـ صالح الدين.. وحترير بالد اإلسالم من املسلمني:   1

اصربوا لتسمعوا القصة إىل آخرها؛ فال يصح أن نصفق لألجماد قبل أن تكتمل.. فصالح  

من  كثرية  ومدنا  كثرية،  بالدا  حرر  الذي  نفسه  هو  الصليبيني  من  القدس  حرر  الذي  الدين 

 وي ظمأه للسلطة واحلكم وممارسة االستبداد. املسلمني.. وأسال دماءهم يف الطرقات، لري

العامد احلنبيل.. ركزوا جيدا فهو حنبيل  ابن  . ال رافيض وال جمويس.. بعض  .لقد ذكر 

الّديار املرصية، واحلجاز،   ما فتح  املسلمني؛ فقال: )أول  الدين منها  التي حرر صالح  البالد 

باهلند، ومن الشام: دمشق، وبعلبك،  ومّكة، واملدينة، واليمن من زبيد إىل حرضموت، متّصاًل 

الصافية،   وتل  وغّزة،  القدس،  بالد  الساحل:  ومن  ومحاة.  وحلب،  وبانياس،  ومحص، 

وعسقالن، ويافا، وقيسارية، وحيفا، وعّكا، وطربية، والّشقيف، وصفد، وكوكب، والكرك،  

  :ن الرشقوالّشوبك، وصيدا، وبريوت، وجبلة، والاّلذقية، والّشغر، وصهيون، وبالطنس، وم

حّران، والّرها، والّرّقة، ورأس عني، وسنجار، ونصيبني، ورسوج، وديار بكر، ومّيافارقني،  

بمرص،   الّدين  نور  عىل  وزاد  حصنًا،  ستني  فتح  إنه  ويقال:  وشهرزور،  وحصوهنا،  وآمد، 

واملغرب، واحلجاز، واليمن، والقدس، والساحل، وبالد الفرنج، وديار بكر، ولو عاش لفتح 

  (2)  يا رشقًا وغربًا، وبعدًا وقربًا، ومل يبلغ ستني سنة(الّدن

طبعا هو سامها فتوحا، مع كوهنا بالدا إسالمية، وأهلها مسلمون.. لكنه سامها كذلك  

ألهنا أصبحت حتت سلطته وإمرته وملكه.. وهي بذلك دخلت اإلسالم.. أما قبل ذلك؛ فقد 

 
 (2643، ومسلم رقم ) 417/ 11رواه البخاري  (1) 

 .. 4/299 أخبار من ذهب شذرات الذهب يف  (2) 
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 كانت بالدا جاهلية. 

يفعل   كان  ما  متاما  فعل  املدن،  هو  يدخلون  كانوا  عندما  األوىل  دولتهم  يف  آل سعود  ه 

اآلن  يفعلون  يفتحوهنا.. ومثلام  كانوا  أهنم  تاريخ نجد  ابن غانم يف  يذكر  ثم  أهلها،  ويقتلون 

باليمن من جتويع وتقتيل وتدمري.. ثم يأيت الشعراء ليثنوا عىل جرائمهم، ويأيت رجال الدين،  

 حابة السابقني، بل األنبياء واملرسلني. ليجعلوهم من العرتة الطاهرة والص

قد حياول الكثري من الذين مل حيبوا أن تتشوه صورة البطل يف عيوهنم أن يصوروا تلك  

اجلرائم بصورة خمتلفة، ويذكروا أن صالح الدين كان رحيام جدا، ومل يكن يقتل أحدا، وإنام 

سأنقل ما قال مؤرخ آخر هو أيضا من كان يستلم املفاتيح ومعها الزغاريد واألهازيج، وهلذا  

الطائفة املنصورة، وليس من الروافض وال من املجوس.. وهو من املعارصين لصالح الدين 

هـ(    630- 555. إنه عز الدين أبواحلسن اجلزري املوصيل ) .األيويب.. الشك أنكم تعرفونه

عته الكربى يف التاريخ املعروف بـ ]ابن األثري اجلزري[، ذلك املؤرخ الكبري، الذي كتب موسو

اإلسالمي ]الكامل يف التاريخ[، كام كتب موسوعته الكربى يف أسامء الصحابة ]أسد الغابة يف  

 معرفة الصحابة[ 

)فغضب   املسلمني:  من  اإلسالمية  البالد  حترير  يف  منهجه  يصف  األثري  ابن  قال  لقد 

يتعّص  كان  وألنه  اخلالفة محّية،  لقتل مؤمتن  بمرص  الذين  هلم، فحشدوا ومجعوا،  السودان  ب 

أيضًا،   العسكر  ألفًا، وقصدوا حرب األجناد الصالحية، فاجتمع  فزادت عّدهتم عىل مخسني 

املعروفة  حمّلتهم  إىل  الدين  فأرسل صالح  الفريقني،  يف  القتل  وكثر  القرصين،  بني  وقاتلوهم 

وّلوا منهزمني،  باملنصورة، فأحرقها عىل أمواهلم وأوالدهم وحرمهم، فلام أتاهم اخلرب بذلك  

فركبهم السيف، وُأخذت عليهم أفواه السكك، فطلبوا األمان بعد أن كثر فيهم القتل، فأجيبوا 

إىل ذلك، فُأخرجوا من مرص إىل اجليزة، فعرب إليهم شمس الدولة تورانشاه أخو صالح الدين  
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  (1) (األكرب يف طائفة من العسكر، فأبادهم بالسيف، ومل يبق منهم إال القليل الرشيد

هذا موقف واحد من مواقف البطل.. نعم هو يشبه داعش متاما.. ولذلك داعش حتبه  

كثريا.. وحيبه معهم كل جمرمي العامل، ألهنم ال حيبون حروبا بال دماء.. بل كلام كثرت الدماء  

 كلام كانت احلرب عندهم أحىل وألذ.. وخاصة إن كانت الدماء دماء مسلمني. 

للبطل أن يبحثوا عن حلول لتلك املشكلة؛ فيصوروا األمر  طبعا سيحاول العاشقون  

بصورة أخرى.. يذكرون فيها أن تلك الدماء كانت ثمرة لتحقيق الوحدة اإلسالمية، وأنه ال  

يمكن أن تتحقق الوحدة دون أن تسيل دماء.. هكذا قال صدام حسني حني راح يغزو إيران 

فرعون الذي كان يقتل الرجال  قال قبلهم   هكذا. و.والكويت.. وهكذا قال قبله هتلر ونريون 

إىل   يتحول  أن  يمكن  كل صبي  قتل  دون  من  تتحقق  لن  وحدة مرص  النساء، ألن  ويستحيي 

 معارض يف املستقبل. 

الدين   أرسلوا كل عشاق صالح  والعراق، والذين  الفتنة يف سورية  قال دعاة  وهكذا 

القدس عندهم ال حتتاج إىل حترير، وإنام األيويب من مجيع أنحاء العامل ليحرروها من أهلها، ألن  

 بالد  املسلمني هي التي حتتاج إىل حترير. 

ليمكن   املسلمني،  من  اإلسالم  بالد  حيرر  كان  الذي  الدين  صالح  يفعل  كان  وهكذا 

 لنفسه، ويزيد من مساحة األرض التي يستحوذ عليها هو وبنو عمومته. 

عمر بن أمحد بن هبة اهلل املعروف  . هو  .. ليس رافضيا وال جموسيا .يقول مؤرخ آخر  

يف كتابه عن تاريخ حلب: )وخاف صالح الدين من نور الدين    ( هـ   660  -   588بابن العديم )

إن نور   لتكون عّدة له بحيث  أن يدخل مرص فيأخذها منهم، فرشع يف حتصيل مملكة أخرى 

رير أخاه األكرب تورانشاه الدين إن غلبه عىل الديار املرصية سار هو وأهله إليها وأقاموا هبا، فس

النبي بن مهدي، وكان دعا إىل نفسه، وقطع   ه قاصدًا عبد  له يف ذلك، وسرير الدين  بإذن نور 

 
 . 11/346( الكامل يف التاريخ 1) 
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  (1)خطبة بني العباس، فمىض إليها وفتح زبيد وعدن، ومعظم بالد اليمن(

فهذا النص مثال واحد عن ذلك الشغف بالسلطة، والذي جعله حيارب مجيع الدول  

، ال لكوهنا كانت دوال مستبدة يريد أن ينرش فيها الديمقراطية واحلرية، ولكن لكوهنا  اإلسالمية

 مل تكن حتت إمرته وسلطته وسطوته، وهو يريدها أن تكون كذلك.

 ـ صالح الدين.. وبيع فلسطني للصليبيني:   2

فلسطني   بيع  الوسائل  تلك  أبشع  وكان  حروبه..  يف  الوسائل  كل  استعمل  لذلك 

. فالذي حرر القدس هو نفسه الذي باع فلسطني.. فلذلك ال تلوموا  .للصليبيني.. ال تتعجبوا 

السادات عىل معاهدته مع الكيان الصهيوين، ذلك أن جريمته يف تلك املعاهدة، وذلك التطبيع،  

 ال تساوي شيئا أمام ما فعله صالح الدين األيويب.  

املؤ قال  مؤنس  رلقد  حسني  الدكتور  الكبري  ال  1996  17  -   1911) خ  ـ  املرصي  م( 

العراقي وال اإليراين ـ: )ثم دخل الصليبيون يف مفاوضات مع صالح الدين انتهت بعقد صلح 

)الرملة(، الذي نّص عىل أن يرتك صالح الدين للصليبيني رشيطًا من الساحل، يمتد من صور  

إىل القوة بعد أن    - طرابلسالتي انتقلت إىل    - إىل يافا، وهبذا العمل عادت مملكة بيت املقدس  

وهنا وبعد عقد صلح   ..كانت قد انتهت، ومتّكن ملوكها من استعادة الساحل حتى بريوت

أن يفتح الطريق إىل بيت  )الرملة اعترب فيليب أغسطس أن مهّمته قد انتهت، وأنه برر بقسمه  

ميناء عكا يف  (املقدس إىل بالده من  ريتشارد ف1192يونيو    8، وأقلع  أما  بقي يف بالد  م.  قد 

مع   صداقة  عقد  ثم  عسقالن،  حتى  عكا  جنوب  الواقعة  املوانئ  عىل  االستيالء  وأتمر  الشام، 

ه إىل بيت املقدس ووضع يده  صالح الدين الذي اعتربه من أعاظم ملوك املسلمني، وأتمر حجر

الدين   قها صالح  التي حقر املكاسب  تكون معظم  استعاد  - عىل قربص.. وبذلك  ته  فيام عدا 

 
 . 357( زبدة احللب من تاريخ حلب: 1) 
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 ( 1) قد ضاعت بسبب تنافس األمراء األيوبيني واختالف كلمتهم( - لبيت املقدس 

ذكرنا   والتي  التارخيية،  املصادر  كل  عليها  تدل  والتي  الكبري،  املؤرخ  هذا  شهادة  هذه 

عيل  بن  ]أمحد  العرب  املؤرخني  شيخ  قاله  ما  يقرأ  أن  يمكنه  املزيد  شاء  وملن  بعضها،  سابقا 

هـ(، فقد قال يف كتابه املشهور    845هـ ـ    764املعروف بـ ]تقي الدين املقريزي[ ) املقريزي[  

]الفتح القيس يف الفتح القديس[، والذي أرخ فيه لبطوالت صالح الدين األيويب: )وعاد إىل  

القدس، وعقد اهلدنة بينه وبني الفرنج مّدة ثالث سنني وثالثة أشهر، أّوهلا حادي عرش شعبان،  

لل أّن  يومًا عىل  فكان  بذلك،  ونودي  وأنطاكية،  وطرابلس  صور  إىل  عكا  إىل  يافا  من  فرنج 

 (2)مشهودًا(

هـ( ـ مؤرخ وأديب وشاعر الدولة النورية    597  -هـ    519وقال عامد الدين الكاتب )

)وجعل هلم من يافا إىل قيسارية، إىل عكاء إىل    : واأليوبية والذي كان معارصًا لصالح الدين ـ

وأبدوا الصلح   صور،  يف  وأدخلوا  والرسور،  الغبطة  معهم  كانت  التي  البالد  من  تركوه  بام 

 (3)طرابلس وأنطاكية واألعامل الدانية والنائية(

أال ترون من خالل هذه النصوص اخلدمات الكبرية التي قدمها صالح الدين األيويب  

لمني.. وجيعلها يف كنفه  للصليبيني جمانا.. وكل ذلك حتى يتاح له أن حيرر بالد اإلسالم من املس

 وسلطته، لكونه أكثر رمحة هبا من غريه من احلكام. 

وحتى نيرس فهم ما فعله صالح الدين األيويب يف ذلك احلني، ونطبقه عىل هذا احلني  

. تصوروا لو أن حاكام قويا من حكام  .ألولئك الذين يريدون عودة صالح الدين من جديد 

حي أن  ما  بطريقة  له  أتيح  ولبنان املسلمني  سورية  يسلم  قليلة  سنوات  بعد  ثم  القدس..  رر 

 
 .269( أطلس تاريخ اإلسالم: 1) 

 . 3/409( املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )خطط املقريزي( 2) 

 .316( الفتح القيس يف الفتح القديس: 3) 
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مجيعا،   فيدمرها  اإلسالمية،  البالد  كل  عىل  بحرب  يقوم  ثم  للصهاينة..  والعراق  وفلسطني 

وحيوهلا إىل دويالت صغرية تتصارع فيام بينها.. هل يمكن أن نعترب هذا احلاكم حاكام صاحلا،  

 الكثري من كؤوس األمل واملعاناة. وهل ندعو اهلل أن يطيل عمره، لنذوق عىل يديه 

ختيلوا األمر فقط.. لتصابوا بعد ذلك بالغثاء.. فلعل ذلك الغثاء يزيل تلك األوهام عن  

 عقولكم. 

 ـ صالح الدين.. وإجهاض مقاومة الصليبيني:   3

الوسائل   كل  يستعمل  كان  وإنام  كثرهتا،  مع  اجلرائم  بتلك  الدين  صالح  يكتف  ومل 

البالد املحررة إىل  إلجهاض أي مقاومة ضد   الصليبيني، إذا ما أدت تلك املقاومة إىل إدخال 

حكم آخر غري حكمه.. وهو يفعله متاما أولئك الذين يرددون اآلن، وبكل وقاحة: )ال نريد 

فلسطني حتررها محاس أو حزب اهلل، أو تشارك إيران يف حتريرها(.. ويقولون: )نقبل بفلسطني  

 الشيعية اإليرانية( اليهودية، وال نقبل بفلسطني 

وهكذا فعل صالح الدين األيويب متاما عندما أعطى الفرصة للصليبيني، ووقف يف وجه  

اجليش الذي يريد مقاومتهم، بل كان سندا هلم ليستمر وجودهم، وقد ذكر ذلك كل املؤرخني..  

جلميع يف  ال الرافضة املجوس.. وإنام املؤرخون من أهل السنة واجلامعة، والذين يعتمد عليهم ا

 كتبهم التارخيية. 

يف هذه  ؛ فقد قال: )هـ567ابن األثري يف حوادث سنة  ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره  

السنة جرت أمور أوجبت أن تأّثر نور الدين من صالح الدين، ومل ُيظهر ذلك، وكان سببه أن  

غازيًا،  صالح الدين يوسف بن أيوب سار عن مرص يف صفر من هذه السنة إىل بالد الفرنج  

الشوبك الفرنج،    ،(1)ونازل حصن  به من  َمْن  يوم، وحرصه، وضيرق عىل  الكرك  وبينه وبني 

وأدام القتال، وطلبوا األمان، واستمهلوه عرشة أيام، فأجاهبم إىل ذلك. فلام سمع نور الدين 

 
ْوَبك: قلعة حصينة بأطراف 1)  ن وأيلة والقلزم قرب الكرك. )معجم البلدان ( الشر  (3/370الشام بني عامر
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،  بام فعله صالح الدين سار عن دمشق قاصدًا بالد الفرنج أيضًا؛ ليدخل إليها من جهة أخرى 

فقيل لصالح الدين: إن دخل نور الدين بالد الفرنج وهم عىل هذه احلال: أنت من جانب ونور  

الدين من جانب، ملكها، ومتى زال الفرنج عن الطريق وأخذ ملكهم مل يبق بديار مرص مقام  

مع نور الدين، وإن جاء نور الدين إليك وأنت ههنا، فال بد لك من االجتامع به، وحينئذ يكون  

ا ملتحّكم فيك بام شاء، إن شاء تركك، وإن شاء عزلك، فقد ال تقدر عىل االمتناع عليه،  هو 

واملصلحة الرجوع إىل مرص. فرحل عن الشوبك عائدًا إىل مرص، ومل يأخذه من الفرنج، وكتب  

وأهنم   العلويني،  شيعته  بعض  عن  بلغْته  ألمور  املرصية  البالد  باختالل  يعتذر  الدين  نور  إىل 

البعد عنها أن يقوم أهلها عىل من ختّلف هبا،    عازمون عىل  الوثوب هبا، فإنه خياف عليها من 

فيخرجوهم وتعود ممتنعة، وأطال االعتذار، فلم يقبلها نور الدين منه، وتغرير عليه، وعزم عىل 

 (1) (الدخول إىل مرص وإخراجه عنها 

ذه السنة يف شوال  يف ه):  ، فقد قال هـ 568يف حوادث سنة    ومن األمثلة عليها ما ذكره

رحل صالح الدين يوسف بن أيوب من مرص بعساكرها مجيعها إىل بالد الفرنج يريد حرص  

الكرك، واالجتامع مع نور الدين عليه، واالتفاق عىل قصد بالد الفرنج من جهتني، كل واحد  

الدين عوده من بالد   أنكر عىل صالح  ملا  الدين  منهام يف جهة بعسكره. وسبب ذلك أن نور 

الفرنج يف العام املايض، وأراد نور الدين قصد مرص وأخذها منه، أرسل يعتذر، ويعد من نفسه  

الدين خيرج من مرص،   بينهام أن صالح  القاعدة  الدين، فاستقّرت  ره نور  ما يقرِّ باحلركة عىل 

ويسري نور الدين من دمشق، فأهيام سبق صاحبه يقيم إىل أن يصل اآلخر إليه، وتواعدا عىل يوم  

وأشق،   وأبعد  أصعب  طريقه  مرص ألن  عن  الدين  صالح  فسار  فيه،  وصوهلام  يكون  معلوم 

ووصل إىل الكرك وحرصه. وأما نور الدين فإنه ملا وصل إليه كتاب صالح الدين برحيله من 

ل األزواد وما حيتاج إليه، وسار إىل الكرك فوصل إىل الرقيم، وبينه   ق األموال، وحصر مرص فرر

 
 . 11/371( الكامل يف التاريخ 1) 
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حلتان، فلام سمع صالح الدين بقربه خافه هو ومجيع أهله، واّتفق رأهيم عىل وبني الكرك مر

العود إىل مرص، وترك االجتامع بنور الدين؛ ألهنم علموا أنه إن اجتمعا كان عزله عىل نور الدين 

سهاًل. فلام عاد أرسل الفقيه عيسى إىل نور الدين يعتذر عن رحيله بأنه كان قد استخلف أباه 

أيوب عىل ديار مرص، وأنه مريض شديد املرض، وخياف أن حيدث عليه حادث  نجم الدين  

املوت فتخرج البالد عن أيدهيم، وأرسل معه ]من[ التحف واهلدايا ما جيل عن الوصف، فجاء  

الرسول إىل نور الدين وأعلمه ذلك، فعظم عليه وعلم املراد من العود، إال أنه مل ُيظهر للرسول  

  (1) (ِحْفُظ مرص أهم عندنا من غريها تأّثرًا، بل قال له:  

، وحينها ارتفع اللبس عن مقصد صالح الدين  هـ569يف حوادث  ونفس اليشء ذكره 

وكان نور الدين حممود بن زنكي قد رشع يتجّهز  ) :  من كل تلك التأجيالت، فقد قال ابن األثري

ف منه  رأى  فإنه  أيوب،  بن  يوسف  الدين  من صالح  ألخذها  إىل مرص  غزو  للدخول  يف  تورًا 

الفرنج من ناحيته، وكان يعلم أنه إنام يمنع صالح الدين من الغزو اخلوف منه ومن االجتامع 

وديار   املوصل  إىل  فأرسل  الدين،  نور  عىل  هبم  ليمتنع  الطريق  يف  الفرنج  كون  يؤثر  فإنه  به، 

أخيه سيف ابن  يرتكها مع  أن  للغزاة، وكان عزمه  العساكر  يطلب  بكر  وديار  الدين    اجلزيرة 

غازي صاحب املوصل بالشام، ويسري هو بعساكره إىل مرص، فبينام هو يتجّهز لذلك أتاه أمر  

  (2) (اهلل الذي ال مردر له

كل   يف  الدين  صالح  يدفع  كان  الذي  األكرب  اهلدف  تبني  التي  النصوص  بعض  هذه 

 حروبه، وهو الذي يدفع كل املستبدين والظلمة يف التاريخ. 

ولذلك ليس لنا إال أن نضحك ملء أفواهنا عىل تلك األراجيف التي يرسلها اخلطباء  

والوعاظ عىل منابر املساجد، وهم يرددون، والعربات ختنقهم: )كونوا كصالح الدين األيويب  

 
 . 11/392( املرجع السابق،  1) 

 . 11/402املرجع السابق،  (2) 
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واهلل إين    .. كيف أبتسم واألقىص أسري؟وكان يقول ملن يعاتبه يف ذلك:  مل يكن يبتسم،  الذي  

بون وُيقتلونألستحيي من اهلل كيف يطيب يل الفرح والطعام  ..   أن أبتسم وإخواين هناك يعذر

 ( ولذة املنام، وبيُت املقدس بأيدي الصليبيني؟

ذا أقسم  إ.  .. فارس نبيل .فارس شجاعأو كام عرب خطيب آخر، فقال: )سأحدثكم عن  

الفارس النبيل الذى نه )صالح الدين األيوبى(..  إ.  ..فارس قلام جيود الزمان بامثاله.أبر بقسمه 

يتسامرون رجاله  مع  يوم  ذات  جيلس  تواجد  . كان  من  كل  هلا  تبسم  طرفة  أحدهم  فأطلق   .

وخيم الصمت املشوب    ال هو ظل متجهاًم..فوقفت الضحكات ىف األفواه..إباخليمة السلطانية  

الدين.بالرهبة يا صالح  ملاذا مل تضحك  له  .وجاء اجلواب ؟..  .وسأله أحدهم  .قسم تزلزلت 

. يئن ىف  .)كيف أضحك أو أبتسم وبيت املقدس أسري:  .واهتزت له جنبات الكون. لقلوبا

أبتسم .أرسه أو  أضحك  أال  العظيم  باهلل  أقسم  أسرياً ..  املقدس  بيت  ظل  طاملا  وقد  .  أبر  (، 

املقدس من أرسه .بقسمه  الرضا عىل وجهه.. وفك أرس بيت  ابتسامة  . وسجد . . وارتسمت 

ا.شكراً  ملكوت  بيده  ملن  وتعاىل.  سبحانه  واألرض  احلاجة    . .لسموات  أشد  ىف  نحن  وكم 

 ( ش ىف زمان فرسان الوهميونحن نع ، لفارس مثله

فيقول:   األسطوري،  املشهد  هذا  فريسم  كثرية،  أبياتا  القصيدة  يف  يزيد  آخر  وراح 

شاهــده أبوه عنــدما كـــان صــالح الّديــن األيوبـــي صغيـــرا ويلعب مع الّصبيــة ىف الّشارع  )

القامة طويل  رجال  أبوه  وكان  بيديه،  عالًيا  ورفعه  األطفال  وسط  من  له:    ،فأخذه  ما  )وقال 

لكي حتّرر  أنجبتك  و  تزوجت أمك وما أنجبتك لكي تلعب مع الصبية، ولكن تزوجت أمك

وتركه من يده فسقط الطفل عىل األرض، فنظر األب إىل الطفل فرأى املَسجــد األقصـَــى(،  

 مِلَ مل ترصخ ؟  : قال له أبوه   آملتني!   : قال صالح الدين،  آملتك السقطة  :  عىل وجهه فقال لهاألمل 

  (1)ل: ما كان ملحرر األقىص أن يرصخ(فقا 

 
 ..  2017/مايو/23(  انظر مقاال بعنوان: صالح الدين.. علمهم سامحة اإلسالم، حممد عطية، موقع صدى البلد، 1) 
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وهكذا يضعون عىل لسانه ما شاءت هلم أهواؤهم من أحاديث، وكأهنم يتحدثون عن  

عنه املؤرخون، وأمجعوا  صالح آخر، ربام يكون من املالئكة، وليس ذلك الصالح الذي حتدث  

 عىل جرائمه يف سبيل حتقيق نزوة التسلط وامللك. 

 ـ صالح الدين.. وتقسيم البالد اإلسالمية:   4

ال بأس.. يمكنكم أن تدافعوا عن كل تلك اجلرائم بام شئتم؛ فتذكروا ما تعودنا عىل 

بالنواحي العسكرية، وأن ذلك سامعه من اخليارات التكتيكية واالسرتاتيجية، وأن األمر مرتبط  

 البطل الذي حرر القدس يستحيل أن حيول دون حترير غريها.

لكن هل يمكنكم أن تفرسوا يل ما قام به يف آخر حياته؛ فهو ال يرتبط بخيارات عسكرية  

يتوهم   التي  اإلسالمية  بالبالد  يرتبط  وإنام  باالسرتاتيجية..  بالتكتيك، وال  وال سياسية..وال 

صالح الدين قىض كل حياته من أجل توحيدها.. ثم ختمها بتمزيقها.. ألنه وّحدها الكثري أن 

الفروض   أصحاب  عىل  الرتكات  تقسم  كام  يقسمها  راح  موته  وعند  نفسه،  أجل  من  أصال 

 والعصبات. 

عبد  ال تتعجبوا من ذلك.. فهو قد قام بام عجز عنه مؤسس الدولة السعودية احلالية ]

[، والذي وزع احلكم عىل أوالده، بعد حكمه ألكثر من عرشين سعود   العزيز بن عبد الرمحن آل 

سنة، لكنه كان حكيام يف توزيعه، فقد طلب منهم أن يتداولوا احلكم أخا بعد أخ.. لكن صالح 

 الدين مل يرضه هذا، وإنام راح يقطع بالد اإلسالم بني أوالده، ليملكوا مجيعا، ويف نفس الوقت. 

به عبد العزيز آل سعود حني سمى اململكة السعودية باسمه،  نعم هو قام بنفس ما قام  

متنى   وهلذا  أخطر،  كان  األيويب  الدين  موقف صالح  لكن  إىل ضيعة ألرسته..  وحوهلا مجيعا 

 الصليبيون والصهاينة وكل أرشار العامل أن يعود من جديد. 

صيته، فسيقسم  فلو أن امللك عبد العزيز بدا له أن يقوم بدور صالح الدين عند كتابته لو

مملكته التي قام بكل حروبه من أجل توسيعها بحسب عدد أوالده إىل ست وثالثني قطعة.. ثم  
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تقسم بعد ذلك، ويف مرحلة الحقة، وبعد والدة األحفاد وأوالدهم إىل مئات أو آالف القطع،  

 أمراء آل سعود يف الفرتة احلالية بلغ هذا العدد، وهو يتزايد كل حني. عدد ألن 

وهذا ما ذكره مؤرخو الفرقة  فعل صالح الدين الذي تتمنون عودته بالضبط..    هكذا

يقوله   ما  فاقرأوا  اهلالكة؛  الفرق  ال  الدمشقي  الناجية،  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو 

بغضه  هـ( 774)املتوىف:   شدة  وتعرفون  األموية؛  ميوله  وتعرفون  تعرفونه،  أنكم  فالشك   ،

؛ فقد قال يتحدث عن حكمة صالح الدين األيويب يف تقسيم مملكة  للرافضة، والفرق اهلالكة 

م البالد بني أوالده، فالديار املرصية لولده اإلسالم عىل أوالده، وعدله بينهم:  ) وكان قد قسر

أكرب   وهم  عيل،  الدين  نور  األفضل  لولده  حوهلا  وما  ودمشق  الفتح،  أيب  الدين  عامد  العزيز 

لولده الظاهر غازي غياث الدين، وألخيه العادل: الكرك والشوبك أوالده، واململكة احللبّية  

وبالد جعرب وبلدان كثرية قاطع الفرات، ومحاة ومعاملة أخرى معها للملك املنصور حممد بن 

تقي الدين عمر ابن أخي السلطان، ومحص والرحبة وغريها ألسد الدين بن شريكوه بن نارص  

الكبري، نجم الدين أخي أبيه نجم الدين أيوب. واليمن الدين بن حممد بن أسد الدين شريكوه 

بمعاقله وخماليفه مجيعه يف قبضة السلطان ظهري الدين سيف اإلسالم طغتكني بن أيوب، أخي  

بن فروخ شاه، وبرصى وأعامهلا   الدين، وبعلبك وأعامهلا لألجمد هبرام شاه  السلطان صالح 

  (1) (للظافر بن النارص

،  الدكتور حسني مؤنس  املصادر ال ابن كثري وحده، وقد نقل أقواهلموهذا ما ذكرته كل  

م صالح الدين االمرباطورية ممالك بني أوالده وإخوته وأبناء أخويه، كأهنا ) :  ثم قال متأسفا  قسر

  (2) ( ضيعة يملكها، ال وطنًا عربيًّا إسالميًّا ضخاًم يملكه مواطنوه

 سالمية: ـ صالح الدين.. والرصاع بني البالد اإل   5

 
 . 13/7( البداية والنهاية 1) 

 .132( عن كتاب: صالح الدين األيويب بني العباسيني والفاطميني والصليبيني: 2) 
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ومل يتوقف األمر عند ذلك التقسيم، بل دب الشقاق بني امللوك اجلدد، وراح كل واحد  

اإلسالم من   بالد  وهو حترير  حياته..  والده طول  فعله  ما  ليطبق  بتوسيع مملكته،  منهم حيلم 

وامتد   كثريا،  الصليبيون  جديدة..وفرح  دماء  وسالت  حلكمه..  خيضعون  ال  الذين  املسلمني 

 ال. حكمهم طوي 

اإلمارات   أو  البحرين  أو  مثل قطر  بدويلة صغرية،  مرتبطا  األمر كان  أن  تتصوروا  ال 

يمكن أن تتوحد يف حال تقسيمها بطريقة ما.. األمر أخطر من ذلك.. فصالح الدين مل يقسم  

 سورية ولبنان وفلسطني واألردن ومرص واليمن وغريها..  اإلمارات فقط، وإنام قسم 

سايكس قبل  قسمها  نلعن    كلها  التي  األجزاء  تلك  من  بكثري  أقل  أجزاء  وإىل  بيكو، 

بسببها تقسيامت سايكس بيكو.. ولألسف فإن الذين يلعنون سايكس بيكو هم أنفسهم الذين 

بالد   تتحول  حتى  جديد،  من  يعيده  أن  اهلل  ويسألون  الدين،  يرتمحون ويرتضون عىل صالح 

 اإلسالم إىل قطع حلوى. 

احلد، بل صار من أهل تلك القطع املمزقة من بالد اإلسالم  ومل يتوقف األمر عند ذلك 

من  األمراء  أولئك  من  وصار  األيوبيني،  سيوف  من  لريمحهم  الصليبيني  بعودة  يطالب  من 

 يتحالف مع الصليبيني ليحمي ملكه من جشع إخوانه وبني عمومته. 

نفسكم، فاحلقيقة  لقد ذكر كل املؤرخني هذا، فال تتهربوا.. وال حتاولوا أن حتتالوا عىل أ

 ال يمكن تغطيتها، وال اهلروب منها، فلكل جريمة آثارها..  

تضطرب   الدين  بعد موت صالح  األمور  )ثم رشعت  ذلك:  يذكر  كثري  ابن  قال  لقد 

 ( 1) وختتلف يف مجيع هذه املاملك(

[ بعنوان  له  مقال  يف  األيويب  الدين  بصالح  املغرمني  من  املعارصين  بعض  وفاة  وقال 

هـ( دولة  589[: )ترك صالح الدين بعد وفاته يف عام ) األيويب.. حمرر القدس  صالح الدين

 
 . 13/7( البداية والنهاية 1) 
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ع خالل حياته   وزر قد  الدين   وكان صالح  واحدة،  وبنًتا  ولًدا  عرش  وسبعة  األرجاء،  واسعة 

ملامرسة   فعلية  سلطات  إياهم  مانًحا  عائلته؛  أفراد  عىل  حتت سيطرته  الواقعة  البالد  السياسية 

الء الرتكة الصالحية بعد وفاته يف ظل ما حدث من املؤامرات واحلروب  السيادة؛ فتقاسم هؤ

بينهم، إذ أن كالًّ منهم يطمع يف أن يكون نصيبه يضارع نصيب جاره أو يفوقه، باإلضافة إىل  

ِم العائلة األيوبية(   (1) َتَزعُّ

:  ثم ذكر هذا املغرم العاشق لصالح الدين حمرر القدس بعض ما حصل بعد وفاته، فقال

هـ(، ومل تلبث أن 589)وقد أخذت اجلبهة اإلسالمية يف التداعي بعد وفاة صالح الدين عام ) 

نشبت حرب الوراثة بني أبناء البيت األيويب، فاتفق أمراء الشام عىل أال يعرتفوا بسيادة العزيز  

عثامن صاحب مرص الذي اتصف بالطموح السيايس، وزعم أن له السيادة عليهم مجيًعا، وكان 

ذا الرفض نابًعا من أمهية دور دمشق يف توجيه السياسة األيوبية، غري أن األفضل عيّل صاحب  ه

دمشق اتصف بسوء السرية؛ فقد احتجب عن الرعية، واشتغل بلهوه مما أدى إىل كراهية الناس  

له؛ فقد وضع ثقته يف وزيره ضياء الدين بن األثري، فأساء الترصف يف أمور الرعية، وخالف  

لده يف احلكم؛ فأقىص أمراء والده ومستشاريه بتأثري من وزيره؛ فهرب هؤالء إىل القاهرة  هنج وا 

عىل  زعياًم  به  واعرتفوا  حوله،  من  فالتفوا  وأعزهم،  رفعهم  الذي  عثامن  بالعزيز  مستنجدين 

  (2)األيوبيني(

وهكذا ذكر كل املؤرخني تلك اجلرائم التي حصلت يف مجيع البالد اإلسالمية بسبب  

افس األرسة األيوبية عىل احلكم، اقتداء منها بسنة صالح الدين، وما قام به من حروب ألجل  تن

 السلطة. 

ومن األمثلة عىل ذلك الرصاع الذي راح فيه عرشات آالف من قتىل املسلمني، ما عرب  

 
 . 15/03/2011(  وفاة صالح الدين األيويب.. حمرر القدس، د. راغب الرسجاين، موقع  قصة اإلسالم، 1) 

 (  املرجع السابق.2) 
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وبني أخيه  وتنكر ما بينه ]يعني امللك العزيز عامد الدين أبو الفتح عثامن[  ): بقوله  املقريزي عنه  

األفضل، فسار من مرص ملحاربته، وحرصه بدمشق، فدخل بينهام العادل أبو بكر، حتى عاد  

العزيز إىل مرص عىل صلح فيه دخل، فلم يتم ذلك، وتوّحش ما بينهام، وخرج العزيز ثانيًا إىل  

العادل  دمشق، فدّبر عليه عّمه العادل حتى كاد أن يزول ملكه وعاد خائفًا، فسار إليه األفضل و

حتى نزال بلبيس، فجرت أمور آلت إىل الصلح، وأقام العادل مع العزيز بمرص، وعاد األفضل  

إىل مملكته بدمشق، فقام العادل بتدبري أمور الدولة، وخرج بالعزيز ملحاربة األفضل، فحرصاه 

  بدمشق حتى أخذاها منه بعد حروب، وبعثاه إىل رصخد، وعاد العزيز إىل مرص، وأقام العادل 

العرشين من حمّرم سنة مخس وتسعني ومخسامئة، عن سبع  ليلة  العزيز يف  مات  بدمشق حتى 

وعرشين سنة وأشهر، منها مّدة سلطنته بعد أبيه ست سنني تنقص شهرًا واحدًا، فأقيم بعده 

ابنه السلطان امللك املنصور نارص الدين حممد، وعمره تسع سنني وأشهر بعهد من أبيه، وقام  

ة هباء الدين قراقوش األسدي األتابك، فاختلف عليه أمراء الدولة، وكاتبوا امللك بأمور الدول

األفضل عيل بن صالح الدين، فقدم من رصخد يف خامس ربيع األّول، فاستوىل عىل األمور،  

ومل يبق للمنصور معه سوى االسم، ثم سار به من القاهرة يف ثالث رجب يريد أخذ دمشق من 

بض عىل عّدة من األمراء، وقد توجه العادل إىل ماردين، فحرص األفضل  عّمه العادل بعدما ق

دمشق، وقد بلغ العادل خربه فعاد وسار يريده حتى دخل دمشق، فجرت حروب كثرية آلت  

إىل عود األفضل إىل مرص بمكيدة دّبرها عليه العادل، وخرج العادل يف أثره، وواقعه عىل بلبيس  

  (1)(ست وتسعني  فكرسه يف سادس ربيع اآلخر سنة

أظن أن حتليل هذا النص وحده كاف للتعريف بتلك اآلثار التي خلفها البطل الكبري  

صالح الدين األيويب يف البالد اإلسالمية.. وحتى تفهموا كيف وصلت شهوة السلطة لدى 

وأقام العادل بدمشق حتى  أرسة صالح الدين أعيدوا قراءة هذه العبارة التي ذكرها املقريزي: )

 
 . 3/409( املواعظ واالعتبار يف اخلطط واآلثار )خطط املقريزي( 1) 
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العزيز املنصور نارص الدين حممد، وعمره تسع سنني  ..  مات  امللك  ابنه السلطان  فأقيم بعده 

 ( وأشهر بعهد من أبيه

هل هذا هو احلكم اإلسالمي يا من تتغنون كل حني بصالح الدين، وتطلبون عودته،  

تسع بأن نبايع البن    وتطلبون معه عودة الرشيعة اإلسالمية للحكم.. هل أوصانا رسول اهلل  

 سنني، إرضاء لوالده.. ونقيم احلروب من أجل محاية عهدنا وبيعتنا؟

كل ذلك من احلكم الظامل املستبد، فقد ورد يف احلديث الرشيف:   أمل يعترب رسول اهلل 

وكثرت  ) املال  رب  وعظم  املال  وكثر  التجارة  وكثرت  الطيالسة  لبس  كثر  الزمان  اقرتب  إذا 

 ؟ (1)(الصبيان الفاحشة وكانت إمرة 

 ـ صالح الدين.. وإعادة القدس للصليبيني:   6

ال أريد بعد كل هذا أن أنسى دور صالح الدين األيويب يف حترير القدس؛ فنحن مطالبون  

بالعدل، وقد قال تعاىل:   َواَل    }بأن نشهد  بِاْلِقْسِط  ُشَهَداَء  اِمنَي هللِرِ  َقور ُكوُنوا  آَمُنوا  ِذيَن  الر َا  َياَأهيُّ

 [ 8]املائدة:   {ِرَمنرُكْم َشنَآُن َقْوٍم َعىَل َأالر َتْعِدُلواجَيْ 

ندع   وأال  وتفاصيلها،  أجزائها  بكل  احلقائق  نذكر  أن  منا  يقتيض  كذلك  العدل  ولكن 

األهواء تتحكم فينا؛ فنختار من الفلم أمجل أجزائه، ونقص ما بقي منه، لنحافظ عىل صورة 

 الكاذبة. البطل يف أذهان املغرمني باألجماد

وهذا ما حصل بالضبط، فعشاق صالح الدين األيويب املطالبني بعودته، راحوا يقصون  

كل أجزاء الفلم التي تذكر عودة الصليبيني للقدس بعد وفاته، وبعد أداء أدواره التخريبية يف  

 العامل اإلسالمية. 

صالح الدين  وقد عادوا إليها أرشس ما كانوا، بسبب اخلطط االسرتاتيجية التي وضعها  

 األيويب، والتي متكن هلم عودة آمنة وقوية، بعد أن حتررت منهم لسنني معدودة. 

 
 ( 274/ 7(  رواه الطرباين يف األوسط، ) جممع الزوائد( )1) 
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السلطان   هلم  أهداها  أن  بعد  دون حرب،  من  ـ  املؤرخون  يذكر  كام  ـ  إليها  عادوا  لقد 

هـ، وذلك بعد أن خيش أن   615الكامل ابن أخي صالح الدين، والذي توىل حكم مرص سنة 

، فاتصل هبم ليفاوضهم، وعرض عليهم أن يتنازل عن بيت املقدس  يسلبوه حكمه عىل مرص

 مقابل أن خيرجوا من دمياط. 

وطبعا مل يرتدد االمرباطور الصليبي فريدريك يف قبول هذا العرض السخي، لكن البابا  

األيويب،   السلطان  فتنازل  قبوله..  عىل  فريدريك  االمرباطور  ووبخ  العرض،  رفض  روما  يف 

نابلس وصيدا وعسقالن وطربية والالذقية وسائر  وقدم عرضا أسخى،   يتنازل عن  وهو أن 

 املدن الساحلية التي حررها صالح الدين األيويب..  

وهكذا كانت البالد اإلسالمية يتالعب هبا امللوك والبابوات، الذين ال يزال يلعنهم أئمة  

لدماء يف عروقهم،  املسلمني يف مساجدهم، ويدعون اهلل أن يزلزل األرض من حتتهم، وجيمد ا

لكنهم ينسون أن يدعوا عىل كل من تسبب يف كل ذلك اخلنوع، وتلك املذلة، بل إهنم بدل أن 

كل   معه  ويمجدون  ويمجدونه،  عنه،  يرتضون  اإلسالمية،  باألمة  فعله  ما  ويلعنوا  يلعنوه، 

أن  الظلمة.. وينسون أن يذكروا ولو بكلمة حزن وأمل أولئك املستضعفني الذين كتب عليهم  

 يعيشوا بني مطرقة الصليبيني، وسندان األيوبيني أو غريهم من املستبدين. 

لقد ذكر ابن األثري كيف حتولت أفراح أولئك املستضعفني من املسلمني إىل أحزان، بعد  

بنائها،   يف  أعامرهم  أفنوا  التي  مساكنهم  وسكنوا  جديد،  من  القدس  إىل  الصليبيون  عاد  أن 

وا حياهتم مجيعا يف استصالحها وزراعتها؛ فقال: )وتسلم الفرنج وامتلكوا بساتينهم التي قض

البيت املقدس، واستعظم املسلمون ذلك وأكربوه، ووجدوا له من الوهن والتأمل ما ال يمكن 

 (1)وصفه(

ووصفه املقريزي، فقال: )ونودي يف القدس بخروج املسلمني منه وتسليمه إىل الفرنج،  

 
 (435/ 10(  الكامل يف التاريخ )1) 
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اء والرصاخ، وخرجوا بأمجعهم فصاروا إىل خميم الكامل وأذنوا فكان أمرا مهوال من شّدة البك

الفضة واآلالت   الستور وقناديل  بابه يف غري وقت األذان، فشق عليه ذلك وأخذ منهم  عىل 

امللك  عىل  اإلنكار  وكثر  هذا  املسلمني  عىل  فعظم  شئتم،  حيث  امضوا  هلم  وقيل  وزجرهم، 

  (1)الكامل وشنعت املقالة فيه(

، فقال: )أثار تسليم مدينة القدس للفرنجة موجة  (2)املؤرخني املعارصينووصفه بعض  

عارمة من السخط واألسى يف العامل اإلسالمي. وكانت ردة الفعل شديدة، خصوصًا عند أهل  

حظرية  إىل  وإعادهتا  القدس  مدينة  تسليم  أحدثه  ما  إىل  نشري  أن  املفارقة  من  ولعل  املدينة، 

استنكار واستياء يصل إىل درجة الغضب لدى األوساط الفرنجية، الدينية منها املسيحية من  

والدنيوية يف بالد املرشق، فرأى بعضهم أن كرامة النرصانية كانت تقيض بأن تنتزع املدينة عنوة  

امللك  إىل  اإلمرباطور  هبا  توسل  التي  التذلل  طريق  عن  ال  املسلمني  أيدي  من  السيف  بحد 

ون أن استيالء الصليبيني عىل املدينة دون استيالئهم عىل مقدسات املسلمني  الكامل، وكانوا ير

أمر مرفوض ال تقبل به نفوس الفرنجة األبية، وذهبت فئة صليبية أخرى إىل القول إن احلصول  

عىل القدس من دون استعادة الكرك والشوبك واألردن ال قيمة له، ولو كان هذا مقبوالً لقبل  

  (3)عليهم املسلمون أيام حصار دمياط(الصليبيون ما عرضه 

وقد وصف قبل ذلك دور صالح الدين يف إعادهتا للصليبيني، بعد أن حررها منهم؛  

إذا كان تنافس أبناء صالح الدين يف شأن املُلك دفعهم للبحث عن مهادنة الفرنجة يف  فقال: )

ض، فإن األمر بلغ ذروة فلسطني، وأدى أحيانًا إىل حماولة االستعانة هبم للتصدي بعضهم لبع

بالفرنجة   عالقتهم  تقترص  مل  إذ  األيويب،  العادل  امللك  أبناء  من  امللوك  عهد  يف  مسبوقة  غري 

 
 ( 222/ 4(  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )1) 

الفلسطينية، يف كتابه )فلسطني    (أستاذ التاريخ بجامعة )بري زيت(  هو الدكتور خليل عثامنة، املؤرخ اإلسالمي الفلسطيني و2) 

 . (يف العهدين األيويب واململوكي 

 .137(  فلسطني يف العهدين األيويب واململوكي، خليل عثامنة، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص3) 
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اجلاثمني عىل أرض فلسطني ولبنان وسوريا عىل املساملة واملهادنة فحسب، بل تعدت ذلك أيضًا 

مل لوالها  والتي  الغزاة،  األوروبيني  اجلهاد ضد  فريضة  عن  التخيل  عىل إىل  التيجان  ا وضعوا 

رؤوسهم وتربعوا عىل عروش مرص وبالد الشام، إذ بات أبناء امللك العادل وورثة عرشه يرون 

تنازالت   مقابل  معها  والتحالف  مهادنتها  عن  يتورعون  ال  إقليمية  سياسية  قوة  الفرنجة  يف 

 هبم لتصفية  إقليمية من دار اإلسالم، إما ثمنًا للحفاظ عىل عروشهم وكراسيهم، وإما تعززاً 

  (1) (احلسابات الصغرية فيام بينهم، وإما لتحقيق مطامح إقليمية يف دول بعضهم البعض

الدين   صالح  عشاق  لدى  املعتمدة  التارخيية  املصادر  من  االقتباسات  هذه  أن  أظن 

واملطالبني بعودته وحدها كافية إلعادة الوعي، وترك ذلك التغني باألجماد الكاذبة، بل ذلك 

الذي يكال للمستبدين والظلمة، والذين أمرنا باإلنكار عليهم أحياء وأمواتا، كام قال    املديح

اَل    }تعاىل:   ُثمر  َأْولَِياَء  ِمْن  اهللرِ  ُدوِن  ِمْن  َلُكْم  َوَما  النراُر  ُكُم  َفَتَمسر َظَلُموا  ِذيَن  الر إىَِل  َتْرَكُنوا  َواَل 

وَن   [ 113]هود:   {ُتنْرَصُ

 والشؤون الداخلية للدولة: ـ صالح الدين..    7

مل تكن تلك جرائم صالح الدين األيويب وحدها.. فال يمكننا يف هذا املقال القصري أن  

تلك  يف هتوين  واملشكلة  أمهاهتا وأخطرها،  إىل  فقط  نشري  ولكنا  ارتكبه من جرائم،  ما  نعدد 

نا كذلك، لكان موقفنا اجلرائم هو عدم كوننا قد عشنا تلك الفرتة، ومل نكتو بنرياهنا، ولو أنا ك

 خمتلفا متاما. 

ولذلك نحاول أن نتقمص بعض رعية ذلك العرص، لنعيش املأساة التي عاشوها، وهم  

يف كل حلظة حيملون أبناءهم عىل أكفهم ليقدموهم لصالح الدين أو إخوته أو أبنائه، ال ليقدموا  

إنام ليقدموهم فداء للسلطان أرواحهم يف سبيل اهلل، ويطردوا املعتدين الصليبيني من بالدهم، و

 املبجل، وإرضاء لغريزته يف التسلط، واإلستحواذ عىل أكثر املناطق.

 
 .136(  املرجع السابق، ص1) 
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الفالحني   باستعباد  قام  إنه  بل  بذلك..  منهم  يكتفي  الدين  صالح  السلطان  يكن  ومل 

بالبلد: فالحا قرارا، فيصري   املقيم  املزارع  املقريزي ذلك، فقال:  )ويسمى  األحرار، كام ذكر 

قنا ملن أقطع تلك الناحية إال أنه ال يرجو قط أن يباع وال أن يعتق بل هو قّن ما بقي، ومن عبدا  

ولد له كذلك، بل كان من اختار زراعة أرض يقبلها كام تقّدم، ومحل ما عليه لبيت املال، فإذا 

   (1)صار مال اخلراج بالديوان أنفق يف طوائف العسكر من اخلزائن(

الدين من جرائم يف حق عامة  مؤنس    الدكتور حسني وقد ذكر   ما فعله صالح  بعض 

وكانت مشاريعه ومطالبه متعّددة ال تنتهي، فكانت حاجته للامل ال تنتهي أيضًا،  الناس؛ فقال: )

وكان ُعاّمله وجباته من أقسى خلق اهلل عىل الناس، ما مّر ببلد تاجر إال قصم اجلُباة ظهره، وما  

عالما  من  عالمة  إنسان  عىل  وكان بدت  السلطان،  رجال  من  بعذاب  ُأنِذر  إال  اليسار،  ت 

الفالحون والضعفاء معه يف ُجهد، ما أينعت يف حقوهلم ثمرة إال تلّقفها اجلباة، وال بدت سنبلة  

أيامه، وخّلفهم عىل أبواب حمن  الناس يف  أملق  السلطان، حتى  قمح إال استقرت يف خزائن 

  (2)(وجماعات حصدت الناس حصدا

العلم أن حسني مؤنس ليس مثل يوسف زيدان أو غريه من الذين يعتربون صالح  مع  

الدين جمرما من جمرمي العامل الكبار، بل هو يدافع عنه، وحياول أن يسوغ ما أطاق جرائمه،  

 ليخففها، أو جيعل هلا بعض القابلية.

 هباء الدين  وزيادة عىل ذلك كله، فقد قام ـ بواسطة وزيره الذي عينه نائبا عنه عىل مرص 

قلعة   لبناء  حجارهتا  ومحل  الصغرية،  األهرامات  من  العديد  هبدم  الرعية  بتكليف  ـ  قراقوش 

القاهرة وأسوار عكا وغريها، مثلام فعل الفراعنة متاما حينام كلفوا املرصيني بحمل احلجارة عىل 

 ظهورهم لبناء تلك األهرامات.

 
 ( 161/ 1(  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )1) 

 .157( صالح الدين األيويب بني العباسيني والصليبيني: 2) 
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م كانت بأرض مرص كثرية جّدا، منها  وقد ذكر ذلك املقريزي، فقال: )اعلم أّن األهرا 

بناحية بوصري يشء كثري، بعضها كبار، وبعضها صغار، وبعضها طني ولبن، وأكثرها حجر،  

وبعضها مدرج، وأكثرها خمروط أملس، وقد كان منها باجليزة جتاه مدينة مرص، عّدة كثرية كلها 

اقوش، وبنى هبا قلعة  صغار هدمت يف أيام السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب عىل يد قر

  (1)اجلبل والسور املحيط بالقاهرة، ومرص والقناطر التي باجليزة(

الذين محلوا تلك احلجارة عىل ظهورهم   املستضعفني  بأولئك  ترتبط  وهذه جريمة ال 

فقط، وإنام تشري إىل جرائمه يف حق الثقافة والرتاث اإلنساين.. ولو أن عمره امتد لقىض عىل 

التا  اآلثار  والتي  كل  نعرفها،  التي  تلك  مرص  تعد  ومل  األهرامات،  كل  ونقل  مرص،  يف  رخيية 

 حفظت األهرام وغريها من آثارها الكثري من تارخيها، بل تاريخ اإلنسانية مجيعا. 

 ـ صالح الدين.. والشؤون الدينية والثقافية:   8

ه حارص  أما جرائم صالح الدين يف حق الثقافة والدين؛ فال عد هلا وال حرص، ذلك أن

الثقافة واملثقفني، ونكل هبم، وأحرق الكتب، وقام بحرب طائفية خطرية كانت أسوأ نموذج 

 للحكم اإلسالمي. 

وكانت احلياة يف  ):  إىل بعض جرائمه يف هذا اجلانب، فقال حممد كامل حسني وقد أشار 

مرص الفاطمية كام رأينا جانبًا منها تدعو إىل ازدهار الشعر وإىل كثرة ما أنتجه الشعراء يف كل  

التي طغت عىل  الفنية  املوجة  الشعر وكل موضوع من موضوعاته، ولكن هذه  فن من فنون 

تار يف  الذهبي  العرص  هذا  تراث  من  أبادوه  فيام  األيوبيون  أبادها  ما  رسعان  مرص  مرص،  يخ 

البقاء، ونحن ال   ر السمه  ُقدِّ اإلسالمية، فضاع الشعر ومل يبق منه إال اسم الشاعر أحيانًا إن 

نرتّدد يف اهّتام األيوبيني بجنايتهم عىل تاريخ األدب املرصي؛ لتعمدهم أن يمحوا كل أثر أديب  

 
(، وذكره أيضا: عبد اللطيف البغدادي يف كتابه )اإلفادة واالعتبار يف  210/  1(  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )1) 

 ( األمور واملشاهدات واحلوادث املعاينة بأرض مرص
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أن يكون بالشعر  يمت للفاطميني بصلة، فقد أحرقوا كتبهم بام فيها من دواوين الشعر خوفًا من  

بزعمهم كفر  وهو  لألئمة  التعصب    .. مديح  هذا  بسبب  الفاطمية  مرص  شعر  أكثر  فضاع 

  (1)(املذهبي

وأشار باحث معارص آخر إىل بعض تلك اجلرائم؛ فقال: )إن صالح الدين األيوبى دمر  

حلكمة  مرص كلها، ومل يقم بتدمري تاريخ الفاطميني والشيعة فقط، حيث إن تدمريه ملكتبة دار ا

والتي كانت حتوى أكثر من مليوين كتاب، وبيعه لكتب الفاطميني بالبخس يعد بمثابة جريمة  

حضارية يف حق املرصيني مجيعًا، كام قام ذاك املجرم هبدم أهرامات اجليزة، والتي كان عددها 

  (2)هرمًا بجوار األهرامات الثالثة املوجودة حاليًا، والتي مل يتمكن من هدمها( 18

ال آخر بعد أن ذكر بعض مظاهر جرائمه يف حق الثقافة: )ولكن ما هيم يف اخلرب هو  وق

إحراقه ملكتبة دار احلكمة والتي احتوت عىل مليوين كتاب، بام فيها من كنوز ونفائس علمية  

التتار يف بغداد   وفلسفية ال تقدر بثمن وهذا بحد ذاته جريمة حرب ال ختتلف كثرًا عام فعله 

كتبها ونفائسها الفكرية يف هنر دجلة الذي يقال بأنه بقي سبعة أيام أسود اللون   حني رموا بكل

التتارية   اجلريمة  تلك  عىل  أهنر  حزن  عن  رمزيًا  وتعبريًا  صبغته  التي  الكتب  حرب  بسبب 

  (3)اهلمجية(

التتار؟.. وهل   الدين عن جريمة  تفرق جريمة صالح  ثم تساءل بصدق قائال: )ماذا 

رائم الغري مدانة؟.. ملاذا ندين التتار ونشتمهم ليل هنار، ونمجد هذا املجرم  جرائمه مباحة وج 

وننتج عنه مسلسالت تضعه يف مراتب قدسية بني الناس؟.. وملاذا ال ننتج نفس املسلسالت  

عن هوالكو وتيمورلنك باعتبار أن ما فعلوه ال خيتلف كثريًا عام فعله هذا املجرم األفاك السفاك 

 
 .168( يف أدب مرص الفاطمية: 1) 

 ..  27/  12/   2010نظر مقاال بعنوان: صالح الدين األيويب كمجرم حرب، نضال نعيسة، احلوار املتمدن ، (  ا2) 

 (  املرجع السابق.3) 
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أ كام  جريمة  للدماء؟  يعترب  مرص،  كأهرامات  عظيمة  تارخيية  وأوابد  حضارية  ملعامل  تدمريه  ن 

حرب موصوفة وبربرية ومهجية ضد اإلنسانية، باعتبارها أصنامًا، ومعامل حضارية، وكلنا علم  

ما هو حضاري ومجايل ورشيف ونبيل،   لكل  البدوية  الثقافة  ودراية بحقد وكراهية واحتقار 

ة قرون من الزمن من يقلده يف ذلك من أحفاده من الطالبان يف تدمري  وليأيت بعد حاويل ثامني

 ( 1) ( 2000متاثيل بوذا يف باميان يف العام  

وما ذكره الباحث صحيح بالنسبة للذين يستعملون معايري واحدة يف مناقشة القضايا،  

صورها،  وال يطففون املوازين، أما  الذين ال يفعلون ذلك؛ فهم متناقضون لدرجة ال يمكن ت

حيث أهنم يمدحون شخصا بام يذمون به غريه، وهذا ما أدى إىل انفصام يف شخصية من حياول  

يقدمون  رمحة،  دين  اإلسالم  أن  فيه  يزعمون  الذي  الوقت  ففي  باملتناقضات..  عقله  إقناع 

للتعريف به كل أنواع الوحشية والقسوة التي ورثوها من الشخصيات التي عاشوا حياهتم كلها 

 ن عن جرائمها. يدافعو

)ال   الدين:  صالح  ارتكبها  التي  الثقافية  اجلرائم  تلك  عىل  معلقا  الكاتب  نفس  يقول 

يمكن تربير وجتميل وتقديس كل ذاك القتل واإلجرام والتدمري واحلرق والسحل واهلمجية  

املعايري   وحدة  مبدأ  وفق  إليه،  النظر  يمكن  وال  ذريعة،  أية  وحتت  كان  ألي  األرواح  وزهق 

ة واألخالقية، إال وفق إجرام متأصل ونفوس مأزومة ومنحرفة وشاذة ومريضة عندها القيمي 

عشق غريب لرائحة الدم ونزوع فطري وشبق حيس لسامع أنني األرواح املزهوقة والنفوس  

املسحوقة، وال جيب استثناء أي كان منها، وإال لوجب علينا أيضًا تصديق مزاعم ومربرات كل  

 (2) مي احلرب الكبار يف التاريخ من قابيل وحتى ميلوزوفيتش(القتلة والسفاحني وجمر

وفوق ذلك كله قام صالح الدين بإحياء سنة قتل املفكرين والفالسفة والباحثني الذين  

 
 (  املرجع السابق.1) 

 (  املرجع السابق.2) 
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تؤملهم   يؤملهم يشء، كام  الذين ال  السلفيني واحلركيني  اهتامما من  نال  خيتلف معهم، ولذلك 

يش هؤالء  بعض  قال  وقد  الفكرية،  عنوان  احلرية  حتت  مقال  يف  املجال  هذا  يف  بجرائمه  يد 

األعامل   من  الكثري  األيويب  الدين  )لصالح  الزنديق[:  السهَروردي  يقتل  الدين  ]صالح 

والفضائل منها ما هو عسكري، ومنها ما هو ديني وثقايف، وغري ذلك، وإذا كانت شخصية  

الذ واملجاهد،  العسكري  بمظهر  الناس  ذهن  يف  انطبعت  الدين  الصليبيني،  صالح  يقارع  ي 

يف   أخرى  جوانب  فإن  املسلمني،  بالد  عن  ويدافع  املقدس،  بيت  وخاصة  البلدان  ويفتح 

شخصية صالح الدين جديرة بالدراسة والتأمل.. إحدى تلك اجلوانب تتمثل باهتاممه بنرش  

أكثر من  التي عانت  املدارس واألوقاف لذلك، خاصة يف مرص،  السنة، وإقامة  مذهب أهل 

من الزمان من حكم الدولة العبيدية الفاطمية، وهي دولة شيعية إسامعيلية. ومع حرص  قرنني  

األفكار  بمحاربة  اهتم  العبيديني،  ضالالت  وحماربة  السنة،  أهل  مذهب  عىل  الدين  صالح 

املنحرفة املنضوية حتت لواء أهل السنة، كام متثل ذلك يف مصادقته عىل حكم اإلعدام بحق أحد  

  (1)هـ(587فة، املعروف بالسهروردي املقتول سنة الزنادقة املتصو

وهكذا أصبح قتل الفالسفة واملفكرين منقبة من املناقب، وكيف ال تكون كذلك، وهم  

ورثوا من أسالفهم من الفئة الباغية تلك اجلرائم التي يندى هلا اجلبني يف قتل املثقفني بحجة  

 الردة والزندقة. 

اجلنابة التي جناها  هـ(  764ك الصفدي )املتوىف:  صالح الدين خليل بن أيبوقد ذكر  

أي   ـ  )ودخل  فقال:  الظلمة،  أولئك  إىل  باجللوس  حدثها  عندما  نفسه  عىل  السهروردي 

أشياء،   الدين، واستامله، وأراه  ابن صالح  بالظاهر غازى  إىل حلب، واجتمع  ـ  السهروردي 

ـ طبعا من دون حماكمة ـ وصمم    فارتبط عليه؛ فبلغ اخلرب صالح الدين، فكتب إليه يأمره بقتله

عليه، فاعتقله يف قلعة حلب؛ فلام كان يوم اجلمعة بعد الصالة سلخ ذي احلجة سنة سبع وثامنني  

 
 هـ. 1427ان رمض -(  انظر مقاال بعنوان: صالح الدين يقتل السهَروردي الزنديق، جملة الراصد، العدد التاسع والثالثون 1) 
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  (1)ومخس ماية أخرجوه ميتا من احلبس؛ فتفرق عنه أصحابه، وقيل صلب أياما(

أي أنه قتله بإحدى الطريقتني: إما صربا بحبسه وجتويعه إىل أن مات حتف أنفه، وإما  

السهروردي هم   قتل هبا  التي  البشعة  القتلة  يروون هذه  بصلبه.. والعجيب أن هؤالء الذين 

  ؛ فدخلت فيها النار   ،سجنتها حتى ماتت  ،ُعّذبت امرأة يف هّرة: )أنفسهم الذين يروون قوله  

  (2)وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض( ، وال سقتها إذ حبستها  ، ا ال هي أطعمته

وهكذا فعل صالح الدين وابنه بالسهروردي، والذي ذكر املؤرخون أنه بعد أن عاين  

 ما عاين من تلك القلوب القاسية راح يردد نادما:  

 أرى قدمى أراق دمي.. وهان دمي فها ندمي 

 أراق دمي إىل حتفي سعى قدمي.. أرى قدمي 

  (3)فلم أنفك من ندم.. وليس بنافعي ندمي(

صاحب   نفسه  هو  الشنيعة  القتلة  هذه  قتل  الذي  السهروردي  بأن  نذكر  أن  ونحب 

القصيدة التي ال تزال تردد يف املجامع الصوفية، ويردد معها لألسف الرتيض عىل قاتله صالح 

 الدين األيويب، والتي يقول فيها:

 =ووصالكم رحياهنا والراح اح *أبدا حتن إليكم األرو

 وإىل لذيذ لقائكم ترتاح  وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم= 

 سرت املحبة واهلوى فضاح  وا رمحة للعاشقني تكلفوا= 

 =وكذا دماء العاشقني تباح بالرس إن باحوا تباح دماؤهم 

 =عند الوشاة املدمع السفاح*  وإذا هم كتموا حتدث عنهم 

 
 (237/ 2(  الوايف بالوفيات )1) 

 . 254/  6(  رواه البخاري 2) 

 (237/ 2(  الوايف بالوفيات )3) 
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ضحايا صالح الدين وأبنائه وأرسته.. ومن شاء    ومل يكن السهروردي سوى ضحية من

أن يسأل عن املزيد فيمكنه أن يذهب إىل جبال العلويني، ويسأهلم عن رس هرهبم لتلك اجلبال،  

وسيجيبونه عن املآيس التي فعلها هبم صالح الدين، ال ليشء إال لكوهنم خيالفون طائفته، والتي  

 مل يكن هيمها منها إال سلطته واستبداده. 

قول أحد الباحثني العلويني املعارصين معربا عن بعض ما حصل هلم يف عهد صالح  ي

قام صالح الدين األيويب، بحبس بقايا العلويني يف مرص، وفّرق بني الرجال والنساء  الدين: )

وحني ضّم الشام إىل ملكه سنة    ،حتى ال يتناسلوا، وأباَد املكتبات العلمية وأتى عىل حمتوياهتا 

سا   569 اعتقادهم  هـ،  حرية  إعالن  حلرماهنم  وذلك  أكثرهم،  العلويني  حالة  عرصه  يف  ءت 

والتنكيل اإلبادة  من  أنفسهم  عىل  حفاظًا  واهلدوء  السكينة  إىل  حينها  بعدها   ، فخلدوا  وبقي 

العلويني اخلناق وُيبعدوهنم عن موارد احلُكم، حتى جلأوا حينها إىل   ُيضّيقون عىل  األيوبيون 

  (1) (بال، لضعفهم عن املقاومةالَعيش يف أكناف اجل

 ـ صالح الدين.. والتسامح مع الصليبني:   9

يف مقابل تلك الشدة مع الفالسفة واملفكرين والفاطميني والعلويني وعامة الناس من  

التي   الدرجة  إىل  الصليبيني  مع  تساحمه  بلغه  الذي  املدى  التاريخ  كتب  لنا  تذكر  املستضعفني 

يذكرو بل  به،  يشيدون  إن  جعلتهم  بل  أشعارهم؛  يف  دانتى    اإليطايل  الشاعرنه  اعترب  الكبري 

من أنبل نبالء العصور كلها،    ((2)الكوميديا اإلهلية  صالح الدين األيويب يف ملحمته الكربى )

 . واالسكندر األكرب  ،واستثناه ىف ملحمته من دخول النار هو 

ونحن ال ننكر قيمة التسامح، ولكن ننكر توجيهها إىل غري حملها، وحرمان حماهلا منها؛  

 
 . 1924(  كتاب تاريخ العلويني، حممد امني غالب الطويل، الالذقية سنه 1) 

األدب العاملي هبذا االسم، بدأها دانتي  (  الكوميديا اإلهلية ملحمة شعرية طويلة للشاعر اإليطايل دانتي أليجريي، عرفت يف  2) 

 م وموضوعها الرئييس هو احلياة بعد املوت، ودانتي هو الشخصية الرئيسية فيها. 1321م وانتهى منها عام 1308عام 
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فقد كان أوىل الناس بتساحمه أولئك املستضعفني الذين قهرهم، وأولئك الفالسفة الذين قتلهم،  

وأولئك الشباب األغرار الذين قىض عليهم يف حروبه التي خاض أكثرها مع املسلمني ال مع  

 ، ومن أجل نفسه ال من أجل يشء آخر. الصليبيني 

القرآنية، وتطبيقها يف مجيع شؤون احلياة، فقد   بالقيم  وهذا يدل عىل ضعف االرتباط 

وصف اهلل تعاىل املؤمنني بالرمحاء مع املساملني، واألشداء مع املستكربين، الذين عرب عنهم بلفظ  

ِذينَ }الكافرين، فقال:  ٌد َرُسوُل اهللرِ َوالر اِر ُرمَحَاُء َبْينَُهْم  حُمَمر اُء َعىَل اْلُكفر  [ 29]الفتح:   {َمَعُه َأِشدر

وقد كان الصليبيون كام يذكر املؤرخون يمثلون قمة الطغيان واالستكبار والظلم، وأول  

دالئل ذلك هو استعامرهم لبالد العامل اإلسالمي، وكان األصل حماربتهم والتشدد يف ذلك، ال  

وا، بل ليستمر بقاؤهم فرتة طويلة، وقد كان من أهم الركائز التي اعتمدوا توفري املدد هلم ليبق 

عليها يف بقائهم ذلك الرصاع الداخيل بني املسلمني، والذي كان صالح الدين يشكل ركنا مهام 

 من أركانه. 

ولكن مع كل ذلك نجد العاشقني لصالح الدين األيويب ال يكفون عن الثناء عليه يف  

افلني عن السلبيات املرتبطة هبا، يف نفس الوقت الذي يثنون فيه قضاءه عىل هذه الناحية، متغ

يقطع  حتى  لتزاوجهم  منعه  حسناته  من  يذكرون  بل  استئصاهلم،  وحماولته  الفاطميني، 

 ، وحرقه لكتبهم، وكل ما يرتبط هبم حتى ال يبقى هلم أدنى وجود. (1)نسلهم

بطة هبا بالنفوس املريضة إىل الدرجة التي  وهذا يبني مدى تغلغل الطائفية واألحقاد املرت 

تفضل فيها السامحة مع العدو الذي ال شك فيه، يف نفس الوقت الذي حيارب فيه املسلم الذي 

ال شك فيه.. وهو ما يامرسه اآلن الدعاة واملفكرون من أعداء إيران الذين اشتغلوا بعداوهتا  

 
  (  أشار املقريزي إىل استعامل األيوبيني هلذا األسلوب، فقال: )وملا مات العاضد لدين اهلل يف يوم عاشوراء سنة سبع وستني1) 

ومخسامئة، احتاط الطوايش قراقوش عىل أهل العاضد وأوالده، فكانت عّدة األرشاف يف القصور: مائة وثالثني، واألطفال مخسة 

وسبعني، وجعلهم يف مكان أفرد هلم خارج القرص، ومجع عمومته وعشريته يف إيوان بالقرص، واحرتز عليهم، وفّرق بني الرجال  

 (448/ 2ذلك أرسع النقراضهم(، املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ) والنساء لئال يتناسلوا، وليكون
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 عن عداوة إرسائيل وأمريكا. 

مقال  يف  بعضهم  كتب  ]  وقد  بعنوان  للتسامح  له  باهر  أنموذج  األيويب  الدين  صالح 

)اإلسالمي يقول:  فإن [  اإلسالمي،  تارخينا  يف  التسامح  وصفحات  صور  وتنوع  تعدد  رغم 

باهرًا لسمو التسامح  ا معاملة صالح الدين األيويب للصليبيني يف احلرب والسلم تقدم أنموذج

الذي جعل  اإلسالمي ومقاصده يف احلضارة اإلسالمية، وهو م التسامح هو  أن هذا  يؤكد  ا 

ما   للبرشية  حققت  التي  اإلنسانية  احلضارات  سلسلة  يف  الذهبية  احللقة  اإلسالمية  احلضارة 

وقد اتسم صالح الدين يف  .  تصبو إليه من العيش الكريم يف رحاب الطمأنينة واألمن واألمان.

لتي تنادي بتكريم اإلنسان واحرتام  معاملته للصليبيني بااللتزام الدقيق بالتعاليم اإلسالمية ا

مشاعره، وذلك انطالقًا من إيامنه العميق بأن البرش أبناء أرسة واحدة عماًل بقول احلق سبحانه  

َا النراُس إِنرا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنر َأكْ   }وتعاىل:   َرَمُكْم  َياَأهيُّ

 ( [13]احلجرات:   {ِعنَْد اهللرِ َأْتَقاُكمْ 

يني يف بالد الشام  أخطر حصون الصليب ثم رضب نموذجا لذلك التسامح بام فعله مع  

وهو حصن الكرك، وسننقل ما قاله حرفيا، لنرى نوعية الناس الذين يتسامح معهم يف نفس  

 الوقت الذي يقتل فيه الصوفية والفالسفة والعلويني. 

) يق املقال:  صاحب  صالح  ول  وموقف  احلصن  يف  حدث  ما  التاريخ  كتب  لنا  وتنقل 

م يف إقليم رشق األردن، وذلك 1141الدين األيويب فتقول: شيد الصليبيون هذا احلصن سنة 

يف مكان منيع يقوم عىل تل يعرف باسم حجر الصحراء يقع إىل اجلنوب من البحر امليت، وكان 

مضايق يف  أمهية كربى  بالد  ملوقعه  املمتدة من مرص وغريب  الطرق  يسيطر عىل  إذ  املسلمني،  ة 

العرب إىل بالد الشام، وتوىل اإلرشاف عىل هذا احلصن أخطر أمراء الصليبيني وهو رينالد دي 

شاتيون الذي عرف عند العرب باسم أرناط، واشتهر بأنه ال يقيم للعهود واملواثيق وزنًا أو  

يق من هذا احلصن عىل قوافل املسلمني التجارية بني العراق احرتامًا، كام دأب عىل قطع الطر
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وبالد الشام ومرص، فضاًل عن مهامجة قوافل احلجاج املسلمني الذين يتجهون ألداء فريضة  

املنورة واملدينة  مكة  يف  الدفاعية  ،  احلج  األيويب  الدين  صالح  أهداف  أهم  من  كان  لذلك 

ا  لغادر، فطاملا بقي هذا احلصن يف يد رينالد دي والوقائية تدمري هذا احلصن وسيده اجلاحد 

للمسلمني يف ترصيف جتارهتم وأداء فريضة احلج. وأتم   أمن وال أمان  شاتيون )أرناط( فال 

نوفمرب سنة   يف  فعاًل  أسواره  أمام  وعسكر  احلصن  عىل هذا  للهجوم  استعداده  الدين  صالح 

  (1)(م 1183

احلروب ـ أن هيجم عىل احلصن يف أقرب فرصة ممكنة،  وكان األصل ـ كام هو معلوم يف  

لكنه مل يفعل، وترك جنوده ينتظرون، ويرهقون، بسبب بسيط وهو إتاحة الفرصة ألهل هذا   

السهروردي  فيه  حرم  الذي  الوقت  نفس  يف  األعراس،  ببعض  حيتفلوا  بأن  الظامل  احلصن 

طميني والعلويني من التزاوج الفيلسوف والصويف من الطعام، وتركه يموت جوعا، وحرم الفا 

 أصال. 

يقطعون   الذين كانوا  أولئك  الدين مع  املقال يصور مدى تسامح صالح  يقول كاتب 

( أمواهلم:  املسلمني، ويقتلوهنم، ويستولون عىل  الصليبيني  طرق  أن  الشهر  وتصادف يف هذا 

وا كل مظاهر  كانوا قد قرروا عقد حفل زواج مهيب يف هذا احلصن الشهري وأعدوا العدة وهّيؤ

الفخامة واألهبة لالحتفال بالعرس.. وأخذ كبار املدعوين من الصليبيني يتوافدون إىل حصن 

الزفاف دون أن يدروا أن صالح الدين يف الطريق حلصار هذا احلصن  الكرك حلضور حفل 

وتأخذ الراقصات يف    ى،املنيع، وما كاد الصليبيون يبدؤون مراسم االحتفال وتعزف املوسيق

لقوات  إدخ املفاجئ  الوصول  عن  األنباء  أفزعتهم  حتى  احلارضين،  نفوس  عىل  البهجة  ال 

ترمي   أخذت  جمانيقه  وأن  احلصن،  عىل  احلصار  وإلقائه  شخصيًا  قيادته  حتت  الدين  صالح 

صة حني هرب سيد احلصن نفسه  األبراج األمامية للحصن، وسيطر الفزع عىل الصليبيني وبخا 

 
 . 18/06/2010(  صالح الدين األيويب أنموذج باهر للتسامح اإلسالمي، صحيفة اخلليج، ملحق الدين للحياة،  1) 
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عريس عىل خطوة تعرف وقعها عىل صالح الدين األيويب بام اشتهر  وهنا أقدمت والدة الأرناط،  

عنه من روح إنسانية نبيلة وإيثاره التسامح يف مجيع أعامله حتى يف العمليات احلربية نفسها، إذ  

أعدت صحونا من طعام العرس، وبعثت هبا إىل صالح الدين، وأرسل صالح الدين مقابل  

ن؟ ثم أصدر األوامر بأال يتعرض هذا الربج للقصف  ذلك يسأل بأي األبراج ينزل العروسا 

أهدافها  حتقيق  عىل  قواته  وقدرة  املوقف  عىل  الكاملة  سيطرته  وبرغم  احلصار،  أدوات  من 

الذي يسبب إزعاجًا مستمرًا للمسلمني، ويعطل مصاحلهم ويقف يف طريق  وتدمري احلصن 

طبيق كل قيم ومبادئ التسامح،  أدائهم لعبادة احلج.. فإن إنسانية صالح الدين وحرصه عىل ت 

عرس احلرية يف العودة  فرضت عليه أن يستجيب لطلب الصليبيني عقد هدنة تتيح لضيوف ال

  (1) إىل ديارهم(

ولسنا ندري ما نذكره عن  هذا املوقف، وكيف يمكن أن يكون احلصن حمارصا يف نفس  

ذكرها  الكاتب؟.. وهل يمكن الوقت الذي يقدم فيه أهله عىل القيام بعرس باألوصاف التي  

لقائد عسكري أن يقبل طعاما ـ قد يكون مسموما ـ من عدوه ؟.. ومل مل يعمم ذلك التسامح مع 

املسلمني املستضعفني؟، وأسئلة كثرية كان ينبغي للكاتب أن جييب عنها قبل أن يكتب قصيدته  

 عن هذا املجد املزيف. 

قد نقبله عىل مضض، لكن املشكلة األكرب  ومل يكن األمر قارصا عىل ذلك التسامح الذي  

عادت   كيف  رأينا  وقد  جديد،  من  وقدرهتم  عافيتهم  ليستعيدوا  املحاربني،  مع  تساحمه  هي 

القدس بعد فرتة وجيزة من حتريرها إىل الصليبيني، ألن احلروب التي كان يقيمها صالح الدين 

 فعل مع الفاطميني، وإنام كانت  مل يكن هدفها طرد الصليبيني أو استئصاهلم عن بكرة أبيهم كام

جمرد معارك حمدودة، ويف أماكن ترتبط بمصاحله، وحتى يعطي لنفسه بعض املصداقية، وإال  

 فإن احلرب التي ال تقيض عىل العدو ستزيد يف قوته، وهو ما حصل بالفعل. 

 
 (  املرجع السابق.1) 
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انية  وتتجىل أيضًا إنسيقول صاحب املقال مثنيا عىل تساحمه مع املحاربني من الصليبيني: )

املرشو ملطالبهم  الصليبيني واالستجابة  التعامل مع أرسى  األيويب يف  الدين  عة وعدم  صالح 

 ( 1) إهدار حق واحد من حقوقهم( 

ينقل عن   باشا  ثم  عبداملقصود  بجامعة  ـ  الدكتور  اإلسالمية  التاريخ واحلضارة  أستاذ 

ن األيويب وقواته كام كان األمر  مل تكن فكرة االنتقام تسيطر أبدًا عىل صالح الدي):  ـ قوله   األزهر

يف القوات املعادية، بل كان يقدم للصليبيني كل ألوان السمو يف التسامح، خاصة حني سار بعد 

انتصاره يف حطني إىل بيت املقدس السرتدادها، إذ أكرم كل من استسلم له من كبار الصليبيني  

كونتيسة طرابلس، فقد سلمت    الذين كانوا يمتلكون مدن الساحل الفلسطيني ومن بني هؤالء

هلا  أذن  حيث  والترشيف،  احلفاوة  من  هبا  يليق  بام  الدين  صالح  وعاملها  طربية  مدينة  له 

الدين بعد ذلك إىل مدينة عسقالن، وكانت  بالتوجه إىل طرابلس. وحترك صالح  وحلاشيتها 

من عسكر  تقف عقبة يف طريق مرص والشام، وهناك اجتمع مع أخيه امللك العادل، ومن معه  

حطني،   موقعة  منذ  السلطان  عند  أسريًا  املقدس  بيت  ملك  وكان  املدينة،  وحارصوا  مرص، 

فأرسل إىل السلطان يف أن يطلقه مقابل نصحه للصليبيني املوجودين يف عسقالن برتك املقاومة  

وتسليم املدينة، فوافق صالح الدين عىل ذلك وقد استجاب الصليبيون للنصح بعدما تأكدوا 

حر بنسائهم  من  وخرجوا  الدين  صالح  فأجاهبم  املدينة،  وتسليم  األمان  وطلبوا  موقفهم  ج 

ا  وأوالدهم وأمواهلم إىل بيت املقدس آمنني، وتسلم صالح الدين املدينة بعد احتالل صليبي هل

 (2) مدته مخسة وثالثون عامًا(

ك مقبوال، لكنه  ولو أن صالح الدين أمرهم بالعودة إىل البالد التي جاءوا منها، لكان ذل

تركهم يعودون إىل بالد أخرى حيتلوهنا من بالد املسلمني، ليستعيدوا قوهتم، ويبدؤوا الغارات  

 
 (  املرجع السابق.1) 

 (  املرجع السابق.2) 
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من جديد، وقد حصل ذلك بالفعل، بل إن الكتاب الوهلان بصالح  الدين نفسه يذكر ذلك،  

  وتسجل صفحات التاريخ أن صالح الدين أوىف بوعده مع ملك بيت املقدس، إذ فقد قال: )

أطلق رساحه يف أثناء حصاره حلصن األكراد، ورشط عليه أال يشهر يف وجه السلطان سالحًا 

أبدًا، فوافق عىل ذلك، لكنه ما إن بلغ مأمنه يف صور حتى نيس العهد وانضم هناك إىل الصليبيني  

يف قتال صالح الدين. وسمح صالح الدين ألهل عسقالن بعد استسالمهم بأن يغادروها وأن 

توفري    حيملوا  جرى  حيث  مرص  إىل  حراستهم  الدين  صالح  عساكر  وتوىل  أمتعتهم،  معهم 

 (1) تم ترحيلهم إىل بالدهم يف أوروبا(أسباب الراحة هلم يف أثناء مقامهم باإلسكندرية حتى ي

وبناء عىل هذا نرى مدى حب الغربيني لصالح الدين األيويب، وحق هلم ذلك، فقد كان  

بقائهم ومتددهم يف البالد اإلسالمية فرتة طويلة، ولو أنه استمر يف  سببا من األسباب الكربى ل

 احلكم هو وأرسته ملا خرجوا منها أبدا.

ومن األمثلة عىل تلك األقوال التي يوردها يف العادة املمجدون لصالح الدين األيويب،  

عمره لدراسة    كولونيل الربيطاين الذي اجته يف هنايةواملشيدون بسامحته مع الصليبيني ما قاله  

) )اإلسالم:   املقدسة سنة  الصليبيون األرض  م(، خلفوا وراءهم يف كل مكان 1099ملا غزا 

املوت والدمار، بيد أنه ملا رد صالح الدين الصليبيني عىل أعقاهبم، مل يلجأ إىل وسائل االنتقام،  

الدينيون السابقون هلم من املاملك ومل خيرب املسلمون األماكن التي فتحوها، كام فعل املقاتلون  

  (2)األخرى، فأينام وضعوا أرجلهم نشأ يشء جديد أسمى وأفضل مما كان قبال(

مل يشأ السلطان صالح الدين أن يفعل يف  )ويقول املسترشق الفرنيس جوستاف لوبون:  

النصارى عن بكرة  فيبيد  التوحش،  الصليبيون األولون من رضوب  ما فعله  مثل    الصليبيني 

 
 (  املرجع السابق.1) 

الرسول: حياة حممد، رونالد ف بوديل، ترمجة حممد حممد فرج وعبد احلميد جودة السحار، )القاهرة: مكتبة مرص، بدون  (   2) 

 ..147تاريخ(، ص
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  (1)أبيهم؛ فقد اكتفى بفرض جزية طفيفة عليهم مانعا سلب يشء منهم(

حني متكن صالح الدين األيويب من  )وتقول املسترشقة األملانية املعروفة زجيريد هونكه:  

  ـ هـ 492التي كان الصليبيون قد انتزعوها من قبل )  م( 1187 ـهـ  583اسرتداد بيت املقدس )

فإنه مل يسفك ؛ ها يف مذبحة ال تدانيها مذبحة وحشية وقسوة م( بعد أن سفكوا دماء أهل1099

دم سكاهنا من النصارى انتقاما لسفك دم املسلمني، بل إنه شملهم بمروءته، وأسبغ عليهم من 

جوده ورمحته، ضاربا املثل يف التخلق بروح الفروسية العالية، وعىل العكس من املسلمني، مل  

  (2) م خلقي جتاه كلمة الرشف أو األرسى(تعرف الفروسية النرصانية أي التزا

فيفر جون  )ويقول  قساة :  كانوا  املشارقة  املسلمني  العرب  أن  ادعوا  الصليبيني  إن 

التي   الرهيبة  املجازر  أن  من  الرغم  عىل  حتى  له،  مثيل  ال  نحو  عىل  جوهرهم  يف  متوحشني 

صار نقيضا  تشكل  فتئت  ما  قربص،  وجزيرة  والقسطنطينية  القدس  يف  لتاريخ  ارتكبت  خا 

الفتوحات اإلسالمية يف تلك احلقبة. فقبل أربعامئة سنة من إغراق الصليبيني القدس يف الدماء،  

ويف وقت الحق، عندما اسرتد القائد     ..مل يأمر اخلليفة عمر بقتل أحد عندما توىل أمر املدينة

عام   يف  الصليبيني  من  القدس  الدين  صالح  الشهري  بعمر  1187اإلسالمي  اقتدى  وحذا ، 

حذوه، فلم يكتف بالسامح للبطريرك املسيحي بمغادرة املدينة مع أتباعه، بل سمح هلم إىل ذلك 

  (3)بحمل ثرواهتم معهم(

وغريها من املقوالت الكثرية التي ال ندري يف أي حمل نصنفها، هل يف خانة التسامح  

ألموال التي سمح هلم  الديني، أم يف خانة الغفلة والغباء السيايس والعسكري، ذلك أن تلك ا

بأخذها هي التي كانت سندا هلم يف إعادة احتالهلم للقدس من جديد، باإلضافة لكون تلك 

 
 .329م(، ص2000(  حضارة العرب، جوستاف لوبون، ترمجة عادل زعيرت، )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1) 

 ..34م(، ص1996)  2، ترمجة د. غريب حممد غريب، القاهرة: دار الرشوق، ط(  اهلل ليس كذلك زجيريد هونكه2) 

الدوحة:  3)  الغرب املستعرة جمددا ضد اإلسالم ، جون فيفر، ، ترمجة: حممد هيثم نشوايت،  الثانية حرب  (  احلرب الصليبية 

 .43م، ص2015منتدى العالقات العربية والدولية، 
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املعاملة سببا يف رفع اهليبة من اجلندي املسلم الذي يتقن فن التسامح مع اآلخر يف نفس الوقت  

 الذي ال يبدي فيه أدنى شفقة ألخيه املسلم. 

 مع اليهود: ـ صالح الدين.. والتسامح    10

مل يكتف صالح الدين األيويب بكل ذلك التسامح الذي مارسه مع الصليبيني يف مقابل  

التشدد الذي مارسه مع املخالفني له من املسلمني، بل إنه أضاف إىل ذلك إضافة خطرية ال نزال  

بهم،  نعيش آثارها إىل اليوم.. وبسببها حيبه اليهود، وخصوصا الصهاينة منهم، كام تذكر ذلك كت

 وهي التمكني هلم يف القدس التي كان الصليبيون حيرموهنم من السكن فيها.  

وقد بدأت عالقة صالح الدين باليهود من اختياره لطبيبه ومستشاره اخلاص الطبيب  

، والذي اختاره ( 1204  -  1135ي ) موسى بن ميمون القرطبوالفيلسوف اليهودي املعروف  

 لذي كان يقتل فيه فالسفة املسلمني وأطباءهم. ليكون بجنبه دائام يف نفس الوقت ا

ولسنا ندري رس اختياره ليهودي يكون طبيبا خاصا به، وهل ذلك لقلة أطباء املسلمني،  

وهو غري صحيح؛ فقد ازدهر الطب يف مرص وغريها إبان احلضارة الفاطمية، التي كانت تعنى  

د قال بعض الباحثني يف ذلك: )كان عناية كبرية بالطب وغريه، وهذا بشهادة مجيع املؤرخني، وق

املاهرة   لإلدارة  نتيجًة  كبري  واحرتام  بازدهار  متتعوا  للمسلمني..  أئمة  الفاطميون  احلكام 

املشايف واملكتبات واملساجد واملدارس باإلضافة  واإلستقرار اإلقتصادي حلكومتهم، أسسوا 

م(    970زهر الشهرية ) ملرصد فلكي، ودعموها بسخاء، ومن بني ما أسسوه كانت جامعة األ

م(. وكان تعلم وممارسة الفنون العالجية قد تطور برسعة مع    1005يف القاهرة، ودار العلم ) 

إحياء العلوم التطبيقية والفنون األخرى. يبدو هذا ملحوظًا بشكل أكرب عندما ينظر املرء إىل  

للمغرب األطليس  الساحل  من  امتدت  والتي  الفاطمية،  اإلمرباطورية  مرورًا بمرص،    اتساع 

وسورية وفلسطني رشقًا، وشبه اجلزيرة العربية واليمن جنوبًا. تطورت األنشطة التقنية والفنية  

املهن  ُكرمت  كام  بسخاء،  التعليم  رعاية  ومتت  الرائعة،  احلضارة  هذه  كنف  يف  رائع  بشكل 
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  (1)الصحية بشكل كبري(

املسلمني، وخشيته منهم، لكثرة حروبه معهم،  أم أن سبب ذلك يعود لعدم ثقته يف أطباء  

وكان صالح الدين شحنة دمشق، فكان يرشب اخلمر،  أم يعود ملا ذكره الذهبي عنه حني قال: )

  (2) (ثم تاب، وكان حمبربًا إىل نور الدين يالعبه بالكرة

فأرسل العاضد إىل صالح الدين، وأحرضه عنده،  )قال كامل الدين ابن العديم:  مثله  و

املال،  و وبذل  أحواله،  فاستتبرت  النارص،  بامللك  به  ولقر عليه،  وخلع  ه،  َعمِّ بعد  الوزارة  ه  والر

 (3) (وتاب عن رشب اخلمر، وأخذ يف اجلد والتشمري يف أموره كلها 

عن قاضيه   أبو القاسم شهاب الدين املقديس الدمشقي املعروف بأيب شامةمثلهام نقل و

ادورفيقه   كان أسد الدين كثري األكل، شديد املواظبة عىل تناول اللحوم الغليظة،  )  :(4) ابن شدر

تتواتر عليه التخم واخلوانيق، وينجو منها بعد معاناة شّدة عظيمة، فأخذه مرض شديد، واعرتاه 

ض األمر بعده إىل صالح الدين، واستقرت القواعد،   خانوق عظيم فقتله، رمحه اهلل تعاىل، وُفوِّ

األحوال   الدنيا واستتبت  عنده  وهانت  الرجال،  وملك  األموال،  وبذل  نظام،  أحسن  عىل 

فملكها، وشكر نعمة اهلل تعاىل عليه، فتاب عن اخلمر، وأعرض عن أسباب اللهو، وتقّمص  

 
يف  26 -24يدلة يف عهد الفاطميني، جملة العلم، املجلد التاسع، العدد الثاين، الصفحات (  انظر مقاال بعنوان: الطب والص1) 

 . 1985عام 

 . 22/282( سري أعالم النبالء 2) 

 .351( زبدة احللب يف تاريخ حلب: 3) 

ين ابن شداد  : يوسف بن رافع بن متيم بن عتبة األسدي املوصيل، أبو املحاسن، هباء الد 8/230( قال الزركيل يف األعالم  4) 

هـ(: مؤرخ، من كبار القضاة. ولد باملوصل، ومات أبوه وهو صغري، فنشأ عند أخواله )بني شّداد( وشّداد جّده ألمه،   632  -  539)

فُنسب إليهم. وتفقه باملوصل، ثم ببغداد، وتوىل اإلعادة بالنظاميّة نحو أربع سنني، وعاد إىل املوصل، فدّرس وصنّف بعض كتبه، 

ث هبا وبدمشق ومرص وغريها، وملا دخل دمشق، كان السلطان صالح الدين حمارصًا قلعة )كوكب( فدعاه   وسافر إىل حلب، فحدر

 إليه، وواّله قضاء العسكر وبيت املقدس والنظر عىل أوقافه، واستصحبه معه يف بعض غزواته، فدّون وقائعه وكثريًا من أخباره. 
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ا إىل أن توفاه اهلل تعاىل إىل رمحته   (1) (بلباس اجلد واالجتهاد، وما عاد عنه، وال ازداد إال جدًّ

رية خصوصا ال تعجب املمجدين لصالح الدين األيويب، ذلك  وطبعا هذه الشهادة األخ 

أهنم يصورونه بصورة خمتلفة متاما عن تلك الصورة التي يصوره هبا املؤرخون، ونحن ال يعنينا 

رشبه للخمر، أو عدم رشبه هلا، ولكن يعنينا اخلطر اليهودي الذي تسلل إليه، والذي قد يكون 

 له دور يف توجيه معاركه. 

ن املحققني الذين ختلصوا من الكذب عىل أنفسهم يذكرون الدور الذي قام به  فالكثري م

 ابن ميمون اليهودي يف توطني اليهود يف فلسطني، ليكون نواة ملا نعيشه اليوم من احتالل وظلم.

بل إن اليهود أنفسهم يشهدون بذلك، ويقرون به، ولذلك ذكرنا أهنم يؤمنون عىل كل  

األيويب، ألنه الوحيد الذي يتيح هلم حتقيق أحالمهم بإرسائيل    من يدعو بعودة صالح الدين

الكربى، وقد قال بعضهم يشيد باخلدمات التي قدمها صالح الدين لليهود يف كتابه ]الديانة 

اليهود[ )إاليهودية وموقفها من غري  اليهودية  :  الطوائف  الدين عىل  وال ىف  أ ن فضل صالح 

ال يرجع اىل صفاته الشخصية    ،امرباطوريته التى ازدادت اتساعا خرى من  أ جزاء  أثم ىف    ،مرص

ىل صعوده للسلطة  إيضا  أبل يرجع    ،ىف التسامح واالحسان واحلكمة السياسية العميقة وحسب 

ىف مرص  العهد  مرتزقة حديثة  جليوش  متمرد  األ   ،كقائد  لسلطة  ال وبعدئذ كمغتصب  تى  رسة 

  (2) خدمها هو ووالده وعمه من قبل(

)ويقول املؤكد  :  الدينأمن  صالح  شخصية  فيها   ،ن  عاش  التى  الفرتة  سياق    ،ىف 

ن االمتيازات التى منحها أنسى من جانبى  أومع هذا االحرتام ال    ،تستوجب االحرتام العميق 

اليهودية ىف مرص الفور الضطهادات    ، للطائفة  هلا قد أدت عىل  رئيسا  ميمون  واختياره البن 

 
 . 2/292ر )اخلطط املقريزية( املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثا (1) 

للنرش،  2)  خرض، سينا  وحتقيق: حسن  ترمجة  إرسائيل،  اليهود، شاحاك,  من غري  وموقفها  اليهودية  الديانة  كتاب    )1994 ،

 .99ص
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كان من املحظور عىل الكهنة اليهود )الذين   ، مثالىل يد احلاخامات،  اليهود ع  دينية حادة للخطاة  

ليس الزواج من   (صالب الكهنة القدامى الذين خدموا اهليكل أ هنم ينحدرون من  أيفرتض ب

وحسب  واملطلقات    ،العاهرات  االخري،  يضا أبل  احلظر  هذا  انتهك  سبب    ، وقد  طاملا  الذى 

  من   (1180  –  1130حواىل  )احلكام الفاطميني    واخرأخالل فرتة الفوىض ىف عهد    ،املشاكل

تزوجوا من مطلقات هيوديات    ، اليهودية   الدينية  للرشيعة   خالفا   الذين  الكهنة  ولئك أ  جانب

بداه صالح الدين جتاه اليهود  أالذى    ، تاح التسامح االكربأوقد    إسالمية،عىل يد قضاة ىف حماكم  

توليه احلكم البن ميمون اصدار   للمحاكم احلاخامية ىف مرص إل أعند  القبض عىل وامر  لقاء 

اليهود كهذه   ، مجيع  حمظورة  زجيات  تزوجوا  تطليق   ،الذين  عىل  املوافقة  حتى  وجلدهم 

  (1) (زوجاهتم

ا الدين  صالح  سياسة  يف  ودوره  ميمون،  ابن  عن  آخر  مقال  يف  وحتت  وجاء  أليويب، 

عنوان ]ابن ميمون سياسيًّا حُمنًكا.. اليهود يف دولة اخلالفة[: )إىل جانب متّيز موسى بن ميمون  

يف النواحي الطبية، والدينية، والفلسفية، مل يكن احلرب اليهودي الفيلسوف أقل متيًزا يف الناحية  

بن ميمون وصالح الدين  السياسية. ُتشري بعض روايات املؤرخني أن الصلة التي مجعت بني ا

األيويب ووزيره القايض الفاضل، ال ترجع فقط إىل تقدير السلطان األيويب ووزيره لقيمة ابن 

  (2)ميمون يف الطب والفلسفة، بل أيًضا ملعرفتهام بمدى مهارته، وحذقه، وحنكته السياسية(

راجم ابن ميمون  واألخطر من ذلك كله هو ما أشارت إليه صاحبة املقال بقوهلا: )ُتشري ت

إىل أن صالح الدين كان ينتفع بام لدى احلرب اليهودي من لطف التدبري، واملكانة، والقبول عند  

هيود اليمن يف هتدئة الثورات، التي كانت تنشب يف تلك البالد. أيًضا استخدم ابن ميمون نفوذه 

 
 .99(  املرجع السابق، ص1) 

ا يف دولة اخلالفة اإلسالمية، فاطمة ند 2)  ى، موقع ساسة بوست،  (  انظر مقاال بعنوان: موسى بن ميمون.. أن تكون هيوديًّ

2018 .. 
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لدين فلسطني؛ أقنعه  يف بالط السلطان حلامية هيود مرص، وعالوة عىل ذلك، عندما فتح صالح ا

 ابن ميمون بالسامح لليهود باإلقامة فيها من جديد( 

ثم قالت معقبا: )مكنت عالقة ابن ميمون الوثيقة بالسلطان األيويب صالح الدين، من  

املعابد واملدارس اخلاصة هبم،   القدس بعد حتريرها، وبناء  لليهود باإلقامة يف  بالسامح  إقناعه 

عليه الصليبيون  حظر  ُتشري  بعدما  إىل ذلك،  باإلضافة  املدينة.  احتالهلم  أثناء  فيها،  اإلقامة  م 

بعض املصادر التارخيية إىل دور ابن ميمون يف إقناع صالح الدين بمحاربة دولة بني مهدي يف  

اليمن والقضاء عليها، بعد أن علم بام يفعله به حكامها من اضطهاد ليهود اليمن، وإجبارهم  

 عىل اعتناق اإلسالم( 

أن ما ذكرنا من أمثلة ونامذج عام قام به صالح الدين األيويب يف خدمة الصليبيني    أظن

واليهود، يف نفس الوقت الذي قام فيه بتدمري العامل اإلسالمي وتقسيمه وإشاعةالفوىض فيه،  

 كافية لإلجابة عىل السؤال الذي طرحناه عن سبب حب الصهاينة وغريهم له. 

العقول  ألصحاب  طبعا  موجهة  يريدون    وهي  الذين  ال  ويبحثون،  يفكرون  الذين 

الكذب عىل أنفسهم وعىل التاريخ، وال يريدون لعقوهلم أن تتخىل عن األكاذيب التي نرشها 

 املستبدون لتكون سندا هلم يف استبدادهم. 

ومن العجيب أن أولئك الذين ينكرون عىل الشيعة أو صوفية املسلمني انتظارهم لإلمام  

ألمل عند ذلك االنتظار هم أنفسهم الذين يقبلون تلك الصيحات التي  املهدي، وشعورهم با 

 تدعو صالح الدين للعودة، بل هم أنفسهم يدعون معهم لعودته. 

ولست أدري أهيام أكثر خرافة، هل ذلك الذي ينتظر املوعود الذي أخرب عنه رسول اهلل  

الكريم، بل أخرب عنه مجيع األنبياء.. وا القرآن  النبوية  ، بل أخرب عنه  القيم  يمثل كل  لذي 

 النبيلة.. أم ذلك الذي رأينا بعض أعامله وبطوالته يف الفتنة وسفك الدماء وتقسيم البالد؟ 

وطبعا نحن ال ندعو إىل قبول كل ما ذكرناه يف هذا  املقال، وإنام ندعو فقط إىل التخلص  
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تعرف عىل احلقائق من من ذلك التقديس املزيف، واهلالة الكاذبة، والقيام بالبحث اجلدي لل

 مصادرها، ألنه ال يمكننا أن نصحح واقعنا، ونحن نعيش عامل األوهام. 
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 العبايس رشيدا.. أم سفيها؟ هارون  هل كان  

النبوة واألئمة والصاحلني، مع جرائمها   التي راحت تزاحم  الكربى  من الشخصيات 

جعفر هارون بن حممد املهدي بن الكثرية يف حق احلكم اإلسالم والقيم املرتبطة به شخصية أيب  

 ( املنصور  جعفر  اخلطباء    هـ(،   193  -هـ    149أيب  صار  والذي  اخلامس،  العبايس  اخلليفة 

وعوام الناس يرددون اسمه بكل تقديس وتبجيل، ويتبعونه بالرتيض    والوعاظ واألكاديميون

والرتحم وسؤال الفردوس األعىل، ويتمنون لو أهنم عاشوا ذلك الزمن الذهبي الذي كان فيه  

 حاكام عىل الرعية. 

وهم يقفون هذه املواقف من غري بحث أو تنقيب أو دراسة، أو عرض ألعامله عىل قيم  

تناسبها معها، ولكن العلامنية الفكرية جعلت الرشيعة والقيم املرتبطة هبا  الرشيعة، لريوا مدى 

 آخر يشء يمكن أن يفكر فيه هؤالء. 

هارون   ويتذكرون  النبي،  هارون  ينسون  هارون،  اسم  هلم  تذكر  أن  بمجرد  ولذلك 

ا،  امللك، ويضيفون إىل اسمه بتلقائية، ومن غري شعور لقب ]الرشيد[، ال باعتباره لقبا ارجتالي 

الرشد  فتحول  اسمه؛  دون  بلقبه  يكتفون  أحيانا  إهنم  بل  أوصافه،  من  وصفا  باعتباره  وإنام 

عندهم من قيمة إيامنية رفيعة ال يمثلها يف كامهلا إال األنبياء والصاحلون إىل شخص بعيد عنهم  

وإنام  األنبياء واألولياء،  إىل  الرشد ال يذهب  يبحث عن  متاما هو هارون.. ولذلك صار من 

 ذهب إىل هارون. ي

املؤرخون عنه،   التي ذكرها  الكثرية  املقوالت  يوردون عليك إلثبات ذلك تلك  وهم 

وأنه ـ كام يقول السيوطي ـ: )كان من أجّل ملوك الدنيا، وكان كثري الغزو واحلج، كام قال فيه  

 أبو املعايل الكاليب: 

 فمن يطلب لقاءك أو يرده.. فباحلرمني أو أقىص الثغور 
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 لعدّو عىل طمر.. ويف أرض الرتفه فوق كور  ففي أرض ا

لعلة،   إال  يرتكها  ال  مات،  أن  إىل  ركعة  مائة  يوم  كل  يف  خالفته  يف  )يصيل  كان  وأنه 

 ويتصدق من صلب ماله كل يوم بألف درهم( 

الدين،   يف  املراء  ويبغض  اإلسالم،  حرمات  ويعظم  وأهله،  العلم  حيب  )كان  وأنه 

 والكالم يف معارضة النص( 

 لغه عن برش املرييس القول بخلق القرآن، فقال: لئن ظفرت به ألرضبّن عنقه( وأنه )ب

املديح،   إذا وعظ، وكان حيب  يبكي عىل نفسه وعىل إرسافه وذنوبه، وسيام  وأنه )كان 

 وجييز عليه األموال اجلزيلة، وله شعر( 

السامك ابن  له  فقال  احرتامه،  يف  فبالغ  مرة،  عليه  دخل  الواعظ،  السامك  ابن  :  وأن 

 )تواضعك يف رشفك أرشف من رشفك(؛ ثم وعظه فأبكاه. 

وأنه عندما مر بالفضيل بن عياض قال عنه: )الناس يكرهون هذا، وما يف األرض أعز  

 عيّل منه، لو مات لرأيت أموًرا عظاًما(

بني يدي الرشيد إال قال: صىل اهلل    وأن أبا معاوية الرضير قال عنه: )ما ذكرت النبي  

، فبكى (1) : )وددت أين أقاتل يف سبيل اهلل فأقتل، ثم أحيا فأقتل(ثته بحديثه  عىل سيدي، وحد

 .(2) حتى انتحب

أكثر   عقول  يف  الكربى  األصنام  من  صنام  منه  حولت  التي  املقوالت  من  ذلك  وغري 

املسلمني؛ فلذلك ال يرضون أن يسمعوا عنه كلمة جتريح أو نقد، حتى ال تتبخر تلك األجماد  

 الكاذبة التي منعتهم من التفكري، وجعلتهم يعيشون هلوسات األحالم واألوهام. 

واملشكلة األكرب من ذلك كله هي إعراضهم عن النصوص املقدسة التي تتحدث عن  

 
 . 7/4(  رواه اخلطيب يف تارخيه، 1) 

 (210(  تاريخ اخللفاء )ص: 2) 
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قيرصية   إىل  اإلسالمي  احلكم  حولوا  الذين  العضوض  امللك  أصحاب  من  وغريه  هارون 

ة مزاجية، يرصفها اخلليفة ملن شاء، ويمنع منها  وكرسوية، وحولوا العدالة اإلسالمية إىل عدال

واحلكمة   باحلوار  السالم  عليهم  األنبياء  مارسه  الذي  اإلسالمي  الفتح  وحولوا  شاء،  من 

 واملوعظة إىل معارك عسكرية توسعية ال ختتلف عن معارك اإلسكندر املقدوين، وهتلر النازي.

عنوانا هلذا الفصل، سنضع بني    وبناء عىل هذا، وجوابا عىل ذلك السؤال الذي جعلناه

يدي القارئ الكريم بعض أفعال هارون، ليحدد بعدها اللقب املناسب له، والذي يستحقه عن 

جدارة، وليس ذلك اللقب الذي أميل علينا، وأمرنا بحفظه وترديده كالببغاءات من غري أن  

 تتساءل عن مدى انطباقه فيمن نصفه به. 

 وض: ـ هارون.. ووراثة امللك العض   1

من أول العبارات التي تصادفنا يف ترمجة هارون العبايس مقولة بعض املمجدين له يف  

هذه الليلة ولد فيها عبد اهلل املأمون، ومل يكن يف سائر  ):  الليلة التي ويل فيها عىل رقاب املسلمني

  (1) (وولد خليفة إال هذه الليلة ،الزمان ليلة مات فيها خليفة، وقام خليفة 

  فاطمة بنت عبد امللك بن مروان امرأة عمر بن عبد العزيز ل قبل ذلك عن  وهكذا قي

 أهنا: 

 خت اخلالئف واخلليفة بعلها أ  .. بنت اخلليفة واخلليفة جدها 

 وكذاك كانوا يف املرسة أهلها  .. فرحت قوابلها هبا وتبارشت

البيت   هذا  تستحق  امرأة  يعرف  )ال  بسببه:  عليها  ومثنيا  هلذا،  شارحا  بعضهم  وقال 

غريها، وكان هلا ثالثة عرش حمرما كلهم خليفة: جدها مروان بن احلكم، وأبوها عبد امللك،  

وإخوهتا األربعة الوليد، وسليامن، ويزيد، وهشام، وهي عمة ثالثة من اخللفاء: الوليد بن يزيد،  

لوليد، وإبراهيم بن الوليد، وجدها ألمها يزيد بن معاوية، وزوجها عمر بن عبد  ويزيد بن ا

 
 (210(  تاريخ اخللفاء )ص: 1) 
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    (1)العزيز، ومل يتفق هذا لغريها فيام تقدم(

أهنا  كام يذكرون،    ـ  وهكذا قيل يف عاتكة بنت يزيد، فقد كان من مناقبها ـ ال من مثالبها 

حمرم: أبوها يزيد، وجدها معاوية،  كانت )تضع مخارها بني يدي اثني عرش خليفة، كلهم هلا  

وابنها يزيد بن   ، وأخوها معاوية بن يزيد، وزوجها عبد امللك، وزوج ابنتها عمر بن عبد العزيز

عبد امللك، وابن ابنها الوليد بن يزيد، وبنو زوجها: الوليد، وسليامن، وهشام، وابنا ابن زوجها 

  (2) يزيد وإبراهيم املخلوع ابنا الوليد بن عبد امللك(

وهكذا يقال يف كل أولئك اخللفاء الذين مألوا تاريخ املسلمني دماء من أجل عروشهم،  

وتثبيتها، وبقاء احلكم بينهم وبني أوالدهم وبني عمومتهم.. وهو ما نراه يف واقعنا اليوم يف  

يل  املاملك العربية التي يتزاحم فيها أبناء األرسة الواحدة عىل امللك، ويبذلون كل يشء يف سب 

 تثبيته هلم وألوالدهم، ولو وهبوا كل ما وهب اهلل دولتهم اهلل من خريات األرض والسامء. 

ولذلك مل ُتسم تلك الدول التي حكمت بالد املسلمني قرونا طويال باسم اإلسالم، وإنام  

 تسمت باسم األرس احلاكمة ابتداء من األمويني وانتهاء بالعثامنيني. 

، فال رشعية حلاكم يف اإلسالم مل تتوفر فيه رشوط اخلالفة  وكل ذلك ال صلة له باإلسالم 

يبايعه الناس اختيارا ال كرها،   الرشعية من العلم واالجتهاد والكفاءة، وال رشعية حلاكم ال 

 فالرشعية مرتبطة بالقابلية الشعبية بالبيعة الرشعية، ال بالبيعة الوراثية. 

ارون ليثبت كونه رشيدا أو سفيها هو  لذلك كان من أول االختبارات التي اخترب هبا ه

أن يرد األمر إىل نصابه، ويطبق احلكم الرشعي يف هذه املسألة عىل نفسه قبل أن يدعي تطبيق  

 الرشيعة عىل غريه. 

 وله يف ذلك طرق عديدة كان يمكنه أن يامرسها، لكنه لألسف مل يفعل: 

 
 (30/ 70(  تاريخ دمشق البن عساكر )1) 

 (306/ 8(  مرآة الزمان يف تواريخ األعيان )2) 
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املسلمني من علامئهم وصاحليهم،  أن جيمع خيار  إمكانه  ذلك    كان يف  أكثرهم يف  وما 

الوقت، ويؤسس من خالهلم برملانا إسالميا يكون له األمر والنهي، مثل الربملانات التي كانت  

موجودة يف روما قبل اإلسالم.. وال بأس أن يبقى حينها رمزا للوحدة عىل املسلمني عىل أن 

 يرتك األمر بعده الختيار املسلمني. 

اس أهلية يف ذلك العرص ليسند األمر إليه، فال  وكان يف إمكانه أن يبحث عن أكثر الن

 يصح أن حيكم املفضول يف وجود الفاضل. 

وكان يف إمكانه أال يقوم بكل تلك احلروب التي قام هبا من أجل تثبيت ملكه، ويقوم  

بدهلا بإجراء حوار مع تلك الثورات واملعارضة التي كانت يف عرصه ليؤسس من خالهلا حكام 

 ال عىل الفرد، وعىل الشورى ال عىل االستبداد.   يقوم عىل املؤسسات

لكنه لألسف مل يفعل كل ذلك، مع أنه كان بإمكانه أن يفعله إن أراد أن يكون رشيدا ال  

سفيها.. لذلك انطبق عليه ما انطبق عىل كل من هو عىل شاكلته، فهو ملك، وليس خليفة..  

، وليس حاكام راشدا، وال  وهو من أصحاب امللك العضوض الذي أخرب عنه رسول اهلل  

 رشيدا.

وقد ورد يف األحاديث التي هجرهتا األمة، ومل حتّكمها عند دراستها للتاريخ، التصنيف  

)تكوُن النبوُة فيُكم ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفُعها إذا  :  الصحيح هلارون العبايس، فقد قال  

ثم يرفعها إذا    ، أن تكون  ما شاء اهللن يرفعها، ثم تكون خالفٌة عىل منهاج النبوة، فتكون  أشاء  

  ، شاء أن يرفعها، ثم تكوُن ُملكًا عُضوضًا، فتكوُن ما شاء اهلل ثم يرفعها اهلل إذا شآء أن يرفعها 

  (1)ثم ُملٌك جربية، ثم خالفٌة عىل منهاج النبوة(

  ويف رواية أخرى حتديد للفرتة التي يمكن أن يطلق عليها فرتة اخللفاء، وهي ال تتجاوز 

 
 .. 2/1191اجلوامع: (  رواه الطرباين وأمحد البزار والروياين، انظر: مجع 1) 
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   (1) )اخلالفة ثالثون عامًا، ثم يكون امللك العضوض(:  الثالثني عاما، فقد قال 

وبذلك فإن هارون وغريه ال يسمون يف احلقيقة ـ بحسب األحاديث النبوية الرشيفة ـ  

باسم اخللفاء، وإنام بسم امللوك، ومل تكن خالفتهم خالفة عباسية أو أموية، وإنام كانت ملكا 

 أمويا، وليس للملك أدنى رشعية يف اإلسالم. عباسيا أو 

فنظام احلكم يف اإلسالم قائم عىل كفاءة احلاكم ونزاهته وتوفر قدرات احلكم فيه، ال  

عىل كونه ابن فالن، أو منتميا ألرسة من األرس، ولذلك كان الصاحلون يسمون هؤالء احلكام  

 لوك.باسم الظلمة، ومل يسموهم أبدا باسم اخللفاء، وال حتى امل

هارون   احلكم اإلسالمي عن  إىل  يدعون  الذين  اإلسالميون  يدافع  أن  العجيب  ومن 

وغريه من أصحاب امللك العضوض، وال يتربؤون منهم، وال يعتربوهنم من املشوهني لقيم  

احلكم اإلسالمي، وذلك ما جيعلهم يف نظر العلامنيني يف غاية التناقض؛ فالذي يدافع عن احلكم  

بالقيم  امللكي االستبد ينادي  أن  أبدا  له  للفرد، ال حيق  الصالحيات  فيه كل  ترجع  الذي  ادي 

 اإلسالمية، ذلك أن كال الندائني خطان متوازيان، ال جيتمعان أبدا.

فالعاقل هو الذي يضع موازين للحكم اإلسالمي، ثم يطبقها عىل مجيع من حكموا يف  

والقيم   احلكم  ذلك  بحقيقة  اتصافهم  مدى  لريى  يكون كالمه  التاريخ،  ال  حتى  به،  املرتبطة 

 متناقضا، وجمرد دعاوى. 

لألموال،   وبعثرهتم  بطشهم  سعود  آل  عىل  ينكرون  الذين  هؤالء  أن   العجيب  ومن 

يتناسون أن تلك اخلالفة التي ينادون هبا، وأولئك اخللفاء الذين يمجدوهنم، مل يكونوا أقل رشا 

لئن قامت الدنيا اآلن من أجل تقطيع شخص  من آل سعود، بل كانوا أكثر رشا منهم بكثري.. ف

واحد، ففي عهد أولئك اخللفاء كان اللعب بالرؤوس، كاللعب بالكرة متاما؛ فام أسهل أن يقطع  

 
  5، مسند امحد ج  17لالمام أمحد بن حنبل ص    -، فضائل الصحابة36/  5ــ سنن أيب داوود:    436/  4(  سنن الرتمذي:  1) 

 .221ص 
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 رأس املعارض، ويقدم هدية للخليفة، وينشد الشعراء قصائدهم أمام ذلك الرأس املقطوع. 

التي سنها  ىل بعض السنن  إ ـ فك اهلل أرسه ـ  الشيخ حسن بن فرحان املالكي  وقد أشار  

العضوضومن    ، معاوية امللك  أصحاب  من  خلفه  اهلرم  سار  أعىل  يف  )التغيري  منها:  فذكر   ،

للحقوق. )السلطة( واسع  انتهاك  اإلقطاعية. .  القبيلة. .  العصبية  العضوض . .  امللك   ..  .

لطلقة..  . الطاعة ا. . عقيدة اجلرب. . استخدام االسالم خلدمة السلطة . . إبطال الشورى.الوراثة 

. ترشيع . . تفريق املسلمني طوائف وفرق. . التكفري. . سب األنبياء والصاحلني.الغلو يف اخللفاء 

. اصطناع الرجال  .. الرشوة والفساد . . فرض العقائد واألحكام. . استهداف املقدسات.املظامل

واملنزلة واملال  وأن  .. باملكر  األرايض  أخصب  عىل  واالستحواذ  واالستتغالل  فع االستئثار 

. إذالل  .. فرض الرضائب عىل كل يشء حتى أصبحت بالد املسلمني مزرعة كبرية.األموال 

الفالحني . كراهية  . الناس، مثل ختم األعناق واأليدي حصل مع كبار من الصحابة وعامة 

. حتويل بيت مال املسلمني إىل خزينة  .. احتقار املهن.الشعوب وظلمهم أسلموا أو مل يسلموا 

. التعذيب وأصنافه املختلفة مثل تعليق . احلروب من أجل الغنيمة والتوسع. شن  .للسلطان

قطعة،   قطعة  اجلسد  وتقطيع  املعذبني،  عىل  املفرتسة  احليوانات  وتسليط  أثدائهن،  من  النساء 

للرسول   ذلك  )ونسبوا  األعني  وسمل  حيًا،  األطراف،    والدفن  وبرت  يرشعنوه(،  حتى 

ع األلسنة، وسبي املسلامت، وذبح األطفال أمام والدهيم عمدًا،  واإللقاء من املباين العالية، وقط 

وإجبار الرببر عىل بيع نسائهم وأبنائهم يف حال التقصري يف رضيبة غري واجبة، ومحل رؤوس  

 ( 1) الصحابة(

هؤالء  الغالة  يتخذ  )كيف  بقوله:  وغريها،  اجلرائم  هذه  عىل  حسن  الشيخ  علق    وقد 

هدى،   أئمة  اهلل  الظلمة  ويتعبدون  العقائد،  كتب  يف  بمظاملهم  وحيتجون  عنهم  وينافحون 

. كيف يتخذ الغالة هؤالء قدوة هلم، ويتبعون سنتهم ويعرضون .بمظاملهم وكذهبم وفجورهم 

 
 (  خالصات أموية، حسن املالكي.. 1) 
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  (1)مع أن هؤالء الظلمة مل يكونوا يؤمنوا بأن اهلل سيحاسب اخلليفة( عن سنة رسول اهلل 

املالكي ينطبق متاما عىل ما قام به هارون بناء عىل    وكل ما ذكره الشيخ حسن بن فرحان

 كونه ركنا مهام من أركان امللك العضوض.. 

يتنازل عن قيمها يف   فلذلك ال يمكن ملن يقدس الرشيعة، ويعتربها احلكم األعىل أن 

منه، ال   الرباءة  إىل  منا  التاريخ، والذي حيتاج  به كتب  الذي ملئت  الكاذب  سبيل ذلك املجد 

 ه أو الدعوة إليه.  الفخر ب

 ـ هارون.. والتالعب باملال العام:   2

تقرأ   العقول وتناقضها مع نفسها أهنا عندما  الكثري من  َوال  }قوله تعاىل:  من عجائب 

تِي َجَعَل اهللرُ َلُكْم ِقَياماً  َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الر تربطه فقط بالسفيه الذي يبذر ما   ( 5)النساء:    {ُتْؤُتوا السُّ

لقب  أويت   عنه  وترفع  عليه،  باحلجر  تطالب  ولذلك  ولعبه،  هلوه  ثروة خاصة حمدودة يف  من 

 الرشد، لتسميه بالسفيه. 

لكنها مع احلكام الذين ال يملكون الثروات املحدودة اخلاصة فقط، بل يعتقدون أهنم  

يملكون كل ثروات األمة، وأن هلم فوق ذلك حق الترصف فيها، نرى نفس تلك العقول التي  

حجرت عىل ذلك الذي يبذر ماله اخلاص تتساهل مع احلاكم الذي يبذر املال العام، بل تعتربه 

 فوق ذلك كريام، وتصنف بعثرته لألموال ضمن مناقبه وأخالقه. 

وهو   سفها،  ال  رشدا  بكونه  لألموال  وتبذيره  هارون  وصف  لألسف  نرى  ولذلك 

دل الروايات املتواترة عنه ـ كان يوزع خالف ما نطق به القرآن الكريم، ذلك أن هارون ـ كام ت

مال األمة جمانا لكل من يمدحه بقصيدة، أو يضحكه بنكتة، يف نفس الوقت الذي كان ال جيد 

 فيه العلامء وعامة الناس ما يقتاتون به. 

وبام أن التفاصيل املرتبطة هبذا املجال، ال هيتم هبا عادة املؤرخون للتاريخ السيايس، فقد  

 
 (  خالصات أموية، حسن املالكي.. 1) 
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ؤرخون للتاريخ احلضاري، وخصوصا األدب منه، ذلك أننا نجد فيه وصفا دقيقا اهتم هبا امل 

 للواقع االجتامعي من خالل تلك املقطوعات النثرية أو املنظومات الشعرية أو األخبار األدبية. 

وال يصح أن نستبعد تلك املصادر مع اشتهارها وكثرهتا واعتامدها عىل األسانيد، وإال  

املعاملة بالتفاصيل عىل خالف    تعاملنا نفس  املؤرخ عادة ال هيتم  التاريخ، ذلك أن  مع كتب 

 األديب. 

وال يمكننا هنا أن نذكر هنا كل ما رواه الرواة عن تالعب هارون بأموال األمة، وإنام  

أميل   أهنا  أم  للرشد،  أميل  من خالهلا شخصيته، وهل هي  لنكتشف  فقط،  عنها  نامذج  نذكر 

 للسفه. 

السيو ذكره  بام  بكونه  طي  ونبدأ  وصفه  والذي  اخللفاء[،  تاريخ  يف  ]اإلنباء  كتابه  يف 

 )أسمح الناس بام حتويه يده(، ثم روى أنه ملا دخل بغداد، دخل إليه سلم اخلارس وأنشده: 

 موسى املطر غيث بكر ثم اهنمر.. وكم قدر ثم غفر خري البرش  

 فرع مرض بدر بدر ملن نظر.. هو الوزر ملن حرض واملفتخر ملن غرب

أمر له بامئة ألف درهم، ثم علق عليها بقوله: )وهو أول من وصل بذلك. وهي أول  ف

  (1) مائة ألف وصل هبا شاعر يف ولد بنى العباس(

 ثم روى رواية أخرى وهي أن أعرابيا دخل إليه وأنشده: 

 يا خري من عقدت كفاه حجزته.. وخري من قّلدته أمرها مرض 

 إاّل من؟ ويلك! فقال األعرايب: فقطع عليه وما تركه يتم وقال له: 

 إال النبي رسول اهلل إن له.. فخرا وأنت بذاك الفخر تفتخر 

 .(2)فأعجبته بدهيته وقوله، وأمر له بامئة ألف درهم

 
 ( 74(  اإلنباء يف تاريخ اخللفاء )ص: 1) 

 (74: (  املرجع السابق، )ص2) 
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وحتى نبسط فهم الروايتني اللتني ذكرمها السيوطي، وأثنى بسببهام عىل هارون، واللتني  

ي دفعه له، وهو مائة ألف درهم من الفضة، يساوي نجد أمثاهلام كثري، نذكر أن ذلك املبلغ الذ

غرام من الذهب، أي أنه أعطاه   4.25عرشة آالف دينار من الذهب، وكل دينار يساوي تقريبا  

كيلو   42غرام من الذهب، أي  42500يف ذلك املجلس، وبتلك الكلامت القليلة التي ذكرها  

 غرام ذهب. 

ت عند الرشيد إذ دخل عليه إسحاق بن  األصمعي قال: كنومن تلك النامذج ما رواه  

 إبراهيم املوصيل فأنشده: 

 فليس إىل ما تأمرين سبيل  ..وآمرة بالبخل قلت هلا اقرصي 

 ومايل كام قد تعلمني قليل  .. فعايل فعال املكثرين جتّمال 

 ورأي أمري املؤمنني مجيل .. فكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى

تأتينا هبا! ما أحسن أصوهلا وأبني فصوهلا، وأقّل فضوهلا!  فقال له الرشيد: هلل دّر أبيات  

 يا غالم أعطه عرشين ألفا. قال: واهلل ال أخذت منها درمها واحدا! قال: 

ومل؟ قال: ألن كالمك واهلل يا أمري املؤمنني خري من شعري! قال: أعطوه أربعني ألفا.  

 .(1) قال األصمعي: فعلمت واهلل أنه أصيد لدراهم امللوك مني 

فهذه الرواية ال تشري فقط إىل إعطائه ذلك املبلغ الضخم، وإنام تشري فوق ذلك إىل أن  

املجتمع كان يتصور ـ من غري أن يشعر ـ أن بيد حاكمه خزائن الرزق، وأن مال األمة ملك له،  

لينال ما اشتهى من مال، سواء استحقه أو مل يستحقه،   ولذلك يكفي أن يرىض احلاكم عنه، 

ص ذلك ولذلك  يعتقد  الذي  هو  امللك  أن  ذلك  بامللك،  هارون  تسمية  يف  األصمعي  دق 

االعتقاد، بخالف اخلليفة الذي يعتقد أنه مستخلف عىل مال األمة، وليس له احلق يف الترصف  

 فيه. 

 
 (217/ 1(  العقد الفريد، )1) 
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املستجاد  وهكذا ورد يف روايات أخرى يف كتاب خصص للمشهورين بالكرم، بعنوان ]

هارون من كبار األجواد، وكيف ال يفعل ذلك، وخزائن   [، والذي اعتربمن فعالت األجواد

األمة بيده، جتبى إليه األموال من كل األرض، ولذلك كان خياطب السحاب يف السامء بكل  

 سيأتيني( امطري حيث شئت، فإن خراجك غرور قائال: )

فقال له: يا بن مزيد من    هارون،عىل  دخل  يزيد بن مزيد  ومن تلك الروايات ما روي أن  

 ذي يقول فيك: ال

 وال يمسح عينيه من الكحل  .. ال يعبق الطيب خديه ومفرقه

 فهن يتبعنه يف كل مرحتل  ..قد عود الطري عادات وثقن هبا 

فقال: ال أعرف قائله يا أمري املؤمنني فقال له هارون: أيقال فيك مثل هذا الشعر وال  

قائله؟ فخرج من عنده خجالً  إىل منزله دعا حاج  ؛تعرف  بالباب من فلام صار  فقال: من  به 

الشعراء؟ قال مسلم بن الوليد قال: وكيف حجبته عني ومل تعلمني بمكانه، قال: أخربته أنك 

وأنه ليس يف يدك يشء تعطيه، وسألته اإلمساك واملقام أيامًا إىل أن تتسع قال: فأنكر    ،مضيق

 :قصيدة يقول فيها ذلك عليه وقال: أدخله إيل فأدخله إليه فأنشد 

 وحط جودك عقد الرحل عن مجيل  .. ظني وصدقت الظنون بهصدقت 

فقال: قد   ، فخرج احلاجب ، قد أمرنا لك بخمسني ألف درهم فاقبضها واعذر  : فقال له

أمرين أن أرهن ضيعة من ضياعه عىل مائة ألف درهم مخسون ألفًا منها لك ومخسون ألفًا لنفقته  

اقض  : )وقال   ، فأمر له بامئتي ألف درهمهارون،  فأعطاه إياها، وكتب صاحب اخلرب بذلك إىل  

الشاعر التي أخذها  لنفسك   ، وزده مثلها   ، اخلمسني األلف  ألف  مائة    فأفتك ضيعته،   (، وخذ 

 .  (1) وأعطى مسلاًم مخسني ألفًا أخرى

ال   إياه،  أعطاه  الذي  الضخم  املبلغ  نحسب  أن  السابق  احلساب  خالل  من  ويمكننا 

 
 ( 27(  املستجاد من فعالت األجواد )ص: 1) 
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الخرتاع اخرتعه، أو كتاب علمي ألفه، وإنام ألبيات شعرية مدحه هبا، وقد كان يف إمكانه بذلك 

 املبلغ أن ال يبقي يف بغداد مجيعا فقريا واحدا. 

عن إبراهيم املوصيل قال: دخلت عىل هارون الرشيد فلام  وهكذا روي يف رواية أخرى  

 رأيته قد أخذ يف حديث اجلواري وغلبتهّن عىل الرجال، غنيته بأبيات التي يقول فيها:

 وحللن من قلبي بكّل مكان  .. ملك الّثالث اآلنسات عناين 

 ين وأطيعهّن وهّن يف عصيا  .. مايل تطاوعني الربّية كّلها 

 وبه قوين أعّز من سلطاين   ..ما ذاك إال أّن سلطان اهلوى

 .(1) فارتاح وطرب، وأمر يل بعرشة آالف درهم 

فيها   به  تأسى  والتي  الضخمة جدا،  باملبالغ  اجلواري واملحظيات  كان يشرتي  وهكذا 

املزاد  أنه اشرتى جارية بيعت يف  العرب املعارصون، ومن األمثلة عىل ذلك    األمراء وامللوك 

، وهو مبلغ ضخم جدا، ويمكن ملن شاء أن حيسبه، ويرى  (2)امئتني ومخسني ألف درهمالعلني ب

يمكن أن ينفذ هبا ذلك املبلغ الذي مل يكن له من دور سوى إرضاء نزوات اخلليفة  املشاريع التي  

 الذي أمجعوا عىل تسميته رشيدا.

ماله، اعتقادا منهم بأنه  لكن الصاحلني مل يكونوا يسمونه كذلك، بل كان يرفضون أخذ  

ملا دخل الكوفة خرج الناس للنظر إليه،  ينفق مما ال يملك، ومن األمثلة عىل ذلك ما روي أنه  

هبلول فرفع    (3)فناداه  املجنون.  هبلول  قيل:  املوضع؟  هذا  يف  عيل  املجرتىء  من  فقال:  ثالثًا، 

السجافة وقال: هبلول؟ قال: لبيك يا أمري املؤمنني، روينا عن أيمن بن نائل قال: حدثنا قدامة  

 
 (49/ 7(  العقد الفريد، )1) 

م، الطبعة : األوىل، 1984  -ه  1404  -بريوت/لبنان    -(  اإلماء الشواعر، أبو الفرج األصبهاين، دار النرش : عامل الكتب  2) 

 ( 46سامرائي )ص: حتقيق : د.نوري محودي القييس، د.يونس أمحد ال

(  قال يف ]مجع اجلواهر يف امللح والنوادر، إبراهيم بن عيل بن متيم األنصاري، أبو إسحاق احلرصي، دار املناهل للطباعة  3) 

 ([ تعقيبا عىل الرواية: )وقيل: إن هبلوالً كان يستعمل اجلنون سرتًا عىل نفسه( 62والنرش والتوزيع، )ص: 
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يرمي مجرة العقبة ال رضب وال طرد وال    عن ابن عبد اهلل العامري قال: رأيت رسول اهلل  

يك إليك؛ وتواضعك يف سفرك هذا خري لك من جتربك وتكربك، قال: فبكى  قيل بني يديه إل

 الرشيد حتى جرت دموعه عىل األرض، وقال: أحسنت يا هبلول، زدنا يرمحك اهلل. 

قال: أيام رجل آتاه اهلل ماالً ومجاالً وسلطانًا فأنفق يف ماله وعف    قال: وروي أن النبي  

ديوان اهلل من األبرار. قال: أحسنت يا هبلول، وأمر  يف مجاله وعدل يف سلطانه كتب يف خالص  

له بجائزة سنية، فقال: )يا أمري املؤمنني؛ ردها عىل من أخذهتا منه؛ فال حاجة يل هبا(، فقال: يا 

هبلول؛ إن كان عليك دين قضيناه. قال: يا أمري املؤمنني، هؤالء أهل الرأي بالكوفة أمجعوا عىل 

وز، قال: فنجري عليك ما يكفيك؛ فرفع رأسه إىل السامء وقال: )يا  أن قضاء الدين بالدين ال جي 

  (1)أمري املؤمنني؛ أنا وأنت يف عيال اهلل، وحمال أن يذكرك وينساين(

ولألسف، فإن املمجدين هلارون، ال ينظرون إىل املعاين التي ذكرها الرجل الصالح يف  

ن أن ذلك البكاء كان يف أحسن أحواله  وعظه هلارون، وإنام يلتفتون إىل بكائه، وهم ال يعلمو

 جمرد حركة عاطفية عابرة ومل يكن هلا أي أثر يف حياته. 

أقرئ أمري  وهكذا روي أن أنه أرسل لبعض العلامء كيسا من املال، فقال ملن أوصله له: )

املؤمنني السالم وقل: قد وقعت مني بحيث حيب أمري املؤمنني وأنا عنها مستغن، ويف رعية أمري  

  (2) (ؤمنني من هو أحوج إليها مني، فإن رأى أمري املؤمنني أن يرصفها إىل من أحبامل

هذه جمرد نامذج حمدودة عن مدى تالعب هارون بامل األمة، مثله مثل سائر امللوك الذين  

نسميهم خلفاء، وهي كافية واحدة إلدراجه ضمن السفهاء، لكن الدين البرشي الذي صاغه  

العلامء حول كل ذلك السفه إىل رشد، وبمعايري برشية متاما ال عالقة هلا  امللوك ومن أيدهم من 

 
، عثامن بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف بابن الصالح، املحقق: حميي الدين عيل  (  طبقات الفقهاء الشافعية1) 

 (134/ 1م )1992بريوت، الطبعة: األوىل،  –نجيب، دار البشائر اإلسالمية 

، املحقق: عبد  (  اجلليس الصالح الكايف واألنيس الناصح الشايف، أبو الفرج املعاىف بن زكريا بن حييى اجلريرى النهرواين2) 

 (116م، )ص:  2005 - ه  1426لبنان، الطبعة: األوىل  -الكريم سامي اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت 
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بدين اهلل؛ فدين اهلل أسمى من أن يؤيد ظاملا أو متالعبا باملال العام يف نفس الوقت الذي يدين 

 فيه من يرصف دينارا واحدا يف غري حمله.  

 ـ هارون.. والرصاع مع الصاحلني:   3

سريها قدرة الكثري من العقول، وخاصة عقول امللتزمني  من العجائب التي ال يمكن تف 

املتدينني، من أصحاب الورع البارد، ذلك اجلمع العجيب بني املتناقضات، والتي ينص املنطق  

أنه ال يمكن أن جتتمع معا، أو تتفرق معا، لكنها لألسف جتتمع عند تلك العقول وتتناسق،  

 وتتآخى، وكأنه ال تنافر بينها. 

كيف   قريظة  بني  جمزرة  عن  كتابنا  يف  ذكرنا  أن  سبق  وقد  ذلك،  عىل  األمثلة  أكثر  وما 

رجل وشاب من   900ذبح زهاء    استطاع الكثري أن يسوغ ما ذكره املدلسون من أن النبي  

بني قريظة، يف نفس الوقت الذي عفا عن بني قينقاع وبني النضري وقريش وكبار املنافقني مع 

 أكرب بكثري من ذنب بني قريظة، وبإقرار تلك العقول نفسها.   أن ذنب من عفا عنهم

وهكذا يقال يف هارون العبايس، الذي يرتضون عنه يف نفس الوقت الذي يرتضون عن  

الدين  يف  طاعنا  فيهم  الطاعن  يعتربون  يزالون  ال  الذين  والصاحلني  العلامء  من  قتلهم  الذين 

 قاتل والضحية يف نفس الوقت. نفسه، ولسنا ندري كيف نجمع بني الرتيض عىل ال

والعجب األكرب أن هؤالء الذين يستعملون كل الوسائل لسرت جرائم هارون يف هذا  

أن  كانوا ملوكا، مع  لو  قتلته حتى  بدم  قتل مجال خاشقجي، ويطالبون  يتباكون عىل  املجال، 

 دم بارد. اخلاشقجي ال يساوي شيئا أمام تلك الشخصيات العظيمة التي قام هارون بقتلها، وب

إدريس بن عبد  فقد ذكر كل املؤرخني وباتفاق منهم مجيعا عىل أن هارون هو الذي قتل 

يلقب يف  هـ  177  - هـ    127)   اهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب الذي  (، ذلك 

املغرب العريب باسم إدريس األكرب، وينتسب إليه أكثر سادة وأرشاف املغرب العريب، ويذكرون 

السبب يف إسالم الكثري من القبائل األمازيغية التي مل يقنعها الفتح العسكري باإلسالم،    أنه كان
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 وإنام أقنعتها طروحات املوىل إدريس كام يطلقون عليه. 

كل   وحييون  رضحيه،  ويزورون  والتقوى،  بالصالح  له  الشهادة  عىل  يتفقون  وهم 

أوالده وحفدته، و  وبالكثري من  به،  ترتبط  التي  الوقت  املناسبات  نفس  لكنهم لألسف، ويف 

 يرتضون عن قاتله هارون، ويذكرون مناقبه، ولست أدري كيف يوفق بني هذا وذاك. 

فإن كان موقف هارون صاحلا وعادال، فإن إدريس األكرب كان مستحقا ملا حصل له،  

ولذلك ال يصح أن يعترب من األولياء، وال من الصاحلني.. وإن كان العكس، فإن حكم هارون 

م إجرامي واستبدادي، وال يصح حينها السكوت عن هذه اجلريمة حتى لو تعلقت بقتل  حك

مسلم واحد، وكيف وهارون قتل املئات بل آالف من الصاحلني، وهذا ما تذكره كل املصادر  

 التارخيية. 

القارئ   األكرب ندعو  بقتله إلدريس  قام هبا هارون  التي  اجلريمة  وحتى نعرف فداحة 

يف   يدعو  ليبحث  أن  استطاع  حيث  اإلفريقي،  الشامل  يف  الكبري  الدعوي  ترمجته، لريى دوره 

الفاحتني   أن  ذلك  أفواجا،  فيه  ويدخلوا  به،  ويعرفهم  اإلسالم،  إىل  والوثنية  اليهودية  القبائل 

العسكريني مل يكن هلم الوقت للجلوس للناس وتعليمهم، وإنام اكتفوا بالتوسع العسكري عن 

 تعاىل. الدعوة إىل اهلل  

القبائل   به  التفت  وقد  احلقيقي،  الفتح  هو  الدعوي  األكرب  إدريس  دور  كان  ولذلك 

األمازيغية بعد أن رأت فيه النموذج احلقيقي الذي يمثل اإلسالم، لكن هارون الذي مل يكن 

يفكر يف نرش اإلسالم، وإنام كان يفكر يف ملكه ويف اإلتاوات التي تأتيه من املغرب واملرشق،  

راح يرسل له من يقوم بقتله، متجاهال تلك األدوار الدعوية العظيمة التي كان يقوم  ولذلك  

 هبا هناك. 

أن   املؤرخون  ذكر  وكافة  فقد  وغامرة  ومكناسة  وغياثة  وسدراتة  وزواغة  زناتة  قبائل 

األمازيغية املغرب األقىص  القبائل  العالية  يف  إدريس األكرب وأخالقه  أن رأوا صفات  ، وبعد 
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يم راحوا يبايعونه، ويقومون معه بنرش اإلسالم وتعريف الناس به يف كل املناطق وعلمه العظ

 التي مل تدخل اإلسالم بعد.. لكن حقد هارون وصل إليه عرب إرسال من قتله. 

نفس   قتله، ويصور يف  يذكر  العباس  لبني  املوالني  من  الشعراء  بعض  حينها  قال  وقد 

 :(1) مل تكن تتوقف أبدا   الوقت اليد اإلجرامية لبني العباس، والتي 

 كيد اخلليفة أو يقيك فرار  .. أتظن يا إدريس أنك مفلت 

 ال هيتدي فيها إليك هنار .. فليدركنّك أو حتّل ببلدة

 طالت وتقرص دوهنا األعامر  ..إن السيوف إذا انتضاها سخطه 

 حتى يقال تطيعه األقدار  .. ملك كأن املوت يتبع أمره

الشاعر فيام قال، فلم يك النبوة  وصدق  آل بيت  أو آخر قتيل من  املوىل إدريس أول  ن 

يقوم هارون بقتله، وإنام قتل الكثري، ومنهم اإلمام موسى الكاظم الذي تتفق األمة مجيعا عىل 

الوقت من  النبوة، وكونه يف نفس  أئمة بيت  الغزير، وكونه إماما من  صالحه وتقواه وعلمه 

 ل فقط، وإنام بالسجن قبل ذلك. املظلومني الذي شملهم بطش هارون ليس بالقت

موسى   اإلمام  كان  واجلوائز  بالصالت  فيه  يتمتعون  الشعراء  كان  الذي  الوقت  ففي 

التي حيددها  املوت  انتظار حلظة  السجون، يف  الصاحلني يسكنون غياهب  الكاظم وغريه من 

مغنية معربا عن الشيخ حممد جواد  يقول  املتناقضة رشيدا،  العقول  الذي سمته  حمنة    السفاح 

أرسل الرشيد جالوزته إىل اإلمام موسى بن جعفر، وكان يتعبد عند قرب جده،  اإلمام الكاظم: )

فأخرجوه منه، وقيدوه، وأرسله الرشيد إىل البرصة، وكان عليها عيسى بن جعفر بن املنصور،  

فحبسه عنده سنة، ثم كتب عيسى إىل الرشيد أن خذه مني، وسلمه إىل من شئت، وإال خلّيت  

يله، فقد اجتهدت أن آخذ عليه حجة فام قدرت عىل ذلك. فحبسه ببغداد عند الفضل بن  سب

 
 ( 408(  مقاتل الطالبيني )ص: 1) 
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  (1) (الربيع، ثم عند الفضل بن حييى، ثم عند السندي بن شاهك، وأخريًا ختلص منه بالسم

ومل يكتف هارون بذلك، بل راح يامرس جرائمه يف كل من له صلة به من أهل بيت  

اإلمام  وفاة  بعد  )األمني:    حمسن  السيدمل ينجني من جرائمه، يقول  النبوة أو غريهم حتى النساء  

الكاظم أرسل الرشيد أحد قواده إىل املدينة، وهو اجللودي، وأمره أن هيجم عىل دور آل أيب  

اجللودي، حتى   فامتثل  ثوبًا واحدًا،  إال  منهن  نساءهم وال يدع عىل واحدة  طالب، ويسلب 

فجعل اإلمام النساء كلهن يف بيت واحد، ووقف عىل باب البيت،  وصل إىل دار اإلمام الرضا،  

فقال اجللودي: البد من دخول البيت وسلب النساء فتوسل إليه وحلف له أّنه يأتيه بكل ما  

عليهن من حيل وحلل عىل أن يبقى اجللودي مكانه ومل يزل يالطفه حتى أقنعه، ودخل اإلمام،  

صاغ ومجيع ما يف الدار من أثاث، وسلمه إىل اجللودي،  وأخذ مجيع ما عىل النساء من ثياب وم

  (2)(فحمله إىل الرشيد

تسلم  وهكذا كانت جرائم هارون يف حق أهل بيت النبوة كثرية ال يمكن حرصها، فمنذ  

سنة  احلكم  زمام   سنة    170من  حتى  فقتل،  أدار  هـ    193هـ  العلويني  مع  خمتلفة  رصاعات 

 بسنة أهل امللك العضوض ابتداء من معاوية وابنه يزيد. مستنا يف ذلكوعّذب الكثري منهم،  

إنه مارسه مع كل من   النبوة، بل  ومل يكن األمر قارصا عىل جرائمه يف حق أهل بيت 

خيشى أن يلتف به الناس بسبب تقواه وصالحه، والتهمة التي تسوق له ليست الزندقة كام كان 

 العلويني أو الشيعة أو الروافض، مثلام هو حاصل اآلن. األمر يف عهد والده، وإنام كونه من 

أن   ذلك  عىل  األمثلة  )ومن  الشافعّي  إدريس  بن  األئمة  204- 150حممد  ثالث  هـ( 

الشافعي   املذهب  السنة، وصاحب  أهل  عند  أمحد:  والذي  ،  املعروفاألربعة  اإلمام  فيه  قال 

شيع يف عرص هارون، وكاد حيصل  اهتم بالت ،  ( كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس)

 
 .162(  الشيعة واحلاكمون، مغنية، ص 1) 

 ..29، ص 1(  أعيان الشيعة، ج 2) 
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 له ما حصل لغريه من اآلالف الذين اهتموا بالتشيع أو مواالة أهل بيت النبوة. 

فقد ذكر ذكر أبو زهرة يف كتابه عن الشافعي املحنة التي تعرض هلا، وكاد يقتل بسببها،  

 شيباين له. لوال احتياله لذلك ببعض احليل الرشعية، ويف نفس الوقت شهادة حممد بن احلسن ال 

ولألسف مع اتفاق املؤرخني عىل هذه احلادثة، واملحن التي أصابت أهل بيت النبوة يف  

ذلك العرص إال أن أكثر الناس يتجاهلوهنا يف نفس الوقت الذي يصورون فيه حمنة اإلمام أمحد 

  : )لوال أمحد بن حنبل وبذل يف عهد املأمون، وكأهنا غزوة بدر أو فتح مكة، حتى قال بعضهم

عيل بن املديني: )أيد اهللر هذا الدين برجلني ال ثالث  ، وقال  (1) نفسه ملا بذهلا لذهب اإلسالم( 

 (2)   هلام أبو بكر الصديق يوم الردة وأمحد بن حنبل يِف يوم املحنة(

املحنتني من   الظلمة، ونعترب كال  املأمون من  أننا نعترب كال من هارون وابنه  العلم  مع 

نكار عىل الذين قاموا هبا، كام ننكر يف نفس الوقت عىل العقول التي تستسيغ املحن التي جيب اإل

جرائم هارون يف نفس الوقت الذي تنكر فيه عىل جرائم ابنه املأمون، مع أن جرائم املأمون مل  

يف   الناس  امتحان  كيفية  عىل  وتدريبه  وألخيه،  له،  العرش  أبيه  توريث  لوال  لتحصل  تكن 

 ى ال تكون سببا يف الثورة او املعارضة. عقائدهم وأفكارهم، حت

ا نزل الشافعي باليمن، ومن أعامهلا نجران، كان هبا واٍل ظامل، فكان  مل: )يقول أبو زهرة

الشافعي يأخذ عىل يديه، أي ينصحه وينهاه، ويمنع مظامله أن تصل إىل من حتت واليته، وربام 

نال الشافعي ذلك الوايل بالنقد، فأخذ ذلك الوايل يكيد له بالدس والسعاية والوشاية. ويف ذلك 

كان   الذي  العلويني، ألهنم  الزماِن  خصوَمهم  ُيعادون  العباسيون  كان  للعباسيني،  احلكُم  فيه 

ُيدلون بمثل نسبهم، وهلم من رحم الرسول حممد ما ليس هلم، فإذا كانت دولة العباسيني قامت  

عىل النسب، فأولئك َيُمتُّون بمثله، وبرحم أقرب، ولذا كانوا إذا رأوا دعوة علوية قضوا عليها 

 
 ( 13/ 1(  طبقات احلنابلة )1) 

 (13/ 1) املرجع السابق، (  2) 
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قتل بريء  وهي يف مهدها،   أن  يرون  إذ  الشبهة ال عىل اجلزم واليقني،  ويقتلون يف ذلك عىل 

عليهم  األمَن  ُيفسد  أن  جَيوز  ُمترهٍم  ترك  من  أوىل  هلم،  األمر  به  و يستقيم  نجران ..  وايل  جاء 

العباسيني من هذه الناحية، واهتم الشافعي بأنه مع العلوية، فأرسل إىل اخلليفة هارون الرشيد:  

كوا  إن تسعة من ) إين أخاف أن خيرجوا، وإن ها هنا رجاًل من )، ثم قال يف كتابه:  (العلوية حترر

يعمل بلسانه ما ال يقدر )، وقيل أنه قال يف الشافعي:  ( ولد شافع املطلبي ال أمر يل معه وال هني

ي.  ، فأرسل الرشيد أن حَيرَض أولئك النفُر التسعُة من العلوية ومعهم الشافع( عليه املقاتل بسيفه

ويقال أنه قتل التسعة، ونجا الشافعي؛ بقوة حجته، وشهادة القايض حممد بن احلسن الشيباين،  

يا أمري املؤمنني،  )أما قوة حجته فكانت بقوله للرشيد وقد وجه إليه التهمَة بني النطع والسيف:  

الذي يراك  )، قال:  (ما تقول يف رجلني أحدمها يراين أخاه، واآلخر يراين عبده، أهيام أحب إيل؟

فذاك أنت يا أمري املؤمنني، إنكم ولد العباس، وهم ولد عيل، ونحن بنو املطلب،  )، قال:  (أخاه

أما شهادة حممد بن احلسن الشيباين  ، و فأنتم ولد العباس تروننا إخوتكم، وهم يروننا عبيدهم 

ق ما ساق أن فذلك ألن الشافعي استأنس ملا رآه يف جملس الرشيد عند االهتام، فذكر بعد أن سا 

الرشيُد حممدًا،   بن احلسن يعرف ذلك، فسأل  القايض حممدًا  والفقه، وأن  العلم  له حظًا من 

فخذه إليك حتى انظَر  )، قال: (له من العلم حٌظ كبري، وليس الذي ُرفع عليه من شأنه) فقال:  

  (1)(، وهبذا نجا (يف أمره

األبيات املشهورة عنه، والتي    وقد عرب الشافعي عن هذه التهمة التي اهتم هبا يف تلك

خرجنا مع الشافعي من مكة نريد منى فلم ننزل واديا  عنه يف قوله: ) الربيع بن سليامن  رواها  

 ومل نصعد شعبا إال وهو يقول 

 ى.. واهتف بقاعد خيفها والناهضيا راكبا قف باملحصب من من

 فيضا كملتطم الفرات الفائض ..سحرا إذا فاض احلجيج إىل منى

 
 . 22ص ،القاهرة –ار الفكر العريب (  الشافعي، حممد أبو زهرة، 1) 
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  (1)فليشهد الثقالن أين رافيض  .. ان رفضا حب آل حممد إن ك

ومل يكن كل ذلك سوى أمثلة عن بعض املشاهري ممن وصل إلينا خرب مقتلهم يف عهده  

محيد بن وبأمر منه، أما من مل يصل إلينا خربه، فاهلل أعلم هبم، وقد ورد يف املصادر التارخيية أن 

قحطبة الطائي الطويس قال: طلبني الرشيد يف بعض الليل، وقال يل فيام قال: خذ هذا السيف،  

ل ما يأمرك به اخلادم، فجاء يب اخلادم إىل دار مغلقة، ففتحها وإذا فيها ثالثة بيوت وبئر،  وامتث

الشيوخ  وفيهم  والذوائب،  الشعور  عليهم  نفسًا  عرشين  منه  وأخرج  األول،  البيت  ففتح 

والكهول والشبان، وهم مقيدون بالسالسل واألغالل وقال يل: يقول لك أمري املؤمنني اقتل  

وكانو يرمي  هؤالء،  واخلادم  الواحد،  بعد  الواحد  فقتلتهم  وفاطمة  عيل  ولد  من  كلهم  ا 

عيل  نسل  من  عرشون  أيضًا  فيه  وإذا  الثاين،  البيت  فتح  ثم  البئر،  يف  ورؤوسهم  بأجسامهم 

وفاطمة، وكان مصريهم كمصري الذين كانوا يف البيت األول، ثم فتح البيت الثالث، وإذا فيه  

ي منهم شيخ، وهو األخري، فقال: تبًا لك يا ميشوم أي عذر عرشون، فأحلقهم بمن مىض، وبق

.. فارتعشت يدي، وارتعدت فرائيص، فنظر إيّل اخلادم   لك يوم القيامة عند جدنا رسول اهلل

 .(2)  مغضبًا، وهددين، فقتلت الشيخ، ورمى به يف البئر

 ـ هارون.. ورصاع األرسة املشؤومة:   4

ي سالت بغزارة يف الفرتة التي ويل فيها هارون، بل  مل تكن دماء الصاحلني فقط هي الت

كانت هناك دماء كثرية أخرى، سفكت يف حياته زورا وهبتانا، ثم وّرثها بعد ذلك ملن بعده من 

 أبنائه، فسالت دماء أخرى كثرية كلها يف سبيل حتقيق نزوات هارون وأرسته املشؤومة. 

وتعوها، فقد جتدون أنفسكم وبالد    ال تستعجلوا يف احلكم عيل قبل أن تسمعوا القصة،

املسلمني ضحايا تلك األرسة املشؤومة التي رشبت هوى السلطة، فراحت تضحي بكل يشء  

 
 (299/ 1(  طبقات الشافعية الكربى للسبكي )1) 

 .. 101، ص 1(  عيون أخبار الرضا، الصدوق، ج 2) 
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يف سبيلها، وبسببها متزقت بالد املسلمني، ودخل الصليبيون، ثم دخل االستعامر، ثم رصنا إىل  

 ما رصنا إليه. 

املسفوكة يف عه الدماء  لكم بعض مشاهد  أذكر  لكم هذا  وقبل أن  د هارون، أرضب 

 املثال حتى تستوعبوا مقدار اجلرائم التي تسبب فيها. 

تصوروا لو أن حاكام أتيح له أن تتوحد الدول اإلسالمية مجيعا حتت سلطته، وكان يف  

بالعلم واحلضارة، وتؤسس ملستقبل صالح  إمكانه أن جيعل من املسلمني قوة عظمى، ممتلئة 

له  للبرشية مجيعا يف ظل   العظيمة.. لكنه مل يفعل ذلك، لسبب بسيط، وهو أن  القرآنية  القيم 

ولدين من زوجتني خمتلفتني، ومل يرد أن يؤذهيام؛ فراح يقسم الدولة اإلسالمية بني كال الولدين،  

 ألحدمها مرشق األرض، ولآلخر مغرهبا. 

ن أخيه  ثم ما لبثت نزوة السلطة أن ركبت كال الولدين، حيث طلب كل واحد منهام م

حب   عىل  ريب  كالمها  وطبعا  يديه..  بني  كلها  األرض  تصبح  حتى  نصيبه  عن  له  يتنازل  أن 

 السلطة، وغذي بلباهنا، فلذلك مل تسمح له بذلك. 

وبعد أخذ ورد مل جيد الطرفان سوى أن حيرضا كل ما لدهيام من جند، ويقوما بتجنيد  

يحارب بعضهام بعضا.. ويتفرج إجباري للرعية، ويشكال من خالل ذلك كله جيوشا قوية، ل 

حينها الفرنجة وغريهم عىل األرسة املتصارعة، ويفرحون كثريا، ويقومون بكل التحضريات  

 التي توفر هلم القدرة عىل اخرتاق العامل اإلسالمي وحربه. 

ومل تكن احلرب الدائرة بني أعضاء األرسة املشؤومة يوما أو يومني.. بل استمرت مخس  

 د فيها الكثري من الضحايا.. وقتل فيها الكثري من األبرياء. سنوات كاملة.. حص

أليس   الدماء؟..  اخلراب والدمار وسفك  املتسبب يف هذا  اعتباره  يمكن  بربكم.. من 

ذلك الوالد الذي تعتربونه رشيدا، بينام هو السفه بعينه؟.. وهل الدولة اإلسالمية قطعة حلوى 

له بسيطا إىل الدرجة التي نعتربها جمرد سلبية بسيطة  حتى يقسمها بني أوالده؟.. وهل كان ما فع
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من سلبياته، أم أهنا الطامة الكربى التي كانت سببا بعد ذلك يف ختلف املسلمني، وطمع غريهم  

 فيهم؟.. وهو ما حصل بعد ذلك، وبعد فرتة قصرية جدا. 

م الواقعية  املشكلة يف أن هؤالء الذين يدافعون عن أمثال هؤالء املجرمني هو عدم قراءهت

للقرآن.. هم يقرؤون حروفه دون معانيه، ولو أهنم طبقوا ما قرؤوا عام حصل لبني إرسائيل،  

بني   سوى  يكونوا  مل  حينها  املسلمني  لوجدوا  هارون..  عهد  يف  حصل  ما  عىل  وأسقطوه 

 إرسائيل..   

ْم َواَل خُتِْرُجوَن َأْنُفَسُكْم ِمْن  َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم اَل َتْسِفُكوَن ِدَماَءكُ }فقد قال اهلل تعاىل:  

 َتْقُتُلوَن َأْنُفَسُكْم َوخُتِْرُجوَن َفِريًقا ِمنُْكْم  84ِدَياِرُكْم ُثمر َأْقَرْرُتْم َوَأْنُتْم َتْشَهُدوَن )
ِ
( ُثمر َأْنُتْم َهُؤاَلء

ْثِم َواْلُعْدَواِن َوإِْن يَ  ٌم َعَلْيُكْم  ِمْن ِدَياِرِهْم َتَظاَهُروَن َعَلْيِهْم بِاإْلِ ْأُتوُكْم ُأَساَرى ُتَفاُدوُهْم َوُهَو حُمَرر

ْزٌي إِْخَراُجُهْم َأَفُتْؤِمنُوَن بَِبْعِض اْلكَِتاِب َوَتْكُفُروَن بَِبْعٍض َفاَم َجَزاُء َمْن َيْفَعُل َذلَِك ِمنُْكْم إِالر ِخ 

ْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّوَن إِىَل  ،  84]البقرة:    {َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اهللرُ بَِغافٍِل َعامر َتْعَمُلونَ   يِف احْلََياِة الدُّ

85 ] 

األرسة   عهد  يف  قتلوا  الذين  القتىل  إن  بل  األمة؟..  هذه  عىل  ينطبق  نفسه  هذا  أليس 

املشؤومة ال يمكن مقارنته بقتىل بني إرسائيل.. فهل فتح املسلمون فارس والروم من أجل أن 

سالم، أم من أجل أن يستخدموا أهلها وقودا حلروهبم األهلية، ورصاعاهتم  يعرضوا عليها اإل

 العشائرية التي أحيوا هبا داحس والغرباء؟ 

سأقص عليكم القصة كام ذكرها املؤرخون الذين تعتربوهنم.. وفكروا يف أنفسكم قبل  

 أن تقوموا بأي دفاع عن الظلمة.. وال تنسوا أن تعتربوا، فالتاريخ كله عرب.. 

التاريخ  و يف  تسمى  هارون..  فيها  تسبب  التي  األهلية  احلرب  هذه  أن  أذكر  بداية 

الرابعةاإلسالمي باسم ]ا ـ باتفاقهم  احلرب األهلية العباسية الكربى[]أو    [لفتنة  ، ويذكرون 

الدين   العلقمي، وال نصري  ابن  ابن سبأ، وال  الروافض املجوس، وال  ليس  ـ أن سببها  مجيعا 
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 الطويس، وإنام هو هارون الذي تسمونه رشيدا. 

ال األمني واملأمون  األخوين  نزاع بني  فقد ذكروا أن تلك احلرب الطويلة كانت بسبب 

قد  ) ، كان  الذي يطلق عليه لقب الرشيددمها هارون  ال، ذلك أن وعىل خالفة العرش العبايس

اختار األمني كأول خليفة له، لكنه أيضًا اختار املأمون كخليفة ثاين ومنحه خراسان كإقطاعية،  

بنه الثالث، القاسم، خليفة ثالث، من غري أن حيسب حسابا للعواقب التي تنجر وراء هذا بينام ا

  (1) التقسيم(

عىل شكل مراسالت وسفارات  النزاع بني األخوين.. وبدأ  حصل  بعد وفاة هارون،  و

والذي كتبه هارون، وضمنه ذلك متبادلة بني األخوين حول مشكلة العهد املعلق يف الكعبة،  

 التقسيم املشؤوم. 

هـ أمر األمني    195ففي أوائل سنة  وما لبثت تلك املراسالت أن حتولت إىل مناوشات،  

البي وأعلن  للمأمون  الدعاء  موسىبوقف  البنه  عىل   ، عة  اسمه  ونقش  باحلق،  بالناطق  ولقبه 

السكة وكان هذا بمثابة خلع املأمون، ثم بعث من رسق الكتابني بالكعبة وحرقهام، وأمام هذا 

خراسان يف   كبريا وحشده عىل حدود  جيشا  للحرب فجهز  يستعد  أن  املأمون  رأى  االعالن 

ني ومها طاهر بن احلسني وهرثمة بن أعني  منطقة الري، ووىل عليه قائدين من أتباعه املخلص 

الذي يرجع اليه الفضل يف اعداد جيش املأمون اعدادا قويا، أما األمني فقد اختار عيل بن عيسى  

 هارون. بن ماهان أحد كبار رجال الدولة الذي كان واليا عىل خراسان يف عهد 

لهاتقدم   أن يستعد  بن احلسني دون  لقتال طاهر  الري  ماهان نحو  كافيا    بن  استعدادا 

وذلك ألنه كان يستهني بشأن طاهر حلداثته، وانتهت املعركة بانتصار جيش طاهر بن احلسني  

أرسل األمني جيوشا أخرى عديدة إىل  حينها  هـ،    195ومقتل عيل بن عيسى بن ماهان سنة  

م  استنفذت هذه اجليوش موارد األمني فل ة إىل الدرجة التي  ولكن مصريها كان اهلزيم  ، الري

 
 . 88ص ،دار النهضة، (  يف التاريخ العبايس واألندليس: أمحد خمتار العبادي1) 
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 .(1)  يستطع حتريك جيوشا أخرى

حتول  العراق  توهنا  مداخل  إىل  خراسان  مداخل  من  حيث  احلرب  اجليش  ،  تقدم 

اتفق طاهر بن احلسني وهرثمة بن أعني عىل أن يقوم األول بمهامجة  واخلراساين نحو بغداد،  

رباض بغداد  بغداد من الغرب بينام هيامجها الثاين من ناحية الرشق، وتقدم اجليشان حتى بلغا أ

حيث حدثت معارك خمتلفة بني قوات األمني وقوات املأمون ومل يكن جيش األمني قويا كام مل  

يكن قواده يف حالة معنوية عالية، فقد استاملت قوات املأمون بعض قادة جيش األمني باهلدايا 

 واهلبات فانضموا اليه واحدا بعد االخر. 

أو الفتيان    [ مجاعة العيارين] بغداد وباألخص  غري أن الذين قاوموا هذا احلصار هم أهل  

وقد دافع العيارون عن بغداد    ،  كان أغلبهم من أبناء األرس الفقرية من الناس  وهي جمموعة  

هذه ) مقاومة  من  الرغم  وعىل  والشجاعة،  الصمود  يف  رائعة  أمثلة  ورضبوا  نادرة  ببسالة 

عىل حول بغداد، فاشتد اجلوع  املجموعة، فقد استطاعت جيوش املأمون أن ترضب حصارا  

باألهايل لدرجة أن األمني رصف كل ما لديه من أموال عىل جنوده واضطر إىل طلب األمان 

   (2) (والتسليم

فضل األمني أن يسلم نفسه للقائد هرثمة لكرب سنه من جهة ولقسوة طاهر بن احلسني  )و

صغرية مل تلبث بفعل الزحام    وخرج األمني وأتباعه عابرين هنر دجلة يف سفينة  ، من جهة أخرى

اجلنود   أرسه  وهناك  الشاطيء  إىل  يسبح  أن  األمني  واستطاع  انقلبت  أن  طاهر  بفعل  أو 

   (3)  (وبذلك تنتهي خالفة األمني، وتوىل املأمون اخلالفة، اخلراسانيون وقتلوه بأمر من طاهر

ذكره   نقال عام  الفقرات،  هذه  يف  اختزلناها  التي  البسيطة  الصورة  احلرب هبذه  ليست 

 
 .97ص السابق، املرجع (  1) 

 .98(  املرجع السابق، ص2) 

 .100(  املرجع السابق، ص3) 
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بعض   أن  حتى  فيها،  حصلت  كثرية  مآيس  ذكروا  املؤرخني  إن  بل  املعارصون،  املؤرخون 

املعارصين من الذين يمجدون هارون، ويعتربونه من أبطال اإلسالم قال يف مقال له عن األمني  

 عىل   اإلسالمي   التاريخ   شهدها   التي   الفتن  أكرب   من   فتنة   ضحية  ألمني ا  حممدكان  بن هارون: )

 عهد  يف   ثارت   التي   الكربى،   الفتنة  بعد  املسلمون   هلا   يتعرض   فتنة   ثالث   وهي  العصور،  مر

الثانية يف عهد الفتن   وكانت  عفان،  بن  عثامن  اخلليفة   بمقتل  انتهت  والتي  الراشدين،  اخللفاء ة 

سقط حممد األمني ضحية نظام والية  .. فقد  سفيان  أيب  بن  معاويةاألمويني، وذلك بعد وفاة  

:  احلالتني   يف   واحدة   النتيجة   وكانت  قبل،   من   الوليد العهد الثنائي، الذي ذهب ضحيته اخلليفة  

يبقى من   ال  ثم  رأسه،  بحز  مفزعة  درامية  بصورة  تنتهي  مضطهد،  خلليفة  مضطربة  قلقة  حياة

  (1)(ذكراه سوى سطور مبهمة وأقوال متضاربة يف سجل التاريخ 

تلك   يؤمله  ومل  أخيه،  طرف  من  األمني  رأس  حيز  أن  آمله  الباحث  هذا  فإن  ولألسف، 

الرؤوس الكثرية التي حزت عىل مدى مخس سنوات، والتي كان سببها األخوان املتقاتالن،  

 ب برؤوس رعيته، كام تالعب قبل ذلك بأمواهلا. وكان سببها قبل ذلك أب سفيه راح يتالع

وسنورد هنا بعض املشاهد البسيطة من تلك احلرب، ومن خالل كتاب الذهبي املسمى  

 لألسف ]تاريخ اإلسالم[، وإن كان األوىل أن يسميه ]تاريخ املستبدين[ 

املسلمني   لتحريض  املستعملة  واحليل  اإلجباري  التجنيد  مشهد  املشاهد  تلك  ومن 

)بعضه كان  أنه  الذهبي  ذكر  فقد  اليوم؛  الواقع  نراه يف  ما  نفس  وهو  حبس  م عىل بعض،  يف 

الرشيد عبد امللك بن صالح بن عيل، فأطلقه األمني وقربه، فدخل عليه هذه األيام، وقال: يا  

أمرك  عىل  بقيت  فإن  سامحتك،  بذلت  وقد  فيك،  طمعوا  قد  الناس  أرى  إين  املؤمنني  أمري 

ن البذل أسخطتهم، ومع هذا فإن جندك قد داخلهم الرعب وأضعفتهم  أبطرهتم، وإن كففت ع

 
هـ(، سمري حلبي، موقع إسالم أون    193من مجادى اآلخرة    3(  حممد األمني ضحية الفتنة الثالثة )يف ذكرى توليه اخلالفة  1) 

 الين.. 
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الوقائع، وهابوا عدوهم، فإن سريهتم إىل طاهر غلب بقليل من معه كثريهم، وأهل الشام قوم  

الشدائد، وجلهم منقاد يل مسارع إىل طاعتي، فإن وجهتني   قد رضستهم احلروب، وأدبتهم 

  (1)(وهأختذت لك منهم جندا تعظم نكايته يف عد

استحثه باخلروج، فلام بلغ الرقة أقام  )الشام واجلزيرة، واألمني  واله  وبعد أن قال له هذا  

هبا، وأنفذ رسله وكتبه إىل رؤساء األجناد بجمع األمداد والرجال والزواقيل واألعراب من  

كل فج، وخلع عليهم، ثم إن بعض جنده اخلراسانية نظر إىل فرس كانت أخذت منه يف وقعة  

سليامن بن أيب جعفر بالشام حتت بعض الزواقيل، فتعلق هبا، فتنازعا الفرس، واجتمعت الناس  

وتالمحوا، وأعان كل فئة صاحبها، وتضاربوا باأليدي، فاجتمعت بعض األبناء إىل حممد بن 

أمرنا وإال   ما سمعت، فامجع  منا  الزواقيل  أنت شيخنا، وقد ركب  فقالوا:  أيب خالد احلريب، 

، فقال: ما كنت ألدخل يف شغب، وال أشاهدكم عىل مثل هذه احلال، فاستعد األبناء،  استذلونا 

فتنادى  عظيمة،  مقتلة  منهم  وقتلوا  السيف،  فيهم  فوضعوا  غارون،  وهم  الزواقيل  وأتوا 

الزواقيل، ولبسوا ألمة احلرب، وشبت احلرب بينهم، فوجه عبد امللك رسوال يأمرهم بالكف،  

وكان   باحلجارة،  يف دورها،  فرموه  العرب  تستضام  واذاله!  فقال:  مدنفا،  مريضا  امللك  عبد 

  (2)ن الرش من األبناء، وتفاقم األمر(وبالدها وتقتل؟! فغضب من كان أمسك ع

قام بأمر األبناء احلسني بن عيل بن عيسى بن ماهان، وأصبح الزواقيل  ثم ذكر كيف ) 

رافقة، وقام رجل من أهل محص، فقال: يا  وقد جيشوا بالرقة، واجتمع األبناء واخلراسانية بال

ينقطع ،  أهل محص  أن  قبل  النفري  النفري  الذل،  أهون من  واملوت  الغضب،  من  أهون  اهلرب 

الشام،   أهل  عامة  معه  فسار  ذلك،  نحو  فقال  من كلب  آخر  قام  ثم  املهرب،  ويعرس  الشمل 

ومحلت    والبالء يف الزواقيل، ثم محل هو وأصحابه، فقاتل قتاال شديدا، وكثر القتل  ..  وتفللوا 

 
 (1040/ 4(  تاريخ اإلسالم )1) 

 ( 1041/ 4(  املرجع السابق، )2) 
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 ( 1)  األبناء فاهنزمت الزواقيل(

وفيها نزل زهري بن  هـ، فقال: ) 197سنة ومن مشاهد تلك احلرب ما ذكره يف أحداث  

عند  األوقات  يف  خيرج  وجعل  اخلندق،  واحتفر  املجانيق،  ونصب  بكلواذا،  الضبي  املسيب 

ات من أقبل وأدبر، ويعرش أموال التجار،  اشتغال اجلند بحرب طاهر، فريمي باملجانيق والعراد

،  وجعل يؤذي املسلمني، فأتوا طاهرا يشكون منه، وبلغ ذلك هرثمة بن أعني، فأمده باجلنود

ثم نزل هرثمة هنر تري وبنى عليه حائطا وخندقا، وأعد املجانيق، وأنزل عبيد اهلل بن الوضاح 

نبار، فضاق األمني ذرعا، وتفرق ما الشامسية، ونزل طاهر بن احلسني البستان الذي بباب األ

الذهب   آنية  األمتعة، ورضب  اخلزائن من  ما يف  ببيع  فأمر  العظيمة،  األموال  يده من  كان يف 

بالنفط واملجانيق، وهلك مجاعة، وكثر   أمر برمي احلربية  ثم  لينفقها،  والفضة دنانري ودراهم 

ومل يزل طاهر مصابرا لألمني  ،  حماسن بغداد، وعملت فيها املراثياخلراب واهلدم حتى درست  

وجنده، حتى مل أهل بغداد قتاله، فاستأمن إىل طاهر املوكلون لألمني بقرص صالح، وسلموا  

إليه القرص بجميع ما فيه يف مجادى اآلخرة يف منتصفه، ثم استأمن إىل طاهر صاحب رشطة  

أبو العباس    األمني حممد بن عيسى، فضعف ركن األمني واستسلم. وقتل داخل قرص صالح: 

ثم حلق  أصحاب طاهر،  من  القواد، وقتل خلق  الباذغييس، ومجاعة من  يعقوب  بن  يوسف 

بطاهر عبد اهلل بن محيد الطائي، وإخوته، وابن احلسن بن قحطبة، وحييى بن عيل بن ماهان،  

وملا كانت وقعة يوم قرص  وكاتبه قوم يف الرس من العباسيني،  وحممد بن أيب العباس الطائي،  

ح أقبل حممد عىل اللهو والرشب، ووكل األمر إىل حممد بن عيسى بن هنيك وإىل اهلرش،  صال

من   فرأوا  طاهر،  إىل  ونزحوا  خلق  فلجأ  وينهبوهنم،  الرعية  يؤذون  اهلرش  أصحاب  فأقبل 

 ( 2)  (أصحابه األمن واخلري، وبقي الناس يف بغداد بأسوأ حال، وطال األمر

 
 ( 1041/ 4املرجع السابق، )(  1) 

 ( 1046/ 4(  املرجع السابق، )2) 
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وصل باألمني ـ الحظوا جيدا  سوء احلال  ي من  ومن مشاهد تلك احلرب ما ذكره الطرب

ا ـ  عليه  أطلق  الذي  اللقب  قّطاع هذا  زعيم  اهلرش  باحلسن  مستعينا  والنهب  السلب  حرتف 

وذكر عن عمرو ْبن عبد امللك أن حممدا أمر زرحيا غالمه  ، فقد قال يف ذلك: )الطرق أو العيارين

ر اهلرش بطاعته، فكان هيجم عىل الناس  بتتبع األموال وطلبها عند أهل الودائع وغريهم، وأم 

خلقا،   وأهلك  كثرية،  أمواال  السبب  بذلك  فجبى  بالظنة،  ويأخذ  ليال،  ويبيتهم  منازهلم،  يف 

 فهرب الناس بعلة احلج، وفر األغنياء، فقال القراطييس يف ذلك:

 بل من اهلرش يريدون اهلرب  .. أظهروا احلج وما ينوونه 

 وكل اهلرش عليهم بالعطب  .. كم أناس أصبحوا يف غبطة 

  (1)  لقى الذل ووافاه احلرب .. كل من راد زريح بيته 

إىل آخر ما ذكره من أحداث.. وهي كثرية جدا، وقد عرب بعضهم عن بعض ما  حددث  

 : (2)حينذلك شعرا، فقال

 فقدت غضارة العيش األنيق  .. بكيت دما عىل بغداد ملا 

 املنجنيق فأفنت أهلها ب ..أصابتها من احلساد عني

 : (3) وعرب آخر عن تلك املشاركة العامة يف احلرب، والتي مل تقترص عىل اجلند؛ فقال

 ال لقحطاهنا وال لنزار  .. خرجت هذه احلروب رجاال

 ن إىل احلرب كاألسود الضواري ..معرشا يف جواشن الصوف يغدو

 ـهم عن البيض والرتاس البواري  .. وعليهم مغافر اخلوص جتزيـ 

 ـطال عاذوا من القنا بالفرار   ..ليس يدرون ما الفرار إذا األبـ

 
 (463/ 8) ،(  تاريخ الطربي1) 

 ( 1046/ 4(  املرجع السابق، )2) 

 ( 1047/ 4(  املرجع السابق، )3) 
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 ـفني عريان ما له من إزار  .. واحد منهم يشد عىل ألـ 

 رفعت من مقامر عيار .. كم رشيف قد أمخلته وكم قد

التي تسبب فيها موقف واحد من مواقف   الدامية  هذه جمرد مشاهد عن تلك احلرب 

 هارون، ولألسف فإن ذلك املوقف علق عىل جدار الكعبة.  

ولألسف، فإن الغارقني يف أوحال الطائفية من املعارصين مل يرجعوا السبب فيها لسفه  

هارون، وعدم معرفته بعواقب ذلك التوريث اخلطري، وإنام أرجعوا سببه للروافض املجوس ـ  

بني األمني  م، فقد قال يف مقال له بعنوان ]كام يسموهنم ـ ألهنم وحدهم املتآمرون عىل اإلسال

جتدُّ فتنة السبئية بكيدها حتى توقع  [ يف أكرب موقع من مواقع السلفية: ) وسقوط بغداد  واملأمون

بني األخوين األمني واملأمون فتشتعل احلرب بينهام، وحتمل السبئية سالحها ضد األمني؛ ألنه  

إنه مضيع الفكر واليقني بثقافة غري إسالمية، فهو إذن عريب خالص، أما املأمون ففيه شائبة، ثم 

صيده عليهم  يسهل  ثمني  الق،  صيد  آالف  احلرب  نار  عىل وحتصد  وتقىض  العرب  من  رابني 

غري أن املنهزمني واملنترصين من العرب يتناسون جراح املعركة وآالمها ويقفون دون األمني،  

  (1) ( كل مكائدها املأمون يذودون عنه السبئية حتى ال تطبق عليه ب

 ـ هارون.. والرصاع مع غري املسلمني:   5

مل يكتف هارون بكل تلك اجلرائم التي ارتكبها يف حق األمة التي ينتمي إليها، والتي  

به، وإنام راح يضيف   التي حتول دون االقتناع  لتشويه اإلسالم، ووضع احلجب  كانت كافية 

ملة القاسية مع غري املسلمني سواء كانوا من إليها جرائم أخرى ال تقل عنها، وهي تلك املعا 

 الذين يقيمون ببالد اإلسالم، أو من الذين ال يقيمون خارجها.

ولألسف؛ فإن هذا املوقف الذي خيالف الرشيعة التي أمرت املسلمني أن يكونوا شهداء  

العلامء وم ن  عىل الناس بإعطائهم صورة حسنة عن اإلسالم، لقي إعجابا كبريا من كثري من 

 
 هـ. 1434/ 10/11(  بني األمني واملأمون وسقوط بغداد، الشيخ عبدالرمحن الوكيل، موقع األلوكة، 1) 
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تبعهم من الدمهاء املقلدين الذين نظروا إىل املسألة من باب عزة اإلسالم، ال من باب الدعوة  

 إليه. 

ولو أهنم قرؤوا القرآن الكريم، لرأوا كيف أمر اهلل تعاىل باستعامل كل الوسائل لتأليف  

ع به  قلوب غري املسلمني، حتى يكون ذلك مقدمة نفسية هلم للبحث يف اإلسالم، وربام االقتنا 

يِن َومَلْ خُيِْرُجوُكم مِّن }والدخول إليه، كام قال تعاىل:  ِذيَن مَلْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الدِّ اَل َينَْهاُكُم اهللرُ َعِن الر

وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنر اهللرَ حُيِبُّ املُْْقِسطِنَي إِنراَم َينَْهاُكُم اهللرُ َعِن   ِذيَن َقاَتُلوُكْم يِف  ِدَياِرُكْم َأن َترَبُّ الر

َفُأْوَلئَِك هُ  ُْم  َيَتَوهلر ْوُهْم َوَمن  َتَولر َأن  إِْخَراِجُكْم  ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعىَل  ن  َوَأْخَرُجوُكم مِّ يِن  ُم  الدِّ

 [ 9  -  8]سورة املمتحنة:   {الظراملُِونَ 

  إِ }بل إن اهلل تعاىل أعطى نصيبا من الزكاة للمؤلفة قلوهبم، فقال:  
ِ
َدَقاُت لِْلُفَقَراء نراَم الصر

َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسبِيِل اهللرِ  َفِة ُقُلوهُبُْم َويِف الرِّ بِيِل    َواملََْساكِنِي َواْلَعاِملِنَي َعَلْيَها َواملَُْؤلر َواْبِن السر

 ( 60)التوبة:  {َفِريَضًة ِمَن اهللرِ َواهللرُ َعلِيٌم َحكِيمٌ 

أو املنافقني، ويف   مع ألد أعدائه من املرشكنيه املعاملة الطيبة  هذ هلل وقد طبق رسول ا

حتى أن بعض املسلمني تأثر لذلك، فقال هلم رسول  ،  الفرتة التي كان فيها اإلسالم يف أوج عزته 

اة والبعري، وتذهبون بالنربيِّ : )اهلل    (1)إىل رحالكم؟( أترضون أن يذهب النراس بالشر

نصوص مجيعا، مل ُتعترب أثناء دارسة التاريخ، وتقييم الشخصيات التارخيية،  لكن هذه ال

العزة   املسلمني بحجة  لغري  الوسائل لإلساءة  استعمل كل  الثناء كان أعرض عىل من  إن  بل 

اإلسالمية، والتي حتولت بعد فرتة قصرية إىل ذلة، عندما دخل الصليبيون واالستعامر إىل بالد  

كاهنم أال يدخلوا لو أن املسلمني عرفوا كيف يؤلفوا قلوهبم، ويطرحوا  اإلسالم، وكان يف إم

 هلم اإلسالم بالصورة اجلميلة التي ترغبهم فيه. 

غري   مع  ورصاعه  هارون  عهد  يف  حصل  وما  كذلك..  األمر  يكن  مل  لألسف  لكن 
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 املسلمني، سواء يف بالد اإلسالم أو غريها أكرب شاهد عىل ذلك.. 

لمني يف بالد اإلسالم، فقد عرب عن بعض مظاهره ابن القيم يف  أما رصاعه مع غري املس

كتابه الذي خصصه لفقه أهل الذمة وتارخيهم، عندما ذكر معاملة هارون هلم، وأثنى عليها، بل  

من ):  قولهعن احلسن البرصي  اعتربها نموذجا لتطبيق احلكم الرشعي يف حقهم، فقد روى  

ا الكنائس  أن هتدم  )لتي يف  السنة  بقوله:  ثم علق عليه  القديمة واحلديثة(،  وكذلك األمصار 

  (1) ه أمر هبدم ما كان يف سواد بغداد(هارون الرشيد يف خالفت 

بقوله:   سامهم  والذين  الصاحلون،  اخللفاء  طبقها  التي  السنن  من  سنة  ذلك  اعترب  ثم 

ودرج عىل ذلك اخللفاء الذين هلم ثناء حسن يف  حال خلفاء املسلمني مع أهل الذمة،  يف    فصل)

  (2)(األمة، كعمر بن عبد العزيز واملنصور والرشيد واملهدي واملأمون واملتوكل واملقتدر 

أشار إىل حرمة املعابد ومع كون هذه السلوكات خمالفة ملا ورد يف القرآن الكريم الذي  

أهل   يتخذها  فقال:  التي  املختلفة،  َمْت  }الديانات  هَلُدِّ بَِبْعٍض  َبْعَضُهْم  النراَس  اهللرِ  َدْفُع  َوَلْواَل 

ُه إِنر  نر اهللرُ َمْن َينرُْصُ  اهللرَ َلَقِويٌّ َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر فِيَها اْسُم اهللرِ َكثرًِيا َوَلَينْرُصَ

إال أهنم يصورون أن األمر اختلف بعد التوسع العسكري اإلسالمي، وأن    [40]احلج:    {َعِزيٌز  

 اإلسالم صار عزيزا، يعلو وال يعىل عليه. 

تيمية وغريمها   القيم وابن  ابن  أفتى  بناءبوبناء عىل هذا    ، وعدم متكني الكنائس   حرمة 

هاملسيحيني   تدل عىل  وثيقة  أهم  ولعل  القديم،  ترميم  بل وال  اجلديد،  بناء  بل تضع  من  ذا، 

خارطة للكنائس التي جيب هدمها يف القاهرة أو يف الشام أو يف غريها من البالد رسالة البن 

السادة   تقول  )ما  نصه:  هذا  فيها عىل سؤال  أجاب  الكنائس(،  يف  )مسألة  عنوان  حتت  تيمية 

ل الذمة:  العلامء يف الكنائس التي بالقاهرة وغريها التي أغلقت بأمر والة األمور، إذا ادعى أه
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. فهل تقبل دعواهم؟  .أهنا غلِّقت ظلاًم، وأهنم يستحقون فتحها، وطلبوا ذلك من ويل األمر

    (1)وهل جتب إجابتهم أم ال؟!(

يف   ظلموهم  املسلمني  أن  دعواهم  )أما  بقوله:  املسألة  هذه  عىل  تيمية  ابن  أجاب  وقد 

املسلمني من أهل املذاهب األربعة: مذهب  إغالقها فهذا كذٌب خمالٌف ألهل العلم، فإن علامء 

واألوزاعي،   الثوري،  كسفيان  األئمة،  من  وغريهم  وأمحد،  والشافعي،  ومالك،  حنيفة،  أيب 

والليث بن سعد، وغريهم، ومن قبلهم من الصحابة والتابعني، متفقون عىل أن اإلمام لو هدم  

م ونحو ذلك، جمتهًدا يف ذلك،  كل كنيسٍة بأرض العنوة كأرض مرص والسواد بالعراق، وبر الشا 

ومتبًعا يف ذلك ملن يرى ذلك، مل يكن ذلك ظلاًم منه؛ بل جتب طاعته يف ذلك.. وإن امتنعوا عن 

 (2) حكم املسلمني هلم، كانوا ناقضني العهد، وحلت بذلك دماؤهم وأمواهلم( 

يف مرص  كل كنيسة  وهذا ما أكده ابن القيم يف كتابه عن أحكام أهل الذمة، فقد قال: )

املسلمون  مرصها  التي  األمصار  من  ونحوها  وبغداد  وواسط  والبرصة  والكوفة  والقاهرة 

مرص مرصه   يف  يبقى هلم معبد  بحيث ال  غريه،  أو  باهلدم  إما  إزالتها  جيب  فإنه  العنوة  بأرض 

املسلمون بأرض العنوة، وسواء كانت تلك املعابد قديمة قبل الفتح أو حمدثة؛ ألن القديم منها 

أن جتتمع قبلتان بأرض فال جيوز للمسلمني    ز أخذه وجيب عند املفسدة، وقد هنى النبي  جيو

أن يمكنوا أن يكون بمدائن اإلسالم قبلتان إال لرضورة كالعهد القديم، ال سيام وهذه الكنائس  

أما . والتي هبذه األمصار حمدثة يظهر حدوثها بدالئل متعددة، واملحدث هيدم باتفاق األئمة.

ائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة، فام كان منها حمدثا وجب هدمه،  الكن

مجيعا؛ ألن هدم املحدث واجب وهدم القديم جائز،    وإذا اشتبه املحدث بالقديم وجب هدمهام 

 
(  مسألة يف الكنائس، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، املحقق : عيل بن عبدالعزيز الشبل، مكتبة  1) 

 ( 99هـ، )ص: 1416الرياض، الطبعة: األوىل  –العبيكان 
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واجب. فهو  به  إال  الواجب  يتم  ال  إقراره .  وما  وجيوز  هدمه  جيوز  فإنه  قديام  منها  كان  وما 

فينظ أكثرها،  بأيدهيم،  منهم  أخذ  كثرية  والكنائس  قلوا  قد  كانوا  فإن  املصلحة:  يف  اإلمام  ر 

خذ وكذلك ما كان عىل املسلمني فيه مرضة فإنه يؤخذ أيضا، وما احتاج املسلمون إىل أخذه أ 

  (1)أيضا(

( أقسام: منها ما ال جيوز  ثم خلص هذه األحكام بقوله:  الكنائس ثالثة  فإذا عرف أن 

ما   ومنها  هدمه  هدمه.  كلها    -جيب  واملحدثات  مرص  القاهرة  يف  يفعل    -كالتي  ما  ومنها 

 ( املسلمون فيه األصلح كالتي يف الصعيد وأرض الشام

هل  وص النص   هوهذ الالحقة  الكثرية  البالد    ا والتفاصيل  يف  املسيحي  املواطن  جتعل 

أنه  ذلك  القتل،  أو  حياته،  للتعبد طول  حمال  من  حمروما  يبقى  أن  إما  أمرين:  بني  اإلسالمية 

أو   املسيحيني  من  املتدينني  من  الكثري  بالعدد  اإلسالم  قبل  القديمة  املعابد  تفي  أن  يستحيل 

ملعابد جيعل أهل الديانات أخرى غريهم، باإلضافة إىل أن يف القول بحرمة ترميم القديم من ا

يف بالد اإلسالم حمرومني من كل مكان للتعبد، ألنه يستحيل بقاء املعابد القديمة قبل اإلسالم  

 إىل  اليوم من غري حاجة إىل ترميم. 

الكنائس  و تنطلق منها بعض اجلامعات املسلحة يف هدم  التي  الفتاوى هي  أمثال هذه 

ون مرص  يف  ذلك  حصل  كام  لسامحة  املسيحية  تشويه  أعظم  وهو  كثرية،  أخرى  وبالد  يجرييا 

 اإلسالم، وأعظم خدمة للعلامنيني الذين ال يرون صالحية اإلسالم للحكم.  

يتدخل يف شؤون املسيحيني وغريهم الشخصية،   ومل يكتف هارون بذلك، وإنام راح 

ملخالف لإلسالم  وقد وصل األمر إىل اللباس الذي يلبسونه، وقد أثنى عليه بسبب هذا املوقف ا

ـ يف فصل حتت عنوان ] القيم، فقال  الذمة[ ابن  الرشيد وأهل  )  فصل هارون  وأما هارون ـ: 

وجعفرا أخاه ديوان اخلراج، أمرمها بالنظر    فإنه ملا قلد الفضل بن حييى أعامل خراسان،  ؛الرشيد
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ملكاتب  يف مصالح املسلمني، فعمرت املساجد واجلوامع والصهاريج والسقايات، وجعل يف ا

زهيم   وغري  منهم،  عوضا  املسلمني  واستعمل  أعامهلم،  عن  الذمة  ورصف  لليتامى،  مكاتب 

  (1)(ولباسهم وخرب الكنائس، وأفتاه بذلك علامء اإلسالم 

تلك   هارون  هبا  استحل  التي  الفتاوى  تلك  عليه  تعتمد  الذي  الدليل  فإن  ولألسف، 

اإلحسان إليهم وتأليف قلوهبم، هي ]عزة اجلرائم يف حق املسيحيني وغريهم من الذين أمرنا ب

ذلك؛   القيم عن  ابن  كام عرب  أو  املذهب  املسلمني وعلوهم[،  أصول  تقتضيه  )والذي  فقال: 

يمنعون من سكنى الدار العالية عىل املسلمني بإجارة أو  ـ أي املسيحيون ـ    وقواعد الرشع أهنم

البناء جعلوا ذلك من حقوق اإلسالم    عارية أو بيع أو متليك بغري عوض، فإن املانعني من تعلية 

 ( 3) (2) واحتجوا باحلديث وهو قوله: )اإلسالم يعلو وال يعىل(

ولسنا ندري عالقة احلديث الرشيف باملوضوع، فاحلديث دل عىل علو املسلم، وهذا  

العلو يدل عىل املعاين ال عىل املحسوسات، فاملسلم يعلو بخلقه وعلمه وتفكريه ومنهجه يف  

 احلياة، ال بالتطاول بالبنيان عىل غريه. 

يف   حتى  املسائل  من  الكثري  يف  ساريا  احلديث  هلذا  اخلاطئ  التطبيق  نجد  ولألسف 

املجالس التي جيلسون فيها، قال ابن القيم: )واحتجوا بأن يف ذلك إعالء رتبة هلم عىل املسلمني  

ويلجؤون إىل أضيق الطرق    وأهل الذمة ممنوعون من ذلك.. وهلذا يمنعون من صدور املجالس

فإذا منعوا من صدور املجالس واجللوس فيها عارض فكيف يمكنون من السكنى الالزمة فوق  

 
 (464/ 1(  املرجع السابق،)1) 
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 (1) رؤوس املسلمني( 

للمسيحيني، حتى يف   القيم يربر ما مارسه هارون من تعسف وظلم  ابن  وهكذا راح 

قد نقل عن أيب القاسم  و ة،  اختيار األلبسة التي يلبسوهنا، مع مناقضة ذلك لكل املصادر الرشعي

الطربي قوله: )وجوب استعامل الغيار ألهل امللل الذين خالفوا رشيعته صغارا وذال وشهرة  

   (2) وعلام عليهم ليعرفوا من املسلمني يف زهيم ولباسهم وال يتشبهوا هبم(

ومن مقتضيات هذا الغيار الذي هو نوع من التمييز العنرصي منعهم من اللباس الطيب  

ميل، فقال: )وال يرتك أهل الذمة يلبسون طيالسهم فوق عامئمهم، ألن هذا يفعله أرشاف  اجل

لذلك  أهال  الذمة  أهل  وليس  والرشف  العلم  يف  دوهنم  عمن  للتمييز  وعلامؤهم  املسلمني 

    (3)فيمنعون منه(

وعدم   التمييز  كامل  ليحصل  املسلمني  لنعال  خمالفة  نعاهلم  )تكون  أن  مقتضياته  ومن 

املشاهبة يف الزي الظاهر ليكون ذلك أبعد من املشاهبة يف الزي الباطن فإن املشاهبة يف أحدمها 

   (4)تدعو إىل املشاهبة يف اآلخر بحسبها وهذا أمر معلوم باملشاهدة(

ومن مقتضياته ما نقله ابن القيم عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إىل أمصار الشام: )ال  

مفروق الناصية وال يلبس قباء وال يميش إال بزنار من جلد وال يلبس طيلسانا يميش نرصاين إال  

وال يلبس رساويل ذات خدمة، وال يلبس نعال ذات عذبة وال يركب عىل رسج وال يوجد يف  

    (5) بيته سالح إال انتهب وال يدخل احلامم يوم اجلمعة هيودي وال نرصاين حتى تصىل اجلمعة( 

ن القيم عن أيب القاسم الطربي هذا االجتهاد الغريب، الذي عرب عنه  أما املرأة، فينقل اب
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    (1)بقوله: )وأما املرأة إذا خرجت فيكون أحد خفيها أمحر حتى يعرف بأهنا ذمية(

بل إن األمر مل يقترص عىل الرشوط املرتبطة باللباس، بل تعداه إىل شؤون خاصة جدا  

ول أحكام شعر أهل الذمة جاء فيه: )واملقصود  كترسحية الشعر، فقد عقد ابن القيم فصال ح 

وإما  رؤوسهم  مقادم  بجز  إما  شعورهم  يف  املسلمني  عن  بتمييزهم  يؤخذون  الذمة  أهل  أن 

    (2)بسدهلا، ولو حلقوا رؤوسهم مل يعرض هلم(

من   أعواهنم  مع  املستبدون،  احلكام  ترشيعها  عىل  اتفق  التي  املظامل  عن  نموذج  هذا 

بريء منها، فاإلسالم دين السامحة والسالم والقيم الرفيعة، ويستحيل أن  الفقهاء، واإلسالم  

 يفرض مثل هذه األحكام اجلائرة، التي ال ختتلف عن أنظمة التمييز العنرصي. 

ومل يكتف هارون بذلك أيضا، بل راح إىل غري املسلمني يف البالد غري اإلسالمية يعلن  

 اإلسالم. عليهم احلرب، ويملؤهم حقدا عىل املسلمني و

وربام يعرف الكثري من الناس ما يذكره اخلطباء وغريهم بفخر واستعالء، من أن من  

حسنات هارون أنه كان يغزو عاما، وحيج عاما، ومل يسألوا أبدا من يغزو، وملاذا يغزو، وهل  

األصل يف اإلسالم السلم أم احلرب، وهل احلاكم الصالح هو الذي يسعى حلل املشاكل بينه  

 دول األخرى بالسلم، أم الذي يعتمد عىل العنف؟ وبني ال

وسأنقل هنا حادثة ذكرها ابن كثري وغريه من املؤرخني، وهي حمل إعجاب الكثري من  

النشوة واالستعالء والكربياء،   الذين يرددوهنا وهم يف غاية  الناس، وخاصة أولئك اخلطباء 

ألحداث   تأرخيه  يف  قال  )  187فقد  الصهـ:  الروم  نقضت  وبني  وفيها  بينهم  كان  الذي  لح 

وذلك أن الروم  .  املسلمني، الذي كان عقده الرشيد بينه وبني رين ملكة الروم امللقبة أغسطة.

عزلوها عنهم وملكوا عليهم النقفور، وكان شجاعا، يقال إنه من ساللة آل جفنة، فخلعوا رين  

 
 (269/ 3(  املرجع السابق،)1) 

 (261/ 3(  املرجع السابق،)2) 



84 

 

هارون ملك العرب، أما من نقفور ملك الروم إىل  ) فكتب نقفور إىل الرشيد:  .  وسملوا عينيها. 

بعد فإن امللكة التي كانت قبيل أقامتك مقام الرخ، وأقامت نفسها مقام البيدق، فحملت إليك 

النساء ومحقهن، فإذا قرأت   إليها، وذلك من ضعف  أمثاله  أمواهلا ما كنت حقيقا بحمل  من 

فلام ف بيننا وبينك(؛  فسك به، وإال فالسي كتايب هذا فاردد إيل ما محلته إليك من األموال وافتد ن

قرأ هارون الرشيد كتابه أخذه الغضب الشديد حتى مل يتمكن أحد أن ينظر إليه، وال يستطيع  

بسم  )خماطبته، وأشفق عليه جلساؤه خوفا منه، ثم استدعى بدواة وكتب عىل ظهر الكتاب:  

الروم. نقفور كلب  إىل  املؤمنني  أمري  هارون  من  الرحيم،  الرمحن  ك  اهلل  قرأت  بن قد  يا  تابك 

ثم شخص من فوره وسار حتى نزل بباب  اب ما تراه دون ما تسمعه والسالم(،  الكافرة، واجلو

ابنة ملكها، وغنم من األموال شيئا كثريا، وخرب وأحرق، فطلب   هرقلة ففتحها واصطفى 

 (1)(نقفور منه املوادعة عىل خراج يؤديه إليه يف كل سنة، فأجابه الرشيد إىل ذلك 

هذا النص برؤية قرآنية نشعر بأمل كبري لذلك الطرح اليسء لإلسالم، والذي   فعند قراءة 

حوله من دين هداية إىل دين جباية؛ فاحلاكم القوي ـ وفق هذا الدين اجلديد ـ هو الذي يفرض  

 اإلتاوات عىل غري املسلمني، ال الذي يقدم هلم من املال واإلعانات ما يؤلف به قلوهبم. 

لتي فرضها هارون عىل الدول املجاورة له، لن تؤخذ من خزائن  ذلك أن تلك اجلزية ا

امللوك، وإنام تؤخذ من الرعية، ويقال هلا حينها: إن هذه الرضيبة ستؤخذ للمسلمني.. ومللك 

املسلمني ليصل به الشعراء، ويشرتي به اجلواري.. فهل يمكن هلؤالء الذين تؤخذ منهم تلك 

سالم، أو يفكروا يف الدخول إليه؟.. وهل يمكن ألحد من اإلتاوات الظاملة أن يبحثوا عن اإل

 الناس أن يقنعهم بعد ذلك بأن اإلسالم دين سامحة ورمحة؟ 

ولألسف فإن هذا املوقف غري الرشعي من هارون، والذي كان يأكل فيه أموال جريانه  

ضا،  بالباطل كان حمل استحباب وتعظيم، ال من عامة الناس فقط، بل من علامء املسلمني أي 
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ولست أدري كيف يوفقون بني هذا وبني تلك الدعاوى العريضة التي يعللون هبا فرض اجلزية،  

وأن القصد منها محاية أهل الذمة، مع أن نقفورا ودولته مل يكونوا من أهل الذمة، ومل يكلف  

 املسلمون بحاميتهم. 

بتلك الرسالة  وهؤالء الذين يربرون موقف هارون ويفخرون به، ال يكتفون بالفخر  

البذيئة التي ال متثل أخالق املسلمني، وإنام يفخرون أيضا بذلك التخريب الذي قام به هارون،  

وضمها إىل جواريه وحمظياته؛ فهل    بنة ملكها،وتلك الغنائم التي عاد هبا، بام فيها استعباده ال

يوش ليحقق ذلك هذا هو اإلسالم؟.. وهل هذا هو احلاكم املسلم الذي يعد العدة، ويسري اجل

 اهلدف األعظم وهو ختريب البالد واستعباد العباد؟  

لقد كان يف إمكان هارون ـ لو كان رشيدا ـ  أن يفتح صفحة جديدة مع هذا امللك، أو  

امللكة التي قبله، ويوفر هلم اخلدمات واإلعانات التي تتيح للمسلمني االنتشار بينهم للدعوة 

إلهلي، لكنه مل يفعل.. ألن ذلك لن يتيح له تلك الغنائم وال تلك إىل اهلل، والتعريف باإلسالم ا

 املحظيات واجلواري. 

للعزة   نموذجا  ويعتربوهنا  احلادثة،  بتلك  يفخرون  للذين  األخري  يف  أذكر  أن  وأحب 

فلام اإلسالمية أن خيففوا من فرحهم قليال، ذلك أن ابن كثري نفسه بعد إيراده للحادثة قال: )

صار بالرقة نقض الكافر العهد وخان امليثاق، وكان الربد قد اشتد جدا، فلم  و  ، رجع من غزوته

أحد   الرشيدأيقدر  فيخرب  جيئ  فصل    ن  خيرج  حتى  الربد،  من  أنفسهم  عىل  خلوفهم  بذلك 

 ( 1) (الشتاء

وهكذا مل حتقق تلك الغزوة أهدافها.. لكن هارون حقق أهدافه.. فهو مل يذهب إىل هناك  

األموال، ومعها تلك املحظيات.. وهذا ما يفرس لنا رس الغزوات التي كانت  إال ألجل تلك  

 مفتوحة دائام. 

 
 ( 209/ 10(  املرجع السابق، )1) 



86 

 

 ـ هارون.. والرصاع مع القيم:   6

باإلضافة إىل كل ما سبق؛ فإن أخطر جريمة هلارون ونظرائه من املستبدين تلك الصورة  

ا فيها لألسف  تبعهم  والتي  الشخصية اإلسالمية؛  التي صوروا هبا  العلامء  املشوهة  لكثري من 

ما مارسه يف حياته من جرائم أصابت اإلنسانية   الذين اعتربوه قدوة ونموذجا مع  والوعاظ 

 مجيعا، ابتداء من املسلمني. 

ومن األمثلة عىل ذلك أنك إذا ذكرت ألحدهم تلك الفتنة الكربى التي أوقعها يف األمة  

انجر   والتي  أوالده،  بني  اإلسالمية  البالد  تقسيمه  حصدت  بسبب  طويلة  أهلية  حرب  عنها 

أرواح عرشات اآلالف من املسلمني، صادر عىل املطلوب، وراح ردد عليك بكل برودة ما قاله  

يف فتاواهـ  عندما سئل عام ورد يف كتب التاريخ واألدب من هلوه ورشبه اخلمر  الشيخ ابن جربين  

ويغزو    ، وكان حيج عاماً   ،فإن هذا اخلليفة من خرية اخللفاء  ،وظلم قبيح  ، هذا كذب رصيحـ: )

وعم    ،واستتب األمن  ،واتسعت رقعة اإلسالم  ، وقد فتح اهلل يف زمنه الكثري من البلدان  ،عاماً 

اخلري  ، الرخاء له   ،وكثر  نظري  ال  والرسيرة  ،بام  السرية  حسن  كان  اخلليفة  إن هذا  جيالس    ،ثم 

منهم  ،العلامء ويبكي   ، ويأخذ  املواعظ  العبادة  ،ويسمع  ويكثر  والقراءة    وخيشع  والتهجد 

  ، فأما هذا الكتاب فإنه أكاذيب خمتلقة   ،كام ذكر يف سريته املشهورة التي أفردت بالتأليف   ،والذكر

َقه شخص ال أمانه له  ،ال حقيقة هلا  َلفر وإضاعة   ، وأراد بذلك شغل األمة عن واجباهتا   ، وإنام 

 (1) (فال يغرت به ، األوقات يف قراءة أو سامع تلك اخلرافات

أو ما ذكره قبله ابن خلدون عندما راح يستعمل كل احليل ليكذب كل تلك الروايات  

التي تتحدث عن انحرافاته األخالقية مع كثرهتا، ومع كوهنا من نفس املصادر التي يستند إليها 

يام روي من روايات تدل عىل عبادته، من غري أن يعرض ملن يف إثبات صالحه، خمترصا دفاعه ف

وأّما ما متّوه له  قتلهم من الصاحلني، وال ملا سببه يف األمة من بعده من فتن، يقول يف ذلك: )
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احلكاية من معاقرة الّرشيد اخلمر واقرتان سكره بسكر النّدمان فحاشا اهلل ما علمنا عليه من 

د وقيامه بام جيب ملنصب اخلالفة من الّدين والعدالة وما كان سوء، وأين هذا من حال الّرشي

والعمرّي  الّسامك  وابن  عياض  بن  للفضيل  وحماوراته  واألولياء  العلامء  صحابة  من  عليه 

ومكاتبته سفيان الّثورّي وبكائه من مواعظهم ودعائه بمّكة يف طوافه وما كان عليه من العبادة 

الّصلوات وش أوقات  أّنه كان واملحافظة عىل  الّطربّي وغريه  الّصبح ألّول وقتها. حكى  هود 

وكان يغزو عاما وحيّج عاما ولقد زجر ابن أيب مريم مضحكه    ،يصيّل يف كّل يوم مائة ركعة نافلة

 {َوَما يِلَ اَل َأْعُبُد الرِذي َفَطَريِن    }  ، يف سمره حني تعّرض له بمثل ذلك يف الّصالة ملّا سمعه يقرأ 

  : وقال  ، ل واهلل ما أدري مل؟ فام متالك الّرشيد أن ضحك ثّم التفت إليه مغضبا وقا   ، [22]يس: 

  (1)(والقرآن والّدين ولك ما شئت بعدمها  يا ابن أيب مريم يف الّصالة أيضا إّياك إّياك

هكذا راح يستدل بأمثال هذه الروايات التي ال تسمن وال تغني من جوع، ولكنه بعد  و 

ىل رد تلك الروايات الكثرية يف معاقرة اخلمر، راح يدافع عنه بقوله:  أن وجد نفسه غري قادر ع

وأّما اخلمر    ،إّنام كان الّرشيد يرشب نبيذ الّتمر عىل مذهب أهل العراق وفتاوهيم فيها معروفة )

وال تقليد األخبار الواهية فيها فلم يكن الّرجل بحيث يواقع   ،الرّصف فال سبيل إىل اهّتامه هبا 

ولقد كان أولئك القوم كّلهم بمنحاة من ارتكاب الرّسف    ، كرب الكبائر عند أهل املّلةحمّرما من أ

وسذاجة   البداوة  خشونة  من  عليه  كانوا  ملا  متناوالهتم  وزينتهم وسائر  مالبسهم  يف  والرّتف 

 ( 2)  (الّدين اّلتي مل يفارقوها بعد فام ظنّك بام خيرج عن اإلباحة إىل احلظر وعن احلّلة إىل احلرمة

ونحن ال يعنينا صدق تلك الروايات وال كذهبا، ولو أنه بدأ خالفته سكرانا، وانتهى هبا  

كذلك، ملا اعتنينا به واهتممنا له، بل ربام مدحنا ذلك فيه باعتباره صارفا له عن دماء املسلمني  

 وغريهم، والتي أزهق عرشات اآلالف منها بغري حق. 
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عرشات بل مئات العلامء الذين دافعوا عنه  ولألسف تناسى ابن خلدون وابن جربين و

يف هذا الشأن، فقد   ـ عند إيرادهم للروايات الدالة عىل عبادته ـ أحكام وفتاوى رسول اهلل  

يا رسول اهلل، إن فالنة تكثر من صالهتا وصدقتها وصيامها غري  ) :  ورد يف احلديث أنه قيل له  

يا رسول اهلل، فإن فالنة يذكر من قلة  (، فقيل له:  رهي يف النا ) قال:    (،أهنا تؤذي جرياهنا بلساهنا 

    ( 1) هي يف اجلنة( )قال:   ،صيامها وصالهتا، وأهنا تتصدق باألثوار من األقط، وال تؤذي جرياهنا 

املامرسات    فرسول اهلل   املسلمة من خالل تلك  الشخصية  مل يكتف من احلكم عىل 

حكم عليها من خالل سلوكها يف حياهتا،    التعبدية، وال من خالل ذلك اخلشوع الكاذب، وإنام 

جمرد إذيتها جلرياهنا بلساهنا سببا لدخول النار، فكيف بمن يقتل اآلالف وعرشات    بل اعترب  

غري   بني  حجابا  ويقف  املسلمني،  بأموال  ويتالعب  بارد،  بدم  الصاحلني  ويقتل  اآلالف.. 

 املسلمني واإلسالم. 

يعتربوهنا من دالئل صالحه، ولست أدري  وهكذا تراهم يذكرون غزواته وكثرهتا، و

غري   يقتل  بكونه  اكتفوا  أهنم  أم  الرشعية،  املعايري  وفق  الغزوات  لتلك  بدراسة  قاموا  هل 

املسلمني، وكأن املسلمني طولبوا بقتل غريهم، ومل يطالبوا بدعوهتم إىل الدين احلق، وإعطائهم  

 النموذج الصالح عنه. 

عىل ذلك    ملطهرة، وقرأوا ما ورد فيها من حكمه  ومع ذلك، فإهنم لو عادوا للسنة ا

خماطبا من شهد له باجلنة،    الرجل الذي غل الشملة، لكفوا من ذلك املديح الكاذب؛ فقد قال  

كال! والذي نفيس بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيرب  وراح هينئه هبا، معتربا إياه شهيدا: )

منهم  سمع ذلك الناس، جاء رجل  وعندما  ،  (يه ناًرامن املغانم مل تصبها املقاسم: لتشتعل عل

 
( وقال: رواه أمحد والبزار وابن حبان يف صحيحه واحلاكم، وقال: صحيح اإلسناد،  356/  2(  قال املنذري يف الرتغيب )1) 
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  (1) (رشاك من نار، أو رشاكان من نار)فقال: ،إليه برشاك أو رشاكني 

تلك   غري  اإلسالمية  للشخصية  أخرى  صورة  ترسم  املقدسة  النصوص  نجد  وهكذا 

بدموع  الصورة التي يعرضها أصحاب امللك العضوض، والذين تصوروا أنه يكتفى من املسلم  

 جيرهيا، أو ركعات يصليها. 

واهلل  سلوك املؤمن مع إخوانه والبرشية هو املعرب عن حقيقة إيامنه، فقال: )  وهلذا اعترب  

الذي ال يأمن جاره )قيل: ومن يا رسول اهلل؟ قال:    (. ال يؤمن، واهلل ال يؤمن، واهلل ال يؤمن

   (2) بوائقه(

من تلك الفئة التي هتتم بالشعائر التعبدية، ومتارس معها كل    ويف حديث آخر حذر  

)سيخرج قوم يف آخر الزمان،  :  ألوان املوبقات، وهو ما ينطبق متاما عىل هارون، فقد قال  

حدثاء األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من قول خري الربية، يقرؤون القرآن، ال جياوز إيامهنم  

 يمرق السهم من الرمية، فأينام لقيتموهم فاقتلوهم، فإن يف  حناجرهم، يمرقون من الدين كام

  (3)قتلهم أجرا ملن قتلهم عند اهلل يوم القيامة(

وبناء عىل هذا كله اعترب الغزايل كل أولئك الذين يشيدون بأمثال هذه الشخصيات من  

بب األخذ  يف  إرسائيل  بني  قلدوا  ألهنم  ذلك  أنفسهم،  عىل  يكذبون  الذين  عض  املغرورين 

َأَفُتْؤِمنُوَن بَِبْعِض اْلكَِتاِب َوَتْكُفُروَن بَِبْعٍض َفاَم َجَزاُء َمْن } الكتاب، وترك بعضه، كام قال تعاىل:

ْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّوَن إِىَل َأَشدِّ اْلَعَذاِب   [85]البقرة:   {َيْفَعُل َذلَِك ِمنُْكْم إِالر ِخْزٌي يِف احْلََياِة الدُّ

طالقا من هذه اآلية الكريمة ذكر يف رسالته حول ]أصناف املغرورين[ الكثري من  وان

النامذج التي ترد عىل ذلك الدفاع املستميت الذي حياول املدافعون عن الظلمة أن يلمعوا من 

 
 (24/ 7(، ويف املجتبى )8763(، والنسائي يف الكربى )2711(، وأبو داود )115(، ومسلم )4234رواه البخاري )(  1) 

 ( ..6016) 10الفتح  -(  البخاري2) 

 ..86/ 9(  رواه البخاري 3) 
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من فرق املغرورين من الُعّباد ـ:    الفرقة التاسعة خالله صورة هارون، فقد قال ـ عند حديثه عن  

أخر) بصالة وفرقة  يفرح  فتارة  بالفرائض..  اعتدادها  يعظم  ومل  النوافل،  عىل  حرصت  ى 

الضحى، وصالة الليل.. وأمثال هذه النوافل، فال جيد لصالة الفريضة لذة وال خري من اهلل  

تعاىل، لشدة حرصه عىل املبادرة ىف أول الوقت.. ترك الرتتيب بني اخلريات من مجلة الغرور..  

ان فرضان: أحدمها يفوت واآلخر ال يفوت.. أو نفالن أحدمها يضيق بل قد يتعني عىل اإلنس

وقته واآلخر متسع وقته.. فإن مل حيفظ الرتتيب كان مغرورا.. ونظائر ذلك أكثر من أن حتىص..  

فإن املعصية ظاهرة.. وإنام الغامض تقديم بعض الطاعات عىل بعض.. كتقديم الفرائض كلها 

عيان عىل فروض الكفايات التى ال قائم هبا عىل ما قدم هبا  عىل النوافل.. وتقديم فروض األ

تقديم حق  مثل  يفوت  ما  وتقديم  دونه..  ما  األعيان عىل  فروض  من  األهم  وتقديم  غريه.. 

ذلك..   ينفذ  أن  العبد  أعظم  وما  غريه..  القروض  عىل  الدين  وتقديم  الوالد..  عىل  الوالدة 

 يقدر عليه إال العلامء الراسخون ىف العلم رىض  ويرتبه.. ولكن الغرور ىف الرتتيب دقيق خفى ال 

  (1)(اهلل عنهم وغفر هلم 

ـ عند حديثه عن   )  الفرقة اخلامسةوقال  ـ:  وفرقة أخرى اغرتوا بالصوم.. وربام  منهم 

وال   الغيبة..  من  ألسنتهم  حيفظون  ال  فيها  وهم  الرشيفة  األيام  وصاموا  الدهر..  صاموا 

من أنواع الفضول..    بطوهنم من احلرام عند االفطار وال من اهلذيان خواطرهم من الربا.. وال  

يسلمون..   أهنم  فظنوا  املندوب..  وأبقوا  الواجب..  تركوا  وهؤالء  عظيم..  غرور  وذلك 

  (2) (وهيهات.. إنام يسلم من أتى اهلل بقلب سليم

حيرصون  فرقة منهم  ـ: )ملغرورين أرباب األموال  وقال ـ عند ذكره للفرقة األوىل من ا

ويكتبون   للناس..  يظهر  وما  للامء..  والصهاريج  والرباطات  واملدارس  املساجد  بناء  عىل 

 
 ( 59(  أصناف املغرورين )ص: 1) 

 (55)ص:  املرجع السابق، (  2) 
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أسامءهم باآلجر عليه.. ليتخلده ذكرهم، ويبقى بعد املوت أثرهم.. وهم يظنون أهنم استحقوا  

أحدمها: أهنم قد اكتسبوها من الظلم والشبهات    املغفرة بذلك.. وقد اغرتوا فيه من وجهني.. 

لرشا واجلهات املحظورة.. وهم قد تعرضوا لسخط اهلل ىف كسبها.. فإذن قد عصوا اهلل ىف  وا

كسبها.. فالواجب عليهم ىف التوبة ردها إىل مالكها إن كانوا أحياء أو إىل ورثتهم.. فإن مل يبق 

عىل  التفرقة  األهم  يكون  وربام  املصالح..  أهم  ىف  رصفها  فالواجب  وانقرضوا  أحد  منهم 

الرياء  املساكني هؤالء  عىل  غلب  وإنام  ويموت..  ويرتكه  عنه  يستغنى  بنيان  ىف  فائدة  وأى   ..

الذكر..  ولذة  ىف    والشهرة  اخلري  وقصد  اإلخالص  بأنفسهم  يظنون  أهنم  الثانى:  والوجه 

نفسه   تسمح  مل  مسكني  عىل  دينارا  ينفق  أن  منهم  أحد  كلف  ولو  األبنية..  وعلو  االنفاق.. 

  (1)ن ىف باطنه(ك.. ألن حب املدح مستك بذل

ونحب أن نذكر يف األخري أن ما يذكره الكثريون من أن الصورة السلبية هلارون وجمونه،  

كانت وليدة كتاب ]ألف ليلة وليلة[ أو كتب األدب فقط، بأن ذلك غري صحيح، بل إننا نجدها 

ية والء  يف كتب التاريخ نفسها، بل نجدها يف تلك الكتب التي تعتمدها أشد املدارس اإلسالم

( للربامكة:  هارون  لقتل  ذكره  عند  فيه  ورد  فقد  الطربي،  تاريخ  ومنها  هلارون،  وذكر  وحبا 

الذي قتل   اليوم  بالعمر يف  الصيد وهو  الرشيد خرج إىل  الرتكي حدثه أن  الكرماين أن بشارا 

  جعفرا يف آخره، فكان ذلك اليوم يوم مجعة، وجعفر ابن حييى معه قد خال به دون والة العهد، 

وهو يسري معه، وقد وضع يده عىل عاتقه، وقبل ذلك ما غلفه بالغالية بيد نفسه، ومل يزل معه  

ما يفارقه حتى انرصف مع املغرب، فلام أراد الدخول ضمه إليه، وقال له: لوال أين عىل اجللوس  

الليلة مع النساء مل أفارقك، فأقم أنت يف منزلك، وارشب أيضا واطرب، لتكون أنت يف مثل  

بحيايت ملا رشبت، فانرصف عنه إىل    ايل، فقال: ال واهلل ما أشتهي ذلك إال معك، فقال له:ح

منزله، فلم تزل رسل الرشيد عنده ساعة بعد ساعه تأتيه باالنفال واألبخرة والرياحني، حتى  

 
 (61(  املرجع السابق، )ص: 1) 
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إليه مرسورا فحبس عنده، وأمر بقتله وحبس الفضل وحممد وموسى،   ذهب الليل ثم بعث 

بباب حييى ْبن خالد، ومل يعرض ملحمد  ووكل سالما األ ْبن خالد وال ألحد من ولده برش 

  (1) وحشمه(

 
 (299/ 8تاريخ الرسل وامللوك، وصلة تاريخ الطربي )(  1) 
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 .. أم عدوا هلا؟ هل كان املتوكل نارصا للسنة 

أبو الفضل جعفر  من أهم اخللفاء الذين حيبهم التيار السلفي خصوصا، وينترص هلم،  

هـ(، فهو ال يلقب    247- 205املهدي بن املنصور )  املتوكل عىل اهلل بن املعتصم بن هارون بن

عندهم فقط بلقب املتوكل، وإنام يلقب أيضا بـ ]نارص السنة[، مع كونه ـ وباتفاق املؤرخني ـ  

 كان أسوأ نموذج مّثل مجيع االنحرافات األخالقية، واجلرائم اإلنسانية، واإلبادات الطائفية. 

ب  واكتفوا  ذلك،  كل  إىل  ينظروا  مل  ق لكنهم  قبله  فعله  القديس  ام  أو  األول  سطنطني 

، واستطاع أن يفعل ما  م  337  م إىل  306من    ةاليوناني  ية اإلمرباطورالذي حكم  قسطنطني،  

فعله املتوكل بعده من حتريف للمسيحية، وحتويلها من دين إهلي ممتلئ بالتنزيه والعقالنية إىل  

ر لقبا ال يقل عن لقب ]نارص السنة[  دين برشي ممتلئ بالتجسيم واخلرافة، ولذلك نال هو اآلخ 

ف املتوكل؛  به  لقب  الرشقية  الذي  األرثوذكسية  ]الكنيسة  اآلن  إىل  قسطنطني  تسميه  القديس 

 وجتعله يف مرتبة واحدة مع رسل املسيح. ، [ العظيم

وهو نفس ما قام به التيار السلفي من اعتباره املتوكل أحد الثالثة الذين حفظوا الدين؛  

: )اخللفاء ثالثة: أبو بكر الصديق يف قتل أهل الردة، وعمر بن عبد العزيز يف  فقد قال بعضهم

  (1) رد املظامل، واملتوكل يف إحياء السنة وإماتة التجهم(

 وقال آخر ناظام ذلك شعرا:  

 وبعد، فإن السنة اليوم أصبحت.. معّززة حتى كأن مل تذلل 

 ر من عل تصول وتسطو إذ أقيم منارها.. وحط منار اإلفك والزو

 ووىّل أخو اإلبداع يف الدين هارًبا.. إىل النار هيوى مدبًرا غري مقبل 

 شفى اهلل منهم باخلليفة جعفر.. خليفته ذي السنة املتوكل 

 
 (252(  تاريخ اخللفاء )ص: 1) 
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 خليفة ريب وابن عم نبيه.. وخري بني العباس من منهم ويل 

 وجامع شمل الدين بعد تشتت.. وفاري رءوس املارقني بمنصل 

 العباد بقاءه.. سلياًم من األهوال غري مبدل أطال بنا رب 

 (1)وبّوأه النرص للدين جنة.. جياور يف روضاهتا خري مرسل

لنرش   الفرصة هلم  للمجسمة، وإتاحة  للتجسيم، وتقريبه  وسبب ذلك كله هو نرصته 

 . رواياته ووضع أحاديثه واخلرافات املرتبطة به يف األمة، وهو ما ال نزال نعيش آثاره إىل اليوم

ويف مقابل ذلك راح يقتل الصاحلني، ويمثل هبم، بل إنه مل يكتف باألحياء منهم، وإنام  

راح لقبورهم يسوهيا باألرض حتى يمنع الزائرين هلم، أو املتعلقني هبم من زيارهتا، وهو ما زاد  

 يف حبه وتقريب السلفية له. 

مثاال ويعتربونه  ويعظمونه،  يمجدونه،  كتبهم  يف  نجدهم  كله  العادل،    وهلذا  للحاكم 

)استخلف  :  قال احلـافظ خليفة بن خياطواخلليفة الناصح، ونارص السنة، وقامع البدعة، كام  

ونرص  ،  وبسط السنة ،  وكتب إىل اآلفاق برفع املحنة،  وتكلـم هبا يف جملسه،  املتوكـل فأظهر السنة

  (2)أهلها(

،  وزجر عن القول بخلق القرآن ، هـ أظهر املتوكـل السنة   234)ويف سنة : وقال الذهبي 

األمصـار إىل  بذلـك  سـامراء،  وكـتـب  إىل  املحدثـني  صالهتم،  واسـتقدم  ورووا ،  وأجـزل 

  (3)أحاديث الرؤية والصفات(

وقـد شبهه  ،  قائام يف نرصة أهل السـنة ،  )وكان املتوكـل حمببا إىل رعيته :  وقال ابن كـثري

الردة   أهل  قتله  يف  بالصديق  احلقبعضهم  الدين،  ورده عليهم،  ألنـه نرص  إىل  رجعوا  ،  حتى 

 
 (252(  املرجع السابق، )ص: 1) 
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وأمخد أهل البدع ،  وقـد أظهر السـنة بعد البدعة ،  وبعمر بن عبد العزيز حني رد مظامل بني أمية 

  (1)فرمحه اهلل(، وبدعتهم بعد انتشارها واشتهارها 

له كل جرائمه،    ومل يكتفوا بالثناء عليه يف حياته، وإنام راحوا يذكرون أن اهلل تعاىل غفر

انتهائه منها، وقتل ولده له، ذهب إىل اجلنة، بال حساب، وال عقاب، وهم   وأنه مبارشة بعد 

يستدلون هلذا بام رآه اإلمام أمحد يف بعض رؤاه الصادقة، والتي اتفق الرواة عىل حفظها عنه،  

السامء وقائاًل    والتي يقول فيها: )سهرت ليلة ثم نمت، فرأيت يف نومي كأن رجاًل يعرج يب إىل 

 يقول: 

 ملك يقاد إىل مليك عادل.. متفضل يف العفو ليس بجائر 

 ( 2) ثم أصبحنا فجاء نعي املتوكل من رس من رأى إىل بغداد(

ومل تكن تلك الرؤيا الوحيدة التي يستدل هبا السلفية عىل املنزلة الرفيعة التي ناهلا، وإنام  

يا أخرى، ويف نفس الليلة التي رآه فيها اإلمام  يذكرون أن عمرو بن شيبان اجلهنمي رآه يف رؤ 

 أمحد، فقد حفظ عنه الرواة قوله: )رأيت يف الليلة التي قتل فيها املتوكل يف املنام قائاًل يقول: 

 يا نائم العني يف أوطار جسامن.. أفض دموعك يا عمرو بن شيبان

 أما ترى الفئة األرجاس ما فعلوا.. باهلاشمي وبالفتح بن خاقان؟ 

 اىف إىل اهلل مظلوًما تضج له.. أهل السموات من مثنى ووحدانو

 وسوف يأتيك أخي مسومة.. توقعوها هلا شأن من الشان

 ( 3)فابكوا عىل جعفر وارثوا خليفتكم.. فقد بكاه مجيع اإلنس واجلان(

وهكذا صاروا يذكرون أن السامء ضجت ملوته، وأن احلزن شمل اخلالئق مجيعا، حتى  

 
 ( 387/ 10(  البداية والنهاية )1) 
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اجلان الذين يذكرون أن املتوكل كان يقرهم بالرقاة، حزنوا عليه، وتأملوا ملا فعله ولده أولئك  

 به.

وحرصا عىل الرؤى املتواترة التي تضمن له اجلنان، وجتعله من املعصومني الذين ال حيل  

نقدهم، وال االقرتاب من ساحتهم، تلك الرؤيا التي يرووهنا عن اإلمام أمحد، والتي رآها بعد 

ر من قتل املتوكل، وحينها سأله عن حاله واحلساب الذي حوسب به، وما فعل اهلل به،  أشه

فقال: )أنتظر  ،  (فقال: )غفر يل بقليل من السنة أحييتها(، فسأله اإلمام أمحد: )فام تصنع ههنا؟

  (1)حممًدا ابني أخاصمه إىل اهلل(

يفعل   الشافعية، ومل  يستويل عىل قلوب  احلنابلة، راح  قلوب  املتوكل عىل  استوىل  وكام 

سوى أن ردد عىل مسامعهم هذه العبارات التي يتقن الساسة ترديدها ليستخفوا رعاياهم؛ فقد  

قال خماطبا هلم: )واحرستا عىل حممد بن إدريس الشافعي، كنت أحب أن أكون يف أيامه فأراه 

املنام وهو يقول: أهيا الناس إن حممد بن   علم منه، فإين رأيت رسول اهلل  وأشاهده، وأت يف 

 إدريس املّطلبي قد صار إىل رمحة اهلل وخلف فيكم علاًم حسنًا فاتبعوه هتدوا( 

ثم ردد بعدها بخشوع: )اللهم ارحم حممد بن إدريس رمحة واسعة، وسهل عيل حفظ  

  (2)مذهبه، وانفعني بذلك(

السي أعجب  وراح  وقد  كبري،  إعجابا  الرواية  هبذه  الشافعي  بمذهب  املتمذهب  وطي 

يستنبط منها ما عرب عنه بقوله: )استفدنا من هذا أن املتوكل كان متمذهًبا بمذهب الشافعي،  

 (3) وهو أول من متذهب من اخللفاء(

املهلبي: )يا مهلبي، إن اخللفا  يزيد  الذي روى عنه قوله خماطبا  أنه هو نفسه  ء  متناسيا 
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 ( 1)  كانت تتصعب عىل الرعية لتطيعها وأنا ألني هلم ليحبوين ويطيعوين(

مطايا   إىل  حتويلهم  يريد  من  مع  اعتمده  بل  اجلميع،  مع  يعتمده  مل  املنهج  هذا  لكن 

يستعملها لرضب خصومه، والتمكني لنفسه.. ولذلك نال منه احلنفية واملعتزلة والشيعة كل  

 ألوان البالء.. 

ذكر بعض ما قام به يف فرتة خالفته، لنجيب عىل ذلك السؤال الذي  وسنحاول هنا أن ن

جعلناه عنوانا هلذا  املقال، ونعرف من خالله حقيقة انتصاره للسنة، وأي سنة انترص هلا، وأي 

 بدع أمخدها أو حاول إمخادها. 

 . وحتريف الدين: .املتوكل ـ   1

العرص ما وفره من أجواء ساعدت  من أكرب جرائم املتوكل التي ال تزال تتابعنا إىل هذا  

واحلضارة إلسالم املحمدي األصيل، وحتويله من دين ممتلئ بالعلمية والعقالنية  ا  عىل حتريف

 . والتخلف إىل دين ممتلئ بالدجل واخلرافة 

انتشارا   عرصه  يف  انترشت  لديه،  احلظوة  لقيت  التي  السلفية  املدرسة  فإن  ولذلك، 

 حتويلها إىل كيان قائم بذاته، ال يزال ممتدا إىل اليوم، بل يمكن شديدا، بل كان له الدور األكرب يف

 اعتبار السلفيني املعارصين املعجبني به ضحية من ضحاياه. 

  ؛ هـ   232وقد أشار الشيخ حسن بن فرحان املالكي إىل ذلك، فقال: )أتى املتوكل عام  

ديث ـ وعىل رأسهم أمحد ـ  ومال مع العامة ضد األتراك والثقافة السابقة برمتها؛ فعظم أهل احل

واضطهد املعتزلة والشيعة؛ وتعرض املعتزلة ومن شايعهم؛ من أهل الفلسفة واملنطق وعلوم  

اليونان؛ الضطهاد أيضًا؛ حيث أحرقت كبتهم؛ والحقتهم السلطات؛ وكان األثر عىل العامة  

ي معًا؛ فقد عظم املتوكل  كبريًا؛ وما زال أثر املتوكل قائاًم إىل اليوم يف التيار السلفي واألشعر

أهل احلديث؛ وأجزل هلم العطايا؛ وتشكلت العقائد من أيامه.. فالدين والعقائد واملذاهب،   
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  (1) من آثار عرص املتوكل(

ثم ذكر تلك النشوة التي أصابت السلفيني يف ذلك العهد بعد أن أعطاهم املتوكل كل  

فقال:   بالبدعة،  يتهموهنم  من  عىل  للقضاء  حتى  السلطات  صاحلًا؛  رجاًل  يكن  مل  )املتوكل 

بمقياس أهل احلديث؛ فقد كان غارقًا يف الشهوات، مبغضًا لعيل واحلسني، قاتاًل ظاملًا؛ إال أنه 

نرص اإلمام أمحد.. وأهل احلديثـ  وسط ما يشعرون به من انتصار سيايسـ  نسوا مظامل املتوكل،  

لوا وتطرفوا ضد اجلميع؛ فهذه املرحلة هي  وسموه )نارص السنة(؛ ونشطوا يف هذه املرحلة؛ وغ

التي دونت تكفري أيب حنيفة؛ وكان فيها  الظلم كله؛ ونبش قرب احلسني؛ وأعلن بغض اإلمام  

  (2)عيل؛ وأهل احلديث ساكتون ألنه نرص أمحد!(

وما ذكره الشيخ حسن بن فرحان املالكي ـ فك اهلل أرسه ـ هو احلقيقة التي دلت عليها  

التارخيية؛ والتي مجعت له بني االنحراف األخالقي، والتحريض الطائفي والرصاع    كل الوثائق 

مع الصاحلني وقتلهم بدم بارد، واإلساءة لغري املسلمني.. ومع ذلك كله قبله السلفية لسبب  

بسيط، وهو أنه كان يقول بأن القرآن كالم اهلل خرج من فمه، وأنه جالس فوق عرشه، باإلضافة  

والتي    ،ملعتقدين بتلك اخلرافات التي وجد السلفيون الفرصة لنرشها يف عرصه إىل كونه من ا

 متتلئ هبا كتب احلديث والتفسري والعقائد وغريها. 

السلفية بذخهم وترفهم وجرائمهم يف   الذين يعرف  آل سعود  وهو لذلك يشبه كثريا 

ويبايعوهنم،  يقبلوهنم،  ذلك  الدين، ومع  الناس عن  أبعد  األمة، وكوهنم  ويدعون مجيع    حق 

املسلمني لذلك، بل منهم من يعتربهم من اخللفاء الراشدين، لكوهنم يمثلون املتوكل يف عقائده 

باعتبارها الدولة الوحيدة املمثلة    السعودية  أبو بكر جابر اجلزائري يصفوجرائمه، كام قال  

 
(  انظر مقاال بعنوان: لسان حال السلطة : اعطوهم من هذا الدين حتى يشبعوا وينسوكم: املتوكل نارص السنة، حسن بن  1) 
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سالمي،  لإلسالم: )ال يوجد مسلم صحيح اإلسالم، وال مؤمن صادق اإليامن ويف أي بلد إ

خليفًة   أو  َملِكًا  مبايعته  إىل  يدعى  لو  وإّنه  السعود  ابن  حيكمه  أن  قلبه  بكّل  ويتمنّى  إالّ  كان، 

للمسلمني ملا تردد طرفة عني، كان ذلك من أجل أّن هذه الّدولة متّثل اإلسالم وتقوم به وتدعو  

  (1) (…إليه

هيهات أن يتنكر آل سعود  ويقول عن دورها يف هتديم اآلثار واألرضحة: )وهيهات  

ملبدأ احلق الذي أقاموا ملكهم عليه، ووقفوا حياهتم عىل محايته ونرصته ونرصة الّداعني إليه!!  

واهلادين إىل مثله!! إنه لو مل يبق إالّ عجوٌز واحدة من آل سعود مل يكن هلا أن تتنازل عن مبدأ  

   (2)احلّق(

كل عىل الرغم من كل الروايات التارخيية  ولذلك ال غرابة أن يقبل سلف السلفية املتو

الوحيدة عندهم هي   القيمة  التي قام هبا، ذلك أن  التي تذكر انحرافاته األخالقية، وجرائمه 

العقائد التجسيمية، أما السلوك األخالقي، فال قيمة له، وقد قال بعضهم: )قبور أهل السنة  

ة، فساق أهل السنة أولياء اهلل، وزهاد من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدع من الزهاد حفر

  (3) أهل البدع أعداء اهلل(

بناء عىل هذا سأذكر هنا نموذجني عام قام به املتوكل من توفري لألجواء التي ساعدت  

التجسيم، والثاين يف   الدجل واخلرافة، أوهلام يف نرش روايات  الدين، وحتويله إىل  عىل حتريف 

 ملرتبطة هبا.. وكالمها ال نزال نراه إىل اليوم. االهتامم بالرقية واخلرافات ا

 ـ املتوكل ونرش روايات التجسيم:   أ 

تدوين   عصور  من  عرصا  كان  املتوكل  فيه  عاش  الذي  العرص  ذلك  أن  املعروف  من 

 
 . 57ه ، ص   1407( اإلعالم بأن العزف والغناء حرام. أبوبكر جابر اجلزائري، مكتبة دار الوفاء للنرش،   1) 

 . 17، ص1413وجاءوا يركضون مهالً يا دعاة الضاللة، أبو بكر جابر اجلزائري، دار احلرمني،  (2) 
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الروايات التي أسست للعقائد والتفسري ومجيع العلوم اإلسالمية، وهنا كانت خطورة املتوكل  

ـ ممثلة فيمن يسمون  إذ أنه حارص مجيع   املدارس اإلسالمية، ومل يرتك سوى املدرسة السلفية 

أنفسهم ]أهل احلديث[ ـ لتبث عقائدها يف األمة، وتركز خصوصا عىل املواضع التي ختتلف  

 فيها مع الشيعة واملعتزلة اللتني يبغضهام املتوكل بغضا شديدا. 

ه اهلل تعاىل عن التشبيه والتجسيم؛ فقد  وبام أن كال من املعتزلة والشيعة كانا مهتمني بتنزي 

والتجسيم،   التشبيه  عقائد  بث  نحو  ـ  املتوكل  من  بتحريض  ـ  العرص  ذلك  اهتامم سلفية  كان 

نرص   كام  التوحيد،  عىل  التثليث  نرص  والذي  املسيحية،  يف  األول  بقسطنطني  شبهناه  ولذلك 

 املتوكل التجسيم عىل التنزيه. 

ليه بسببه، وإن كان يعرتف يف نفس الوقت بانحرافاته  وقد ذكر ابن كثري، ذلك مثنيا ع

وارتفعت السنة جدا يف أيام املتوكل عفا اهلل عنه، وكان ال يويل أحدا إال بعد األخالقية، فقال: )

مشورة اإلمام أمحد، وكان والية حييى بن أكثم قضاء القضاة موضع ابن أيب دؤاد عن مشورته،  

ة السنة، وعلامء الناس، ومن املعظمني للفقه واحلديث واتباع وقد كان حييى بن أكثم هذا من أئم

األثر، وكان قد وىل من جهته حيان بن برش قضاء الرشقية، وسوار بن عبد اهلل قضاء اجلانب  

  (1) الغريب(

ومن عجائب الصدف أن آل السعود الذين يؤثرون يف الفتوى ومناصب الدين أمثال  

عون يف نفس ما وقع فيه املتوكل، فقد كان كال الشخصيتني  ابن باز وعبد العزيز آل الشيخ، يق

اللتني انتدهبام لتلك املناصب احلساسة مصابني يف برصمها، حتى قال بعض أصحاب احلديث  

 ـ كام يذكر ابن كثري ـ: 

 مها أحدوثة يف اخلافقني    ..رأيت من العجائب قاضيني

 ني  كام اقتسام قضاء اجلانب  .. مها اقتسام العمى نصفني قدا
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 لينظر يف مواريث ودين  ..وحيسب منهام من هز رأسا 

البصرية؛   عمى  يعنينا  وإنام  ـ  بالبرص  املرتبط  عاممها  أو  عورمها  طبعا  ـ  يعنينا  ال  ونحن 

والذي دلت عليه الوثائق التارخيية التي ذكرت تلك املحاكامت اجلائرة التي أصابت املعتزلة أو  

يؤ مل  ممن  غريهم  أو  احلنفية  أو  تلك الشيعة  عقله  يستسع  ومل  والتشبيه،  التجسيم  بدين  من 

 اخلرافات التي كان ينرشها مشايخ السلفية يف ذلك الوقت. 

إىل هذا عندما ذكر ما حصل ألمحد بن أيب دؤاد، والذي انتقم منه    الذهـبيوقد أشار  

،  وصادره وسجن أصحابه ،  )وغضـب املـتوكـل عـىل أمحد بـن أيب دؤاداملتوكل رش نقمة، فقال:  

 (1)وافتقر هو وآله(، ومحل ستة عرش ألف درهم

أمواهلم، إىل    وهكذا مل يكتف بأمحد بن أيب دؤاد، وإنام راح للمعتزلة يسجنهم، ثم يصادر 

أن افتقروا.. وهم يذكرون هذا، ويشمتون هبم، دون أن يذكروا مصادرهم الرشعية يف هذه 

 األحكام اجلائرة. 

هلم،   اهلل  من  عقوبة  تنكيل  من  والشيعة  للمعتزلة  حصل  ما  يعتربون  أهنم  والعجيب 

غريه يف  ويظهرون الشامتة هبم، يف نفس الوقت الذي يعتربون فيه ما حصل ألمحد بن حنبل و

عهد املأمون حمنة إهلية، وأنه ابتيل كام ابتيل األنبياء واألولياء، وهذا دليل عىل ازدواجية العقل  

السلفي، وميله مع اهلوى الطائفي، وإال فإن العاقل هو الذي ينكر امتحان اجلميع يف أفكارهم،  

 ألن الدين مل حيجر عىل الفكر، وإنام حجر عىل اجلريمة. 

ل املؤرخني أمرا أخطر من ذلك، وهو التشجيع عىل رواية أحاديث  ويذكر الذهبي وك

مل جيدوا  الذين  الكذابني  الوضاعني  الكثري من  هلا  وفر  ما  الثقاة، وهو  غري  ولو من  التجسيم 

مناسبة لنرش تضليالهتم إال يف ذلك العرص، وحتت محاية السلطة احلاكمة، يقول الذهبي: )ويف  

القرآن، وكتب بذلك إىل األمصار،    : أظهر املتوكل السنة،234سنة   وزجر عن القول بخلق 
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  (1) واستقدم املحدثني إىل سامراء، وأجزل صالهتم، ورووا أحاديث الرؤية والصفات(

وقال ابن كثري: )فلام ويل املتوكل عىل اهلل اخلالفة استبرش الناس بواليته، فإنه كان حمبا  

ىل اآلفاق ال يتكلم أحد يف القول بخلق القرآن،  للسنة وأهلها، ورفع املحنة عن الناس، وكتب إ

أن يبعث بأمحد بن حنبل إليه، فاستدعى    - وهو إسحاق بن إبراهيم   - ثم كتب إىل نائبه ببغداد  

إسحاق باإلمام أمحد إليه فأكرمه وعظمه، ملا يعلم من إعظام اخلليفة له وإجالله إياه، وسأله  

سؤالك هذا سؤال تعنت أو اسرتشاد، فقال: بل سؤال   فيام بينه وبينه عن القرآن فقال له أمحد: 

اسرتشاد، فقال: هو كالم اهلل منزل غري خملوق، فسكن إىل قوله يف ذلك، ثم جهزه إىل اخلليفة  

   (2)إىل رس من رأى ثم سبقه إليه(

وذكر ابن كثري وشاية حصلت من بعضهم عىل اإلمام أمحد، وأهنم أرادوا أن يوقعوا بينه  

ل، لكنه نجا، بل زاد ذلك يف تكريمه، وتكريم أهل احلديث، وسنذكر احلادثة كام وبني املتوك

ذكرها حرفيا، لنرى من خالهلا السبب الذي جعل املتوكل يفضل أهل احلديث عىل غريهم،  

فقد قال: )ثم إن رجال من املبتدعة يقال له ابن البلخي وشى إىل اخلليفة شيئا فقال: إن رجال  

إىل منزل أمحد بن حنبل وهو يبايع له الناس يف الباطن. فأمر اخلليفة نائب    من العلويني قد أوى

بالدار من كل   أحاطت  إال واملشاعل قد  فلم يعرشوا  الليل.  أمحد من  منزل  يكبس  أن  بغداد 

جانب حتى من فوق األسطحة، فوجدوا اإلمام أمحد جالسا يف داره مع عياله فسألوه عام ذكر  

هذا علم، وليس من ذا شئ وال هذا من نيتي، وإين ألرى طاعة  عنه فقال: )ليس عندي من  

وإين   عيل،  وأثرة  ومكرهي،  ومنشطي  ويرسي  عرسي  ويف  والعالنية،  الرس  يف  املؤمنني  أمري 

ألدعو اهلل بالتسديد والتوفيق، يف الليل والنهار، يف كالم كثري(، ففتشوا منزله حتى مكان الكتب  

 
  – (  العرب يف خرب من غرب، شمس الدين الذهبي، املحقق: أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية  1) 
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م يروا شيئا، فلام بلغ املتوكل ذلك وعلم براءته مما نسب  وبيوت النساء واألسطحة وغريها فل

وهو أحد    -إليه علم أهنم يكذبون عليه كثريا، فبعث إليه يقوب بن إبراهيم املعروف بقورصة 

بعرشة آالف درهم من اخلليفة، وقال: هو يقرأ عليك السالم ويقول: استنفق هذه،    -احلجبة  

ا أبا عبد  يا  فقال:  قبوهلا.  وبينه،  فامتنع من  بينك  يقع وحشة  أن  إياها  إين أخشى من ردك  هلل 

واملصلحة لك قبوهلا، فوضعها عنده ثم ذهب فلام كان من آخر الليل استدعى أمحد أهله وبني  

عمه وعياله وقال: مل أنم هذه الليلة من هذا املال، فجلسوا وكتبوا أسامء مجاعة من املحتاجني  

البرصة، ثم أصبح ففرقها يف الناس ما بني اخلمسني  من أهل احلديث وغريهم من أهل بغداد و

  (1)إىل املائة واملائتني، فلم يبق منها درمها(

فهذه الرواية تبني رس موقف املتوكل، وأنه سيايس ال عدم عالقته بالدين، فقد كان هدفه  

اجلانب هذا احلفاظ عىل السلطة يف وجه املعارضني، وقد وجد أن أكثر الناس خدمة له يف هذا  

البحث   من  حتذير  من  معهام  ينرشه  وما  ودجل،  خرافات  من  ينرشه  ما  مع  وخاصة  االجتاه، 

 العقيل. 

وما ورد يف الرواية أيضا يشري إىل أن األموال واملناصب كانت تغدق عىل من يتبنى أمثال  

 تلك األفكار، وهو ما ساهم يف انتشارها، فالناس ـ كام يقال ـ عىل دين ملوكهم. 

فيها أشخص  وقد   ومائتني  وثالثني  أربع  فقال: )سنة  هذا،  إىل  البغداد  اخلطيب  أشار 

املتوكل الفقهاء واملحدثني، فكان فيهم مصعب الزبريي، وإسحاق بن أيب إرسائيل، وإبراهيم  

بن عبد اهلل اهلروي، وعبد اهلل، وعثامن ابنا حممد بن أيب شيبة الكوفيان، ومها من بني عبس وكانا  

ناس، فقسمت بينهم اجلوائز وأجريت عليهم األرزاق، وأمرهم املتوكل أن جيلسوا  من حفاظ ال

للناس وأن حيدثوا باألحاديث التي فيها الرد عىل املعتزلة واجلهمية وأن حيدثوا باألحاديث يف  

الرؤية، فجلس عثامن بن حممد بن أيب شيبة يف مدينة أيب جعفر املنصور، ووضع له منرب واجتمع 
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ن ثالثني ألفا من الناس، فأخربين حامد بن العباس أنه كتب عن عثامن بن أيب شيبة،  عليه نحو م

وجلس أبو بكر بن أيب شيبة يف مسجد الرصافة، وكان أشد تقدما من أخيه عثامن، واجتمع  

  (1) عليه نحو من ثالثني ألفا(

اململوء   العرش،  كتاب  صاحب  هو  شيبة  أيب  بن  حممد  بن  عثامن  أن  نذكر  أن  ونحب 

ومن  احلديثة،  السلفية  املدرسة  من  كبرية  عناية  لقي  والذي  واخلرافة،  التجسيم  بأحاديث 

َوَكاَن   }الروايات الواردة فيه، والتي كان ينرشها يف عهد املتوكل ما أورده يف تفسري قوله تعاىل:  

 
ِ
سموات، ثم  ( من روايات، ومنها: )ثم رفع بخار املاء ففتقت منه ال 7)هود:   {َعْرُشُه َعىَل املَْاء

اجلبال   فإن  باجلبال،  فأثبتت  فامدت،  فتحرك  النون،  ظهر  عىل  األرض  فدحيت،  النون  خلق 

وهي املعلومات التي ال يزال الكثري يتبناها، وعىل أساسها ينكر املعلومات    ،(2)لتفخر عليها(

 الفلكية احلديثة. 

وهكذا روى عن العباس بن عبد املطلب قال: كنا بالبطحاء يف عصابة فيهم رسول اهلل  

  :فمرت سحابة، فقال: تدرون ما هذه، قالوا: سحاب، قال: واملزن، قا لوا: واملزن، قال ،

م قال: تدرون كم بعد ما بني السامء واألراضني، قالوا: ال، قال: إما واحدة أو اثنتني  والعنان، ث 

أو ثالث وسبعني سنة، ثم السامء فوق ذلك، حتى عد سبع سموات، ثم فوق السابعة بحر بني  

أعاله وأسفله مثل ما بني سامء إىل سامء، ثم فوق ذلك كله ثامنية أمالك أوعال، ما بني أظالفهم  

ثم فوق ظهورهم العرش بني أعاله وأسفله مثل ما بني    ،بهم مثل ما بني سامء إىل سامءإىل رك

  (3)سامء إىل سامء، واهلل تعاىل فوق ذلك(

وغريها من الروايات التجسيمية الكثرية التي ذكرنا بعضها يف كتاب ]السلفية والوثنية  

 
 (259/ 11تاريخ بغداد )  (1) 

 (304(  العرش وما روي فيه  )ص: 2) 

 (314)ص:  املرجع السابق، (  3) 
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 املقدسة[ 

 ـ  املتوكل والتشجيع عىل الدجل:   ب 

به املتوكل من توفري ألجواء التشبيه والتجسيم واخلرافات املرتبطه هبام،    إىل جانب ما قام

 شجع املتوكل ظاهرة الرقية والدجل املرتبط هبا، وهو مما ال نزال نعيشه إىل اليوم. 

ومن األمثلة عىل ذلك ما رواه  القايض أبو احلسن بن أيب يعىل بن الفراء احلنبيل قال:  

سمعت أبا احلسن عيل بن عيل بن أمحد بن عيل العكربي قدم    سمعت أمحد بن عبيد اهلل قال: 

علينا من عكربا يف ذي القعدة سنة اثنتني وثالثامئة قال: حدثني أيب عن جدي قال: كنت يف  

مسجد أيب عبداهلل أمحد ابن حنبل، فأنفذ إليه املتوكل صاحبا له يعلمه أن له جارية هبا رصع 

فأخرج له أمحد نعيل خشب برشاك من خوص للوضوء فدفعه  وسأله أن يدعو اهلل هلا بالعافية، 

  - إىل صاحب له وقال له: امض إىل دار أمري املؤمنني وجتلس عند رأس هذه اجلارية وتقول له 

قال لك أمحد: أيام أحب إليك خترج من هذه اجلارية أو تصفع هبذه النعل سبعني،    - يعني للجني  

محد، فقال له املارد عىل لسان اجلارية: السمع والطاعة  فمىض إليه وقال له مثل ما قال اإلمام أ 

وبه قال: خرجت أنا والصبيان ويل سبع سنني أو  .  . لو أمرنا أمحد أن ال نقيم بالعراق ما أقمنا به

. وهدأت ورزقت أوالدا،  . وخرج من اجلارية  ثامن سنني نبرص أمحد ابن حنبل كيف يرضب.

. فأخذ . فأنفذ املتوكل إىل صاحبه أيب بكر املروزي وعرفه احلالفلام مات أمحد عاودها املارد  

املروزي النعل ومىض إىل اجلارية فكلمه العفريت عىل لساهنا: ال أخرج من هذه اجلارية وال  

  (1)أطيعك وال أقبل منك، أمحد بن حنبل أطاع اهلل فأمرنا بطاعته(

ان  ذلك  بعد  انترشت  التي  الظاهرة  هذه  عىل  شجع  ما  أكثر  وهذا  وكان  شديدا،  تشارا 

الناس اهتامما هبا، واستعامال هلا، ودعوة إليها الطائفة السلفية، التي اعتربت هذه الرواية وأمثاهلا  

 دينا تتعبد اهلل به. 

 
 ..152ص  -نقال عن طبقات أصحاب اإلمام أمحد  -(  أحكام اجلان 1) 
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ومن األمثلة عىل ذلك ما قاله الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز جوابا ملن سأله عن 

يعالج املرىض بقراءة القرآن؟ فأجاب: )هذا قد    جواز الرضب واخلنق والتحدث مع اجلن ملن

فقد   - يرمحه اهلل تعاىل    - وقع يشء منه من بعض العلامء السابقني مثل شيخ اإلسالم ابن تيمية  

كان خياطب اجلني وخينقه ويرضبه حتى خيرج، وأما املبالغة يف هذه األمور مما نسمعه عن بعض  

    (1)القراء فال وجه هلا(

ائل آل درويش مبينا كيفية التعامل مع اجلن قبل عقوبته: )واحلاصل أنه  وقال األستاذ و

  والرتهيب   بالرتغيب  معه   فتبدأ  املنكر   عن  وينهى  باملعروف  –  الصارع  اجلني  يعني  –يؤمر  

ثم    قد  ثم  الزجر  ثم  والتعريف  والعلم   واإلرشاد  والنصح الرضب والعقاب  إىل  األمر  يصل 

بصرية   عن  إال  الرضب  يستخدم  فال  املعالِج  يتفطن  أن  ينبغي  أنه  إال  الكتاب،  بآيات  احلرق 

وقلب حارض ونظر ثاقب، إذ من اجلن من يفر وهيرب، وقد يرتك اجلسم وخيرج عند نزول  

  (2) الرضب عليه، فيقع الرضب عىل املريض فيشعر به، وهذا واقع مشاهد(

 املتوكل.. والتنفري من الدين: ـ   2

ألهواء   واملتبعني  األصيل،  املحمدي  الدين  رافضة  من  شايعه  ومن  املتوكل  يكتف  مل 

العلم والعقل   الدين، وحولوه من دين  التي حرفوا هبا  التحريفات  التجسيم والتشبيه، بتلك 

املعامالت القاسية التي  واحلضارة إىل دين اجلهل والدجل والتخلف، بل أضافوا إىل ذلك تلك  

 عاملوا هبا غري املسلمني، لينفروهم من اإلسالم، وليرضبوا سامحته يف الصميم. 

السلوكات،   لتلك  ممارسته  عليه  يثنون  املعارصين،  املتوكل  شيعة  فإن  ولألسف 

 ويعتربوهنا رمزا للوالء والرباء، ويرضبون هبا املثل يف التطبيق املثايل لإلسالم مع املخالفني. 

وقد سبقهم إىل ذلك ابن القيم الذي عقد فصال خاصا باملتوكل، وموقفه من أهل الذمة،  

 
 .. 69ص  -فتاوى العالج بالقرآن والسنة  -1456العدد  –(  الدعوة 1) 

 .. 45، 44(  منة الرمحن يف العالج بالقرآن ص 2) 
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مراكبهم   يف  زهيم  وغري  األعامل،  من  الذمة  أهل  رصف  فإنه  املتوكل  )وأما  فيه:  قال 

 ، واعترب ذلك من حسناته. (1)ومالبسهم(

حلني لقيه  ثم ذكر السبب الذي جعله ينتهج هذا املنهج معهم، فذكر أن شيخا من الصا 

يف احلج، ربام ال خيتلف كثريا عن احلويني أو حممد حسني يعقوب أو غريهم، ممن ال نزال نراهم،  

وأساءوا  االختيار ألنفسهم،  أحسنوا  الذمة  كتاب من  اكتنفت دولتك  )قد  ناصحا:  له  وقال 

مسئول عام االختيار للمسلمني وابتاعوا دنياهم بآخرة أمري املؤمنني، خفتهم ومل ختف اهلل وأنت  

اجرتحوا وليسوا مسئولني عام اجرتحت، فال تصلح دنياهم بفساد آخرتك، فإن أخرس الناس  

صفقة يوم القيامة من أصلح دنيا غريه بفساد آخرته، واذكر ليلة تتمخض صبيحتها عن يوم  

  (2)القيامة، وأول ليلة خيلو املرء يف قربه بعمله(

كى إىل أن غيش عليه، ثم طلب الرجل فلم  وذكر أن املتوكل حني سمع هذه النصيحة ب

فيحسن    ؛(3)يوجد، وكان األصلـ  إذا أراد أن يطبق حقيقة تلك النصيحةـ  أن ينظر يف أهل الذمة

إىل حمسنهم، ويعدل مع مسيئهم، لكن القرار الذي اختذه حني أفاق من غشيته بعد بكائه الطويل  

رج أمره بلبس النصارى واليهود الثياب العسلية،  هو ما عرب عنه ابن القيم مثنيا عليه بقوله: )فخ 

الثياب لئال يتشبهوا باملسلمني، ولتكن ركبهم خشبا، وأن هتدم بيعهم   وأال ُيمكنوا من لبس 

املستجدة، وأن تطبق عليهم اجلزية، وال يفسح هلم يف دخول محامات املسلمني، وأن يفرد هلم  

حوا  يف  مسلام  يستخدموا  وال  ذمة،  خدمها  حيتسب  محامات  من  هلم  وأفرد  لنفوسهم،  ئجهم 

 ( 4)  عليهم(

 
 (467/ 1(  أحكام أهل الذمة، )1) 

 (471/ 1(  املرجع السابق، )2) 

(  سميناهم هبذه التسمية بناء عىل العرف اجلاري يف ذلك احلني، وإال فإن اإلسالم يعتربهم مواطنني عاديني كسائر الناس،  3) 

 فال فرق بني مسلم يف الدولة اإلسالمية املحمدية األصيلة، وبني غريه.

 (471/ 1ابق،)(  املرجع الس4) 
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وما ذكره ابن القيم باختصار، ذكره الطربي بتفصيل يف مواضع من تارخيه، وسنذكرها  

لنرى مدى الظلم الذي عامل به املتوكل من أمرنا بتأليف قلوهبم، وإعطائهم صورة مجيلة عن 

 اإلسالم، ترغبهم فيه، وال تنفرهم منه. 

هـ ـ وللتذكري، فإن عمر املتوكل حينذاك كان ال    235يف أحداث عام    ومن ذلك ما ذكره

يتجاوز الثالثة سنة ـ حيث قال: )ويف هذه السنة أمر املتوكل بأخذ النصارى وأهل الذمة كلهم  

بلبس الطيالسة العسلية والزنانري وركوب الرسوج بركب اخلشب، وبتصيري كرتني عىل مؤخر  

التي يلبسها الرسوج وبتصيري زرين عىل قال نس من لبس منهم قلنسوة خمالفة لون القلنسوة 

املسلمون، وبتصيري رقعتني عىل ما ظهر من لباس مماليكهم خمالف لوهنام لون الثوب الظاهر  

ظهره،   خلف  منهام  واألخرى  صدره  عند  يديه  بني  الرقعتني  إحدى  تكون  وأن  عليه،  الذي 

لوهنام عسليا. ومن لبس منهم عاممة فكذلك  وتكون كل واحدة من الرقعتني قدر أربع أصابع و

يكون لوهنا لون العسيل، ومن خرج من نسائهم، فربزت فال تربز إال يف إزار عسيل، وأمر بأخذ 

 ( 1)  مماليكهم بلبس الزنانري، وبمنعهم لبس املناطق(

هيدم  ومل يكتف بكل هذه القوانني املنافية لكل القيم األخالقية، بل ذكر الطربي أنه راح  

كنائسهم، ويفرض عليهم غرامات كثرية تنوء هبا ظهورهم، فقال: )وأمر هبدم بيعهم املحدثة،  

ري مسجدا، وإن كان ال يصلح أن يكون  وبأخذ العرش من منازهلم، وإذا كان املوضع واسعا صُّ

خشب مسمورة،   من  صور شياطني  أبواب دورهم  أن جيعل عىل  وأمر  مسجدا صري فضاء، 

زهلم وبني منازل املسلمني، وهنى ان يستعان هبم يف الدواوين وأعامل السلطان تفريقا بني منا 

املسلمني، وال   كتاتيب  أوالدهم يف  يتعلم  أن  املسلمني، وهنى  فيها عىل  التي جيري أحكامهم 

الطريق، وأمر بتسوية   يعلمهم مسلم، وهنى أن يظهروا يف شعانينهم صليبا وأن يشمعلوا يف 

 
 (171/ 9(  تاريخ الطربي، )1) 
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  (1) تشبه قبور املسلمني(  قبورهم مع األرض لئال

هـ ـ كام يذكر الطربي    239ومل يكتف بكل تلك اإلجراءات التعسفية، بل إنه أمر يف عام  

أمر..   ثم  املحرم منها،  والدراريع يف  األقبية  بلبس دراعتني عسليتني عىل  الذمة  أهل  )بأخذ  ـ 

 ( 2)  باالقتصار يف مراكبهم عىل ركوب البغال واحلمر دون اخليل والرباذين(

أنه: )قتل عطاردا، رجال كان نرصانيا، فأسلم فمكث    242وذكر يف أحداث عام   هـ 

مسلام سنني كثرية ثم ارتد، فاستتيب فأبى الرجوع اىل اإلسالم، فرضبت عنقه لليلتني خلتا من 

 (3) شوال، وأحرق بباب العامة(

أعامهلا  تأخذ منها اجلامعات اإلرهابية  التي  املصادر  يبني  ما  أن    وهذا  ذلك  اإلجرامية، 

سلفهم   ومجيع  القيم  وابن  تيمية  ابن  عليه  أثنى  الذي  وهو  السنة،  نارص  هو  عندهم  املتوكل 

 وخلفهم، ولذلك صار قيامه باحلرق سنة متبعة. 

ومل ينج من جرائم املتوكل عامة النصاري وال خاصتهم، فقد ذكر الطربي أن الطبيب  

هـ    244هاد املتوكل، فقد ذكر يف أحداث عام  النرصاين املشهور بختيشوع نال حظه من إضط

، وذكر أن أعرابيا حينها (4) أن املتوكل )غضب عىل بختيشوع، وقبض ماله، ونفاه إىل البحرين(

 راح يشمت بالطبيب، ويمدح املتوكل قائال: 

 يا سخطة جاءت عىل مقدار 

 

اقتدار    عىل  الليث  له   ثار 

اغرتار   يف  وبختيشوع   منه 

 

األقامر    بالسادة  سعى   ملا 

األبرار   القادة   باألمراء 

 

املختار    السيد  عهد   والة 

األحرار   وبني   وباملوايل 

 

 رمى به يف موحش القفار   

  
 (172/ 9(  املرجع السابق، )1) 

 (196/ 9(  املرجع السابق، )2) 

 (208/ 9(  املرجع السابق، )3) 

 (211/ 9(  املرجع السابق، )4) 
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 بساحل البحرين للصغار 

  245ومل يكتف بام فعله به يف تلك السنة، بل أضاف إليه بتشجيع من املحيطني به، عام 

الطربي   ذكره  ما  باحلديد  هـ  وأثقل  مقرعة  ومخسني  مائة  املتطبب  بختيشوع  )رُضب  بقوله: 

 ( 1)  وحبس يف املطبق يف رجب(

املتوكل لرصف غري املسلمني عن اإلسالم يف   قام هبا  التي  التشويه  هذه بعض مظاهر 

البالد اإلسالمية، أما ما فعله خارجها، فال يقل عام فعله هارون وغريه من املستبدين، الذين  

تصوروا أهنم شعب اهلل املختار، وأن عالقتهم بغريهم هي أن يغزوهم، ليستولوا عىل أمواهلم  

 ونسائهم، متصورين أهنم بذلك جياهدون يف سبيل اهلل، بينام هم جياهدون يف سبيل شهواهتم. 

وقد روى الطربي بعض ما فعله من جرائم خارج بالد املسلمني، يندى هلا اجلبني، ومنها  

ينة تفليس، وهي عاصمة جورجيا اليوم؛ والذي تسبب يف إحراق مخسني ألف ساكن إحراقه ملد

عام   أحداث  يف  الطربي  يقول  ييل 238هبا،  مما  املدينة  عىل  مطل  تل  عىل  بغا  ووقف   ..( هـ: 

صغدبيل، لينظر ما يصنع زيرك وأبو العباس، فبعث بغا النفاطني فرضبوا املدينة بالنار، وهي  

ت الريح يف الصنوبر، فأقبل إسحاق بن إسامعيل إىل املدينة لينظر،  من خشب الصنوبر، فهاج

فإذا النار قد أخذت يف قرصه وجواريه، وأحاطت به النار، ثم أتاه األتراك واملغاربة فأخذوه 

أسريا، وأخذوا ابنه عمرا، فأتوا هبام بغا، فأمر بغا به، فرد إىل باب احلسك، فرضبت عنقه هناك 

إىل رأسه  ومحل  الرأس،    صربا،  ضخم  حمدودا  شيخا  وكان  الكر،  عىل  جيفته  وصلبت  بغا، 

قتله   توىل  الذي  وكان  احلسك،  باب  عىل  رأسه  فنصب  أحول،  أصلع  آدم  بالوسمة،  خيضب 

غامش خليفة بغا، واحرتق يف املدينة نحو من مخسني الف انسان، واطفئت النار يف يوم وليلة،  

  (2)غاربة، فأرسوا من كان حيا، وسلبوا املوتى(ألهنا نار الصنوبر، ال بقاء هلا، وصبحهم امل

 
 (218/ 9(  املرجع السابق، )1) 

 (192/ 9(  املرجع السابق، )2) 
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هذا هو نارص السنة باملفهوم السلفي، وهكذا تنرص السنة عندهم، ولذلك ال نعجب مما  

للمتوكل   ضحية  سوى  ليست  فهي  رمحهم؛  من  خرجت  التي  املسلحة،  اجلامعات  تفعله 

هنم مسلمني خيول هلم أن واملحطني به من السلفية القدماء واملعارصين، والذين تصوروا أن كو

 يقضوا عىل كل يشء خيالفهم، وبام متيل عليهم غرائزهم اململوءة باحلقد والعدوانية. 

 املتوكل.. والرصاع مع الصاحلني:  ـ   3

يتصور الكثري من املغرتين بتاريخ املجد املزيف، أن من حسنات املتوكل، والتي جعلته  

يتحول إىل نارص للسنة ذلك التقريب الذي قام به للعلامء، حيث أنه كان يستشريهم يف مصادره 

وموارده، وأنه لذلك كان يطبق الرشيعة اإلسالمية جراء تطبيقه لنصائحهم؛ وهذا وهم كبري،  

 حد من بني العباس أو بني أمية أو غريهم يفعل ذلك.  فلم يكن أ 

وُيبعدون يف   يشتهون،  التي  يعزف هلم األحلان  العلامء من  ينتقون من  اجلميع  بل كان 

أحسن أحواهلم من ال يشتهون، أما يف أسوئها، وما أكثرها، فإهنم حيبسون أو يقتلون من ال  

 يشتهون.  

ل بغض أهل بيت النبوة، أو ما اصطلح عليه  وقد كان من األحلان التي يشتهيها املتوك

بالنصب، مثلام كان يفعل جده هارون، أو غريه من بني العباس وبني أمية؛ فقد كانوا يعتربون 

الناس،   حمبة  يزامحهم  ثقيال  شخصا  حيا،  زال  ما  أو  منهم  مات  من  سواء  النبوة  بيت  أهل 

الن تقدموا هبا ليحكموا  التي  الورقة  النسب، فهم يذكرون ويزامحهم قبل ذلك يف  اس، وهي 

 ، بينام أهل بيت النبوة يذكرون أهنم أبناؤه وأحفاده.  للرعية أهنم بنو عمومة رسول اهلل 

فيهم   بمن  املؤرخني  كل  النبوة  بيت  ألهل  مبغضا  ناصبيا  املتوكل  كون  وقد نص عىل 

 مها.  وغري(2)، وابن العمـاد احلنبيل (1)أولئك الذين أثنوا عليه من أمثال الذهبي

 
 .  109و  47و 37ص  10( سري أعالم النبالء، ج1) 

 .  114و  86ص  2( شذرات الذهب، ج2) 
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ومل يكن بغضه قارصا عىل األحياء منهم، وإنام تعداه ملوتاهم وشهدائهم، وأوهلم اإلمام  

، وقد قال ابن األثري معربا عن  (1)أن حبه إيامن، وبغضه نفاق  عيل الذي أخرب رسول اهلل  

ذلك: )وكان املتوكل شديد البغض لعيل بن أيب طالب، وألهل بيته، وكان يقصد من يبلغه عنه  

  (2) نه يتوىل عليا وأهله بأخذ املال والدم(أ

ثم ذكر من دالئل ذلك البغض وأمثلته أنه )كان من مجلة ندمائه عبادة املخنث، وكان  

املتوكل،   يدي  بني  ويرقص  أصلع،  وهو  رأسه،  ويكشف  خمدة،  ثيابه،  حتت  بطنه،  عىل  يشد 

بذلك عليا، واملتوكل يرشب،  واملغنون يغنون: قد أقبل األصلع البطني، خليفة املسلمني، حيكي  

ويضحك، ففعل ذلك يوما، واملنترص حارض، فأومأ إىل عبادة يتهدده، فسكت خوفا منه، فقال  

املتوكل: ما حالك؟ فقام، وأخربه، فقال املنترص: يا أمري املؤمنني إن الذي حيكيه هذا الكاتب،  

ت حلمه، إذا شئت،  ويضحك منه الناس، هو ابن عمك، وشيخ أهل بيتك، وبه فخرك، فكل أن

الفتى البن عمه   للمغنني: غنوا مجيعا: غار  املتوكل  الكلب وأمثاله منه! فقال  وال تطعم هذا 

  (3)أمه( .. رأس الفتى يف 

أبيه يف هذا اجلانب،   العكس من  له، ألنه كان عىل  ابنه  وقد ذكر ذلك يف أسباب قتله 

  (4)ل املتوكل(فقال: )فكان هذا من األسباب التي استحل هبا املنترص قت 

إسحاق   بن  يعقوب  يوسف  أيب  األديب  للعامل  قتله  سبب  أن  املؤرخون  ذكر  وهكذا 

هـ، مؤلف كتاب ]إصالح املنطق[ وغريه من الكتب القيمة،    244ــ    186الِسّكيت األهوازي ) 

 
)أنه ال حيبك إال مؤمن، وال يبغضك إال منافق(، ويف رواية: والذي فلق    ( ففي احلديث عن اإلمام عيل عهد إيل النبي  1) 

  84/ 1( وأمحد  58ال يبغضني إال منافق، رواه احلميدي )إيل: أن ال حيبني إال مؤمن، و  احلبة، وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي األمي 

 وغريهم..  115/ 8( والنسائي  152) 60/ 1( ومسلم 642)

 ( 130/ 6( الكامل يف التاريخ )2) 

 ( 130/ 6( الكامل يف التاريخ )3) 

 ( 130/ 6( املرجع السابق، )4) 
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واملؤيد، ثم  تعلقه بأهل بيت النبوة، فقد روي أن املتوكل ألزم ابن السكيت تعليم ابنيه املعتز  

سأله بعد فرتة بعد أن فطن لتعلقه باإلمام عيل: )أهّيام أحّب إليك ابناي هذان: املعتز واملؤّيد، أو  

فقال ابن السكيت: )واهلل إن قنرًبا خادم عيل بن أيب طالب خري منك ومن    ( احلسن واحلسني؟

 .  (1)ابنيك(، فقال املتوكل لألتراك: )سلو لسانه من قفاه(، ففعلوا، فامت

فأمر   يتشيع،  يعقوب  )وكان  للمتوكل:  وينترص  احلادثة،  يذكر  احلموي  ياقوت  وقال 

  (2)املتوكل األتراك فسلوا لسانه وداسوا بطنه ومحل إىل بيته فعاش يوما وبعض آخر(

ولألسف فإن الذين يبالغون يف حمنة اإلمام أمحد، يتغاضون عن حمنة ابن السكيت، مع  

األذى الذي تعرض له اإلمام أمحد، وكونه كذلك ال يقل عن اإلمام  كونه تعرض ألضعاف  

ولكن ازدواجية املعايري هي احلاكمة يف    ،(3) أمحد يف اخلدمات العلمية الكربى التي قدمها لألمة

 املتعلقني باملجد املزيف. 

واملشهد الذي نقلناه عن املؤرخني يف قتل ابن السكيت ال تقترص العربة فيه فقط عىل  

املتعلقني بأهل بيت النبوة، فام أكثر من فعل ذلك من أهل امللك العضوض، ولكن العربة   قتل

غليله   يشفي  حتى  خصوصا،  السلفي  التيار  يشجعه  ما  وهو  القتل،  طريقة  يف  التفنن  يف  فيه 

 وأحقاده، والتدين العدواين الذي ورثه من أسالفه.  

با  يكتفون  ال  املخالفني  عن  حديثهم  عند  نجدهم  وإنام  وهلذا  قتلهم،  عىل  لتحريض 

يضيفون إليه الكيفية البشعة لذلك، كام روى ابن تيمة بسنده عن ابن خزيمة قوله: )من مل يقر  

بأن اهلل عىل عرشه قد استوى فوق سبع سمواته، فهو كافر به، حالل الدم يستتاب، فإن تاب،  

 
ج  1)  األعيان،  وفيات  انظر:  السيوطي،401-400ص    6(  الوعاة،  بغية  واللغويني،  349ص    2ج    .؛  النحويني  ؛ طبقات 

 ..  202الزبيدي، ص 

 ( 2841/ 6(  معجم األدباء )2) 

الذهبي يف السري)3)  النحوي املؤدب مؤلف كتاب إصالح  16/  12(  قال  البغدادي  العربية، يعقوب بن إسحاق  (: )شيخ 

 املنطق ّدين خرّي ، حجة يف العربية( 
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   (1) وإال رضبت عنقه، وألقى عىل بعض املزابل(

حدثني ألنه روى حديثا يف فضل أئمة أهل البيت، وكاد يقتله  وهكذا فعل مع بعض امل

)أخذ   لوال أن تدخل بعضهم؛ فشفع له، قال اخلطيب البغدادي بعد أن روى قول رسول اهلل  

بيد احلسن واحلسني، وقال: من أحبني وأحب هذين وأبامها وأمهام كان معي يف درجتي يوم  

ا(2) القيامة( هلل: ملا حدث هبذا احلديث نرص بن عيل، أمر املتوكل  : )قال أبو عبد الرمحن عبد 

برضبه ألف سوط، فكلمه جعفر بن عبد الواحد وجعل يقول له: هذا الرجل من أهل السنة،  

  (3) ومل يزل به حتى تركه، وكان له أرزاق فوفرها عليه موسى(

املتوكل له،  والعجيب أن اخلطيب البغدادي يف تعليقه عىل احلادثة، معتذرا عن رضب  

، أي (4)  قال: )قلت: إنام أمر املتوكل برضبه ألنه ظنه رافضيا، فلام علم أنه من أهل السنة تركه(

 أنه لو فعل ذلك مع الشيعة لكان فعال مرشوعا، بل مستحبا، بل واجبا.  

املرتبطة   الورايات  حق  املتوكل يف  مارسه  الذي  التضييق  ذلك  إىل  احلادثة تشري  وهذه 

لنبوة، يف نفس الوقت الذي فتح فيه املجال لروايات التشبيه والتجسيم واخلرافة،  بأهل بيت ا

وقد قال الشيخ حسن بن فرحان املالكي يذكر ذلك: )كان أثر املتوكل واضحًا يف هجر أحاديث  

أهل البيت؛ فعرص املتوكل نقطة حتول يف االفرتاق بني السنة والشيعة بسبب عصبية السياسة؛  

ني؛ ودراسة عرص املتوكل سيجيب عىل األسئلة الكبرية؛ مثل: ملاذا أهل احلديث  ال بسبب املذهب

  (5) تركوا أحاديث أهل البيت؟ ملاذا افرتقت رواية السنة والشيعة؟ وغريها(

 
 ( 50( رشح حديث النزول )ص: 1) 

 .. 693/ 2ورواه يف فضائل الصحابة،  77/ 1واه أمحد (  ر2) 

 ( 389/ 15( تاريخ بغداد ، )3) 

 (  389/ 15( املرجع السابق، )4) 

(  انظر مقاال بعنوان: لسان حال السلطة : اعطوهم من هذا الدين حتى يشبعوا وينسوكم: املتوكل نارص السنة، حسن بن  5) 

 . 22/10/2016فرحان املالكي، 
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وبعد أن ذكر مدى صحة ذلك احلديث الذي رضب بسببه حممد بن نرص قال: )وهذا  

عند  أثبات  ثقات  هم  البيت؛  بأهل  املسلسل  ومتأخرهيم؛    السند  متقدميهم  احلديث؛  أهل 

ولكنهم قللوا من الرواية عنهم بسبب الضغوط السياسية الناصبية؛ وقد بدأت املرحلة األوىل  

الشفوية يف عهد معاوية.. ولو أن علامء السنة والشيعة؛ سلموا من السياسات الفاصلة بينهام؛  

ال  األحاديث  وملا شاعت  واحدًا؛  مذهبًا  اليوم  إىل  فاألثر  لكانوا  والتباعد؛  واخلرافات  ضعيفة 

السيايس كان كبريًا جدًا عىل الثقافة وأهل احلديث والرواية؛ من مجيع املذاهب؛ وإال؛ فاألصل؛  

  (1) أن املسلمني مذهبهم واحد؛ هو اإلسالم(

وهكذا، فإن احلقد الذي امتأل به صدر املتوكل آلل بيت النبوة، جعله ال يكتفي بالقتل،  

قبورهم هيدمها، ويسوهيا باألرض، مثلام تفعل شيعته من السلفية متاما، يقول أبو  وإنام ذهب ل

هـ( يف كتابه ]مقاتل الطالبيني[، مصورا بعض ما حصل من  356الفرج األصفهاين )املتوىف:  

ذلك: )كان املتوكل شديد الوطأة عىل آل أيب طالب، غليظًا عىل مجاعتهم، مهتاًم بأمورهم، شديد 

عليهم، وسوء الظن والتهمة هلم، واتفق له أن عبيد اهلل بن حييى بن خاقان وزيره،    الغيظ واحلقد 

بني   يبلغه أحد من خلفاء  مل  ما  فيهم  فبلغ  القبيح يف معاملتهم،  له  ن  فيهم، فحسر الرأي  يسئ 

ى آثاره، ووضع عىل سائر الطرق مسالح  العباس قبله، وكان من ذلك أن َكَرَب قرب احلسني وَعفر

  (2) جيدون أحدًا زاره إال أتوه به، فقتله، أوأهنكه عقوبة(له، ال 

وذكر سبب ذلك، وهو يشري إىل مدى انحرافه األخالقي، باإلضافة النحرافه الديني،  

فقال: )حدثني أمحد بن اجلعد الوشاء وقد شاهد ذلك، قال: كان السبب يف كرب قرب احلسني  

اخلالفة يغنني له إذا رشب، فلام وليها بعث    أن بعض املغنيات كانت تبعث بجوارهيا إليه قبل 

فأرسعت   خربه،  وبلغها  احلسني،  قرب  زارت  قد  وكانت  غائبة،  أهنا  فعرف  املغنية  تلك  إىل 

 
 املرجع السابق.(  1) 

 (478( مقاتل الطالبيني )ص: 2) 
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الرجوع، وبعثت إليه بجارية من جوارهيا كان يألفها فقال هلا: أين كنتم؟ قالت: خرجت مواليت  

ىل أين حججتم يف شعبان؟ قالت: إىل  إىل احلج وأخرجتنا معها وكان ذلك يف شعبان، فقال: إ

 ( 1) قرب احلسني. فاستطري غضبًا وأمر بموالهتا فحبست، واستصفى أمالكها( 

وذكر جرائمه يف حق املقام، فقال: )وبعث برجل من أصحابه يقال له: الديزج وكان  

 هيوديًا فأسلم، إىل قرب احلسني وأمره بكرب قربه وحموه، وإخراب كل ما حوله، فمىض ذلك 

وخرب ما حوله وهدم البناء وكرب ما حوله، نحومائتي جريب، فلام بلغ إىل قربه مل يتقدم إليه  

أحد، فأحرض قومًا من اليهود فكربوه! وأجرى املاء حوله، ووكل به مسالح بني كل مسلحتني  

 (2)ميل، ال يزوره زائر إال أخذوه ووجهوا به إليه( 

هـ( هذه اجلريمة البشعة، فقال: )ذكر خرب هدم قرب احلسني  310وذكر الطربي )املتوىف:  

( أمر املتوكل هبدم قرب احلسني بن عيل، وهدم ما حوله من املنازل  236بن عيل: وفيها )سنة  

إتيانه. فُذكر أن عامل   الناس من  يمنع  والدور، وأن حيرث ويبذر ويسقى موضع قربه، وأن 

ادى يف الناحية: من وجدناه عند قربه بعد ثالثة بعثنا به إىل املطبق ]سجن صاحب الرشطة ن

مظلم حتت األرض[، فهرب الناس، وامتنعوا من املصري إليه، وُحرث ذلك املوضع، وُزرع ما 

  (3)حواليه( 

وقد اتفق عىل ذم هذه الفعلة الشنيعة كل املسلمني ما عدا الطائفة الوهابية، التي أثنت  

املتوكل بسبب هذه اجلريمة وغريها، واعتربوه نارصا للسنة، وهو عىل خالف ما ذهب إليه  عىل  

هـ(  911أهل السنة أنفسهم يف ذلك العرص وبعده، فقد قال جالل الدين السيوطي )املتوىف:  

بعد ذكره للحادثة: )فتأمل املسلمون من ذلك، وكتب أهل بغداد شتمه عىل احليطان واملساجد،  

 
 (478املرجع السابق )ص:  (1) 

 (478املرجع السابق )ص:  (2) 

 (185/  9( تاريخ الطربي )3) 
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 :  (1) اء، فمام قيل يف ذلكوهجاه الشعر

أَتْت   قد  أميُة  كانت  إن   باهلل 

 

 قتَل ابن بنت نبيَِّها مظلوَما  

بمثله    أبيه  بنو  أتاُه   فلقد 

 

 هذا لعمري قرُبه مهدوما   

 أسفوا عىل أن ال يكونوا شاركوا   

 

رميام  َفَتتربُعوُه  قتلِه   يف 

ظل     واجلرائم،  التحذيرات  تلك  كل  ومع  ذلك،  مع  القرب  لكن  يزورون  املسلمون 

التي   الكبرية  املآيس  من  الرغم  عىل  ويتحدونه  مشاهد،  من  حوله  أحاط  ما  وكل  الرشيف، 

بن  جعفر  املتوكل  )بلغ  أماليه:  يف  فقال  ذلك،  الطويس  ذكر  وقد  ذلك،  بسبب  هلم  حصلت 

لق  املعتصم أن أهل السواد جيتمعون بأرض نينوى لزيارة قرب احلسني، فيصري إىل قربه منهم خ

كثري، فأنفذ قائدًا من قواده، وضم إليه كتفًا من اجلند كثريًا، ليشعب قرب احلسني، ويمنع الناس  

سبع  سنة  يف  وذلك  أمر،  بام  وعمل  الطف  إىل  القائد  فخرج  قربه،  إىل  واإلجتامع  زيارته  من 

مسك من وثالثني ومائتني، فثار أهل السواد به، واجتمعوا عليه وقالوا: لوقتلنا عن آخرنا ملا أ

بقي منا عن زيارته، ورأوا من الدالئل ما محلهم عىل ما صنعوا، فكتب باألمر إىل احلرضة، فورد  

إليها يف مصالح   أن مسريه  الكوفة، مظهرًا  إىل  بالكف عنهم واملسري  القائد  إىل  املتوكل  كتاب 

لغ املتوكل  أهلها، واإلنكفاء إىل املرص! فمىض األمر عىل ذلك حتى كانت سنة سبع وأربعني، فب

أيضًا مصري الناس من أهل السواد والكوفة إىل كربالء لزيارة قرب احلسني، وأنه قد كثر مجعهم  

كذلك وصار هلم سوق كبري، فأنفذ قائدًا يف مجع كثري من اجلند، وأمر مناديًا ينادي برباءة الذمة  

ة. وعمل عىل تتبع ممن زار قرب احلسني، وَنَبَش القرب وحرث أرضه، وانقطع الناس عن الزيار

ر(   (2)آل أيب طالب والشيعة ريض اهلل عنهم، فقتل ومل يتم له ما َقدر

وقد عارص هذه األحداث األليمة اإلمام اهلادي، ووقف يف وجهها حاضا مواليه عىل  

 
 . 374( تاريخ اخللفاء، ص 1) 

 .  328( أمايل الطويس / 2) 
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الزيارة، مبينا أمهيتها ورضورهتا، وقد كان يقول هلم: )عالمات املؤمن مخس: صالة اإلحدى 

الرمحن  اهلل  ببسم  واجلهر  اجلبني،  وتعفري  اليمني،  يف  والتختم  األربعني،  وزيارة  واخلمسني، 

  (1) الرحيم(

ومل يكتف بكل ذلك، بل راح يستعمل كل وسائل التضييق عىل األحياء من أهل بيت  

النبوة، وخصوصا من تعلق الناس هبم، ومن األمثلة عىل ذلك ما قام به من إيذاء وتضييق عىل 

مام عيل اهلادي، باإلضافة إىل قتله الكثري منهم من أمثال حممد بن صالح بن عبداهلل بن موسى  اإل

بن عبداهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب، وحممد بن بن جعفر بن احلسن بن عمر  

بن عيل بن احلسني بن أيب طالب، والقاسم بن عبداهلل بن احلسني بن عيل بن احلسني بن عيل بن 

أيب طالب، وعبداهلل بن موسى بن عبداهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب، وغريهم  

 من الذين ذكرهم األصفهاين يف مقاتل الطالبيني.  

املدينة   يقتله منهم، فقال: )واستعمل عىل  مل  وقد ذكر األصفهاين بعض ما حصل ملن 

ملسألة الناس، ومنع الناس من  ومكة عمر بن الفرج الرخجي فمنع آل أيب طالب من التعرض  

البـر هبم، وكان ال يبلغه أن أحدا أبر أحدا منهم بيشء وإن قل إال أهنكه عقوبة وأثقله غرما،  

يرقعنه   ثم  بعد واحدة  فيه واحدة  العلويات يصلني  يكون بني مجاعة من  القميص  حتى كان 

نترص عليهـم وأحسن وجيلسن عىل معازهلن عواري حواسـر، إىل أن قتـل املتوكل، فعطـف امل

 ( 2) هلم(

 املتوكل.. والتحريض الطائفي: ـ   4

مل يكن األمر يف ذلك العرص الذي ويل فيه املتوكل قارصا عىل بغض أهل بيت النبوة،  

احلديث،   أهل  أنفسهم  يسمون  من  ما عدا  اجلميع  شمل  إنه  بل  وانترص هلم،  ومن شايعهم، 

 
 . 788، ومصباح املتهجد: ص 228( احلبل املتني: ص 1) 

 . 599( مقاتل الطالبيني، ص 2) 
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عداهم؛ فقد أوذوا إيذاء شديدا، ليس من املتوكل  وخاصة من غلب عليه النصب منهم، أما من  

فقط، وإنام من أولئك العلامء الذين أسند إليهم املتوكل أمور الدين، وخول هلم أن يعاقبوا من 

 شاءوا بام شاءوا. 

ومن األمثلة عىل ذلك ما رواه البيهقي يف ]مناقب أمحد[ عن حممد بن أمحد بن منصور  

أمحد ب استأذن عىل  أنه  له،  ن حنبلاملروذي  فقالوا ،  فأذن  يسألونه  املتوكل  أربعة رسل  :  فجاء 

:  قال أمحد ؟  اجلهمية يستعان هبم عىل أمور السلطان قليلها وكثريها أوىل أم اليهود والنصارى

وأما اليهود والنصارى فال ،  )أما اجلهمية فال يستعان هبم عىل أمور السلطان قليلها وكثريها 

مور التي ال يسلطون فيها عىل املسلمني حتى ال يكونوا حتت  بأس أن يستعان هبم يف بعض األ

أيستعان باليهود والنصارى ومها :  قال حممد بن أمحد املروذي،  قد استعان هبم السلف(،  أيدهيم 

باجلهمي،  مرشكان يستعان  هبم  :  قال؟  وال  يغرت  ال  وأولئك  املسلمون  هبم  يغرت  بني  )يا 

 ( 1)  املسلمون(

التي   القضايا  أن  بدليل  األمة،  منزهة  كل  هنا  اجلهمية  من  املراد  أن  نذكر  أن  ونحب 

بام يف ذلك  ينكروهنا عىل اجلهمية هي نفس القضايا التي ينكروهنا عىل مجيع املدارس الكالمية  

إثبات اجلهة واملكان هلل تعاىل، أو إثبات الصورة واألعضاء وغريها، مما ذكرناه بتفصيل يف كتاب  

 سلفية والوثنية املقدسة[ ]ال

، فقد كان التشدد كبريا مع  (2) وبام أن األشاعرة واملاتريدية مل يظهرا بعد يف ذلك العرص

 ، ومها الشيعة واملعتزلة. احلنيالطائفتني اللتني متثالن املنزهة ذلك 

بل إن التشدد بلغ حتى أصحاب املذاهب األربعة غري املذهب احلنبيل، وقد كان متوجها  

 ا للمذهب احلنفي، وإمامه أيب حنيفة، والذي كان يفتى يف ذلك العرص بتكفريه. خصوص

 
 ( 256/ 1(  نقال عن اآلداب الرشعية واملنح املرعية )1) 

 هـ (  333هـ(، واملاتريدية أليب منصور املاتريدي )تويف 324 -هـ 260(  ألن األشاعرة ينتسبون أليب احلسن األشعري )2) 
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املعارص للمتوكل يف كتابه  هـ(    290  -هـ   213)عبد اهلل بن أمحد بن حنبل  وقد أورد  

]السنة[ نصوصا كثرية يف تكفريه، عنون هلا هبذا العنوان ]ما حفظت عن أيب وغريه من املشايخ  

نذكر بعضها هنا كنموذج لتلك الروايات التي كانت تنترش يف ذلك   يف أيب حنيفة[، ونحب أن 

 العرص، لتقسم األمة إىل طوائف يقتل بعضها، وحيتقر بعضها بعضا.

ومن تلك الروايات التي أوردها ما رواه عن إسحاق بن منصور الكوسج، قال: قلت  

 .(1) ألمحد بن حنبل: يؤجر الرجل عىل بغض أيب حنيفة وأصحابه؟ قال: إي واهلل

وروى عن سعيد بن سلم، قال سألت أبا يوسف وهو بجرجان عن أيب حنيفة، فقال:  

، وقال: قلت أليب يوسف أكان أبو حنيفة يقول بقول جهم؟ (2) )وما تصنع به مات جهميا(

 (3)فقال: )نعم(

القرآن   يعني  آبائه  ودين  دينه  )هو  يقول:  حنيفة،  أيب  بن  بن محاد  إسامعيل  وروى عن 

 (4)خملوق(

وروى عن حازم الطفاوي قال: وكان من أصحاب احلديث: )أبو حنيفة إنام كان يعمل  

 (5) بكتب جهم تأتيه من خراسان( 

وروى عن عمر بن محاد بن أيب حنيفة، قال: أخربين أيب محاد بن أيب حنيفة، قال: أرسل  

إال أقدمت عليك بام تكره، قال:  ابن أيب ليىل إىل أيب فقال له: تب مما تقول يف القرآن أنه خملوق و 

 ( 6)فتابعه قلت: يا أبه كيف فعلت ذا؟ قال: )يا بني خفت أن يقدم عيل فأعطيت تقية(

 
 (1/180( السنة لعبد اهلل بن أمحد، )1) 
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وروى عن سفيان الثوري قوله: قال يل محاد بن أيب سليامن: )اذهب إىل الكافر يعني أبا  

 (1)حنيفة فقل له: إن كنت تقول: إن القرآن خملوق فال تقربنا(

فيان الثوري، قال: سمعت محادا، يقول: )أال تعجب من أيب حنيفة يقول:  وروى عن س

 ( 2)القرآن خملوق، قل: له يا كافر يا زنديق(

عبدة بن عبد الرحيم، قال دخلنا عىل عبد العزيز بن أيب رزمة نعوده أنا وأمحد    وروى عن 

كنت   رس  عندي  سعيد،  أبا  يا  العزيز:  عبد  يل  فقال  يونس  بن  وعيل  شبويه  عنكم  بن  أطويه 

فأخربكم، وأخرج بيده عن فراشه فقال سمعت ابن املبارك يقول: سمعت األوزاعي يقول:  

)احتملنا عن أيب حنيفة كذا وعقد بأصبعه، واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثانية، واحتملنا 

فلام جاء السيف عىل  عنه كذا وعقد بأصبعه الثالثة العيوب حتى جاء السيف عىل أمة حممد 

 (3)مل نقدر أن نحتمله( أمة حممد 

 (4) وروى عن األوزاعي، أنه ذكر أبا حنيفة فقال ال أعلمه إال قال ينقض عرى اإلسالم

، وقوله: )ما  (5) وروى عنه أيضا قوله: )أبو حنيفة ضيع األصول وأقبل عىل القياس(

وما أحب أنه وقع يف نفيس أين خري من أحد ولد يف اإلسالم مولد أرش من أيب حنيفة وأيب مسلم  

ألوسعهم خطأ، ثم    ، وقوله: )لو كان هذا اخلطأ يف أمة حممد  (6)منهام وأن يل الدنيا وما فيها(

 ( 7) قال: ما ولد يف اإلسالم مولد أشأم عليهم من أيب حنيفة(
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فرآه    وروى عن سالم بن أيب مطيع قوله: )كنت مع أيوب السختياين يف املسجد احلرام 

يعدنا  أيوب قال ألصحابه: قوموا ال يعدنا بجربه، قوموا ال  أبو حنيفة فأقبل نحوه، فلام رآه 

 ( 1)بجربه(

 ( 2) وروى عن أيوب قوله: )لقد ترك أبو حنيفة هذا الدين وهو أرق من ثوب سابري(

وروى عن ابن عون قوله: )ما ولد يف اإلسالم مولود أشأم عىل أهل اإلسالم من أيب  

 (3)ة(حنيف

وروى عن معرف قال: دخل أبو حنيفة عىل األعمش يعوده فقال: يا أبا حممد لوال أن  

يثقل، عليك جميئي لعدتك يف كل يوم، فقال األعمش: من هذا؟ قالوا: أبو حنيفة، فقال: )يا  

 ( 4)ابن النعامن أنت واهلل ثقيل يف منزلك فكيف إذا جئتني(

ابن حيطب بسيفه أقطع لعرى اإلسالم من هذا  وروى عن سفيان بن سعيد قوله: )ما  

 ( 5) برأيه يعني أبا حنيفة(

وروى عن مالك أنه ذكر أبا حنيفة فذكره بكالم سوء وقال: )كاد الدين، وقال: من كاد  

ينبغي  (6)الدين فليس من الدين( ، وقوله: )أيذكر أبو حنيفة ببلدكم؟( قلت: نعم، قال: )ما 

السنن(، وقوله:  (7)لبلدكم أن يسكن( أبو حنيفة ينقض  العضال..  الداء  ، (8) )أبو حنيفة من 
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 (1)وقوله: )ما ولد يف اإلسالم مولود أرض عىل أهل اإلسالم من أيب حنيفة(

: )ألن يكون يف كل ربع من أرباع الكوفة مخار يبيع  وروى عن رشيك بن عبد اهلل قوله

وقوله: )أصحاب أيب حنيفة أشد   ،(2)اخلمر خري من أن يكون فيه من يقول بقول أيب حنيفة(

 ( 3)عىل املسلمني من عدهتم من لصوص تاجر قمي(

وروى عن أسود بن سامل قوله: )إذا جاء األثر ألقينا رأي أيب حنيفة وأصحابه يف احلش(،  

 (4) ثم قال يل أسود: )عليك باألثر فالزمه أدركت أهل العلم يكرهون رأي أيب حنيفة ويعيبونه(

اخلطاب،    وروى عن حممد بن بن  )أخطأ عمر  يقول:  حنيفة،  أبا  قوله: سمعت  جابر 

 ( 5) فأخذت كفا من حىص فرضبت به وجهه(

املدرسة   من  وهو  املسلمني،  أعالم  من  واحد  علم  من  موقف  عن  نموذج  جمرد  هذا 

السنية، ومع ذلك قيلت فيه كل تلك األقوال، فكيف بغريه، ممن تشم فيه روائح الوالء ألهل  

 . و يشم فيهم بعض االهتامم الفلسفي والعقيل بيت النبوة، أ

 املتوكل.. واملال العام: ـ   5

امللك   أصحاب  من  وغريهم  والعباسيني  األمويني  اخللفاء  أن  من  سابقا  ذكرنا  مثلام 

العضوض، كانوا يعتربون املال العام ملكا خاصا هبم، فقد راح املتوكل مثل غريه يتالعب به،  

 من شاء، ويستعمله وسيلة لتوطيد ملكه، وخنق كل من يعارضه. ويوزعه ملن شاء، وحيرم منه  

ولألسف، فإن العلامء الذين يذكرون سريته يف هذا اجلانب ال يوردوهنا يف سيئاته، وإنام 

يوردوهنا يف حسناته، واعتربها من الكرماء أصحاب اجلود، ولست أدري عىل أي دليل رشعي  
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 اعتمدوا عىل ذلك. 

هـ( تلميذ ابن تيمية، والذي  748س الدين الذهبي )املتوىف:  ومن األمثلة عىل ذلك شم

ألتفه   التهم  بأقذر  يرميهم  املخالفني  مع  جدا  متشددا  وكان  للسنة،  نارصا  املتوكل  اعترب 

 األسباب، ومع ذلك مل يلتفت لكل ذلك اإلرساف الذي كان عليه هذا النارص للسنة. 

ذلك،   مظاهر  بعض  النبالء[  أعالم  ]سري  يف  روى  بن  فقد  عيل  الشاعر  عن  ما  ومنها 

اجلهم، وأنه دخل عىل املتوكل، وبيده درتان من املال يقلبهام، فأنشده قصيدة له، فأعطاه واحدة 

منها، فقلبها، فلام رآه يفعل ذلك، ظن أنه يستنقصها، فقال له: تستنقص هبا.. هي واهلل خري من  

 بيات آخذ هبا األخرى، ثم أنشأ يقول:  مائة ألف، فقال عيل بن اجلهم: ال واهلل، لكني فكرت يف أ

 برس من رأى إمام عدل.. تغرف من بحره البحار 

 يرجى وخيشى لكل خطب.. كأنه جنة ونار 

 امللك فيه ويف بنيه.. ما اختلف الليل والنهار

 مل تأت منه اليمني شيئا.. إال أتت مثلها اليسار 

 .(1)بارك اهلل لك فيها فلام سمع ذلك املتوكل أعطاه الثانية، وقال: خذها، ال 

والعجب أن الذين يروون هذه احلادثة ال يتهمون املتوكل وال الشاعر بالرشك، مع أهنم  

 ضللوا الناس مجيعا، وحكموا عليهم بذلك، وألتفه األسباب.  

بامئة   فوصله  بقصيدة،  املتوكل  مدح  أنه  اجلنوب  أيب  بن  مروان  عن  روى  ذلك  ومثل 

بالغ ليست هينة، ذلك أن املائة ألف درهم  ، وقد ذكرنا سابقا أن هذه امل(2) وعرشين ألفا، وثياب

غرام من    4.25عرشة آالف دينار من الذهب، وكل دينار يساوي تقريبا  من الفضة تساوي  

 كيلو غرام ذهب.  42الذهب، أي أنه أعطاه مقابل القصيدة أكثر من   
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وهكذا ذكر الذهبي يف ]سري أعالم النبالء[ من غري تعقيب وال عتاب وال لوم كعادته،  

عض ذلك الكرم الذي كان يغدق به املتوكل عىل كل من تقرب منه، فقال: )وقد أنفق املتوكل،  ب

فيام قيل عىل اجلوسق، واجلعفري واهلاروين أكثر من مائتي ألف ألف درهم. ويقال: إنه كان له  

أربعة آالف ألف دينار، وسبعة آالف   املال  أربعة آالف رسية وطئ اجلميع، وقتل، ويف بيت 

هم، وال يعلم أحد من رؤوس اجلد، واهلزل إال وقد حظي بدولته، واستغنى، وقد أجاز  ألف در

حممد  بن  يزيد  يقول  وفيه  دينار،  آالف  أربعة  أبيات  أربعة  عىل  اخلليع  الضحاك  بن  احلسني 

 املهلبي: 

 جاءت منيته والعني هاجعة.. هال أتته املنايا والقنا قصد

  (1) ثله روح وال جسد(خليفة مل ينل من ماله أحد.. ومل يصغ م

أما ما كان ينفقه من مال يف شؤونه اخلاصة، وما يرتبط بجواريه وقصوره، فال يمكن  

عده، وقد ذكر الطربي وغريه من املؤرخني  ما يسمى باجلوسق، واجلعفري واهلاروين، وهو  

 ه إال سنتان.سنة، ومل يبق له حينها من عمر  40بناء كلف ماال كثريا، وقد بناه حني بلغ من العمر  

هـ: )ففيها أمر املتوكل ببناء املاحوزة، وسامها اجلعفري،    245يقول الطربي يف أحداث  

وأمر   املاحوزة،  أمر  ليتم  املحمدية  إىل  وحتول  بنائها،  يف  وجد  فيها،  وأصحابه  القواد  وأقطع 

أكثر من بنقض القرص املختار والبديع، ومحل ساجهام إىل اجلعفري، وأنفق عليها ـ فيام قيل ـ  

ألف   ألفي  هلم  فوهب  املالهي  أصحاب  وحرض  فقرؤوا،  القراء  فيها  دينار، ومجع  ألف  ألفي 

درهم، وكان يسميها هو وأصحابه اخلاصة املتوكلية، وبنى فيها قرصا سامه لؤلؤة، مل ير مثله يف  

علوه، وأمر بحفر هنر يأخذ رأسه مخسة فراسخ فوق املاحوزة من موضع يقال له كرمى يكون  

با ملا حوهلا من فوهه النهر إليها، وأمر بأخذ جبلتا واخلصاصة العليا والسفىل وكرمى، ومحل  رش

أهلها عىل بيع منازهلم وأرضهم، فأجربوا عىل ذلك حتى تكون األرض واملنازل يف تلك القرى 
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كلها له، وخيرجهم عنها، وقدر للنهر من النفقة مائتي ألف دينار، وصري النفقة عليه إىل دليل  

بن يعقوب النرصاين كاتب بغا يف ذي احلجة من سنة مخس وأربعني ومائتني، وألقى يف حفر  

النهر اثني عرش ألف رجل يعملون فيه، فلم يزل دليل يعتمل فيه، وحيمل املال بعد املال ويقسم  

أمر   يتم  ومل  اجلعفرية، ونقضت  وأخربت  النهر،  فبطل  املتوكل،  قتل  حتى  الكتاب،  يف  عامته 

  (1) غضب بغا، وأمر بسحبها، وكان آخر العهد هبا(النهر، ف

املؤرخني كاف وحده يف رميه   الذي ذكره الطربي والذهبي وغريمها من  النص  وهذا 

العام، وإجبار الناس عىل اخلروج  ابتداء من اللصوصية واختالس املال  بكل أصناف التهم، 

ذ  باللهو والفجور.. وغري  األماكن اخلاصة  بيوهتم، وتوفري  لفظة يف ذلك  من  لك كثري، فكل 

 النص التارخيي تذكر جريمة من اجلرائم. 

قرأ    هل  أدري  ولست  البدعة،  وقامع  السنة،  نارص  أنه  يذكرون  كله  ذلك  مع  ولكن 

هؤالء ما ذكره القرآن الكريم عن قارون الذي مل تبلغ جرائمه معشار جرائم املتوكل، ذلك أن  

وال خليفة، ومل يكن حتت يده إال ماله الذي قارون كان صاحب ملك خاص، ومل يكن ملكا،  

زعم أنه أخذه بعلمه، ومع ذلك ذمه القرآن الكريم لرتفه وزهوه وكربيائه.. أما املتوكل فقد  

يذمون  يظلون  ذلك  مع  ولكنهم  به..  والتالعب  األمة،  مال  اغتصاب  كله  ذلك  إىل  أضاف 

 هذه املتناقضات.  قارون، ويرتضون عىل املتوكل.. ولست أدري املنطق الذي جيمع

 ـ املتوكل.. والرصاع مع القيم:   6

مل يكتف املتوكل العبايس بكل تلك اجلرائم التي قام هبا يف حق األمة اإلسالمية، وإنام  

إليها ذلك االنحراف السلوكي اخلطري، الذي أعطى أسوأ األمثلة عن احلاكم املسلم   أضاف 

 الذي جيمع بني االستبداد والفجور بكل معانيهام. 

واملشكلة األكرب من هذه اعتباره نارصا للسنة؛ ولست أدري هل يمكن أن ينرص السنة  
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رجل شهد له اجلميع بالفسق والفجور، ابتداء من أولئك الذين يلقبونه هبذا اللقب، وانتهاء  

 بابنه الذي قتله بسبب بعض ممارساته يف الفسق والفجور؟ 

ري من املغفلني إىل رمز من رموز السنة،  واملشكلة األكرب من كل ذلك هي حتوله عند الكث

وإشادهتم به عىل املنابر، ويف كل حمل، واهتامهم ملن ينتقده بكل أنواع التهم.. فإذا ما رجع العامة  

يتنزه عنها  التي  الصفات  املدائح، وجدوها بتلك  التي كيلت هلا كل تلك  الشخصية  إىل هذه 

 أبسط الناس. 

ون عنه أنقل هذه الكلمة من الشيخ حسن بن فرحان  وقبل أن أنقل بعض ما ذكره املؤرخ

ذكره   ملا  لربطه  عنه،  نقلها  تعمدت  لكني  التارخيية،  املصادر  كل  يف  موجودة  وهي  املالكي، 

املؤرخون بام نراه يف العرص احلديث، فقد قال: )كان املتوكل من صباه جيالس املخنثني، ويلبس  

الواثق ساخطًا لبسهم، ويقص شعره ُقصة أظنها تشبه ُقصة مايك ل جاكسون، وكان اخلليفة 

  (1)  عليه هلذا؛ وأخباره مع املخنثني كثرية؛ يف صباه وكهولته(

أتاين   أنه قال:  الواثق  امللك وزير  تاريخ الطربي عن حممد بن عبد  ثم ساق ما ورد يف 

املخنثني له  جعفر بن املعتصم )هو املتوكل( يسألني أن أسال أمري املؤمنني الرضا عنه يف زي  

شعر قفا، فكتب إليه الواثق: ابعث إليه فأحرضه، ومر من جيز شعر قفاه، ثم مر من يأخذ من 

شعره ويرضب به وجهه، وارصفه إىل منزله؛ فذكر عن املتوكل أنه قال: ملا أتاين رسوله، لبست  

يا غالم، ادع يل الرضا عنى، فقال:  أتاه  حجاما،    سوادا يل جديدا، وأتيته رجاء أن يكون قد 

يأته بمنديل، فأخذ شعره   السواد اجلديد ومل  به، فقال: خذ شعره وامجعه، فأخذه عىل  فدعي 

وشعر قفاه ورضب به وجهه، قال املتوكل: فام دخلني من اجلزع عىل يشء مثل ما دخلني حني  

 
(  انظر مقاال بعنوان: لسان حال السلطة : اعطوهم من هذا الدين حتى يشبعوا وينسوكم: املتوكل نارص السنة، حسن بن  1) 
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 ( 1) أخذين عىل السواد اجلديد، وقد جئته فيه طامعا يف الرضا، فاخذ شعرى عليه(

عىل احلادثة بقوله: )فالرجل ما زال يتأسف عىل تأديب الواثق له، غري نادم  عىل  ثم علق  

ختنثه؛ ويف خالفته ما هي أخباره تلك؟ هل تاب أو ارعوى أو ندم؟ لألسف؛ بقي عىل منادمة  

  (2)املخنثني حتى قتل وهو سكران مع عبادة املخنث؛ وهو مشهور(

و عنه،  صحيح  لألسف  وغريه  الطربي  رواه  التارخيية،  وما  املصادر  كل  يف  وارد  هو 

والذهبي وغريه يقرون بذلك، ولكنهم يدافعون عنه بسبب ما يتصورونه من سالمة عقيدته،  

فال هيم عندهم أن يكون هذا النارص للعقيدة شاذا أو منحرفا أو فاسقا، ما دام يذكر أن اهلل يف  

 السامء، وأن له ساقا ويدا وأنامل وأصابع وقدما. 

ن السيوطي الذي عرف املتوكل بكونه )أظهر امليل إىل السنة، ونرص أهلها،  ولألسف فإ

، وأشاد به كثريا هو نفسه الذي نقل عن املؤرخني  (3)ورفع املحنة، وكتب بذلك إىل اآلفاق(

  (4)قوهلم عنه: )وكان منهمًكا يف اللذات والرشاب، وكان له أربعة آالف، ووطئ اجلميع(

ر الرشاب، وتسميه باخلمر، وتربطه بالسكر إال أهنم يتعللون  ومع أن كل الروايات تذك

النبيذ، وليس اخلمر، أما آالف اجلواري،   لذلك بام ذكره ابن خلدون من أهنم كانوا يرشبون 

فيعتربوهنم ملك يمني.. وهكذا جيوزون كل ألوان الفجور، وحيتالون هلا بالتالعب بالرشيعة  

 وما. من أجل أن يبقى هلم رمزهم سليام معص

ولست أدري بامذا يربرون ميله إىل املخنثني املجاهرين بفسقهم، وهو ما نصت عليه كل  

كتب التاريخ، ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره التنوخي يف ]نشوار املحارضة وأخبار املذاكرة[،  
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  (1) فقد قال: )وكان عبادة املخنث ينادم املتوكل، وكان عبادة جماهرا بالعهر(

شيوع اإلرجاء يف ذلك العرص، ويف كل العصور التي انترش فيها املذهب  ومما يدل عىل  

السلفي، الذي ال هيتم إال باخلالفات العقدية، ما رواه أبو أبو العيناء عنه قال: )أقبل جحظة  

،  (2)ذات يوم يعظ عبادة املخنث، فقال له عبادة: خمنث مسلم مقر، خري من زنديق فاجر مرص(

 ون مسلام سنيا، وال هيم بعد ذلك سلوكك وأخالقك. فالعربة عندهم بأن تك

االهتامم   العضوض  امللك  أتباع  سائر  مثل  مثله  كذلك،  املتوكل  عادة  من  وكان 

باملضحكني واملهرجني، ويف جمالسه اخلاصة، املرتبطة باحلكم، وقد ذكروا أنه كان له مضحكان،  

 .(3)يقال ألحدمها شعرة، ولآلخر بعرة

وه، فقد نصت عليها كتب التاريخ واألدب، التي ألفها من يعظمونه  أما جمالس رشابه وهل

عن   احلموي  ياقوت  ذكره  ما  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  للسنة،  نارص  أنه  ويؤمنون  وحيرتمونه، 

بعضهم قال: )كنت أرى عيل بن حييى بن عيل املنجم فأرى صورته وصغر خلقته ودقة وجهه  

كل فأعجب من ذلك وأقول، بأّي سبب يستظرفه وصغر عينيه وأسمع بمحله من الواثق واملتو

اخلليفة؟ وبامذا حظي عنده، والقرد أملح منه قباحة؟! فلام جالست املتوكل رأيت عيل بن حييى  

بالرشب، وهو خممور يفور  قد دخل عىل املتوكل يف غداة من الغدوات التي قد سهر يف ليلتها  

ني يديه، وقال: يا موالي أما ترى إقبال  ، فوقف بحرارة، مستثقل لكّل أمر خيّف دون ما يثقل

البستان ورونقه، وهو يوم تعّظمه   الغيم عىل شمسه وخرضة هذا  اليوم وحسنه وإطباق  هذا 

الفرس وترشب فيه ألنه هرمز روز، وتعّظمه غلامنك وأكرتك مثيل من الدهاقني، ووافق ذلك  

، فهّش اليه وقال: ويلك يا  يا سيدي أن القمر مع الزهرة، فهو يوم رشب ورسور وختّل بالفرح
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عيّل ما أقدر أن أفتح عينّي مخارا، فقال: إن دعا سيدي بالسواك فاستعمله وغسل بامء الورد  

وجهه ورشب رشبة من رّب احلرصم أو من مبنّة مطيبة مرّبدا ذلك بالثلج انحّل كّل ما جيد،  

حترض عجالنيتان بني يديك   فأمر باحضار كل ما أشار به، فقال عيّل: يا سيدي وإىل أن تفعل ذاك

مما يالئم اخلامر ويفتق الشهوة ويعني عىل ختفيفه فقال: أحرضوا علّيا كل ما يريد، فأحرضت  

العجالنيتان بني يديه وفراريج كسكر قد صففت عىل أطباق اخلالف وطبخ محاضية وحرصمية  

يا عيّل أذقني فجعل  ومطجنة هلا مريقة، فلام فاحت روائح القدور هّش هلا املتوكل، فقال له:  

يذيقه من كّل قدر بحرف يرّشبه فيها، فهّش إىل الطعام وأمر باحضاره، فالتفت عيّل اىل صاحب  

الرشاب فقال هلم: ينبغي أن خيتار ألمري املؤمنني رشاب رحياين ويزاد يف مزاجه إىل أن يدخل يف  

نا هنضنا فغسلنا أيدينا وعدنا إىل  الرشب فيهنئه اهلل إياه إن شاء اهلل، قال: فلام أكل املتوكل وأكل 

جمالسنا وغنى املغنون فجعل عيّل يقول: هذا الصوت لفالن والشعر لفالن، وجعل يغني معهم  

وبعدهم غناء حسنا إىل أن قرب الزوال، فقال املتوكل: أين نحن من وقت الصالة؟ فأخرج 

الطالع وعن الوقت،  عيّل اصطرالبا من فضة يف خّفه فقاس الشمس وأخرب عن االرتفاع وعن 

فلم يزل يعظم يف عيني حتى صار كاجلبل، وصار مقابح وجهه حماسن، فقلت: ألمر ما قّدمت،  

جليس، وحذق طباخ، وترصف مغن، وفكر منجم،  فيك ألفا خصلة: طيب مضحك، وأدب  

  (1)(وفطنة شاعر، ما تركت شيئا مما حيتاج إليه امللوك إال ملكته 

السه، مجع فيه بني اللهو والتالعب بامل األمة، فقد قال  وحكى ياقوت جملسا آخر من جم

نقال عن بعض املؤرخني: )حدثني رذاذ غالم املتوكل قال: شهدت عيّل بن حييى املنجم وقد  

أمره املتوكل أن يغنيه، وكنت جالسا اىل جانبه، فقال يل: قد وقعت وإن متنّعت جّد يب حتى أغني  

 أمره ورسعة الطاعة له أصوب، ارضب عيّل، فرضبت عليه  ثم ال يكون له موقع، واملبادرة إىل

 وغنى: 
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 زار من سلمى خيال موهنا.. حبذا ذاك اخليال الطارق 

 جاد يف النوم بام ضنّت به.. ربام يغنى بذاك العاشق

فقال: زه أجدت واهلل يا عيّل، فقال له عيّل: قد فّرحتك يا سيدي ففرحني، فدعاه وحّياه  

يديه يف صينية ذهب عليها مكبة منها وأمر له بألف دينار وختوت ثياب،  بمشمة عنرب كانت بني  

فقال يل: يا أبا رشيك أناصفك؟ فقلت: ال واهلل ال قبلت من ذلك ال الكّل وال النصف فبارك 

  (1)اهلل لك فيه(

وهكذا روي ابن خلكان عند حديثه عن املحنة التي مر هبا اإلمام اهلادي يف عهده، والتي  

فيها أنه استقدمه إليه بعد الوشاية به، وقد كان املتوكل حينها يف حال سكر شديد، قال:  ذكر  

)كان قد سعي به إيل املتوكل وقيل إن يف منزله سالحًا وكتابًا وغريها من شيعته، وأومهوه أنه  

ه يطلب األمر لنفسه، فوجه إليه بعدة من األتراك لياًل فهجموا عليه يف منزله عىل غفلة، فوجدو

وحده يف بيت مغلق وعليه مدرعة من شعر، وعىل رأسه ملحفة من صوف وهو مستقبل القبلة  

يرتنم بآيات من القرآن يف الوعد والوعيد، ليس بينه وبني األرض بساط إال الرمل واحلىص،  

فأخد عىل الصورة التي وجد عليها ومحل إىل املتوكل يف جوف الليل، فمثل بني يديه واملتوكل  

لرشاب ويف يده كأس، فلام رآه أعظمه وأجلسه إىل جنبه، ومل يكن يف منزله يشء مما  يستعمل ا

قيل عنه وال حالة يتعلق عليه هبا، فناوله املتوكل الكأس الذي كان بيده، فقال: يا أمري املؤمنني،  

ما خامر حلمي ودمي قط فأعفني منه، فأعفاه وقال: أنشدين شعرًا أستحسنه، فقال: إين لقليل  

 واية للشعر، قال: البد أن تنشدين فأنشده: الر

 باتوا عىل قلل األجبال حترسهم.. غلب الرجال فام أغنتهم القلل

 واستنزلوا بعد عٍز من معاقلهم.. فأودعوا حفرًا يا بئس ما نزلوا

 ناداهم صارٌخ من بعد قربوا.. أين األرسة والتيجان واحللل 

 
 (. 2017/ 5(  املرجع السابق، )1) 
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 ب األستار والكللأين الوجوه التي كانت منعمًة.. من دوهنا ترض

 فأفصح القرب عنهم حني ساءهلم.. تلك الوجوه عليها الدود يقتتل 

قد طال ما أكلوا دهرًا وما رشبوا.. فأصبح بعد طول األكل قد أكلوا قال: فأشفق من  

حرض عىل عيل وظن أن بادرة تبدر إليه، فبكى املتوكل بكاء كثريًا حتى بلت دموعه حليته وبكى  

   (1) برفع الرشاب(من حرضه، ثم أمر 

ولألسف، فإن املدافعني عن املتوكل وغريه من أصحاب امللك العضوض ال ينظرون  

إىل جرائمه، ويكتفون ببكائه، وهو بكاء ال يسمن وال يغني من جوع، ذلك أنه كان يفعل بعده 

 كل ما يفعله قبله، وما فائدة البكاء حينئذ. 

الذي بكى فيه صادقا يف بكائه، لكن ما فائدة ونحن ال ننكر أن يكون يف ذلك احلني  

البكاء من  شخص استولت عليه نفسه وأهواؤه وشهواته، وصار أسريا هلا، إىل أن قتل كام يذكر  

 املؤرخون وهو عىل تلك احلال.

ولألسف فإن أصحاب النظرات القارصة يكتفون من أي شخص بمشهد من مشاهد  

 واقف ال تتخذ إال بعد الدراسة الشاملة. الصدق، وال ينظرون ملا بعده، مع أن امل 

وقد أشار القرآن الكريم إىل ذلك عند بيانه ملوقف الوليد بن املغرية من القرآن الكريم،  

فلو أنا اكتفينا بذلك التأثر الذي بلغ به يف حلظة من اللحظات أوجه، العتقدنا بإيامنه، وتقواه،  

قف املرتبط بتأثره كان حمدودا جدا، ومل يكن وضممناه إىل مجلة الصحابة العدول.. ولكن املو

 له أي أثر عميل. 

َذْريِن َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا    }فقد قال تعاىل معلام لنا كيف ننظر نظرة كلية ال جزئية قارصة:  

ْدُت َلُه مَتِْهيًدا )13( َوَبننَِي ُشُهوًدا ) 12( َوَجَعْلُت َلُه َمااًل مَمُْدوًدا )11)  َيْطَمُع َأْن ( ُثمر 14( َوَمهر

ُه َكاَن آِلَياتِنَا َعنِيًدا )15َأِزيَد )  َر ) 17( َسُأْرِهُقُه َصُعوًدا ) 16( َكالر إِنر َر َوَقدر ُه َفكر َفُقتَِل  }(  18( إِنر

 
 (273/ 3(  وفيات األعيان )1) 
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َر )  َر )19َكْيَف َقدر  َواْسَتْكرَبَ  ( ُثمر َأْدَبرَ 22( ُثمر َعبََس َوَبرَسَ )21( ُثمر َنَظَر ) 20( ُثمر ُقتَِل َكْيَف َقدر

 [ 25  -  11]املدثر:   {( إِْن َهَذا إِالر َقْوُل اْلَبرَشِ  24( َفَقاَل إِْن َهَذا إِالر ِسْحٌر ُيْؤَثُر ) 23)
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 هل كان دخول املسلمني إىل األندلس فتحا؟ 

اعذروين عىل هذا السؤال؛ فهو إن مل يكن وجيها بالنسبة لكم، فهو وجيه بالنسبة يل،  

أحب أن أسمي األشياء بغري أسامئها، وال أحب أن ألقى اهلل وأنا أكذب عليه، وال أحب  ألين ال  

أن أجلس بني الناس مسلمني وغري مسلمني، وأحدثهم عن أجماد األندلس، ويف نفس الوقت  

أشعر بأين أمارس كل أنواع التضليل واخلداع، وال أحب أن أردد تلك املقولة التي وصلتني كام 

كم، والتي خياطب فيها ذلك القائدـ  الذي يسمونه فاحتاـ  املحيط األطليس قائال  وصلت إىل آذان

 له: لو أعلم أن هناك أرضا خلفك لرست إليها بجيويش حتى أفتحها. 

إفريقيا..   يعلم بوجود  أمريكا.. ولكنه كان  يعلم بوجود  وطبعا مل يكن يف ذلك احلني 

أحد يف مستنقعاهتا، ذلك أنه مل يكن فيها وأهنا أرض يمكن أيضا أن تفتح، من دون أن يغرق  

يفتحوها  أن  قادرين عىل  املسلمون يف ذلك احلني  أرضا مستوية، وسكانا بسطاء.. وكان  إال 

مجيعا، وعىل بكرة أبيها من غري جيوش جرارة، وال عدد وال عدة.. بل كان يمكنهم أن حيولوها 

ك األموال التي رصفوها عىل  قصور امللوك قارة إسالمية من شامهلا إىل جنوهبا، لو أهنم مجعوا تل

السالح،   ال  احلجة  حيملون  الذين  التقاة  الصاحلني  من  جيوش  مع  هبا  وأرسلوا  واألمراء، 

 والسالم ال العنف. 

يفتحوا أوروبا مجيعا، ال األندلس فقط.. كان يف إمكاهنم أن   وهكذا كان يمكنهم أن 

األث  فيها من  يرتكوا  اهلند يفتحوها من غري سيوف، وأن  البسطاء يف  التجار  تركه أولئك  ما  ر 

يسمعوا  أن  غري  من  منها  املاليني  مئات  دخل  والتي  والصني..  وماليزيا  وأندونيسيا  والسند 

 صليل السيوف، وال سنابك اخليل. 

لكن األندلس التي بقي فيها املسلمون ما يقارب ثامنية قرون.. وخرجوا منها بعد ذلك،  

يفعلوا فيها شيئا.. سوى أن تركوا سمعة سيئة، وشوهوا اإلسالم،    وهم جيرون أذيال اخليبة مل
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وبقيت أوروبا إىل اليوم تلعن ذلك اليوم الذي رأت فيه أولئك املسلمني الذين كانوا حجابا 

 بينها وبني احلق. 

لذلك كنت أدعو كل حني إخواين من املسلمني إىل االعتذار إىل األوروبيني عىل تدنيس  

وق ألرضهم،  بغضب  جيوشنا  جييبونني  كانوا  واملخدوعني،  هبم  املغّرر  لكن  لشعبهم..  تلنا 

أوروبا  تربية  يف  دورنا  نسيت  وهل  األندلس؟..  يف  اإلسالم  حضارة  نسيت  هل  قائلني: 

 وتطويرها من خالل فتحنا لألندلس؟

وأنا أعجب من هذه اإلجابة، ألهنا تؤكد يل أن ما حصل يف األندلس مل يكن فتحا، وإنام  

نوع فعندما كان  الكلامت؛  نفس  يردد  نفسه  املستعمر  أن  ذلك  االستعامر،  أنواع  من  بغيضا  ا 

يطالب اجلزائريون املستعمر الفرنيس باالعتذار والتعويض يذكر هلم أهنم كانوا متخلفني، وأنه  

 كان السبب يف تطويرهم، بدليل ما تركه من عمران. 

وج الزهراء،  قرص  أنسيتم  لألندلسيني:  نقول  نحن  املزين  وكذلك  املرمر  من  درانه 

بالذهب.. ذلك الذي وضعت يف جوانبه التامثيل والصور البديعة، والذي يوجد يف كل جانب  

 من جوانبه األبواب املصنوعة من العاج واألبنوس املرصع بالذهب واجلوهر؟

ونذكر هلم قرص احلمراء بغرناطة، والذي بناه امللك أبو عبد اهلل حممد األول، املعروف  

ابن األمحر يف آخر معاقل املسلمني باألندلس، مملكة غرناطة، خالل النصف األخري من   باسم

القرن العارش امليالدي، والذي يعد ـ كام تذكرنا كتبنا ـ معلمة فنية شاهدة عىل عظمة فن العامرة 

ب باسم ]عليل النفوس[   اإلسالمي، حتى أنه ُلقِّ

التي غلفت    وننسى أن نذكر هلم ماذا كان يمأل تلك القصور  من كل أنواع املوبقات، 

بغالف اإلسالم، والفتح اإلسالمي.. وننسى أن نذكر هلم اجلامجم التي سقطت وهي حتمي  

 تلك القصور املمتلئة بكل أنواع االستبداد. 

من   لتخليصهم  هناك  إىل  ذهبوا  أم  القصور؟..  ليبنوا  لألندلس  املسلمون  ذهب  فهل 
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ا قد فعلوا ذلك، فلم استبدلوا مستبدين حيملون الصليب،  املستبدين كام تذكرون؟.. فإن كانو

بمستبدين حيملون املصاحف، وأهيم أشد شناعة ذلك الذي يستبد بني قومه وعىل قومه، أم  

ليحررهم؛ فمأل أرضهم فجورا ودماء، وقتل كل أخرض ويابس،   أنه جاء  يزعم  الذي  ذلك 

 وأوهلم إخوانه الذين اختلف معهم يف تقسيم الكعكة. 

لذلك أنا أبكي كل حني عىل األندلس.. ال عىل ضياعها، فذلك يشء معلوم وثابت يف  

العداوة  زرعوا  أن  سوى  يفعلوا  مل  ألهنم  إليها..  املسلمني  دخول  عىل  وإنام  تعاىل،  اهلل  سنن 

واألحقاد يف نفوس األوربيني عىل اإلسالم، بعد أن احتلوا أرضهم، ومل يعملوا عىل احتالل  

 . عقوهلم وقلوهبم 

لذلك مل يكن احتالل الصليبيني لبالد املسلمني يف العصور الوسطى، وال استعامرهم يف  

يف   أسالفهم  فعلها  التي  الكربى  اجلريمة  تلك  عىل  العقوبة  من  نوعا  إال  احلديث  العرص 

األندلس، وكان يف إمكاهنم بدهلا أن حيولوا من األندلسيني واألووربيني أناسا مثل املاليزيني  

سيني وغريهم من الذين فتحوا قلوهبم وعقوهلم من غري أن يرسلوا أي جيشهم إىل  واألندوني

 أرضهم. 

طبعا هذا كالم لن يقبله أحد.. وحتى أنا لو عرض عيل لن أقبله، فال يمكن لشخص أن  

يتحدث يف التاريخ دون أن يستعمل املنهج التارخيي، ويعتمد املصادر التارخيية، ولذلك سأذكر  

حقيقة ما حصل يف األندلس، وما هي األدوار التي مارسها املسلمون هناك،  هنا نامذج تثبت  

وهل كانت أدوار الفاحتني، فنسمي حينها ما حصل لألندلس فتحا، أم كانت غري ذلك؛ فال 

 نسميها بام ال تستحقه. 

 : والسلب والنهب ..  ـ الفاحتون   1

لمني إىل األندلس  من أول املغالطات التي نواجهها عندما نستفهم عن رس ذهاب املس

بجيوشهم اجلرارة، ال بعلامئهم وصاحليهم، قول املربرين لذلك الدخول يف املستنقع األندليس 
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 الذي دام ثامنية قرون كاملة: إن الغرض من ذلك هو حتريرهم، وبناء عىل طلبهم. 

وال بأس؛ فنحن يمكن أن نصدق هذا بسهولة، فالدول قد حيتاج بعضها إىل بعض، بل  

تعاىل أمرنا أن نتدخل إلنقاذ املستضعفني إذا ما طلبوا منا ذلك، أو كان لنا القدرة عىل إن اهلل  

َوَما َلُكْم اَل ُتَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللرِ َواملُْْسَتْضَعِفنَي ِمَن }نجدهتم حتى لو مل يطلبوا؛ فقد قال تعاىل:  

ِذيَن َيُقولُ   َواْلِوْلَداِن الر
ِ
َجاِل َوالنَِّساء امِلِ َأْهُلَها َواْجَعْل َلنَا ِمْن الرِّ نَا َأْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظر وَن َربر

 [ 75]النساء:   {َلُدْنَك َولِيًّا َواْجَعْل َلنَا ِمْن َلُدْنَك َنِصرًيا

لكّن حترير املستضعفني يشء، واالستيالء عىل أرضهم واغتصاهبا يشء آخر.. وهذا من  

يكتفي  املعلوم   أال  اللص،  تدعوه إلنقاذك من  الذي  للرشطي  يمكن  والبداهة، فهل  بالفطرة 

بطرد اللص، وإنام يطردك أنت أيضا، ثم يستويل عىل ممتلكاتك، وقد يعرضك أنت أيضا للبيع  

 إن كان هناك سوق نخاسة؟

بجيوشها   دخلت  أهنا  زعمت  التي  أمريكا  من  احلايل  العرص  يف  نقبل  أن  يمكن  وهل 

عراق من االستبداد، أو أفغانستان من املتطرفني، أن متكث فيها بعد ذلك، أم أننا نعترب  لتحرر ال

 ذلك عدوانا مشينا جيوز رده، بل جيب رده؟ 

وهذا ما حصل بالضبط يف األندلس، فنحن قد نقّر أن دخول املسلمني إليها كان بدوافع 

املسلمني وأن  مضطهدة،  حمتلة  حينها  كانت  األندلس  وأن  املبتدئني  إنسانية،  هم  يكونوا  مل   

 .(1) لالحتالل، وإنام كان دورهم قارصا عىل إخراج الظامل املحتل

ولكن كان يمكن للمسلمني بعد االنتهاء من دورهم اإلنساين أن يرتكوا البالد ألهلها،  

بل   األندلسيون ذلك،  يرفض  لن  يبقوا ضيوفا عندهم.. وطبعا  أن  يستأذنوا يف  أن  ويمكنهم 

 
[ معربا عن موقف اإلسالم من هذه الناحية: 83و زهرة يف كتابه ]العالقات الدولية يف اإلسالم، ص(  كام قال الشيخ حممد أب 1) 

)اإلسالم ينظر إىل الرعايا الذين حُيَكمون بالظلم وُيقيدون يف حرياهتم نظرة رحيمة عاطفة ، ينرصهم إذا استنرصوه ، ويرفع عنهم  

 نري الطغيان إن هم استعانوا به( 
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بل سيطالبون الفاحتني حينها بأن يمكثوا معهم، ليحموهم، وليتعلموا منهم تلك سريحبون به،  

يمكن  كان  وحينها  نجدهتم..  سبيل  يف  بنفوسهم  يضحون  جعلتهم  التي  الرفيعة  األخالق 

بسهول كبرية أن يدخل األندلسيون يف دين اهلل أفواجا، بعد أن يروا ورع الفاحتني وزهدهم  

 وأخالقهم العالية..  

ي من  وكان  إنقاذهم  يف  نجدهتم  لطلب  األوروبية  املاملك  مجيع  هتّب  أن  كذلك  مكن 

أن  يمكن  وحينها  األندلس..  املسلمون يف  فعله  ما  يرون  عندما  الذين حيكموهنم،  املستبدين 

 يتحقق الفتح اإلسالمي احلقيقي ليس لألندلس فقط، وإنام ألوروبا مجيعا. 

أن حيصل لو أن قادة الفاحتني اتبعوا    لكن كل ذلك لألسف مل حيصل، مع أنه كان يمكن

 الرؤية القرآنية،  ومل يتبعوا رؤية اإلسكندر املقدوين ونابليون وغريهم من املجرمني..  

وسبب ذلك هو أن مطامع قادة املسلمني وخلفاءهم، مل تكن لتقنع بذلك.. ذلك أهنم مل  

مل يضيفوا ألنفسهم سوى   يكونوا خيتلفون كثريا عن املستعمرين والطغاة يف كل العصور؛ فهم

لقب اإلسالم، وتصووروا أنه يمكنه أن خيول هلم استعامر ما شاءوا من األرايض، واستعباد من 

 شاءوا من البرش، وهنب ما شاءوا من األموال. 

وهلذا مل يقنعوا بام قاموا به من حترير، بل حتولوا مبارشة من حمررين إىل مستعمرين، ومن  

مغت إىل  خملصني  العسكرية  مدافعني  احلمالت  تلك  كل  ذلك  عىل  والدليل  سارقني..  صبني 

الكثرية التي مل تكف أبدا عن املسلمني، تواجههم، وتستعمل كل الوسائل لطردهم، وكان يف  

إمكان املسلمني أن حيرتموا أنفسهم، وخيرجوا من األرض التي ال يملكوهنا بعزة نفس.. لكنهم  

ف الضحايا، إن مل نقل ماليني الضحايا، ذلك أن احلروب  مل يفعلوا إال بعد أن قدموا مئات آال 

 مل تكن لتهدأ حتى تبدأ من جديد.

: )من  املرتبطة بتحريم اغتصاب األرايض، ومنها قوله    ولو أهنم نفذوا تعليامته  
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  (1)أخذ شربا من األرض ظلام طوقه اهلل إياه يوم القيامة من سبع أرضني(

ربا من األرض بغري حق خسف به يوم القيامة إىل  : )من أخذ ش ويف حديث آخر قال  

  (2) سبع أرضني(

فهذه األحاديث الرشيفة حترم اغتصاب األرايض مطلقا، سواء كانت ملكا ملسلم، أو  

حماربني   األندلسيون  يكن  ومل  غريه،  ألرايض  مغتصب  وال  حمارب  غري  دام  ما  مسلم،  غري 

واملنجد ال   فقط،  هبم  استنجدوا  وإنام  يكتفي  للمسلمني،  وإنام  له،  ليس  ما  يأخذ  أن  له  جيوز 

 بنجدته.  

بناء عىل هذا سأذكر هنا ما حصل إبان فتح املسلمني لألندلس، ودوافعهم لذلك، ال من  

جاريا  )إميليو  أو  الربنوث(،  سانشيث  )كالوديو  أو  غويتسولو(،  )خوان  كتابات  خالل 

وغريهم من املسترشقني.. وإنام من جومث(، أو )أنطونيو غاال(، أو )أنطونيو مونيوز مولينا(..  

خالل ما كتبه الطربي والذهبي وابن كثري واملقري وغريهم من املؤرخني املسلمني، ويف املصادر  

 املعتمدة للتاريخ. 

وسأكتفي هنا بنامذج مما ذكره املؤرخ اإلسالمي الكبري، واملعتمد لدى املدرسة السلفية،  

)املتوىف:   الذهبي  الدين  يف  748شمس  املشاهري  هـ(  ووفيات  اإلسالم  ]تاريخ  الشهري  كتابه 

أين   إليه، وسريى  الرجوع  يمكنه  أذكرها  التي  النصوص  من  يتأكد  أن  وملن شاء  واألعالم[، 

 حاولت أن ألطف األمر كثريا، وأن األمر أخطر بكثري مما أذكره.

ق فتحه،  وقد بدأ الذهبي كعادته يف التأريخ املرتبط بالفتوح بالتعريف باملحل الذي حتق

القسطنطينية من وقد قال يف ذلك:   إقليم األندلس، وهي جزيرة عظيمة متصلة برب  )وافتتح 

إىل   دار  ثم  جنوبيها،  من  الروم  بحر  منه  خرج  وقد  غربيها  من  الكبري  والبحر  الشامل،  جهة 

 
 ( 1610، ومسلم رقم )  76/  5ي (  رواه البخار1) 

 ..76/  5(  رواه البخاري 2) 
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أكثرها يف   املسلمون  افتتح  الشكل،  مثلثة  قليال، وهي جزيرة  إىل شامليها  استدار  ثم  رشقيها، 

ضان منها عىل يد طارق أمري طنجة، من قبل مواله أمري املغرب موسى بن نصري، وطنجة  رم

بينهم   فيام  اقتتلوا  الفرنج  لكون  الزقاق  من  وعدى  البحر،  طارق  فركب  املغرب،  أقىص  هي 

  (1)واشتغلوا، فانتهز الفرصة(

النجدة، وال  وهنا نرى أن فاحتي األندلس بحسب الرؤية التي رجحها الذهبي ليس هي  

الفتح، وإنام كانت استغالل لفرصة الرصاع الداخيل بني الفرنجة، مثلام فعل الصليبيون عندما 

 استغلوا فرص الرصاع الداخيل بني املسلمني، ليحتلوا أرضهم. 

أن   يثبت  ما  أنفسهم، وهو  الفتح  قادة  الرصاع بني  بداية  قليال حتى ذكر  يبتعد  مل  لكنه 

كان كذلك ملا حصل الرصاع، يقول الذهبي: )وقيل: بل عرب بمكاتبة  اهلدف مل يكن فتحا، ولو 

صاحب اجلزيرة اخلرضاء ليستعني به عىل عدوه، فدخل طارق واستظهر عىل العدو، وأمعن يف  

بالد األندلس، وافتتح قرطبة، وقتل ملكها لذريق، وكتب إىل موسى بن نصري بالفتح، فحسده 

م، وكتب إىل الوليد يبرشه بالفتح، وينسبه إىل نفسه، وكتب  موسى عىل االنفراد هبذا الفتح العظي

به، وسار   يلحق  يتجاوز مكانه حتى  أن ال  أمره، ويأمره  بغري  لكونه دخل  يتوعده  إىل طارق 

مرسعا بجيوشه، ودخل األندلس ومعه حبيب بن أيب عبيدة الفهري، فتلقها طارق وقال: إنام 

  (2)أنا موالك، وهذا الفتح لك(

ما    وأرجو أن  النص جيدا، ألننا كثريا  قراءة هذا  املزيف  باملجد  القارئ املخدوع  يعيد 

ننسى أولئك اجلنود البسطاء، ونتذكر فقط من نسميهم قادة الفتح، ونتصور أنه لوالهم ملا حتقق 

الفتح.. مع أهنم كانوا بتلك الصورة التي رسمها الذهبي، والتي جعلتهم ال يكتفون بالرسقات  

نراه من فتوح املادية فقط،   ما  املعنوية؛ وهذا ما حصل يف أكثر  إليها الرسقات  وإنام يضيفون 

 
 (1038/ 2(  تاريخ اإلسالم )1) 
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 ابتداء من فتوح الشام والعراق.

زياد،   بن  بن نصري حيقد عىل طارق  الذي جعل موسى  السبب  ابن خلدون  وقد ذكر 

فقال: )وكتب طارق إىل موسى بن نصري بالفتح وبالغنائم، فحركته الغرية وكتب إىل طارق  

عىل يتوعّ  واستخلف  به،  يلحق  حتى  مكانه  يتجاوز  ال  أن  ويأمره  إذنه  بغري  يتوّغل  بأنه  ده 

القريوان ولده عبد اهلل وخرج معه حسني بن أيب عبد اهلل املهدي الفهري. وهنض من القريوان 

سنة ثالث وتسعني من اهلجرة يف عسكر ضخم من وجوه العرب واملوايل وعرفاء الرببر، وواىف  

ما بني طنجة واجلزيرة اخلرضاء فأجاز إىل األندلس. وتلّقاه طارق وانقاد واتبع،  خليج الزقاق  

ومتّم موسى الفتح وتوغل يف األندلس إىل برشلونة يف جهة الرشق، وأربونة يف اجلوف وصنم  

القسطنطينية   عىل  املرشق  يأيت  أن  ومجع  غنائمها.  ومجع  أقطارها  ودّوخ  الغرب،  يف  قادس 

روب األندلس وخيوض ما بينها من بالد األعاجم أمم النرصانّية جماهدا ويتجاوز إىل الشام ود

  (1)فيهم مستلحام هلم إىل أن يلحق بدار اخلالفة(

الداللة عىل دوافع   املؤرخني كاف يف  ابن خلدون ومثله كل  الذي ذكره  النص  وهذا 

، بل كان هو املحرك الفتح، وأهنا مل تكن نجدة وال شهامة، وإنام كان للمغنم الدور األكرب فيها 

األسايس هلا، كام ذكر الذهبي ذلك، فقال: )وأقام موسى بن نصري غازيا وجامعا لألموال نحو  

ورجع  موسى،  بن  العزيز  عبد  ولده  األندلس  استخلف عىل  ثم  سنتني، وقبض عىل طارق، 

  (2)بأموال عظيمة، وسار بتحف الغنائم إىل الوليد(

 اخلليفة ليقنعه بالفتح بعد أن رآه مرتددا يف ذلك،  ثم ذكر بعض ما غنمه، وسار به إىل 

مكللة   ذهب  من  وهي  السالم،  عليه  سليامن  مائدة  افتتحها:  ملا  بطليطلة  وجد  )ومما  فقال: 

باجلواهر، فلام وصل إىل طربية بلغه موت الوليد وقد استخلف سليامن أخاه، فقدم لسليامن ما  

 
 (.150/ 4(  تاريخ ابن خلدون )1) 
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 ( 1)  ، وقيل: إن هذه املائدة كانت محل مجل(معه، وقيل: بل حلق الوليد وقدم ما معه إليه

وذكر كذلك أن تلك الدوافع مل تكن مرتبطة بالقادة فقط، وإنام باجلند أيضا، والذين  

الفرصة للسلب والنهب، فقد قال: )وفيها توجه طائفة من عسكر موسى بن  وجد بعضهم 

فلام عادوا سمعوا قائال  نصري يف البحر إىل جزيرة رسدانية، فأخذوها وغنموا، ولكنهم غلوا،  

 ( 2)  يقول: اللهم غرق هبم، فغرقوا عن آخرهم، ثم استوىل عليها الفرنج(

هـ( يف كتابه  1041وهكذا ذكر شهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين )املتوىف:  

]نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب[ ما حصل من العداوة بني طارق بني زياد وموسى  

خالهلا يمكن اكتشاف دوافع الفتح، فقد قال: )توّجه األمري موسى من ماردة بن نصري، من  

عقب شوال من العام املؤرخ يريد طليطلة، وبلغ طارقًا خربهن فاستقبله يف وجوه الناس، فلقيه  

يف موضع من كورة طلبرية؛ وقيل: إن موسى تقّدم من ماردة فدخل جّليقية من فج نسب إليه،  

، فغض منه عالنية، وأظهر ما ق بن زياد صاحب مقدمته بمدينة اسرتقةفخرقها حتى واىف طار

، واهلل أعلم؛ وقيل: ملّا وقعت عينه عليه نزل إليه إعظامًا له، فقنّعه موسى  بنفسه عليه من حقد 

بالسّوط، ووّبخه عىل استبداده عليه وخمالفته لرأيه، وساروا إىل طليطلة، فطالبه موسى بأداء ما 

فيء وذخائر امللوك، واستعجله باملائدة، فأتاه هبا وقد خلع من أرجلها رجاًل  عنده من مال ال 

وخبأه عنده، فسأله موسى عنه، فقال: ال علم يل به، وهكذا أصبتها، فأمر موسى فجعل هلا  

رجل من ذهب جاء بعيد الشبه من أرجلها يظهر عليه التعّمل، ومل يقدر عىل أحسن منه، فأخّل  

 ( 3) من أرجلها يظهر عليه التعّمل، ومل يقدر عىل أحسن منه، فأخّل هبا( هبا. جاء بعيد الشبه 

بفتح   له  اإلذن  يرغبه يف  األموال حتى  معه من  بام  اخلليفة،  قال يصف رجوعه إىل  ثم 

 
 (. 1039/ 2(  املرجع السابق، )1) 

 (. 1039/ 2(  املرجع السابق، )2) 

 (. 271/ 1غصن االندلس الرطيب، )(  نفح الطيب من 3) 
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األندلس: )ثم سار إىل قرطبة، ثم قفل عن األندلس سنة أربع وتسعني، فأتى إفريقية، وسار  

إىل   مخس وتسعني  سنة  غنائم  عنها  من  احتمله  بام  الدنيا  جيّر  امللك  عبد  بن  الوليد  يؤّم  الشام 

من  رأٍس  ألف  ثالثون  ومعه  والّظهر،  العجل  عىل  حيملها  واألمتعة  األموال  من  األندلس 

  (1) السبي(

وكان يرجو من وراء كل تلك الغنائم أن يثبته عىل قيادة اجليوش، ويأذن له باستكامل  

ا مجيعا، لكنه مات قبل أن يصل إليه، فحصلت النكبة له، أو كام قال  فتح األندلس أو ربام أوروب

إىل   أداه  نكبًا  موسى  فنكب  وويل سليامن،  امللك  عبد  بن  الوليد  هلك  أن  يلبث  )فلم  املقري: 

 املرتبة( 

ونحب أن نذكر أن هذا اخلادم املخلص ألصحاب امللك العضوض الذين تومهنا أهنم  

بدين، وينرشوا اإلسالم، كان قد ارتكب قبل ذلك باملغرب  فتحوا األرض ليخلصوها من املست

]نفح الطيب[  بقوله: )إن موسى بن جرائم بشعة ال يمكن تصورها.. ومنها ما ذكره املقري يف  

نصري ويل إفريقية واملغرب سنة سبع وسبعني فقدمها ومعه مجاعٌة من اجلند، فبلغه أن بأطراف  

ولده عبد اهلل، فأتاه بامئة ألف رأٍس من السبايا، ثم ولده   البالد من هو خارٌج عن الطاعة، فوّجه 

مروان إىل جهٍة أخرى، فأتاه بامئة ألف رأٍس، وقال الليث بن سعد: بلغ اخلمس ستني ألف  

  (2)رأس، وقال الّصديف: مل يسمع يف اإلسالم بمثل سبايا موسى بن نصري(

، فقد قال: )وقال الليث بن  وهذا ما ذكره الذهبي مشيدا به يف ترمجة موسى بن نصري

سعد: إن موسى بن نصري بعث ابنه مروان عىل جيش، فأصاب من السبي مائة ألف، وبعث 

ابن أخيه يف جيش فأصاب من السبي مائة ألف أخرى، فقيل لليث: من هم؟ قال: الرببر، فلام 

بعث هبم إىل  جاء كتابه بذلك، قال الناس: إن ابن نصري واهلل أمحق، من أين له عرشون ألفا ي

 
 (.271/ 1(  املرجع السابق، )1) 
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فتحوا   فلام  ألفا،  يقبض هلم عرشين  ليبعثوا من  فقال:  فبلغه ذلك،  املؤمنني يف اخلمس؟  أمري 

هنا،   ها  انزعوا  هلم:  فقال  معه  فبعث  كنز،  أدلك عىل  معي  ابعث  فقال:  رجل  جاء  األندلس 

إليه،  فنزعوا فسال عليهم من الياقوت والزبرجد ما أهبتهم، فقالوا: ال يصدقنا موسى، فأرسلوا  

فجاء ونظر، قال الليث: إن كانت الطنفسة لتوجد منسوجة بقضبان الذهب، تنظم السلسلة  

الذهب باللؤلؤ والياقوت، فكان الرببريان ربام وجداها فال يستطيعان محلها حتى يأتيا بالفأس  

باب من  فتح عليكم  إنه قد  الناس،  أهيا  يرونه:  ينادي وال  مناد  يومئذ  فيقسامهنا، ولقد سمع 

  (1)بواب جهنم(أ

ولكن مع كل هذه اجلرائم نرى الذهبي يصور موسى بن نصري بصورة الرجل الصالح  

الذي تنفتح له عوامل الغيب، ومن ذلك ما ذكره من اكتشافاته العلمية التي أخرب هبا اخللفاء،  

  فقد قال:  )وقال جرير بن عبد احلميد، عن سفيان بن عبد اهلل: إن عمر بن عبد العزيز سأل

موسى بن نصري عن أعجب يشء رآه يف البحر، فقال: انتهينا إىل جزيرة فيها ست عرشة جرة  

فأمرت بأربعة منها فأخرجت، وأمرت بواحدة   -عليه السالم    -خرضاء، خمتومة بخاتم سليامن  

فنقبت، فإذا شيطان يقول: والذي أكرمك بالنبوة ال أعود بعدها أفسد يف األرض، ثم نظر،  

ما أرى هبا سليامن وال ملكه، فانساخ يف األرض، فذهب، فأمرت بالبواقي فردت  فقال: واهلل  

  (2)  إىل مكاهنا(

ولكنه مل ينس يف نفس الوقت أن يذكر املصري املؤمل الذي صار إليه بعد كل ذلك التزلف  

ر  لبني أمية كام هي العادة يف تعامل امللوك مع املخلصني معهم، فقد قال: )وملا افتتح موسى أكث 

األندلس رجع إىل إفريقية وله نيف وستون سنة، وهو راكب عىل بغل اسمه كوكب، وهو جير  

الدنيا بني يديه جرا، أمر بالعجل جتر أوقار الذهب واجلواهر والتيجان والثياب الفاخرة ومائدة 
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من  ومائة وعرشين  الرببر،  مائة من رؤساء  معه  وأخذ  بإفريقية،  ولده  استخلف  ثم  سليامن، 

وأوالدهم، وقدم مرص يف أهبة عظيمة، ففرق األموال، ووصل األرشاف والعلامء، ثم    امللوك

سار يطلب فلسطني، فتلقاه روح بن زنباع، فوصله بمبلغ كبري، وترك عنده بعض أهله وخدمه،  

فأتاه كتاب الوليد بأنه مريض، ويأمره بشدة السري ليدركه، وكتب إليه سليامن بن عبد امللك 

فإن الوليد يف آخر نفس، فجد يف السري، فآىل سليامن إن ظفر به ليصلبنه، وأراد  يبطئه يف سريه  

سليامن أن يبطئ ليتسلم ما جاء به موسى، فقدم قبل موت الوليد بأيام، فأتاه بالدر واجلوهر  

والنفائس ومالح الوصائف والتيجان واملائدة، فقبض ذلك كله، وأمر بباقي الذهب والتقادم  

، وقومت املائدة بامئة ألف دينار، ومل حيصل ملوسى رضا الوليد، واستخلف  فوضع ببيت املال

ـ فوقف حتى   ـ وكان سمينا بدينا  يوم شديد احلر   به فوقف يف  سليامن فأحرضه وعنفه وأمر 

  (1) سقط مغشيا عليه(

وهكذا ذكر يف ترمجته ما يدل عىل ذلك اجلشع االستعامري الذي ال يمكن أبدا أن نطلق  

الفتح اإلسالمي، فقد قال: )وملا قدم مرص سنة مخس وتسعني توجه إىل الوليد، فلام   عليه لقب 

جلس الوليد يوم مجعة عىل املنرب أتى موسى وقد ألبس ثالثني رجال التيجان، عىل كل واحد  

تاج امللك وثيابه، ودخل هبم املسجد يف هيئة امللوك، فلام رآهم الوليد، هبت ثم محد اهلل وشكر،  

ف حتت املنرب، وأجاز موسى بجائزة عظيمة، وأقام موسى بدمشق حتى مات الوليد وهم وقو

واستخلف سليامن، وكان عاتبا عىل موسى، فحبسه وطالبه بأموال عظيمة.. وروي أن موسى  

قال لسليامن يوما: يا أمري املؤمنني لقد كانت الشياه األلف تباع بامئة درهم، ويمر الناس بالبقرة  

ولقد رأيت العلج الفاره وامرأته وأوالده يباعون  ها، وتباع الناقة بعرشة دراهم،  ال يلتفتون إلي

  (2)  (بخمسني درمها 
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هذه جمرد نامذج عن بعض ما ذكره  املؤرخون املسلمون أثناء عرضهم لفتح األندلس،  

وهي كافية للداللة عىل أغراض الفتح، وخلوها متاما من أي دوافع دينية، أو إنسانية، بل هي  

 دوافع ال ختتلف عن جشع املستعمرين..  

ت أمثال  يرسلون  كانوا  الذين  اخللفاء  من  بذلك  الترصيح  ورد  قد  اجليوش  بل  لك 

أنفسهم، فقد روى احلاكم عن هشام، عن احلسن، قال: بعث زياد احلكم بن عمرو الغفاري 

عىل خراسان فأصابوا غنائم كثرية، فكتب إليه: أما بعد، فإن أمري املؤمنني كتب أن يصطفي له  

فإنك البيضاء، والصفراء، وال تقسم بني املسلمني ذهبا وال فضة، فكتب إليه احلكم: )أما بعد،  

كتبت تذكر كتاب أمري املؤمنني، وإين وجدت كتاب اهلل قبل كتاب أمري املؤمنني، وإين أقسم  

باهلل لو كانت الساموات واألرض رتقا عىل عبد فاتقى اهلل جلعل له من بينهم خمرجا، والسالم(،  

م يف قسمة  فأمر احلكم مناديا فنادى أن اغدوا عىل فيئكم فقسمه بينهم، وأن معاوية ملا فعل احلك

   (1) الفيء ما فعل وجه إليه من قيده وحبسه، فامت يف قيوده ودفن فيها، وقال: )إين خماصم(

باإلضافة إىل ذلك، فقد كان هدف آخر، لكنه ال يتعلق بتحرير املستضعفني أو الدعوة  

  وتفريقها، وقد روى الطربي يف ذلك عن العالء بن عبد اهلل   قمع املعارضةلإلسالم، وإنام هو  

بن زيد العنربي، قصة طويلة، ومما جاء فيها: )فأرسل عثامن إىل معاوية بن أيب سفيان، وإىل عبد  

اهلل بن سعد بن أيب رسح، وإىل سعيد بن العاص، وإىل عمرو بن العاص بن وائل السهمي، وإىل  

إليه، وما بلغه عنهم، فلام اجتمعو ا  عبد اهلل بن عامر، فجمعهم ليشاورهم يف أمره وما طلب 

عنده قال هلم: إن لكل امرئ وزراء ونصحاء، وإنكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي، وقد صنع 

الناس ما قد رأيتم، وطلبوا إيل أن أعزل عاميل، وأن أرجع عن مجيع ما يكرهون إىل ما حيبون،  

م  فاجتهدوا رأيكم، وأشريوا عيل، فقال له عبد اهلل بن عامر: رأيي لك يا أمري املؤمنني أن تأمره 

بجهاد يشغلهم عنك، وأن جتمرهم يف املغازي حتى يذلوا لك فال يكون مهة أحدهم إال نفسه،  
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 إىل آخر القصة.  (1) وما هو فيه من دبرة دابته، وقمل فروه(

لست أدري هل يمكن من الناحية الرشعية أن  هذا ما ورد يف أغراض تلك الفتوح، و 

رار الذين استنجدوا باملسلمني يف أسواق ؟.. وهل يمكن اعتبار بيع أولئك األحفتوحا نسمي  

قال   كام  ـ  منهم  والواحد  باإلسالم،  يقتنعوا  أن  يمكنهم  وهل  وإنسانية؟..  شهامة  النخاسة 

 الذهبي ـ يباع مع امرأته وأوالده بخمسني درمها؟

ما   أن  يصور  الكثري  أن  ذلك  هبا..  هلل  ونشهد  احلقيقة،  لنعرف  عقولنا  نسأل  أن  أرجو 

الفاحتني، وإنام بدأت مع ملوك حصل يف األندلس   املشكلة مل تبدأ مع  كان فتحا عظيام، وأن 

 الطوائف، واألمر ليس كذلك.. فلو كانت البداية طيبة، ويف سبيل اهلل، ملا كانت النهاية كذلك. 

 الفاحتون.. والشدة والعنف: ـ   2

من أموال  مل يكتف من يسمون أنفسهم فاحتني، أو قادهتم عىل األقل، بام سلبوه وهنبوه  

ذلك  عىل  للقضاء  منها  متكنوا  التي  الوسائل  كل  يستعملون  راحو  وإنام  وغريها،  وأراض، 

 الشعب الذي جاءوا لتحريره. 

ومل يقترص األمر عىل الفرتة التي بدأوا فيها أعامهلم التحريرية، كام يذكرون، وإنام شمل  

املؤرخون   لنا  ذكر  وقد  فيها،  تواجدوا  التي  الفرتة  من كل  الكثري  املسترشقون  ال  املسلمون، 

املشاهد الدالة عىل ذلك، والتي تقشعر هلا األبدان، ولكنهم يرووهنا بكل برودة، ألن القتىل فيها 

 ليسوا مسلمني. 

والسامحة   بالرمحة  اململوءة  اإلسالم  ولرسالة  لإلسالم،  تصورهم  ما  أدري  ولست 

ل واحلرق واإلبادة، ثم الفخر بعد ذلك أهنم  والعدالة، والتي حولوها بجرائمهم إىل رسالة للقت

 جياهدون يف سبيل اهلل إلعالء كلمة اهلل. 

ولست أدري من يقبل كلمة اهلل، وهو يرى أهله أمامه بني قتيل وجريح، ويرى بناته  
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وأطفاله سبايا، قد حتولوا إىل عبيد يباعون يف األسواق، هل يمكن ملن يرى ذلك أن يقتنع بكلمة  

 اهلل؟

ذ سموه  ولذلك  بام  ـ  يفعلوا  مل  العضوض،  امللك  أصحاب  املستبدين  أولئك  أن  كرنا 

فتوحا ـ سوى أن مألوا قلوب أهل األرض أحقادا عىل املسلمني واإلسالم، وذلك ما ترجم  

 بعد ذلك باحلروب الصليبية وحماكم التفتيش واالستعامر وغريها. 

سلمني لكوهنم ارتكبوا نفس  ونحن وإن كنا نلوم الغرب يف ذلك، إال أننا نلوم كذلك امل

اجلرائم، وباسم اإلسالم لألسف، واإلسالم منهم بريء.. ولذلك كان ما فعله املستعمرون 

مل   املستعمر  ألن  ذلك  فاحتني،  أنفسهم  يسمون  من  فعله  مما  خطرا  أقل  املعنوية  الناحية  من 

وراح  الدين،  استعمل  الفتح  يدعي  الذي  ذلك  بينام  جرائمه،  يف  الدين  به    يستعمل  يرضب 

 خصومه، ويفخر به عليهم. 

ومثلام ذكرنا بعض نامذج السلب والنهب، سنذكر هنا نامذج عن الشدة والعنف، ومن  

أزمنة متفرقة تصور بعض ما حصل للسكان األصليني لألندلس بسبب من يدعون أهنم جاءوا 

 لتحريرهم ودعوهتم لإلسالم. 

املصاد مرة  كل  ويف  سابقا،  اعتمدنا  مثلام  التاريخ  وسنعتمد  يف  املعتمدة  الكربى  ر 

اإلسالمي، من أمثال تاريخ اإلسالم للذهبي، وتاريخ الطربي وابن خلدون، وغريها، حتى ال  

 يشنع علينا من يذكر أن هذا كالم املسترشقني. 

وقبل أن نذكر ذلك نشري إىل أمر مهم جدا، ال نجد من يذكره أو يركز عليه، وهو ما  

أن   من  خلدون  ابن  إليه  لبقاء  أشار  املعارضني  من  كانوا  التابعني  وكبار  العزيز  عبد  بن  عمر 

العزيز رأى أن خيرج املسلمني منها  قال: )وقد كان عمر بن عبد  املسلمني يف األندلس، فقد 

التابعني   كبار  ذلك  يف  وشاور  الرصيخ،  عن  وبعدهم  دينهم،  وأهل  قومهم  عن  النقطاعهم 
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 (1)ال ما عاقه من املنية وعىل ذلك(وأرشاف العرب فرأوه رأيا، واعتزم عليه لو 

مل   أهلها  أن  األندلس، ذلك  أبدا يف  يكن يكف  مل  االقتتال  وذكر سبب ذلك، وهو أن 

ييأسوا أبدا عن املقاومة، يقول يف ذلك: )كانت عدوة األندلس منذ أّول الفتح ثغرا للمسلمني،  

مواطن وكانت  سعادهتم.  وسبيل  شهادهتم  ومدارج  ورباطهم  جهادهم  مثل  فيه  عىل  فيه  هم 

مجيع  من  هبا  وإحاطتهم  جوارها  أممهم  لتوقر  الكفر  أسود  من  والناب  الظفر  وبني  الرضف، 

 ( 2)  جهاهتا، وحجز البحر بينهم وبني إخواهنم املسلمني(

وقد كان هذا املوقف كافيا للعقالء أن خيرجوا من تلك البالد بأقل اخلسائر، ذلك أنه ال  

جدوى من االقتتال الدائم الذي ال يفعل سوى أن يشوه اإلسالم واملسلمني، وال يؤيت يف نفس  

 الوقت أي نتيجة..  

سبب  لكن لألسف مل يطبق ذلك الرأي الوجيه الذي حاول عمر بن عبد العزيز تنفيذه؛ و

من  املزيد  هلم  يرسل  ملن  حمتاجني كل حني  كانوا  بعده  جاءوا  الذين  اخللفاء  كل  أن  هو  ذلك 

 األموال والسبايا، ولو أن احلرب توقفت وعاد املسلمون إىل ديارهم، لتوقف سيل الغنائم. 

لكن ابن خلدون الذي ذكر هذا هو نفسه الذي كان يشيد كل حني بام يسميه انتصارات  

ألندلس.. وهي انتصارات ومهية، ليس الغرض منها إال املزيد من القتل والدمار  املسلمني يف ا

والغنائم، أما من الناحية االسرتاتيجية، فإهنا مل تكن حتقق أي نتيجة، ذلك أنه رسعان ما ينهض  

السكان األصليون لألندلس من جديد ليستعيدوا ما سلب منهم، وليأخذوا الثأر من املسلمني  

 . أضعافا مضاعفة

]اخلرب عن شأن   عنوان  كبري حتت  بإعجاب  تارخيه  يف  ذكره  ما  ذلك  األمثلة عىل  ومن 
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، وهو  (1)اجلهاد، وظهور السلطان أيب يوسف عىل النصارى وقتل زعيمهم ذننه وما قارن ذلك[

نص طويله مملوء باجلثث وروائح الدماء.. ولن أذكره مجيعا هنا، ولكني سأكتفي ببعض مشاهد 

 لطان، وإحيائه ملا سامه فريضة اجلهاد. بطوالت هذا الس

وقد قدم لذلك بذكر ما حصل من ذل لألندلسيني بعد عزهم القصري، فقال: )فكان 

العرب من قريش ومرض   بطول دولة  الكفر،  أهل  اعتزاز عىل من جاورهم من  فيه  لإلسالم 

لباسطة جناحها واليمن، وكانت هناية عّزهم وسورة غلبهم أيام بني أمية هبا، الطائرة الذكر ا

عىل العدوتني منذ ثالث مئات من السنني أو ما يقارهبا، حتى انتثر سلكها بعد املائة الرابعة من 

 ( 2)  اهلجرة، وافرتقت اجلامعة طوائف وفشلت ريح املسلمني وراء البحر بفناء دولة العرب(

عظيمة التي  ثم ذكر كيف حاول الرببر أن يستعيدوا االنتصارات يف األندلس، واملقاتل ال

أصابوا هبا سكان األندلس األصليني، فقال: )واعتز الرببر باملغرب واستفحل شأهنم، وجاءت  

دولة املرابطني فجمعت ما كان مفرتقا باملغرب من كلمة اإلسالم. ومتسكوا بالسنّة وتشّوقوا  

وا يف جهاد إىل اجلهاد، واستدعاهم إخواهنم من وراء البحر للمدافعة عنهم، فأجازوا إليهم وأبل

حصونا  وفتحوا  وغريها.  الزاّلقة  يوم  أدفوش  ابن  بالطاغية  وأوقعوا  البالء،  أحسن  العدّو 

عىل  وجاء  بالعدوتني.  الكلمة  ومجعوا  الطوائف،  ملوك  الثّوار  واستنزلوا  أخرى  واسرتجعوا 

يوم   أثرهم املوّحدون سالكني أحسن مذاهبهم، فكان هلم يف اجلهاد آثار عىل الطاغية أيام، منها 

 (3) األرك ليعقوب بن املنصور وغريه من األيام(

املدى   نفهم  تدبرية حتى  قراءة  قراءهتا  إىل  املقدمات وغريها، والتي نحتاج  وبعد هذه 

الذي وصل إليه املسلمون يف عالقتهم بغريهم من الذين كلفوا بدعوهتم، راح يرسد ما حصل  
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تة يف السفن إلجازهتم فوافاه بقرص  من انتصارات، فقال: ).. واستدعى من الغد صاحب سب

اجلواز عرشون من األساطيل، فأجاز العسكر ونزل بطريف، وأراح ثالثا، ودخل دار احلرب  

بالقتل   وأثخنوا  املغانم  من  أيدهيم  وامتألت  وبسائطها.  ثغورها  عىل  وأجلب  فيها،  وتوّغل 

اللقاء  واألرس وختريب العمران ونسف اآلثار، حتى نزل بساحة رشيس، فخام حام يتها عن 

من  وحقائبهم  األموال  من  أيدهيم  امتألت  وقد  اجلزيرة  إىل  عنها  البلد، وقفل  يف  وانحجروا 

 ( 1)  السبي وركائبهم من الكراع والسالح(

ثم ذكر تأثري تلك االنتصارات يف أهل األندلس، فقال: )ورأى أهل األندلس قد ثاروا  

الكربى عىل أهل الكفر، واتصل اخلرب بأمري املسلمني  بعام العقاب حتى جاءت بعدها الطاعة  

إىل   املسلمني  ودعا  واجلموع،  القبائل  واحتشد  الكافة  استنفر  ثم  بنفسه..  الغزو  عىل  فاعتزم 

اجلهاد. وخاطب يف ذلك كافة أهل املغرب من زناتة والعرب واملوّحدين واملصامدة وصنهاجة  

ة وأهل املغرب من املرتزقة واملّطوعة. وأهاب هبم  وغامرة وأوربة ومكناسة ومجيع قبائل الربابر

ورشع يف إجازة البحر، فأجازه من فرضة طنجة لصفر من سنة أربع وسبعني وستامئة واحتّل  

 (2) بساحة طريف(

ثم راح يذكر بنشوة مشاهد أخرى لتلك االنتصارات، فقال: ).. وعقد لولده األمري أيب  

ح كتائبه يف البسائط وخالل املعاقل تنسف الزرع يعقوب عىل مخسة آالف من عسكره. ورّس 

وحتّطم الغروس، وختّرب العمران، وتنتهب األموال، وتكتسح الرسح، وتقتل املقاتلة، وتسبي  

النساء والذّرية، حتى انتهى إىل املدور وتالسة وأبدة واقتحم حصن بلمة عنوة. وأتى عىل سائر  

أمواهل ا. وقفل واألرض متوج سبيا إىل أن عرس  احلصون يف طريقه فطمس معاملها واكتسح 

وآثارهم الستنقاذ أرساهم وارجتاع  العدو  باتباع  النذير  دار احلرب. وجاء  بأستجة من ختوم 
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أمواهلم. وأّن زعيم الروم وعظيمهم ذّنته خرج يف طلبهم بأمم بالد النرصانية من املحتلم فام 

ن الفرسان أمامها، وسار يقتفيها، حتى إذا  فوقه. فقّدم السلطان الغنائم بني يديه ورّسح ألفا م

طّلت رايات العدو من ورائهم كان الزحف، ورّتب املصاف وحّرض وذّكر. وراجعت زناتة  

بصائرها وعزائمها وحتّركت مهمها، وأبلت يف طاعة رهّبا والذّب عن دينها. وجاءت بام يعرف  

 وال، حتى هبت ريح النرص وظهر أمر  من بأسها وبالئها يف مقاماهتا ومواقفها، ومل يكن إاّل كاّل 

اهلل وانكشفت مجوع النرصانية، وقتل الزعيم ذّننه والكثري من مجوع الكفر. ومنح اهلل املسلمني  

من  واستشهد  آالف،  ستة  فكانوا  املعركة  يف  القتىل  وأحيص  فيهم.  القتل  واستمّر  أكتافهم، 

هم بام عنده. ونرص اهلل حزبه وأعّز أولياءه  املسلمني ما يناهز الثالثني أكرمهم اهلل بالشهادة وآثر

 ( 1) ونرص دينه. وبدا للعدو ما مل حيتسبه بمحاماة هذه العصابة عن املّلة وقيامها بنرص الكلمة(

ثم ذكر ما حصل بعد ذلك االنتصار العظيم، والذي مل نشم فيه رائحة كلمة واحدة من  

  ..( فقال:  املنترصين،  أخالق  أو  اهلل،  إىل  اجلزيرة الدعوة  إىل  غزاته  من  املسلمني  أمري  وقفل 

منتصف ربيع من سنته، فقّسم يف املجاهدين الغنائم وما نفلوه من أموال عدّوهم وسباياهم  

وأرساهم وكراعهم، بعد االستئثار باخلمس لبيت املال عىل موجب الكتاب والسنّة ليرصفه يف  

ألف من البقر وأربعة وعرشين ألفا، ومن مصارفه. ويقال: كان مبلغ الغنائم يف هذه الغزاة مائة  

الغنم   ألفا وستامئة، وأّما  أربعة عرش  الكراع  مائة وثالثني، ومن  األسارى سبعة آالف وثامن 

وكذلك  واحد،  بدرهم  اجلزيرة  يف  الشاة  بيعت  زعموا  لقد  حتى  كثرة،  احلرص  عن  فاتسعت 

 ( 2)  السالح(

ه يف فتح شهية األمري للجهاد ـ فيام سامه  ثم ذكر تأثري ذلك النرص والغنائم التي ارتبطت ب

سبيل اهلل ـ فقال: )وأقام أمري املسلمني باجلزيرة أياما ثم خرج جلامدى غازيا إىل إشبيلّية فجاس  
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إىل   وارحتل  وعمراهنا.  جهاهتا  يف  والنهب  بالقتل  وأثخن  وأقطارها،  نواحيها  وتقّرى  خالهلا 

 (1) رشيش فأذاقها وبال العيث واالكتساح(

)و فقال:  الزالقة؛  ملوقعة  الذهبي  أرخ  أن  هكذا  وهو  باألندلس:  الزالقة  وقعة  خرب 

متكن ومترد، ومجع اجليوش فأخذ طليطلة، فاستعان املسلمون بأمري    - لعنه اهلل    -األدفونش  

املسلمني يوسف بن تاشفني صاحب سبتة ومراكش، فبادر وعدى بجيوشه، واجتمع باملعتمد  

عسكرها وعسكر قرطبة، وأقبلت املطوعة من النواحي. وسار جيش    بن عباد بإشبيلية، وهتيأ

الزالقة   أتوا  الفرنج، وتراءى اجلمعان، فوقع   - من عمل بطليوس    - اإلسالم حتى  وأقبلت 

األدفونش عىل ابن عباد قبل أن يتواصل جيش ابن تاشفني، فثبت ابن عباد وأبىل بالء حسنا،  

تاشفني عرضا، فوقع عىل خيام الفرنج فنهبها وقتل  وأرشف املسلمون عىل اهلزيمة، فجاء ابن  

من هبا، فلم تتاملك النصارى ملا رأت ذلك أن اهنزمت، فركب ابن عباد أقفيتهم، ولقيهم ابن 

تاشفني من بني أيدهيم، ووضع فيهم السيف، فلم ينج منهم إال القليل، ونجا األدفونش يف  

  (2)طائفة(

بقطع الرؤوس واللعب هبا، فقال: )ومجع املسلمون    ثم ذكر تفنن الفاحتني يف ذلك احلني

 ( 3)  من رؤوس الفرنج كوما كبريا، وأذنوا عليه، ثم أحرقوها ملا جيفت(

الذي   الوقت  نفس  يف  لألندلس،  األصليني  السكان  أصاب  الذي  القتل  عظم  وذكر 

: )وكانت  امتألت فيه جيوب املسلمني بالغنائم الكبرية التي حاول الذهبي كعادته عدها، فقال

الوقعة يوم اجلمعة يف أوائل رمضان، وأصاب املعتمد بن عباد جراحات سليمة يف وجهه. وكان 

إنه مل يصل منهم إىل بالدهم ثالثامئة نفس، وهذه ملحمة مل يعهد  ألفا، فيقال:  العدو مخسني 
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عىل  تاشفني  ابن  فعمل  للملثمني،  األندلس  وطابت  عظيمة،  غنيمة  املسلمون  وحاز  مثلها، 

خذها، فرشع أوال، وقد سار يف خدمته ملك غرناطة، فقبض عليه وأخذ بلده، واستوىل عىل أ

بامئة   واحدة  كل  فقومت  جوهر،  حبة  أربعامئة  أخذ  ما  مجلة  يف  إن  فيقال:  حوى،  بام  قرصه 

  (1)دينار(

هـ( يف كتابه ]تاريخ دولة  1406وقد ذكر املؤرخ املرصي حممد عبد اهلل عنان )املتوىف:  

اإلسالم يف األندلس[ بعض التقديرات حول خسائر السكان األصليني لألندلس ناقال هلا من 

وتذهب يف تقدير خسائر النصارى إىل حد قوهلا  املصادر الكربى يف التاريخ اإلسالمي، فقال: )

إهنم بلغوا نحو ثالثامئة ألف، بيد أن هناك أقواال أكثر اعتداال، فريوى مثال أن أمري املسلمني  

أمر بقطع رؤوس القتىل من النصارى فقطعت ومجعت، فاجتمع منها تل عظيم، أذن من فوقه  

للصالة، واجتمع منها بني يدي املعتمد بن عباد أربعة وعرشين ألفًا، وأن رؤوس القتىل التي  

أخرى،   ألفًا  أربعني  املغرب  إىل  أرسل  وأنه  ألفًا،  أربعني  بلغت  األندلس  قواعد  عىل  وزعت 

واعده. ويقول لنا صاحب روض القرطاس إن الروم )القشتاليني( وكانوا ثامنني  لتوزع عىل ق

ألف فارس، ومائتي ألف راجل، فقتلوا أمجعني ومل ينج منهم إال ألفنش يف مائة فارس، ومن 

الغريب أن هذه األرقام نفسها هي التي وردت يف خطاب الفتح الرسمي الذي بعث به يوسف  

  (2)إىل املغرب(

عند  لكن   أو غريمها  الذهبي  أو  خلدون  ابن  التي أصابت  النشوة  الزهو، وتلك  ذلك 

نقلهم ألبناء تلك االنتصارات رسعان ما حتولت إىل آالم شديدة بسبب انتكاسات وهزائم ال  

 تقل عن تلك االنتصارات التي حصلت يف تلك املوقعة. 

)وفيه بقوله:  العقاب  موقعة  يف  اهلزيمة  تلك  عن  الذهبي  عرب  الوقعة  وقد  كانت  ا 
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امللقب   املؤمن  عبد  بن  يوسف  بن  يعقوب  بن  حممد  بني  باألندلس  العقاب  بوقعة  املشهورة 

  (1) بالنارص، وبني الفرنج، ونرص اهلل اإلسالم، واستشهد هبا خلق كثري(

واكتفى بذلك، لكن عنان ذكر ما حصل بالضبط من خالل املصادر الكثرية، فقال: )من  

مني يف معركة العقاب كانت فادحة جدًا. والروايات اإلسالمية جتمع  املسلم أن خسائر املسل 

كلها عىل أن اجليش املوحدي، قد هلك معظمه. بيد أهنا تذهب أحيانا إىل تقديرات ال يستسيغها 

العقل، ومن ذلك ما يقوله صاحب روض القرطاس أنه مل ينج من اجليش املوحدي إال الواحد  

ر مجوع اجليش املوحدي بأكثر من نصف مليون، فمعنى ذلك أنه من األلف، فإذا ذكرنا أنه يقد

مل ينج من املوحدين يف املعركة سوى مخسامئة جندى، وهذا منتهى اإلغراق. ثم هو من جهة  

أخرى يقول لنا بأن سبب هذه الكثرة الفادحة من القتىل، يرجع إىل أن ملك قشتالة أمر أن ينادى  

ن أتى بأسري قتل هو وأسريه، ويصف صاحب احللل املوشية  يف جيشه بأن ال أرس إال القتل، وم

]الذخرية   صاحب  ويقول  واألندلس.  املغرب  أهل  فيها  فنى  التي  العظمى  باهلزيمة  املوقعة 

السنية[ مشريًا إىل املوقعة أنه قتل من املسلمني خلق كثري ال حيرص، وفيها فنى جيوش املغرب  

  (2)واألندلس(

دماء التي سالت يف األندلس من املسلمني وغريهم طيلة  هذه جمرد نامذج عن بعض ال

ثامن قرون كاملة، وهي تفرس لنا رس انتشار اإلسالم يف إفريقيا وآسيا، وعدم انتشاره يف أوروبا،  

ذلك أن ما حصل فيها من مقاتل ـ سامها املسلمون انتصارات ـ كانت أكرب حجاب بينهم وبني  

دهيا وعدم الوقوع فيها لو أهنم فقهوا القرآن الكريم،  اإلسالم، وقد كان يمكن للمسلمني تفا 

 وختلوا عن دين الفئة الباغية، وأصحاب امللك العضوض. 

يمكنهم أن يرجعوا إىل ديارهم بمجرد حتريرها، وحينها لن تسيل دماؤهم، وال   كان 
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 دماء األندلسيني أو غريهم، وحينها سيكون للمسلمني تاريخ آخر أكثر إرشاقا ومجاال. 

ذلك لألسف مل حيدث، واملشكلة األكرب ليس يف تلك األحداث، وإنام يف الفخر    لكن

هبا، فال زال الكثري من املسلمني إىل اآلن حيلم بالعودة لألندلس، وهو حيمل السيف ليحررها 

   من أهلها من جديد، مثلام فعل سلفه. 

 الفاحتون.. والفتن والرصاع: ـ   3

املواقف   نقرأ  ما  عندما  أو  األندلس[،  يف  اإلسالمية  ]احلضارة  يسمونه  ملا  التمجيدية 

املسلم، وهو   العقل  منها  يعاين  التي  العلامنية  بتلك  املفقود[، نشعر  ]الفردوس  بـ  يعربن عنها 

يدرس األحداث التارخيية بمعزل عن القرآن الكريم، أو السنة املطهرة، أو القيم النبيلة التي  

 ولنا التي مل يصبها االختالط. خزهنا اهلل يف فطرنا وعق

فاهلل تعاىل أخرب أن عالمة جمد هذه األمة وخرييتها هو متسكها بالقيم، ودعوهتا إليها،  

تعاىل:   قال  كام  املصالح،  بكل  يف سبيلها  َتْأُمُروَن }وتضحيتها  لِلنراِس  ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمر َخرْيَ  ُكنُْتْم 

 [ 110]آل عمران:   {َكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاهللرِبِاملَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن املُْنْ

وهكذا أخربنا أن هذه األمة ستفتن وختترب مثلها مثل سائر األمم، حتى يثبت كل فرد أو  

جمموعة منها مدى خرييته؛ فاخلريية ليست يف املجموع، وإنام يف األفراد الذين حتلوا برشوط  

وااللتزام هبا والدعوة إليها، والبحث    اخلريية، وأول تلك الرشوط البحث عن قيم املعروف 

َيْعَلِم اهللرُ  }عن قيم املنكر والنفور والتنفري منها، يقول تعاىل:   َوملَرا  اجْلَنرَة  َتْدُخُلوا  َأْن  َأْم َحِسْبُتْم 

ابِِريَن  ِذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َوَيْعَلَم الصر  [ 142]آل عمران:   {الر

الفتن التي ستحصل لألمة، وحذر خصوصا من فتنة  وهكذا أخرب القرآن الكريم عن  

َوَما َأْرَسْلنَا يِف َقْرَيٍة ِمْن َنبِيٍّ إِالر َأَخْذَنا   }الرساء، واعتربها من االختبارات الالزمة لألمم، فقال:  

ُعوَن )  ر  َلَعلرُهْم َيرضر
ِ
اء ر  َوالرضر

ِ
ْلنَا َمَكاَن السر 94َأْهَلَها بِاْلَبْأَساء يَِّئِة احْلََسنََة َحترى َعَفْوا َوَقاُلوا  ( ُثمر َبدر

اُء َفَأَخْذَناُهْم َبْغَتًة َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ  ر اُء َوالرسر ر  [ 95،  94]األعراف:  {َقْد َمسر آَباَءَنا الرضر
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أن هذا النوع من الفتن ستبتىل به األمة، كام أخرب أن هناك الكثري    وقد أخرب رسول اهلل  

قال  ممن سريسب يف  الفقر أخشى عليكم، ولكن  هذا االختبار، ففي احلديث  ما  )واهلل   :

تنافسوها،   كام  فتنافسوها  قبلكم،  كان  من  عىل  بسطت  كام  الدنيا  عليكم  تبسط  أن  أخشى 

  (1)وهتلككم كام أهلكتهم(

عىل أن تلك الفتنة حصلت، وأهنم رأوها    وقد شهد اجليل الذي صاحب رسول اهلل  

 شهدوا أن هناك من رسب فيها، ففي احلديث عن عبد الرمحن بن عوف أنه  بأم أعينهم، كام 

    (2)بالرضاء فصربنا، ثم ابتلينا بالرساء بعده فلم نصرب(  قال: )ابتلينا مع رسول اهلل 

عىل عينه، عاجزا عن الصرب عن فتنة الرساء؛    فإذا كان اجليل الذي رباه رسول اهلل  

 أثرت فيها االنحرافات التي دخلت الدين تأثريا كبريا.   فكيف باألجيال التالية، والتي

يف   والنبوي  القرآين  املنهج  يستعمل  والذي  التاريخ،  يف  الصادق  الباحث  فإن  وهلذا 

التعامل مع األحداث سريى أن كل ما حصل يف األندلس ليس سوى مصداق من مصاديق 

 فتنة الرساء. 

]الفردوس   املفقود[، ألهنا بدت هلم بصورة  ولعل أعظم دليل عىل ذلك تسميتهم هلا 

اجلنة، خاصة بعد أن عمروها بالقصور التي مألوها باجلواري، وأجروا حتتها األهنار، وصار 

بعضهم يدفع اجلزية للنصارى، ويستعني هبم عىل إخوانه من أجل أن تبقى له قصوره، وما فيها 

 من متاع الدنيا. 

املصا  ومن  للتاريخ،  الصادق  القارئ  فإن  أن  ولذلك،  بسهولة  يكتشف  اإلسالمية  در 

البالد   أهل  أن  ذلك  الدينا،  إال  غاية  له  يكن  مل  وانتهاء  ابتداء  األندس  يف  املسلمني  وجود 

األصليني كانوا أشد الناس نفورا منهم، وكانوا يستعملون كل الوسائل حلرهبم، ومع ذلك مل  
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 خيرجوا. 

يذكر ذلك، مع العلم أنه ليس   وقد قال حممد عبد اهلل عنان يف كتابه عن تاريخ األندلس

التارخيية   للمصادر  ينقلها  التي  النصوص  كل  يف  ويرجع  مرصي،  هو  بل  املسترشقني،  من 

املعتربة: )يف فرتة قصرية ال تتجاوز نصف القرن، تقلبت األندلس بني مرحلتني متباينتني كل  

تبل القرن،  هذا  أواخر  وحتى  اهلجري  الرابع  القرن  منتصف  يف  فهي  القوة التباين؛  ذروة  غ 

والتامسك، يف ظل رجال عظام مثل عبد الرمحن النارص واحلكم املستنرص، واحلاجب املنصور؛  

ثم هي منذ أوائل القرن اخلامس، تنحدر فجأة إىل معرتك ال مثيل له، من االضطراب والفتنة  

ة رابطة  واحلرب األهلية املدمرة، لتخرج من هذه الغامر بعد فرتة قصرية، أشالء ال تربطها أي 

  (1) مشرتكة(

ثم وصف بعض ما حصل يف ذلك التاريخ األندليس الطويل اململوء بالرصاع والفتن،  

فقال: )إنه ملنظر مروع مؤس معًا، ذلك الذي تقدمه إلينا األندلس يف تلك الفرتة العصيبة من 

منتظم واسطته مدينة  تارخيها، منظر القواعد واملدن األندلسية، التي كانت من قبل تلتئم يف عقد  

املؤثل،   القوية، وتلتف حول عرش اخللفاء  العظيمة، وتسطع يف ظل حكومة اخلالفة  قرطبة 

رأسها  منها حكومة حملية هزيلة، عىل  تقوم يف كل  منفردة حائرة،  متفرقة  تغدو حبات  وهي 

له،  متغلب من أهل العصبية أو الرياسة، يسيطر عىل أقدارها حلساب نفسه. ثم هي بعد ذلك ك

الفتن واحلروب األهلية الصغرية، وتنسى يف خالل هذه  ختوض غامر سلسلة ال هناية هلا من 

الفرتة اخلطرية املؤسية من حياهتا أو تتناسى، قضية األندلس الكربى، قضية احلياة واملوت، أو  

 ( 2)  بعبارة أخرى قضية الرصاع ضد العدو اخلالد، أعني اسبانيا النرصانية(

ا فإن  فقدها،  ولألسف؛  عىل  يتباكون  أو  األندلس،  فتح  يسمونه  عام  يدافعون  لذين 
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يقتطعون من فيلم األندلس املرعب كل األجزاء التي ال حتلو هلم، وخيتارون فقط ما يشتهون  

من لقطات، مع أن املتأمل يف تلك األجزاء نفسها يرى أهنا مل تكن سوى مقدمة وحتضري للبالء  

ِذيَن َكَفُروا َأنراَم ُنْميِل هَلُْم َخرْيٌ أِلَْنُفِسِهْم  } قال تعاىل:  الذي يستدرج اهلل به عباده، كام  َواَل حَيَْسَبنر الر

 [ 178]آل عمران:   {إِنراَم ُنْميِل هَلُْم لَِيْزَداُدوا إِْثاًم َوهَلُْم َعَذاٌب ُمِهنيٌ 

األندلس مل تكن إال  وقد أشار حممد عبد اهلل عنان إىل هذا، حني ذكر أن فرتة القوة يف  

مقدمة لفرتات الفتن الكثرية فيها، فقال: )بيد أن انتثار شمل األندلس عىل هذا النحو مل يكن 

سوى نتيجة طبيعية للعوامل السياسية واالجتامعية التي توالت يف احلقبة السابقة، بل نستطيع  

 عهد عبد الرمحن الداخل،  أن نرجع هذه العوامل إىل بداية قيام الدولة األموية ذاهتا، أعني إىل 

فقد رأينا هذا الزعيم القوي، بعد أن استوىل عىل تراث األندلس، واستتب له األمر، يعمل بكل  

العربية   والرياسات  الزعامات  وحتطيم  القبلية،  النزعة  وإمخاد  بالسلطة،  لالستئثار  وسع  ما 

تتبع العصبية  العربية والقضاء عليها.    املحلية. وقد حذا خلفاؤه من أمراء بني أمية حذوه يف 

وقد بلغ هذا الرصاع بني السلطة املركزية، وبني املنتزين عليها، ذروته يف أواخر القرن الثالث  

اهلجري، إبان اضطرام الفتنة الكربى، وتفاقم ثورة املولدين والعرب، يف عهد األمري عبد اهلل  

الثورة، يف كل ناحية من نواحي  هـ(، حينام اندلع هليب    300  -  275بن حممد ابن عبد الرمحن ) 

واملدن  الكور  معظم  واستقلت  النواحي،  معظم  يف  والرببر  العرب  الزعامء  وظهر  األندلس، 

الكبرية عن قرطبة. وقد استطاع عبد اهلل أن خيمد الثورة يف كثري من النواحي، وأن ينقذ سلطان 

فأتم املهمة، وقىض عىل جذور بني أمية من اخلطر الداهم، ثم جاء من بعده عبد الرمحن النارص،  

الفتنة من أساسها، وعمل عىل تدعيم سلطانه بكل الوسائل، فاشتد يف مطاردة القبائل واألرس  

العربية ذات البأس والعصبية، وقىض عىل رياستها وزعامتها املحلية، ومال إىل اصطناع املوايل  

املناصب يف القرص ويف احلكومة  والصقالبة، وأوالهم النفوذ والثقة، فاستأثروا يف عهده بأرفع  

واجليش، وكان من جراء ذلك أن انرصفت القبائل العربية عن الوالء له، وكان ختاذهلا يف نرصته  
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 ( الشهرية  اخلندق  موقعة  العرب    327يوم  الزعامء  سخط  إىل  كثرية،  وجوه  من  يرجع  هـ(، 

  (1) لسياسته، يف إذالهلم وسحق نفوذهم ومكانتهم(

األموي أسس  لتلك  وهكذا  كان  فقد  املرشق،  لفتن  أسسوا  أن  بعد  املغرب،  لفتن  ون 

النزعات العنرصية أثرها يف حتويل األندلس إىل الشكل الذي كانت عليه القبائل العربية قبل  

اإلسالم، حيث كان الرصاع بينها شديدا، ومل يكن الفرق بينهام سوى أن الرصاع األول كان 

 اع الثاين من أجل رئاسة أو قرص. من أجل ناقة أو فرس، بينام كان الرص

القوة   وقد ذكر حممد عبد اهلل عنان بعض مشاهد ذلك، فقال ـ وهو يتحدث عن فرتة 

األندلسية القصرية، والتي حرضت لكل الفتن التي جاءت بعدها ـ: )ومل حيد املنصور بن أيب  

ة، وسحق كل  عامر، حني استوىل عىل السلطان، عن هذه السياسة يف تدعيم احلكومة املركزي

سلطة حملية وبالرغم من أنه ينتمي إىل بيت من أكرم البيوتات العربية، فإنه عمل عىل سحق 

العصبية العربية، وعمل يف نفس الوقت عىل سحق عصبية الفتيان الصقالبة، ومل يستبق منهم  

يش، وكان إال أقلية خملصة. وآثر أن يعتمد يف اجلملة عىل والء الرببر، فكان منهم معظم قادة اجل 

منهم خلفاء املنصور وعامله يف املغرب. وفضال عن ذلك فقد كان من جراء نظام الطغيان املطلق 

الذي فرضه املنصور عىل األندلس، قرابة ثالثني عامًا، أن توارت معظم الزعامات والعنارص  

رص الظهور  الناهبة يف املجتمع األندليس من امليدان، ولكنها لبثت يف مكاهنا وعزلتها، ترقب ف

األمة   عىل  املنصور  فرضه  الذي  املطلق،  النظام  هذا  كان  فقد  أخرى  جهة  ومن  والعمل، 

ثنياته كثريًا من عوامل اهلدم واالنتقاض. فقد كانت سائر العنارص التي   األندلسية، خيفي يف 

مركزه وسلطانه.   منها عىل  كل  ببعض، وخيشى  بعضها  وتدعيمه، يرتبص  إقامته  يف  تعاونت 

مة معارك خفية جتري بني الرببر وخصومهم من الصقالبة، يف القرص ويف احلكومة.  وكانت ث

وكان بنو أمية يميلون إىل الصقالبة مواليهم القدماء، ويكرهون الرببر، إذ كانوا سندًا للمنصور  

 
 (12/ 2(  املرجع السابق، )1) 



161 

 

الرببر   يف  ترى  ولكنها  وهؤالء،  هؤالء  تكره  العربية  البطون  وكانت  سلطاهنم،  استالب  يف 

، وهو من آثار اخلصومة القديمة، التي لبثت تضطرم بني العنرصين منذ عرص  خصمها األسايس

  (1)الفتح(

دولته   منها  واحد  كل  يشكل  وراح  ظهرت،  التي  الكثرية  الزعامات  ذكر  أن  وبعد 

املستقلة، علق عليها بقوله: )وأضحت األندلس يف أواخر النصف األول من القرن اخلامس  

ر املدهش الذي أرشنا إليه فيام تقدم: منظر الرصح الشامخ، الذي اهلجري، تقدم إلينا ذلك املنظ

اهنارت أسسه، وتصدع بنيانه، وقد اقتصت أطرافها، وتناثرت أشالؤها، وتعددت الرياسات  

يف أنحائها، ال تربطها رابطة، وال جتمع كلمتها مصلحة مشرتكة؛ لكن تفرق بينها بالعكس،  

أهلية صغرية، واألندلس خالل  منافسات وأطامع شخصية وضيعة، وتضطرم   بينها حروب 

ذلك كله تفقد مواردها وقواها القديمة تباعًا، وحيدق هبا خطر الفناء من كل صوب.. وهذه 

الدول الصغرية، املتخاصمة املتنابذة، التي قامت عىل أنقاض الدولة األندلسية الكربى، تعرف  

ني وزير سابق، وقائد من ذوي بدول الطوائف، ويعرف رؤساؤها بملوك الطوائف وهم ما ب

النفوذ والصحب، وحاكم إلحدى املدن، وشيخ للقضاء، وزعيم من ذوي املال واحلسب. وقد  

ظهروا مجيعًا إبان الفتنة، وبسط كل سلطانه، عىل ما أتيح له من املدن واألرايض، وأخذ يعمل  

  (2) عىل تدعيم ذلك السلطان وتوسيعه، وتأسيس امللك لبنيه(

إىل ما ذكره، بل رصح به كبار العلامء واألدباء األندلسيني بصيغ خمتلفة، ومنهم  وقد أشار  

واالنشعاب   االنشقاق  من  األندلس  أهل  )وذهب  قال:  الذي  اخلطيب  بن  الدين  لسان 

واخلطة   القريب،  باملحل  امتيازها  مع  األقطار،  أهل  من  كثري  يذهب  مل  حيث  إىل  واالفرتاق، 

ألحدهم يف اخلالفة إرث، وال يف اإلمارة سبب، وال يف الفروسية  املجاورة لعّباد الصليب، ليس  

 
 (13/ 2(  املرجع السابق، )1) 

 (15/ 2(  املرجع السابق، )2) 



162 

 

وجبوا   الكبار،  املدائن  واقتسموا  األقطار،  اقتطعوا  مكتسب.  اإلمامة  رشوط  يف  وال  نسب، 

عنهم   وكتبت  األلقاب،  وانتحلوا  القضاة،  وقدموا  اجلنود،  وجندوا  واألمصار،  العامالت 

بأسامئهم الدواوين، وشهدت بوجوب حقهم  الكتاب األعالم، وأنشدهم الشعراء، ودونت  

وبربري  حمبوب،  بني  ما  وهم  الفضالء،  إليهم  وتوسلت  العلامء،  بأبواهبم  ووقفت  الشهود، 

جملوب، وجمند غري حمبوب، وغفل ليس يف الرساة بمحسوب، ما منهم من يرىض أن يسمى  

)أقيم عىل ما بيد يقول:  ي، حتى يتعني من ثائرًا، وال حلزب احلق مغايرًا، وقصارى أحدهم 

لديه.   خريًا  لقي  وال  عليه،  يقبل  مل  العزيز  عبد  بن  عمر  جاءه  ولو  إليه(،  به  اخلروج  يستحق 

ولكنهم استوفوا يف ذلك آجاال وأعامرًا، وخلفوا آثارًا، وإن كانوا مل يبالوا اغرتارا، من معتمد  

   (1) ومعتضد ومرتىض وموفق ومستكف ومستظهر ومستعني ومنصور ونارص ومتوكل(

اخلطيب   ابن  ذكره  الذي  املعنى  هذا  عن  عرب  القريواين،  وقد  رشيق  بن  احلسن  أبو 

 : (2)فقال

 مما يزهدين يف أرض أندلس.. أسامء مقتدر فيها ومعتضد 

 ألقاب مملكة يف غري موضعها.. كاهلر حيكي انتفاخًا َصْوَرة األسد

تارخيه الكبري: )فركبت    كام عرب عنه ابن حيان، والذي عارص تلك الفتن، فقال يف مقدمة

عنه،   وكشفت  ونظمته  الرببرية،  الفتنة  هذه  ملوك  أخبار  من  مجعت  فيام  تقدمني،  من  سنن 

وأوعيت فيه ذكر دوهلم املضطربة، وسياستهم املنفرة، وأسباب كبار األمراء املنتزين يف البالد  

وما جرى   عليهم، وسبب انتقاض دوهلم، حال فحال بأيدهيم، ومشهور سريهتم وأخبارهم، 

إىل ذكر مقاتل األعالم   والطوائل، والوقائع واملالحم،  يف مددهم وأعصارهم، من احلروب 

 
 ..144األعالم، ص (  أعامل 1) 
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  (1) والفرسان، ووفاة العلامء واألرشاف، حسب ما انتهت إليه معرفتي ونالته طاقتي(

وفوق هؤالء ذكر حممد عبد اهلل عنانـ  وهو املؤرخ املختص الذي درس الواقع األندليس  

شديدة الفتح،  بدقة  أيام  من  ابتداء  األندليس  التاريخ  كل  أن  ـ  الكثرية  املصادر  خالل  ومن   ،

وانتهاء إىل خروج املسلمني منها مل يكن سوى تاريخ مطول للرصاع والفتن، ابتدأ بالرصاع بني  

طارق بن زياد وموسى بن نصري، وانتهى بام ذكره التاريخ من املأساة الكربى للمسلمني، وقد 

 أذيال اخليبة. خرجوا جيرون 

يقولـ  عند ذكره مللوك الطوائف ـ: )ونستطيع القول بأن متزق األندلس عىل هذا النحو،  

كان رضبة، مل تنهض األندلس من آثارها قط، بل كان بداية عهد االنحالل الطويل الذي لبثت  

ل  تتقلب فيه بعد ذلك زهاء أربعة قرون أخرى، وبالرغم من أن عهد الطوائف احلقيقي مل يط 

أكثر من سبعني عامًا، وبالرغم من أن األندلس، قد التأم شملها بعد ذلك يف ظل املرابطني ثم  

املوحدين من بعدهم، وبالرغم من أهنا استطاعت أن تسرتد تفوقها العسكري القديم يف شبه  

بالرغم من ذلك كله، فإن األندلس مل تستطع أن تسرتد   اجلزيرة اإلسبانية يف فرتات قصرية: 

ا اإلقليمية القديمة، وال متاسكها القديم قط، بل لبثت بالعكس، خالل رصاعها الطويل  وحدهت

مع اسبانيا النرصانية، تفقد قواها ومواردها تباعًا، وتنكمش رقعتها اإلقليمية تدرجييًا. حتى إذا  

ي كان منتصف القرن السابع اهلجري، رأينا رقعة الوطن األندليس، ترتد إىل ما وراء هنر الواد 

الكبري، وتنحرص يف مملكة غرناطة الصغرية، ورأينا قواعد األندلس القديمة الكربى مثل قرطبة  

وإشبيلية ورسقسطة وبلنسية ومرسية وغريها، تغدو مدنًا إسبانية نرصانية، ويغدو ميزان القوى 

  (2)يف شبه اجلزيرة اإلسبانية بيد مملكة قشتالة الكربى(

األن الفتن يف  أمر  يتوقف  السلطة  ومل  فيها بعض  للمسلمني  التي كان  الفرتة  دلس عىل 
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ذلك  يف  البقاء  املسلمني  من  الكثري  آثر  حيث  خروجهم،  بعد  ما  إىل  تعدهتا  بل  والسطوة، 

من  ابتداء  يشء  كل  ذلك  مقابل  دفعوا  لكنهم  منه..  اخلروج  يستطيعوا  مل  الذي  الفردوس 

 كرامتهم، وانتهاء بدينهم. 

القرآنية دور كبري يف بقائهم، فقد أورد  ولألسف كان للفقهاء الذين ال القيم   يعرفون 

هـ( يف كتابه ]انبعاث اإلسالم  1422املؤرخ الكبري عيل بن حممد املنترص باهلل الكتاين )املتوىف:  

م فتوى ملفتي وهران،    1567  -  1502يف األندلس[ عند حديثه عن اضطهاد املسلمني فيها بني   

هـ، يقول    910أندليس من بلدة املغرو بمقاطعة قلعة رباح، سنة  أمحد بن بومجعة املغراوي، وهو  

فيها خماطبا أولئك املمتحنني يف دينهم، ألجل دنياهم: )إخواننا القابضني عىل دينهم كالقابض  

عىل اجلمر، من أجزل اهلل ثواهبم فيام لقوا يف ذاته، وصربوا النفوس واألوالد يف مرضاته، الغرباء  

، من جماورة نبيه يف الفردوس األعىل من جناته، وارثو سبيل السلف الصالح القرباء إن شاء اهلل 

يف حتمل املشاق، وإن بلغت النفوس إىل الرتاق. نسأل اهلل أن يلطف بنا، وأن يعيننا وإياكم عىل 

مراعاة حقه بحسن إيامن وصدق، وأن جيعل لنا ولكم من األمور فرًجا ومن كل ضيق خمرًجا.  

من كتابه إليكم، من عبيد اهلل أصغر عبيده، وأحوجهم إىل عفوه ومزيده،  بعد السالم عليكم  

عبيد اهلل تعاىل أمحد بن بومجعة املغراوي ثم الوهراين، كان اهلل للجميع بلطفه وسرته، سائاًل من 

إخالصكم وغربتكم حسن الدعاء بحسن اخلامتة والنجاة من أهوال هذه الدار، واحلرش مع  

  (1)م من األبرار(الذين أنعم اهلل عليه 

ثم راح بعد تلك املقدمة يفتي هلم الفتاوى العجيبة، فيقول: )مؤكًدا عليكم يف مالزمة  

دين اإلسالم، آمرين به من بلغ من أوالدكم إن مل ختافوا دخول رش عليكم من إعالم عدوكم  

الغافلني كاحلي  بطويتكم. فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وإن ذاكر اهلل بني  

 
لبنان،    –بريوت    -هـ(، دار الكتب العلمية  1422(  انبعاث اإلسالم يف األندلس، عيل بن حممد املنترص باهلل الكتاين )املتوىف:  1) 
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بني املوتى. فاعلموا أن األصنام خشب منجور، وحجر جلمود ال يرض وال ينفع، وأن امللك 

اهلل ما اختذ اهلل من ولد وما كان معه من إله. فاعبدوه، واصطربوا لعبادته. فالصالة ولو باإليامء،  

صوركم   إىل  ينظر  ال  اهلل  ألن  رياء.  أو  لفقريكم  هدية  كأهنا  ولو  قلوبكم.  والزكاة  إىل  ولكن 

والغسل من اجلنابة ولو عوًما يف البحور. وإن منعتم فالصالة قضاء بالليل حلق النهار، وتسقط  

يف احلكم طهارة املاء، وعليكم بالتيمم ولو مسًحا باأليدي للحيطان، فإن مل يمكن فاملشهور  

باأليدي والوجه إىل  سقوط الصالة وقضاؤها لعدم املاء والصعيد، إال أن يمكنكم اإلشارة إليه  

تراب طاهر أو حجر أو شجر مما يتيمم به، فاقصدوا باإليامء.. وإن أكرهوكم يف وقت صالة إىل  

السجود لألصنام، أو حضور صالهتم، فأحرموا بالنية وانووا صالتكم املرشوعة، وأشريوا ملا 

الة اخلوف  يشريون إليه من صنم ومقصودكم اهلل، وإن كان لغري القبلة تسقط يف حقكم كص

عند االلتحام، وإن أجربوكم عىل رشب اخلمر، فارشبوه ال بنية استعامله. وإن كلفوا عليكم  

وإن  حمّرم.  عىل  أكرهوكم  إن  وكذا  حتريمه،  ومعتقدين  بقلوبكم  إياه  ناكرين  فكلوه  خنزيًرا، 

وا زوجوكم بناهتم فجائز لكوهنم أهل الكتاب، وإن أكرهوكم عىل إنكاح بناتكم منهم، فاعتقد

إن  وكذا  لغريمتوه،  قوة  وجدتم  ولو  بقلوبكم،  لذلك  ناكرون  وأنكم  اإلكراه،  لوال  حتريمه 

أكرهوكم عىل ربا أو حرام، فافعلوا منكرين بقلوبكم، ثم ليس عليكم إال رؤوس أموالكم،  

التورية   أمكنكم  فإن  الكفر،  كلمة  عىل  أكرهوكم  وإن  تعاىل،  هلل  تبتم  إن  بالباقي  وتتصدقون 

افعلوا. وإال فكونوا مطمئني القلوب باإليامن إن نطقتم هبا ناكرين لذلك. وإن قالوا  واأللغاز ف

اشتموا حممًدا، فإهنم يقولون له ممد، فاشتموا ممًدا، ناوين أنه الشيطان، أو ممد اليهود فكثري هبم  

يم  اسمه. وإن قالوا عيسى ابن اهلل، فقولوها إن أكرهوكم، وانووا إسقاط مضاف أي عبد اهلل مر 

معبود بحق. وإن قالوا قولوا املسيح ابن اهلل فقولوها إكراًها، وانووا باإلضافة للملك كبيت  

اهلل ال يلزم أن يسكنه أو حيل به. هان قالوا قولوا مريم زوجة له فانووا بالضمري ابن عمها الذي 

فا  بالصلب،  تويف  عيسى  قالوا  وإن  البناء..  قبل  فارقها  ثم  إرسائيل  بني  يف  من تزوجها  نووا 
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بني   عليه  الثناء  وإظهار  ذكره،  وإنشاء  وصلبه  وأمانته  هذه،  من  والترشيف  والكامل  التوفية 

  (1)الناس، وأنه استوفاه اهلل برفعه إىل العلو(

وهكذا استطاع هذا الفقيه اجلهبذ أن يعطيهم املخارج الرشعية، التي اخترص فيها الدين  

التفات منه لألجيال التي لن جتد هلا ما يدهلا عىل دينها، أو  يف تلك األلفاظ والطقوس، دون  

 يثبتها عليه. 

َقاُلوا فِيَم  }ولو أن هذا املفتي قرأ قوله تعاىل:   َأْنُفِسِهْم  اُهُم املاََْلئَِكُة َظاملِِي  ِذيَن َتَوفر إِنر الر

تَ  َأمَلْ  َقاُلوا  ُكنرا ُمْستَْضَعِفنَي يِف اأْلَْرِض  َقاُلوا  َفُأوَلئَِك ُكنُْتْم  فِيَها  َفُتَهاِجُروا  َواِسَعًة  ُكْن َأْرُض اهللرِ 

َمِصرًيا  َوَساَءْت  َجَهنرُم  يمكنه  97]النساء:    {َمْأَواُهْم  كان  الذي  القرآين  املخرج  هلم  لوجد   ،]

بسهولة أن ينهي املشكلة من أساسها، خاصة وأن االسبان كانوا يطلبون من املسلمني كل حني  

الد التي جاءوا منها، مثلام نطلب نحن اآلن من اليهود يف فلسطني أن يعودوا إىل  اخلروج إىل الب 

 بالدهم، فال جيوز رشعا ألي شعب أن خيرج شعبا آخر من أرضه. 

لكنه لألسف مل يفعل، بل اعتربهم جماهدين ومرابطني مع أهنم مل يمكثوا هناك إال ألجل  

من   الفكاك  يستطيعوا  ومل  اجتذبتهم،  التي  يعيش  الدنيا  كان  كيف  الكتاين  ذكر  وقد  حباهلا، 

النصارى،   دين  بقبول  مكرهني  املسلمون  تظاهر  )وهكذا  فقال:  الفرتة،  تلك  يف  املسلمون 

ا  يقومون بام جيربون عليه من الرتداد إىل الكنائس وتعميد األطفال. لكنهم ظلوا مسلمني رسًّ

فك املنكرات.  وحتايش  وصيام  صالة  من  اإلسالم  بشعائر  من  يقومون  أبناءهم  يغسلون  انوا 

عىل  ا  رسًّ أبناءهم  ويربون  الكنيسة،  يف  الزواج  بعد  اإلسالمي  بالزواج  ويقومون  التعميد، 

اإلسالم. وعملوا جهدهم للتكيف مع هذا الوضع الشاذ احلرج اخلطر إىل أن يأيت اهلل بفرج من  

  (2)عنده(
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لتنصري املسلمني مل تعد  لكن ذلك مل يدم طويال إذا أن االسبان ابتدعوا وسائل أخرى  

جتد فيها فتوى ذلك الوهراين شيئا، ومن أمهها فرض الرضائب الكبرية عىل املسلمني، حتى  

يسرتدوا من خالهلم كل ما أخذه أجدادهم من غنائم، يقول الكتاين: )أخذ فراندو الكاثوليكي  

الرض النصارى اجلدد يف موضوع  بمعاملة  نفسه  قطعها عىل  التي  للوعود  معاملته  يتنكر  ائب 

قبل سنة   القدامى حتى  املورسكيني رضائب خاصة هبم    1510للنصارى  م حيث طبق عىل 

العظمى، وتضم   بالفارضة  ثالثة منها تسمى  أربعة أجزاء،  إىل  تنقسم  ]الفارضة[  سميت ب 

قدرها   سنوية  قدرها    21.000غرامة  العادية  فوق  وأخرى  ذهبية،  دوقة،    5.000دوقة 

ة لبناء قرص للملك يف غرناطة. والفارضة الرابعة، وتسمى الفارضة  دوق  10.000ورضيبة من  

يويص   وهو  الكاثوليكي،  فراندو  ومات  البحر،  حراس  لتمويل  البحر  فارضة  أو  الصغرى، 

األمة   ذاقت  أن  بعد  إسبانيا،  يف  املحمدية  الديانة  بقايا  وحتطيم  اإلسالم  عىل  بالقضاء  أوالده 

  (1) مرين(األندلسية من ظلمه وغدره وتعسفه األ

ونحب أن نشري إىل أن اسرتداد اإلسبان ألمواهلم التي أخذها منهم املسلمون يف بداية  

الفتح غنائم هلم، مل تتم فقط بعد اخلروج من األندلس، وإنام كانت تتم قبل ذلك، فقد كان ملوك 

ليهم،  الطوائف وغريهم، يسلمون اجلزية والرضائب الكثرية للاملك االسبانية حتى ال تغري ع

 أو حتى يستعينوا هبا عىل غريهم من املسلمني. 

ومل يقترص األمر عىل املال، فقد استعمل اإلسبان كل الوسائل لتنصري املسلمني تنصريا  

  1518كامال، وحصل هلم الكثري مما أرادوا، يقول الكتاين يف ذكر بعض مشاهد ذلك: )يف سنة  

فأوف املسلمني  بحق  قاسية  أحكاًما  امللك  أصدر  من م  للشكوى  وفًدا  للملك  األندلسيون  د 

م حيتم تنصري كل    1524/    3/  12تظلمهم. فلم يأت ذلك بطائل. وصدر مرسوم جديد يف  

مسلم بقي عىل دينه وإخراج كل من أبى التنصري من إسبانيا، وأن يعاقب كل من أبى التنصري  
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امل وأن حتول مجيع  احلياة،  مدى  بالرق  املمنوحة  املهلة  يف  اهلجرة  كنائس.  أو  إىل  الباقية  ساجد 

فأرسل املورسكيون وفًدا إىل امللك بمجريط )التي أصبحت عاصمة إسبانيا اجلديدة( يلتمسون 

م إىل    1526منه من جديد محايته وعدله ويستغيثون به. فانتقل كارلوس اخلامس يف يونيو عام  

فسه وإجياد حل له، فندب  غرناطة وبقي فيها إىل غاية ديسمرب من نفس السنة ملتابعة املوضوع بن

امللك حمكمة كربى مكونة من النواب والقساوسة والقادة وقضاة التفتيش برئاسة املفتش العام  

لتنظر يف ظالمة املورسكيني، ولتقرر فيام إذا كان تنصري املسلمني قرًسا صحيًحا وملزًما أم ال.  

كمرت حرًقا  باملوت  املخالف  عوقب  صحيًحا  التنصري  هذا  كان  املحكمة  فإذا  قدمت  وقد  د. 

م أكدت فيه أن املورسكيني هم فعاًل ضحية اعتداءات متواصلة    1526تقريرها يف سبتمرب عام  

من طرف النصارى القدامى الذين يشتموهنم يف الطرقات ويستغلوهنم رش استغالل وهيينوهنم  

املسلمني   تنصري  أن  كذلك  قررت  املحكمة  لكن  القانون.  محاية  دون  ونساء  القرسي رجاالً 

  (1)صحيح وال طعن فيه(

ومما سنه ذلك امللك من قوانني: )أن تبقى بيوت املورسكيني مفتوحة عىل الدوام لريى  

 ( 2)  اجلميع ماذا جيري فيها، وأن تزيل املورسكيات حجاهبن(

أولئك   فيها، واستمر  بقاؤهم  استمر  وإنام  الفتن،  بدينهم من  يفروا  مل  ذلك  ولكن مع 

القرآن يف تشجيعهم عىل ذلك، ولذلك راح اإلسبان يف كل مرة يستعملون  الذين ال يقرؤون  

وسائل جديدة، ويطلبون أمواال كثرية، وقد ذكر الكتاين ذلك، فقال: )ثم التمس املورسكيون  

له   الرأفة، ودفعوا  امللك  تنفيذ هذه   80.000مرة أخرى من  دوقة ذهبية، فوافق عىل وقف 

حيت سنة،  أربعني  ملدة  اإلسالمية  اإلجراءات  وثياهبم  العربية  بلغتهم  املورسكيون  خالهلا  فظ 

أمواالً   الرضيبة  مقابل دفع رضيبة سنوية. وكان جيمع من هذه  التسهيالت األخرى  وبعض 
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 طائلة(

العهود،   خيرقون  راحوا  الضخمة  األموال  قبضوا  أن  فبعد  يطل؛  مل  أيضا  ذلك  لكن 

 دينهم من أجل الرساب.  ويتالعبون بأولئك الذين رضوا بالذل، والتفريط يف

يقرؤون   ال  الذين  الفقهاء  أولئك  استفتاء  يرتكوا  أن  املورسكيني  إمكان  يف  كان  وقد 

القرآن، ويستمعوا بدهلم لذلك الشاعر الناصح الذي ذكره املقري يف ]نفح الطيب من غصن 

ليطلة  االندلس الرطيب[، فقال: )من أول ما اسرتد اإلفرنج من مدن األندلس العظيمة مدينة ط

سنة   النون  ذي  ابن  يد  بابن 475من  املشهور  اليحصبي  فرج  بن  اهلل  عبد  يقول  ذلك  ويف   ،

 العسال: 

 يا أهل أندلس حثوا مطيكم.. فام املقام هبا إال من الغلط 

 الثوب ينسل من أطرافه وأرى.. ثوب اجلزيرة منسوالً من الوسط 

  (1) ونحن بني عدو ال يفارقنا..كيف احلياة مع احليات يف سفط( 

وكان الشاعر اآلخر الذي ذكره املقري أكثر دقة يف التعبري حينها وصف األندلس بأهنا 

 : (2)أرض معارة للمسلمني وليست حقا هلم، فقال

 يا أهل أندلس ردوا املعار..فام يف العرف عارية إال مردات 

 أمل تروا بيدق الكفار فرزنه..وشاهنا آخر األبيات شهامت 

 .. واالستبداد والطغيان: الفاحتون ـ   4

يتصور الكثري من الناعقني باألجماد املزيفة أن ذلك الذي يسمونه فردوسا مفقودا كان  

جلميع املسلمني، عامتهم وخاصتهم، وذلك غري صحيح، واملصادر التارخيية تؤكد أنه مل ينعم  

الطغاة   املستبدين  أولئك  والرفاه سوى  بالرخاء  األندلس  بينهم كام يف  األرض  الذين قسموا 
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 تقسم الكعكعة. 

وهم يذكرون أن ما كان من آثار يف األندلس ال يزال يوجد بعضها إىل اليوم، ليس سوى  

أثر من آثار ذلك االستبداد والظلم، ذلك أن تلك القصور، بنيت عىل عرق كثري، ودماء كثرية،  

 الصعاليك، ومعه غلامنه وجواريه.   سالت لرتفع كل لبنة من لبناهتا، ويسكن بعدها صعلوك من

وبام أن الكثري يلتمس كل السبل ليفر من احلقيقة، فلن أذكر هنا ما قال املؤرخون، وإنام  

هـ(، يصور فيها   456  -هـ    384سأذكر بعض ما ورد يف رسالة البن حزم األندليس القرطبي ) 

له بعنوان ]التلخيص    حال االستبداد الذي كان يعيشه عامة سكان األندلس، وهي من رسالة

لوجوه التخليص[، وقد أجاب فيها عىل بعض املسائل الدينية والفقهية، ومنها ما يرتبط بالواقع 

 الذي كان يعيشه، وعن كيفية التورع يف املطعم وامللبس واملكسب. 

وقد بدأ هذه اإلجابات بقوله: )وأما ما سألتم عنه من أمر هذه الفتنة ومالبسة الناس هبا  

ظهر من تربص بعضهم ببعض، فهذا أمر امتحنا به، نسأل اهلل السالمة، وهي فتنة سوء  مع ما  

أهلكت األديان إال من وقى اهلل تعاىل من وجوه كثرية يطول هلا اخلطاب. وعمدة ذلك أن كل  

مدبر مدينة أو حصن يف يشء من أندلسنا هذه، وهلا عن آخرها، حمارب هلل تعاىل ورسوله وساع 

د؛ للذي ترونه عيانًا من شنهم الغارات عىل أموال املسلمني من الرعية التي  يف األرض بفسا 

تكون يف ملك من ضارهم، وإباحتهم جلندهم قطع الطريق عىل اجلهة التي يقضون عىل أهلها،  

ضاربون للمكوس واجلزية عىل رقاب املسلمني، مسلطون لليهود عىل قوارع طرق املسلمني  

أهل اإلسالم، معتذرون برضورة ال تبيح ما حرم اهلل، غرضهم  يف أخذ اجلزية والرضيبة من  

  (1)فيها استدام نفاذ أمرهم وهنيهم(

سني   وهو  مستغرب،  أو  ملسترشق  وليست  الكبري،  الفقيه  حزم  البن  الشهادة  فهذه 

من  طائفة  أي  من  وال  جموسيا،  وال  رافضيا  وليس  هلم،  مبدع  املخالفني  مع  متشدد  ظاهري 
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التي   تواجد   الطوائف  أن  عىل  الداللة  يف  واضحة  وهي  السنة..  رموز  يف  بالطعن  تتهمونا 

يف   وال  األصليني،  السكان  اإلسبان  مصلحة  يف  ال  أحد،  مصلحة  يف  يكن  مل  هناك  املسلمني 

 مصلحة عوام املسلمني، وال يف مصلحة اإلسالم نفسه. 

نه يعيش بيننا،  ومل يكتف ابن حزم بذلك، بل راح خياطب الناعقني باملجد املزيف، وكأ

ليدعوهم لالعرتاف باحلقيقة، وعدم الكذب عىل أنفسهم، وعدم الوقوع يف تلك التلبيسات  

التي يلبس هبا أولئك الفقهاء الذين صاروا سندا للمستبدين يف استبدادهم، فقال: )فال تغالطوا  

ب السباع،  أنفسكم وال يغرنكم الفساق واملنتسبون إىل الفقه، الالبسون جلود الضأن عىل قلو 

لنا فيها اإلمساك لأللسنة   النارصون هلم عىل فسقهم. فاملخلص  املزينون ألهل الرش رشهم، 

مجلة واحدة إال عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وذم مجيعهم؛ فمن عجز منا عن ذلك 

وا.  رجوت أن تكون التقية تسعه، وما أدري كيف هذا، فلو اجتمع كل من ينكر هذا بقلبه ملا غلب 

أنه قال: )من رأى منكم منكرًا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن   فقد صح عن النبي  

مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليامن(، وجاء يف بعض األحاديث: ليس وراء ذلك من اإليامن 

:  )لتأمرن باملعروف ولتنهون عن ؛ وجاء يف األثر الصحيح عن النبي  يشء، أو كام قال  

نكر، أو ليعمنكم اهلل بعذاب(، واعلموا رمحكم اهلل انه ال عذاب أشد من الفتنة يف الدين، قال  امل

  (1)[(191]البقرة:   {َواْلِفْتنَُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتلِ }اهلل تعاىل: 

النهي عن املنكر، وأنه ال تقية فيه، فقال: )فأما الغرض الذي ال يسع   ثم بني وجوب 

ال يعني ظاملًا بيده وال بلسانه، وال أن يزين له فعله ويصوب رشه، وعادهيم   أحدًا فيه تقية، فأن

بنيته ولسانه عند من يأمنه عىل نفسه، فإن اضطر إىل دخول جملس أحدهم لرضورة حاجة أو  

لدفع مظلمة عن نفسه أو عن مسلم، أو إلظهار حق يرجو إظهاره، او االنتصاف من ظامل آخر،  

تعاىل:   قال  َيْكِسُبونَ َوَكذَ }كام  َكاُنوا  باَِم  َبْعًضا  الظراملنَِِي  َبْعَض  ُنَويلِّ  أو  129]األنعام:    {لَِك   ]
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لطلب   أو  تقدمت،  ملعرفة  والنرصاين  اليهودي  املسلم  اإلنسان  يصادق  فقد  سالفة،  لصداقة 

يعانيه، أو لبعض ما شاء اهلل عز وجل، فال يزين له شيئًا من أمره وال يعنيه وال يمدحه عىل ما 

من  شيئًا  له  مصوب  غري  قصد  له  ما  إىل  فليقصد  وإال  فليعظه،  وعظه  أمكنه  وإن  جيوز،  ال 

ُكُم النرارُ   }معاصيه، فإن فعل فهو مثله، قال اهلل تعاىل:   ]هود:    {َواَل َتْرَكُنوا إِىَل الرِذيَن َظَلُموا َفَتَمسر

113)](1) 

تي يصور املغفلون أن املسلمني  ثم ذكر مدى انتشار املحرمات يف األندلس تلك البالد ال

ما  )وأما  فقال:  إليه،  الدخول  أهلها يف  ترغب  اإلسالم  مجيلة عن  صورة  ليعطوا  إليها  ذهبوا 

سألتم عنه من وجه السالمة يف املطعم وامللبس واملكسب، فهيهات أهيا اإلخوة، إن هذا ملن 

هذا   يف  وجوابكم  للنفوس.  وآمله  للقلوب  وأوجعه  عنه  بحثتم  ما  هنا أصعب  ها  الطريق  ان 

طريقان: طريق الورع، فمن سلكه فاألمر واهلل ضيق حرج. وبرهان ذلك أين ال أعلم ال أنا وال  

غريي باألندلس درمها حالالً وال دينارًا طيبًا يقطع عىل أنه حالل، حاشا ما يستخرج من وادي 

بعد ما يؤخذ منهم  الردة من ذهب، فإن الذي ينزل منه يف أيدهيم، يعني أيدي املستخرجني له  

ظلاًم فهو كامء النهر يف احلل والطيب، حتى إذا رضبت الدراهم وسبكت الدنانري فاعلموا أهنا  

تقع يف أيدي الرعية فيام يبتغونه من الناس من األقوات التي ال تؤخذ إال منهم، وال توجد إال  

والز  واللوبيا  والعدس  واحلمص  والفول  والشعري  والقمح  الدقيق  من  والزيتون عندهم  يت 

واأللبان  والغنم  والصوف  والقطن  والكتان  الفواكه  وأنواع  واخلل  والزبيب  والتني  وامللح 

الرعية عامر   من  ابتياعها  من  البد  األشياء  فهذه  والعشب واحلطب.  والزبد  والسمن  واجلبن 

نف  األرض وفالحيها رضورة. فام هو إال أن يقع الدرهم يف أيدهيم، فام يستقر حتى يؤدوه بالع

املال   ذلك  فيحصل  والنصارى،  اليهود  كجزية  مجامجهم  عىل  مرضوب  بقطيع  وعدوانًا  ظلاًم 

املأخوذ منهم حق عند املتغلب عليهم، وقد صار نارًا، فيعطيه ملن اختصه لنفسه من اجلند الذين 
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استظهر هبم عىل تقوية أمره ومتشية دولته، والقمع ملن خالفه والغارة عىل رعية من خرج من  

التجار والصناع،  طاع النار، فيعامل هبا اجلند  أو رعية من دعاه إىل طاعته، فيتضاعف حر  ته 

فحصلت بأيدي التجار عقارب وحيات وأفاعي، ويبتاع هبا التجار من الرعية، فهكذا الدنانري  

والدراهم كام ترون عيانًا دواليب تستدير يف نار جهنم، هذا ما ال مدفع فيه ألحد، ومن أنكر ما 

ا بلسانه فحسبه قلبه يعرفه معرفة رضورية، كعلمه أن دون غد اليوم، فإذا فاتنا اخلالص فال  قلن

يفوتنا االعرتاف والندم واالستغفار، وال نجمع ذنبني: ذنب املعصية وذنب استحالهلا، فيجمع 

 ( 1)  اهلل لنا خزيني وضعفني من العذاب، نعود باهلل من ذلك(

لرضائب التي كانت تنزل عىل رؤوس عامة الناس كل  ثم راح يذكر أنواع اإلتاوات وا

حني، فقال: )وأما يف زماننا هذا وبالدنا هذه، فإنام هو باب أغلق فرقت بني زماننا هذا والزمان 

ويؤدوهنا   بالقطيع،  يسموهنا  املسلمني  رؤوس  عىل  جزية  هي  إنام  الغايات  ألن  قبله،  الذي 

والدواب والنحل، يرسم عىل كل رأس، وعىل   مشاهرة ورضيبة عىل أمواهلم من الغنم والبقر 

كل خلية يشء ما، وقباالت ما، تؤدى عىل كل ما يباع يف األسواق، وعىل إباحة بيع اخلمر من  

البالد، هذا كل ما يقبضه املتغلبون اليوم، وهذا هو هتك األستار ونقض   املسلمني يف بعض 

 ( 2)  والتخيل من اهلل عز وجل(رشائع اإلسالم وحل عراه عروة عروة، وإحداث دين جديد، 

بالدين،   أي عالقة  هلم  يكن  مل  حيكموهنا  الذين  الدويالت واحلكام  تلك  أن  يقسم  ثم 

نراهم   فنحن  إليها،  لبادروا  أمورهم  متشية  الصلبان  عبادة  يف  أن  علموا  لو  )واهلل  فيقول: 

أس حيملوهنم  ورجاهلم  وأبنائهم  املسلمني  حرم  من  فيمكنوهنم  النصارى  إىل  يستمدون  ارى 

بالدهم، وربام حيموهنم عن حريم األرض وحرسهم معهم آمنني، وربام أعطوهم املدن والقالع 

من  سيفًا  عليهم  وسلط  مجيعهم  اهلل  لعن  بالنواقيس،  وعمروها  اإلسالم  من  فأخلوها  طوعًا 
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 ( 1)  سيوفه(

أهل    هـ( يف  كتابه ]الذخرية يف حماسن  542  -هـ    450وهكذا ذكر ابن بسام الشنرتيني ) 

اجلزيرة[، والذي يعترب من أهم املراجع األدبية واحلضارية يف بالد األندلس، وثائق هامة عن 

التي   للرضائب،  مجعهم  كيفية  ذلك  ومن  األندلس،  حكام  عىل  يطغى  كان  الذي  االستبداد 

 يسلمون أكثرها لإلسبان رجاء محايتهم، أو ترك حرهبم. 

األرشاف خوطب هبا العامل يف استعجال قبض األموال،  ومنها وثيقة رآها بأحد بيوت 

عىل لسان املعتمد يقول فيها: )احلال مع العدو قصمه اهلل بينة ال حتتاج إىل جالء وال كشف،  

مداراته   إال  فليس  وخماشنته،  مقاواته  يمكن  ال  ومن  وصف،  وال  نعت  إىل  تفتقر  ال  معروفة 

 بالدنا، عصمها اهلل، بأكثف من مجوعه يف العام  ومالينته، وقد اعتقد اخلروج يف هذا العام إىل 

الفارط وأحفل، وأبلغ يف استعداده وأكمل، إال أن اهلل تعاىل يرس من إنابته إىل السلم ما يرس،  

إليه   تقدم  املال،  من  مجلة  عىل  معه  االتفاق  ووقع  ننظر،  أن  نستطيع  ال  حيث  من  لنا  ونظر 

كا  حال  فكم  لديه.  املرهوب  الرش  هبا  طاغية  ويستكف  بأيدي  ونعمة  نتلف،  بخروجه  نت 

تنتسف، والرعية حاطها اهلل يف هذا العام عىل ما يقتضيه، ما عم البالد من الفساد، وشملها من 

جائحة القحط واجلراد تكليفها أداء يشء من املال الذي التزم مرتفع، وأخذها باملعونة عىل ما 

اخلدمة ميل العموم، ونجرهيم فيها عىل أحسن ناب ممتنع، فلم يبق إال أن نميل هبذه الكلفة عىل  

جماري التحرير والتقويم، وهي حال تقتيض من كل من أحسن التأمل املعونة فيها، واملبادرة 

بحسب طاقته إليها، وقد أدرجت طي رقعتي هذه قنداقًا تسمى اخلدمة قبلك فيه، ورسم عىل 

إليهم، وكلمهم بام كل واحٍد منهم ما توجبه حاله وتقتضيه، فتقدم يف ما نصص  ته من احلال 

إليه   فاحلاجة  يمكن،  ما  أعجل  يف  كله  ذلك  ولتقبض  لدهيم،  ويسهلها  عندهم  احلال  خيفف 
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  (1)وكيدة، والرضورة حافزة شديدة(

وحتى ال يبقى ما ذكره ابن حزم وابن بسام وغريمها نظريا حمضا، فسأذكر نموذجا عن  

يف األندلس، وكيف تعامل مع رعيته، ومع أهوائه،    بعض الطغاة من ملوك بني عباد عىل إشبيلية

هـ(، وهو    461  -هـ    407)  (2)وهو املعتضد باهلل أبو عمرو عبراد بن حممد بن إسامعيل اللخمي

ثاين ملوك بني عباد عىل إشبيلية، وقد خلف أباه، وقام بحروب كثرية مع سائر املدن األندلسية،  

حيث وسعها إىل مناطق كثرية إىل أن استوىل عىل   من أجل توسيع إمارته، وقد نجح يف ذلك 

 قرطبة 

ذكره   مع  العريض،  الثناء  بني  املتناقضات  بني  اجلمع  يف  بطريقته  الذهبي  له  مجع  وقد 

جلرائمه التي كانت تستحق الذم ال املديح، فقد قال يف ترمجته يف ]سري أعالم النبالء[:  )املعتضد  

م ملكها.. حكم عىل املدينتني قرطبة وإشبيلية.. وكان باهلل صاحب األندلس.. قايض إشبيلية، ث

  (3)شهام، صارما، داهية، ذبح مجاعة من أعوان أبيه، وصادرهم، وعال شأنه، ودانت له األمم(

وهذه من عجائب الذهبي وغريه من املرتمجني لألعالم، والذين ال يزنوهنم باملوازين  

ا الوقت  نفس  يف  شهامته  ذكر  أنه  حيث  أبيه  القرآنية،  أعوان  من  جلامعة  ذبحه  فيه  ذكر  لذي 

مع  الشهامة  جتتمع  كيف  أدري  ولست  احلكم..  إىل  الوصول  سبيل  يف  ألمواهلم  ومصادرته 

 الذبح والرسقة. 

ثم ذكر مبلغ العتو واالستكبار الذي بلغه، والذي جعله يقتل ابنه، ويتفنن يف قتل من  

فقال: )غرز خشبا يف قرصه، وعم  منهم عىل ملكه،  كبار وملوك، وكانوا خياف  برؤوس  مها 

ابنه   ابنه إسامعيل اغتياله، فأخذه، ورضب عنقه، وعهد إىل  يشبهونه باملنصور العبايس، ورام 
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 ( 1) املعتمد، وقيل: سمه طاغية الفرنج يف ثوب فاخر، أهداه له(

ثم ذكر بعض مظاهر عتوه مع عامة الناس؛ فقال: )ومن جربوته وعتوه أنه أخذ ماال  

حج وجاور بمكة، فبلغ املعتضد أنه يدعو عليه، فندب رجال أعطاه مجلة دنانري مطلية  ألعمى، ف

بسم، فسار إىل مكة، وأوصله الذهب، فقال: يظلمني بإشبيلية، ويصلني هنا!؟،  ثم وضع منها 

دينارا يف فمه كعادة األرضاء، فامت من الغد.. وهرب منه مؤذن إىل طليطلة، فبقي يدعو عليه  

 (2) نفذ من جاءه برأسه(يف السحر، ف

ثم ذكر مجعه بني االستبداد واالنحالل اخللقي، كام كان سائدا يف ذلك احلني، والذي  

أصبحت فيه اخلمر، وكأهنا من الطيبات ال من اخلبائث، فقال: )وقد سكر ليلة، وخرج يف الليل  

الربزال، وبينهام حروب، وكان معه غالم، وسار خممورا، حتى واىف قرمونه، وصاحبها إسحاق  

يرشب أيضا يف مجاعة، فاستأذن املعتضد، ودخل، فزاد تعجبهم، فسلم وأكل، وأل من سكره،  

وسقط يف يده، لكنه جتلد، ثم قال: أريد أن أنام، ففرشوا له، فتناوم، فقال بعضهم: هذا كبش  

يب قرة: كال، رجل قصدنا،  سمني، واهلل لو أنفقتم ملك األندلس عليه ما قدرتم، فقال معاذ بن أ

فقبلوا رأسه، وقال   انتبه وقام،  ثم  قتلنا ضيفنا،  أنا  القبائل  تتحدث عنا  بنا مستأمنا، ال  ونزل 

للحاجب: أين نحن؟ قال: بني أهلك وإخوانك. قال: هاتوا دواة، فكتب لكل منهم بخلعة  

لكن أساء   ومال وأفراس وخدم، وأخذ معه غلامهنم لقبض ذلك، وركب، فمشوا يف خدمته. 

وطينه   محاما،  وأنزهلم  فأكرمهم،  منهم،  ستون  فأتاه  لوليمة،  أشهر  بعد  طلبهم  اإلساءة؛  كل 

أن   أردت  فإن  لقتلوين،  ولوالك،  آجاهلم،  حرضت  ترع،  مل  ملعاذ:  وقال  معاذ،  سوى  عليهم 

أقاسمك ملكي، فعلت، قال: بل أقيم عندك، وإال بأي وجه أرجع، وقد قتلت سادات بني  
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 (1) ه من كبار قواده، وكان من كبار قواد املعتمد(برزال، فصري

هذا هو الواقع األندليس كام ترسمه كتابات املؤرخني والفقهاء املسلمني، وأوهلم سكان  

األندلس نفسها، والذين ذكروا معاناهتم مقارنة بذلك الرفاه الذي يعيشه احلكام واملستبدون،  

و األصليني،  السكان  بظلم  يكتفوا  مل  ذلك والذين  إىل  أضافوا  وإنام  أرضهم،  من  إخراجهم 

 ظلمهم إلخواهنم من املسلمني الذين جلبوهم باسم الفتح، فلم جيدوا إال االستبداد. 

 ـ الفاحتون.. واللهو واملجون:   5

مل يكتف أولئك املستبدون الذين حكموا األندلس باحلديد والنار، بتلك اجلرائم التي  

املسلمني وغريهم، وإنام أضافوا إليها إشاعة االنحرافات األخالقية يف البيئة  كانوا يامرسوهنا مع  

األندلسية، والتي تأثرت كثريا بالبيئات املنحرفة التي كانت موجودة يف األندلس قبل دخول  

 املسلمني إليها، وأضافت إليها أشياء جديدة. 

فت األندلس  إىل  املسلمني  دخول  اعتبار  عىل  ُيرد  ما  أكرب  أول  وهذا  من  أن  ذلك  حا، 

عالمات الفاتح أن ينقل ثقافته وقيمه وأخالقه إىل البالد التي فتحها، ال أن حيدث العكس،  

ولألسف فقد حصل العكس عند ما يسمونه فتح األندلس، كام أشار ابن خلدون إىل ذلك عند  

عن   مولع  حديثه  ]املغلوب  بقوله:  عنها  عرب  والتي  مقدمته،  يف  وضعها  التي  أبدا القاعدة 

باالقتداء بالغالب يف شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده[،وحاول أن يدافع عنها بام 

أطاق، لكنه اصطدم بتقليد الغالبني يف األندلس للمغلوبني؛ فراح يضع قاعدة أخرى عرب عنها 

الّت  إليهم من هذا  الغلب عليها فيرسي  أّمة جتاور أخرى وهلا  إذا كانت  أّنه  شّبه  بقوله: )حّتى 

واالقتداء حّظ كبري كام هو يف األندلس هلذا العهد مع أمم اجلاللقة فإّنك جتدهم يتشّبهون هبم  

اجلدران  يف  الّتامثيل  رسم  يف  حّتى  وأحواهلم  عوائدهم  من  والكثري  وشاراهتم  مالبسهم  يف 

يالء  واملصانع والبيوت حّتى لقد يستشعر من ذلك النّاظر بعني احلكمة أّنه من عالمات االست
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واألمر هللر. وتأّمل يف هذا رّس قوهلم العاّمة عىل دين امللك فإّنه من بابه إذ امللك غالب ملن حتت  

  (1)يده والّرعّية مقتدون به العتقاد الكامل فيه اعتقاد األبناء بآبائهم واملتعّلمني بمعّلميه(

الدين، وال أي   وهذا يدل عىل أن الذين كانوا حيكمون األندلس مل يكن هلم أي حظ من 

هدف رسايل، بل كان هدفهم فقط الدنيا وشهواهتا، والتي وجدوا منها يف األندلس ما مل جيدوه 

يف بالدهم، مثلام يفعل أمراء اخلليج يف هذ العرص عندما يذهبون إىل أوروبا وأمريكا، وينسون  

 كل ما يمت إىل قيمهم بصلة. 

طهم يف الشهوات ـ إىل مرتبة دون مرتبة  بل إن األمر بلغ باملسلمني حينها ـ بسبب إفرا

أعدائهم من اإلسبان أنفسهم، كام عرب الشاعر عن ذلك متهكام بجيش املسلمني عند مواجهته  

 جليش اإلسبان:   

 لبسوا احلديد إىل الوغى ولبستم.. حلل احلرير عليكم ألواناً 

  (2)ما كان أقبحهم وأحسنكم هبا.. لو مل يكن ببطرنة ما كانا 

نجد األدباء يعربون عن رس مقام املسلمني باألندلس عىل الرغم من احلروب    وهكذا

الشديدة التي كانت حتصدهم أو حتصد أعداءهم كل حني، ومن ذلك ما نقله املقري عن أيب  

عمران موسى بن سعيٍد يف جوابه أليب حييى صاحب سبتة ملا استوزره مستنرص بني عبد املؤمن،  

 النقلة عن األندلس إىل مّراكش، قال له: )وأّما ما ذكر سّيدي من وكتب إىل املذكور يرغبه يف

التخيري بني ترك األندلس وبني الوصول إىل حرضة مراكش، فكفى الفهم العايل من اإلشارة 

تلك  السامء يف  نلت بك  فإذا  الوطن،  نيل يف  ما  وألّذه  القائل: والعّز حمموٌد وملتمٌس..  قول 

ومن ذا أضاهي هبا؟.. وبعد هذا، فكيف أفارق األندلس وقد   احلرضة، فعىل من أسود فيها؟

علم سّيدي أهنا جنّة الدنيا بام حباها اهلل به من اعتدال اهلواء، وعذوبة املاء، وكثافة األفياء، وأن  
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اإلنسان ال يربح فيها بني قّرة عنٍي وقرار نفٍس.. أفٌق صقيٌل، وبساٌط مدّبٌج، وماٌء سائٌح، وطائٌر  

  (1)ٌل، وكيف يعدل األديب عن أرٍض عىل هذه الصفة؟(مرتنٌم بلي 

وقد أدرك اإلسبان طبائع املسلمني يف وقت مبكر، ولذلك سهل عليهم التعامل معهم،  

املسلمون،   صار  حتى  حني،  كل  عليهم  الثقيلة  واإلتاوات  اجلزية  بفرض  وإما  بقتلهم،  إما 

نتوهم ف الذي  الوقت  يه أهنم كانوا أصحاب املجد وكأهنم عامل مسخرون لإلسبان يف نفس 

 والغلبة. 

وقد أشار إىل هذا ملك قشتالة ]الفونسو السادس[، حني قال لرسول املعتمد بن عباد  

إليه:   كيف أترك قومًا جمانني، تسمى كل واحد منهم باسم خلفائهم وملوكهم وكل  )ملا قدم 

هم عىل رعيته أحد  واحد منهم ال يسل يف الذب عن نفسه سيفًا.. وكيف حيل لبرش أن يقر من

    ( 2)وأن يدعها بني أيدهيم سدى(

هـ،  478وهكذا قال ]فرناندو بن شانجه[ ملك جليقية أثناء حصاره ملدينة طليطلة سنة  

والذي خاطب أهلها الذين خرجوا يطلبون الصلح معه مقابل األموال الكثرية التي يسددوهنا:  

فإنام نطلب بالدنا التي غلبتمونا عليها قدياًم يف  )ما أجيبكم إىل سلم، وال أعفيكم من حرب..  

إىل   فارحلوا  برداءتكم،  عليكم  اآلن  نرصنا  وقد  لكم،  قيض  ما  سكنتموها  فقد  أمركم  أول 

 ( 3) عدوتكم ـ يعني بالد املغرب ـ واتركوا لنا بالدنا، فال خري يف سكناكم معنا بعد اليوم(

سلمي غرناطة قبيل سقوط مدينة  وهكذا قال ]الفونسو السادس ششنندو )مسنندو([ مل 

هـ: )إنام كانت األندلس للروم يف أول األمر حتى غلبهم العرب وأحلقوهم    478طليطلة سنة  

بأنخس البقاع جليقية فهم اآلن عند التمكن طامعني بأخذ ظالماهتم فال يصح ذلك إال بضعف  
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 ( 1) احلال واملطاولة حتى إذا مل يبق مال وال رجال أخذناها بال تكلف(

ولذلك كان يف اإلمكان اإلسبان أن حيرروا بالدهم بعد فرتة قصرية من الفتح، وخاصة  

عىل  يفرضوهنا  كانوا  التي  الكثرية  املغانم  يف  طمعا  يفعلوا  مل  لكنهم  الطوائف،  ملوك  ظل  يف 

املسلمني، والذين أرسهتم األهواء إىل احلد الذي صار خصومهم من اإلسبان يتهكمون هبم،  

 ويسخرون منهم. 

والعقيدة،   اإليامن  بضعف  يتسمون  الطوائف  ملوك  )كان  عنان:  اهلل  عبد  حممد  يقول 

واالستهتار بأحكام الدين، وكان الكثري منهم جياهرون باملعايص، وارتكاب األمور املحرمة..  

وقد كانت قصورهم املرتفة األنيقة، كام تزدان بمجالس الشعر واألدب، حتفل يف الوقت نفسه  

مجالس األنس والطرب، والنساء والغلامن واخلمر، وهي أمور تشغل حيزًا كبريًا يف آداب  ب

العرص وشعره. وكانت جمتمعات الطوائف املْرهقة املنحلة، تتأثر هبذه الروح اإلباحية، وجتنح 

الشامل جيتاح  املادية واملالذ احلسية بمختلف رضوهبا، وكان هذا االنحالل  املتعة  إىل اجتناء 

  (2)ئذ سائر طبقات املجتمع األندليس(يوم 

عن   بعيدا  فيها  وحضارهتم  األندلس  يف  املسلمني  أجماد  يذكرون  الذين  فإن  ولألسف 

املعايري القرآنية ال يلتفتون هلذا، بل يتومهون أن تلك االنحرافات األخالقية كانت السبب يف  

هذا عند ذكره لتلك األجماد بعد   تلك األجماد احلضارية، وربام يكون حممد عبد اهلل عنان وقع يف

حديثه عن تلك االنحرافات األخالقية، فقد قال: )عىل أن النهضة األدبية والفكرية التي امتاز 

هبا عرص الطوائف، ترتفع مع ذلك فوق مستوى هذا االنحالل وتربز قوية وضاءة. ولقد كانت  

كان أولئك امللوك املستهرتون هذه القصور املرتفة املرحة نفسها، أكرب مبعث هلذه النهضة، و

أنفسهم دعاهتا ومحاهتا، وكانت قصور الطوائف تتنافس يف هذا امليدان وتتسابق، شعورًا منها  
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بام جتتنيه من وراء ذلك من فخار وجمد، وما تسجله روائع املنظوم واملنثور من ذخر وذكر. وكان 

لنهضة األدبية والشعرية، هي  من بني هذه القصور ثالثة امتازت بنوع خاص، بمشاركتها يف ا

 ( 1) بالط بني عباد بإشبيلية، وبالط بني األفطس ببطليوس، وبالط بني صامدح بأملرية(

ولألسف، فإن هذه األجماد األدبية التي يذكرها مملوءة باملجون واخلمر والتشجيع عىل  

خص يقرأ  الرذائل، بل يوجد فيها التشجيع عىل الشذوذ بأنواعه، ولست أدري كيف جيوز لش

القرآن الكريم، ويقرأ ما نزل يف حق قوم لوط عليه السالم، أن يعترب ما كان يف األندلس من 

 اهنيار أخالقي حضارة. 

أما إن كان يقصد ظهور بعض األدباء أو الفالسفة أو العلامء، فهذا موجود يف كل مكان  

 ويف أردأ أزمنة الضعف. يف الدنيا، وال عالقة له باألندلس.. بل قد يوجد يف أردأ البيئات، 

لكن حممد عبد اهلل عنان نفسه يذكر عن ذلك العرص، تلك الطبقية التي يعيشها املجتمع  

الشعب   قاسى  )وقد  يقول:  املحرمات،  أصناف  كل  ومعه  فاحش،  وغنى  مدقع،  فقر  بني 

األندليس يف ظل طغيان الطوائف، كثريًا من رضوب االضطهاد والظلم، ومل يكن ذلك قارصًا  

التي كان يعيش يف غامرها، وانقالب األوضاع يف    عىل  الشاملة،  الفوىض االجتامعية  متاعب 

سائر مناحي احلياة، وتوايل الفتن واحلروب الداخلية، ولكنه كان يقايس يف نفس الوقت من 

جشع أولئك األمراء الطغاة، الذين كانوا جيعلون من ممالكهم ضياعًا خاصة، يستغلوهنا بأقسى  

وأش إرضاء  الوسائل  كدهم،  وثامر  ثرواهتم،  يستصفون  عبيدًا  شعوهبم  من  وجيعلون  نعها، 

لشهواهتم يف إنشاء القصور الباذخة، واقتناء اجلواري والعبيد، واالهنامك يف حياة الرتف الناعم،  

وتدعيم   نريهم،  إلقامة  اجلند،  حشد  عن  فضال  هذا  واملنافقني،  الصحب  عىل  واإلغداق 

ك أن اهنارت املعايري األخالقية، واختلط احلق بالباطل، واحلالل  طغياهنم. وقد ترتب عىل ذل

باحلرام، ومل يعد الناس يعتدون بالوسيلة، بل يذهبون إىل اقتضاء الغاية، وحتقيق الكسب بأي 
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   (1) الوسائل(

وعرض ابن بسام الذي عاش يف األندلس بعض النامذج لذلك، ومنها هذان النموذجان  

ـ باللغة القرآنية ـ قارونني من هذه األمة، يقول: )وسلك مبارك ومظفر    اللذان يمكن اعتبارمها 

سبيل امللوك اجلبارين يف إشادة البناء والقصور، والتناهي يف عليات األمور، إىل أبعد الغايات،  

مجيع  عىل  ايضا  الرأي  هذا  واشتمل  بعدمها.  ملن  حديثا  شأهنام  أبقيا  بام  النهايات،  ومنتهى 

لق هبام من وزرائهام وكتاهبام، فاحتذوا فعلهام يف تفخيم البناء، فهاموا منه يف  أصحاهبام، ومن تع

ترهات مضلة، وتسكعوا يف أشغال متصلة، الهني عام كان يومئذ فيه األمة، كأهنم من اهلل عىل 

عهد ال خيلفه، واتسع احلدس يف عظم ذلك اإلنفاق، فمنهم من قدرت نفقته عىل منزله مائة  

وأقل  دينار  العمد   ألف  ورفيع  اخلشب  نضار  من  رسوها:  يف  تناهيهم  حسب  وفوقها،  منها 

ونفيس املرمر، جملوبا من مظانه، وجلب إليهم سني الفرش من سائر احليل واحللل، فنفق سوق  

الركاب نحوهم،   املتاع بعقوهتم، وبعثر عن ذخائر األمالك لقرصهم، ورضب جتارها أوجه 

فؤاد األمنية، فام شئت من طرف رائع، ومركب ثقيل،  حتى بلغوا من ذلك البغية وفوق ملء  

وملبس رفيع جليل، وخادم نبيل، وآالت متشاكلة، وأمور متقابلة، تروق الناظرين، وتغيظ  

  (2) احلاسدين، حرسها هلم املقدار إىل مدة(

ثم ذكر سبب كل ذلك الرتف، وآثاره، فقال: )وكان ملبارك ومظفر مجلة ذلك النعيم،  

ا بقبض  قمم  وفازا  إىل  النعيم  يف  فانغمسا  اآلفاق،  بتلك  إنفاق  عارض  يعرضهام  ومل  خلراج، 

  (3)رؤوسهام وأخلدا إىل الدعة وسارعا يف قضاء اللذة، حتى أربيا عىل من تقدم وتأخر(

ونقل عن ابن حيان قوله: )فمثل دهرنا هذا فرس هبيم الشية ما إن يباهي بقرحة فضال  
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أش أهليه  غربل  قد  غرة،  شدوخ  وسفه  عن  أعراقهم،  واجتث  أخالقهم،  فسفسف  غربلة  د 

أحالمهم، وخبث ضامئرهم، فاحتوى عليهم اجلهل، واقتطعهم الزيف، وأركستهم الذنوب،  

من   شاء  بأقوياء،  الغي  معاين  عىل  وال  بأتقياء،  الرشد  سبيل  يف  فليسوا  العيوب،  ووصمتهم 

ط جهلهم بشاهنم، اغرتارهم  الناس هامل، يعللون نفوسهم بالباطل، من أدل الدالئل عىل فر

بزماهنم، وبعادهم عن طاعة خالقهم، ورفضهم وصية رسوله نبيهم عليه السالم، وذهوهلم  

عن النظر يف عاقبة أمرهم، وغفلتهم عن سد ثغرهم، حتى لظل عدوهم الساعي إلطفاء نورهم  

، ومن  يتبحبح عراص ديارهم، ويستقرئ بسائط بقاعهم، يقطع كل يوم طرفا منهم ويبيد أمة

لدينا وحوالينا من أهل كلمتنا صموت عن ذكرهم، هلاة عن بثهم، ما إن يسمع عندنا يف مسجد 

من مساجدنا وحمفل من حمافلنا مذكر هبم أو داع هلم، فضال عن نافر إليهم أو مواس هلم، حتى  

بالغناء،  بخلنا  بالدعاء،  عليهم  بخلنا  قد  إلينا،  بمفض  ليس  فتقهم  كأن  أو  منا،  ليسوا    كأن 

  (1)عجائب مغربة فاتت التقدير، وعرضت للتغيري، فلله عاقبة األمور، وإليه املصري(

وذكر املقري نامذج كثرية لتلك االنحرافات، ومنها هذا النموذج الذي جيمع بني مجيع  

ترمجته لـ ]احلكم بن هشام[ بعض جرائمه، فقال: )وويل  اجلرائم يف سلة واحدة، حيث ذكر عند  

اخليل، واستفحل ملكه، وبارش    م بعهٍد منه إليه، فاستكثر من املامليك، وارتبط بعده ابنه احلك

بالد   يف  الفرصة  الكافر  العدّو  اغتنم  عميه  وبني  بينه  كانت  فتنة  خالل  ويف  بنفسه،  األمور 

ما  إىل  املسلمني  عساكر  وتأخرت  وثامنني،  مخس  سنة  فملكوها  برشلونة  وقصدوا  املسلمني، 

الكريم بن مغيث إىل بالد اجل  العساكر مع احلاجب عبد  اللقة، فأثخنوا  دوهنا، وبعث احلكم 

اإلسالم   بالد  إىل  وخرج  هبم،  وظفر  التعبية،  عىل  فرجع  املضايق،  إىل  العدو  وخالفهم  فيها، 

  (2) ظافرًا(

 
 (.189/ 5زيرة )(  الذخرية يف حماسن أهل اجل1) 

 (. 338/ 1(  نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب، )2) 
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وكانت له الواقعة الشهرية مع  ثم ذكر كيفية تعامله مع الفقهاء الذين ثاروا عليه، فقال: )

ته، فاجتمع أهل العلم والورع أهل الّربض من قرطبة ألّنه يف صدر واليته كان قد اهنمك يف لّذا

الفقيه   وطالوت  عنه  املوّطإ  رواة  وأحد  مالك  صاحب  الليثي  حييى  بن  حييى  مثل  بقرطبة، 

وغريمها، فثاروا به، وخلعوه، وبايعوا بعض قرابته، وكانوا بالّربض الغريّب من قرطبة، وكان 

ساجدهم، وحلقوا بفاس  حمّلًة متصلًة بقرصه، فقاتلهم احلكم فغلبهم وافرتقوا وهدم دورهم وم 

من أرض العدوة، وباإلسكندرية من أرض املرشق، ونزل هبا مجع منهم، ثم ثاروا هبا، فزحف  

جزيرة   إىل  وأجازهم  وغلبهم،  الرشيد،  بن  للمأمون  مرص  صاحب  طاهر  بن  اهلل  عبد  إليهم 

  (1)أقريطش، فلم يزالوا هبا إىل أن ملكها اإلفرنج من أيدهيم بعد مّدة(

م بعض  إىل  هذا  أو  األدباء،  إىل  ذهبنا  ولو  الواقع،  لذلك  املعايشون  املؤرخون  ذكره  ا 

 الكتب التارخيية نفسها، لوجدنا العجب العجاب من املنكرات التي يعف اللسان عن ذكرها.

لكني مع ذلك، وبسبب أن الكثري ال يقتنع باجلمل، بقدر ما يقتنع بالتفاصيل، فسأذكر  

املمجدي الباحثني  بعض  ذكره  األندلسما  يف  املسلمني  لتاريخ  من  (2)ن  بنفسه  نقل  والذي   ،

 املصادر التارخيية ما يدل عىل ذلك الواقع البعيد كل البعد عن اإلسالم ومجيع قيمة. 

وقد أسهب املؤرخون يف احلديث عن هذا األمر، فقد ذكر ابن  وقد قدم لذلك بقوله: )

بًا ملزاولة تلك الرذائل، حيث كان حيان أن قرطبة حارضة املسلمني هناك أصبحت مرتعًا خص 

ملوك الطوائف إذا احتاجوا إىل يشء من امللهيات يرسلون رسلهم إىل قرطبة للبحث والتنقيب  

هـ ورد عىل أيب الوليد بن 422عن األوصاف التي يريدوهنا من اجلواري، وأنه يف شوال سنة  

ت يأنس هبن فوجد له  جهور يف قرطبة رسول املظفر بن األفطس يلتمس رشاء وصائف ملهيا 

 
 (.339/ 1(  نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب ت إحسان عباس )1) 

 . 8/11/2007(  أثر الضعف اخللقي يف سقوط األندلس، محد السحيباين، موقع مداد، 2) 
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 (1)صبيتني ملهيتني عند بعض التجار واشرتامها له(

وذكر أن املعتضد بن عباد ـ والذي ذكرنا بعض جرائمه يف املطلب السابق ـ كان له كلف  

بالنساء وخلط يف أحباسهن فانتهى يف ذلك إىل مدى مل يبلغه أحد نظرائه، كام أن املعتمد بن عباد  

 (2) يث خلع ثامنامئة امرأة من أمهات األوالد وجواري املتعة وإماء اخلدمة(كان مولعًا بالنساء ح

مزدوجة    ذا شخصية  ـ كان  الرشقية  واجلزر  دانية  ـ صاحب  العامري  أن جماهد  وذكر 

)فطورًا كان ناسكًا، وتارة يعود خليعًا فاتكًا ال يساتر بلهو وال لذة، وال يستفيق من رشاب  

أخبار   ذلك  يف  الطوائف  ملوك  سائر  من  ولغريه  له  احلقيقة،  من  بيشء  يأنس  وال  وبطالة، 

هذيل بن خلف بن رزين صاحب شنتمرية فقد كان من أرفع ملوك الطوائف  ، أما  (3)مأثورة

 .( 4)مهة يف اقتناء القينات حيث اشرتى جارية بثالثة آالف دينار

أمرًا ال   أنه أصبح  الطوائف فيبدو  أما رشب اخلمر يف قرطبة وغريها من بلدان ملوك 

ه الشعراء ومنهم ابن زيدون غرابة فيه يف ذلك العرص، وهلذا ملا حاول ابن جهور منعها مدح

 .(5) وعبد الرمحن بن سعيد املصغر

 :(6) وهلذا نجد التغني باخلمر يف دواوين الشعر األندليس شيئا عاديا، حتى قال أحدهم 

 جرت مني اخلمرة جمرى دمي     فجل حيايت من سكرها 

يق الناس  من  بل كان كثري  الناس،  معينة من  فئة  األمر قارصًا عىل  ضون  ومل يكن هذا 

 
 212ص  3( ابن عذاري: البيان املغرب ج 1) 

 . 53،  43ص  2األبار: احللة السرياء ج ( ابن 2) 

 .308ص  3( البيان املغرب ج 3) 

 . 308ص  3ج  املرجع السابق( 4) 

، كام ذكر املقري أن وادي اشبيلية ال خيلو من مجيع أدوات الطرب وأن رشب اخلمر فيه غري 388ص    1ج    1الذخرية ق    (5) 

 .199ص  4منكر،  نفح الطيب ج 

 .396 ص 1( ابن سعيد: املغرب ج 6) 
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 .(1)لياليهم أيقاظًا جيتمعون عىل الكؤوس حتى الصباح 

باإلضافة إىل ذلك كله ذكر ما أورده املؤرخون من الشذوذ بمختلف أصنافه، والذي  

 بدا يف كتب الشعر واألدب، وكأنه قيمة من القيم األخالقية التي ال يستحيا منها. 

 

 
 
 
 

 
 . 300ص  1رجب حممد عبد احلليم: ج  ،العالقات بني األندلس اإلسالمية وإسبانيا النرصانية (1) 
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 الصفويون؟ أهيام أكثر جرما: العثامنيون أم  

أعلم ثقل هذا السؤال عىل املغيبة عقوهلم يف مستنقعات الطائفية؛ ذلك أن من املعلوم  

من الدين بالرضورة عندهم ليس كون العثامنيني أقل إجراما من الصفويني فقط، بل يعتربوهنم  

من املعصومني العدول الذين ال جرائم هلم، لسبب بسيط هو كوهنم ـ كام يذكرون ـ من أهل  

 سنة..  ال

أو   مناقشتها  أو  ـ كلهم رموز مقدسة ال حيل احلديث عنها  ـ كام يضيفون  السنة  وأهل 

نقدها، ويف حال كون بعضهم قد وقع يف بعض اهلفوات؛ فينبغي أن هيال عليها كثبان من رمال  

 الكتامن، أو أطنان من قوارير العطور، حتى تسرت روائحها اخلبيثة. 

عندهم ليسوا أكثر إجراما من العثامنيني فقط، بل هم أكثر إجراما  أما الصفويون.. فهم  

من نريون وهتلر وأمريكا وإرسائيل.. بل هم اإلجرام عينه.. وإذا سألتهم عن السبب، أجابوك 

بإجابة رسيعة يعتربوهنا كذلك كافية، وأهنا من الرضورات العقلية والدينية، وهي أهنم شيعة  

 أن يصدر من الشيعي الرافيض أي يشء صالح. روافض.. ويستحيل يف تصورهم 

وأنا ال ترضيني أمثال هذه اإلجابات املترسعة، لسبب بسيط آخر، أعتقد أنه من املعلوم  

من الدين والعقل بالرضورة، وهو أننا جيب أن نشهد هلل، ال ألنفسنا وال أهوائنا وال إلرضاء  

ِذيَن آَمنُوا ُكوُنوا  } قال لنا:  من نريد إرضاءه، وال إلسخاط من نريد سخطه، فاهلل تعاىل َا الر َياَأهيُّ

اِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء هللِرِ َوَلْو َعىَل َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربِنيَ   }[، وقال:  135]النساء:    {َقور

اِمنَي هللِرِ ُشَهَداَء بِاْلِقْس  ِذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقور َا الر ِط َواَل جَيِْرَمنرُكْم َشنَآُن َقْوٍم َعىَل َأالر َتْعِدُلوا اْعِدُلوا  َياَأهيُّ

ُقوا اهللرَ إِنر اهللرَ َخبرٌِي باَِم َتْعَمُلونَ   [ 8]املائدة:   {ُهَو َأْقَرُب لِلترْقَوى َواتر

يعتمدها من   التي  املترسعة، وسأرجع إىل املصادر  لتلك اإلجابات  ألتفت  ولذلك لن 

ُكنُْتْم َصاِدِقنَي  }من باب قوله تعاىل:    يذكر ذلك،  إِْن  َفاْتُلوَها  بِالترْوَراِة  َفْأُتوا  ]آل عمران:    {ُقْل 
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93 ] 

وسريى ذلك الذي يشنع عىل الصفويني يف نفس الوقت الذي يرتىض فيه عىل العثامنيني  

تى السبل  بعينه، ومن املصادر التي يعتمدها، احلقائق التي يكتمها، ويتهرب منها، وحياول بش

بشاعة:   بكل  الطائفيون  يامرسه  قانونا  أصبح  الذي  العريب  املثل  ذلك  عليه  نص  ما  يفعل  أن 

 )رمتني بدائها وانسلت( 

وقبل أن أفكك ذلك السؤال إىل أسئلة فرعية أجيب عليها عىل ضوء املصادر التارخيية،  

ية، وهي أين أعترب كل  أحب أن أذكر قاعدة وقانونا أعتمده يف احلكم عىل مجيع األحداث التارخي

حكام  والقضائية،  والتنفيذية  الترشيعية  املناصب  يف  والتقوى  الكفاءة  يعتمد  ال  ملكي،  نظام 

 ]ملكا عضوضا[   استبداديا ظالميا، أو كام سامه رسول اهلل 

عىل   مبني  ملكي،  نظام  كليهام  أن  أعلم  ألين  األفضل؟..  أهيام  سؤايل:  يكن  مل  ولذلك 

ات، وبالتايل كان جمرد وجود هذا النوع من احلكم جريمة، بنص احلديث  الفرد، ال عىل املؤسس

الرشيف الذي سبق ذكره، ولذلك مل أقع ـ بسبب حتكيمي للقرآن الكريم والسنة املطهرة يف نقد 

 األحداث التارخيية ـ عىل أي ازدواجية يف املعايري. 

العثامنيني يقعون يف  ذلك أن الذين ينكرون عىل الصفويني، ويثنون يف نفس الوقت عىل 

تطفيف كبري، ذلك أن كل جريمة ارتكبها الصفويون ارتكب مثلها أو أكثر منها العثامنيون..  

 لكنهم لتناقضهم، هيجون الصفويني، ويمدحون العثامنيني، بل يتمنون رجوعهم.  

إليه الكذب؛ فيحكمون عىل إيران احلالية   وال يكتفون بالتناقض فقط، وإنام يضيفون 

صفوية، مع أهنا ليست دولة ملكية، بينام ال يذكرون عن تركيا أهنا دولة عثامنية، وإن   بكوهنا 

 ذكروا ذلك، فهم يذكرونه من باب املدح، ال من باب اهلجاء. 

وأنا أحب أن أخّلصهم من ذلك التطفيف، وذلك التناقض، وال أطلب منهم سوى أن  

جعوا املصادر من خالل الصفحات التي  يصربوا، وأن يقرؤوا ما أذكره هبدوء، ويمكنهم أن يرا
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 أوثق منها.. وسريوا احلقيقة بأعينهم. 

وأنا أعلم أن سادهتم الذين يتبعوهنم قد علموهم الكثري من احليل التي خيرجون هبا من  

ٌة َقْد َخَلْت هَلَا َما َكَسَبْت َوَلُكمْ }املضايق التي حترجهم، ومن أمهها قراءهتم لقوله تعاىل:     تِْلَك ُأمر

[، أو قوهلم: نحن نعيش الواقع، وال  134]البقرة:    {َما َكَسْبُتْم َواَل ُتْسَأُلوَن َعامر َكاُنوا َيْعَمُلوَن  

 هيمنا التاريخ. 

لكنك لو سكت عن جرائم العثامنيني، ورحت تتحدث عن جرائم الصفويني، واكتفيت  

و القرآين،  املنهج  هذا  أن  لك  وذكروا  بذلك،  رسورا  المتألوا  عن هبا،  حدثنا  تعاىل  اهلل  أن 

التاريخ، لنأخذ منه العرب، حيث قص علينا قصة عاد وثمود واملدائن واملؤتفكات.. وذكر لنا  

و واملجرمني،  الطيبني  بني  نميز  حتى  ذلك  وكل  وقارون..  وهامان  َسبِيُل  }فرعون  لَِتْسَتبنَِي 

ما  55]األنعام:    {املُْْجِرِمنَي   النصوص  من  عليك  يرسدون  وهكذا  بام [،  تتحدث  جيعلك 

 يشتهون، ال بام تقتضيه احلقيقة.

وبناء عىل هذا سأضع جمموعة أسئلة، وأطلب منهم أن جييبوا عنها من خالل مصادرهم،  

ليكتشفوا احلقيقة، وأنا ال أطالبهم حينها بأن يكفوا عن هجاء الصفويني؛  وإنام أطلب منهم أن 

جرائمهم؛ فال جيوز أن نامرس ما حذر منه  هيجوا كال من العثامنيني والصفويني بحسب مقدار  

اهلل   الرشيف    رسول  فيهم  رسق  إذا  كانوا  أهنم  قبلكم  من  الذين  أهلك  )إنام  قال:  عندما 

  (1) تركوه، وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد(

 وبام أن األسئلة كثرية؛ فقد رأيت اختصارها يف سبعة أسئلة: 

 ـ من مارس جرائمه يف البالد العربية واإلسالمية: هل العثامنيون، أم الصفويون؟   أوهلا 

الثقلية عليها، عندما    ثانيها  اإلتاوات  التي كان حيتلها، ويفرض  الدول  ـ من ختىل عن 

 دامهها االستعامر: هل العثامنيون، أم الصفويون؟ 

 
 (.. 1688(، ومسلم، برقم )3475(  رواه البخاري، برقم )1) 



190 

 

العثامنيني يف فتوحهم ألوروبا، وهل حقا كثالثها  ما غاية  ان قصدهم نرش اإلسالم،  : 

 وهل وقف الصفويون بينهم وبني ذلك؟ 

أسباب  رابعها  من  وكان  وحارهبم،  العثامنيني  واجه  من  وحدهم  الصفويون  هل   :

 هزائمهم؟ 

: ما موقف علامء املدرسة السلفية من العثامنيني، وهل يعتربوهنم من السنة، أم  خامسها 

 هل يعتربوهنم مسلمني أصال؟ 

 فويون التشيع يف إيران، وهل كانوا وحدهم من مارس ذلك؟ : هل فرض الص سادسها 

: أهيم كان سبب ختلف املسلمني، وما نزل هبم من استعامر: هل العثامنيون، أم  سابعها 

 الصفويون؟ 

وحتى أعفيهم من التعب يف البحث يف املصادر واملراجع سأحاول نقلها هلم من خالل  

ليها ليتأكدوا أو لريوا من احلقائق ما قرصت يف  اإلجابة عىل هذه األسئلة، ويمكنهم العودة إ

 نقله. 

 ـ من أجرم يف حق البالد العربية؟   1

عندما نسأل أي مواطن عريب قبل حصول الفتنة الطائفية التي نعيشها اليوم، عن الدولة  

الصفوية، فإنه يف أحسن أحواله، سيجيبك بأهنا مثل تلك الدول الصغرية الكثرية التي مرت  

العامل اإلسالمي، ومل متتد إىل بالد أخرى، مثل األغالبة واحلفصيني واملرينيني وغريهم..  عىل  

ويف أسوأ األحوال وأكثرها، سيذكر لك عدم معرفته هبا، ويعتذر لذلك بكوهنا تدخل ضمن  

فروع التاريخ، ال ضمن أصوله، وضمن الدويالت القارصة عىل بالد حمدودة، ال ضمن الدول  

  امرباطوريات ضخمة. التي حتولت إىل 

لكنك إن سألته عن الدولة العثامنية؛ فسيجيبك عنها، وربام خيربك عن عالقه أجداده  

هبا.. فال يمكن ألحد يسكن هذه البالد العربية الواسعة أال يكون له معرفة بالعثامنيني، ذلك 
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ممتدة، قضت مجيع الفرتات  أن دولتهم مل تكن دولة قارصة عىل مناطق حمدودة، وإنام كانت دولة  

التي أتيحت هلا يف التوسع، ليس يف أوروبا فحسب، وإنام يف العامل العريب واإلسالمي مجيعا،  

وقد كان ذلك التوسع الذي اعتمدت فيه التمدد األفقي ال العمودي سبب اهنيارها، ألنه ال  

 يمكن لدولة أن هتتم بام اهتمت به إال سقطت. 

  نية مثاال لذلك احلرص والرشه الذي أخرب عنه رسول اهلل لذلك كانت الدولة العثام

عندما قال: )لو كان البن آدم واديان من مال البتغى واديا ثالثا، وال يمأل جوف ابن آدم إال  

   (1) الرتاب، ويتوب اهلل عىل من تاب(

والتاريخ يذكر أن الرصاع الذي حصل بني الصفويني والعثامنيني مل يكن له من سبب  

العامل    سوى التي حتكم  الدول  للتمدد، ذلك أهنم حاولوا أن يقضوا عىل كل  العثامنيني  شهية 

اإلسالمي ليبقى احلكم وحده هلم، لكنهم اصطدموا بالصفويني الذين رفضوا أن يسلموا هلم  

 مفاتيح بالدهم. 

الظاملني   بصورة  الصفويني  يصورون  الذين  اإلسالميني  بأولئك  األجدى  وكان 

للتسلط،    للعثامنيني أن  العثامين  الظلم، وهل كان الرشه  التاريخ ومصادره عن مصدر  يسألوا 

 والذي جر الويالت إىل مجيع البالد اإلسالمية، أم دفاع الصفويني عن أنفسهم، وعن ملكهم. 

ونحن كام ذكرنا ال نؤمن بأي حكم ملكي، لكنا يف نفس الوقت نفرق بني الطغاة الكبار  

ؤمن يعرف موازين اهلل الدقيقة أن يضع من تسبب يف قتل مئات  والطغاة الصغار، فال يصح مل 

 اآلالف مع الذي تسبب قتل أفراد معدودين يف حمل واحد، وإن كان كالمها يف الرشيعة جمرم. 

وكام تعهدت سابقا بأال أرجع إال للمصادر واملراجع التي يذكرها املمجدون للتاريخ  

ين يف البحوث التارخيية لدى اإلسالميني، وهو  اإلسالمي، فسأنقل هنا كلامت ألحد املعتمد

عيل حممد الصاليب، ومن كتابه ]الدولة العثامنية: عوامل النهوض وأسباب السقوط[، والذي 
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 استعمل فيه كل أنواع التربيرات ليبيض تارخيهم األسود. 

 ( األول  سليم  السلطان  به  قام  الذي  للرصاع  تربيره  أثناء  ذكر  /  926  - 918وقد  هـ 

هذا 1520  -   1512 خصال  الصفوية،  الدولة  فيها  بام  واإلسالمية،  العربية  الدول  مع  م( 

السلطان، والتي جعلته ال يرىض بأن يبقى يف حدود دولته، ويقيم عالقات سالم وتعاون مع  

سائر الدول اإلسالمية، وإنام حياول ضمها إىل مملكته، فقال: )تربع السلطان سليم األول عىل 

هـ، وقد أظهر سليم منذ بداية حكمه مياًل إىل تصفية خصومه ولو  918عام العرش العثامين يف 

كانوا من إخوته وأبنائهم، وكان حيب األدب والشعر الفاريس والتاريخ ورغم قسوته فإنه كان 

القتال ليسجلوا   يميل إىل صحبة رجال العلم وكان يصطحب املؤرخني والشعراء إىل ميدان 

    (1) ائد التي حتكي أجماد املايض( تطورات املعارك وينشدوا القص

وهكذا جتتمع املتناقضات دائام يف عقول هذا النوع من اإلسالميني، بسبب ابتعادهم عن  

بتصفية خصومه، ولو كانوا من   املنهج القرآين يف التعامل مع القضايا؛ فهل يمكن هلذا الذي قام

الناس، وهل يمكن   له رمحة بأحد من  له رسالة  إخوته وأبنائهم أن تكون  ملثل هذا أن تكون 

 إنسانية، متثل اإلسالم، وأجماد اإلسالم؟ 

العامل   يف  توسعه  يربر  راح  ولذلك  ذلك،  قبول  يف  حرج  أي  جيد  مل  الصاليب  لكن 

اإلسالمي، بعد أن توسع يف بالده، بقضائه عىل كل املنافسني له من أقاربه، يقول: )عندما ارتقى  

، كانت الدولة العثامنية قد وصلت إىل مفرتق الطرق، هل  السلطان سليم األول العرش العثامين

التوسع  تستمر يف  أو  أناضولية؟  بلقانية  دولة  االتساع  القدر من  الوضع وهذا  تظل عىل هذا 

 ( 2)اإلقليمي يف أوربا؟ أو تتجه نحو املرشق اإلسالمي؟(

جرائم   فيها  اعترب  والتي  العجيبة،  اإلجابة  هبذه  األسئلة  هذه  عن  أجاب  السلطان  ثم 
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التوسعية جهادا يف سبيل اهلل؛ فقال: )والواقع أن السلطان سليم األول قد أحدث تغيريًا جذريًا  

يف سياسة الدولة العثامنية اجلهادية فقد توقف يف عهد الزحف العثامين نحو الغرب األوريب أو  

  (1)(كاد أن يتوقف، واجتهت الدولة العثامنية اجتاهًا رشقيًا نحو املرشق اإلسالمي 

اعتمدت عليهم    الذين  الصاليب كان من  أن هذا  إذا علمنا  ليس عجيبا  التعليل  وهذا 

احلرب الناعمة يف تدمري ليبيا، ذلك أنه من القيادات االجتامعية التي كانت تظهر بكثرة عىل قناة 

ال   والتي  اليوم،  نتائجه  نرى  ما  وهو  اجلهاد..  عىل  الليبي  الشعب  لتحرض  وغريها  اجلزيرة 

 تلف كثريا عن النتائج التي حصلت بسبب التوسع العثامين. خت

وبام أن الصاليب من التيار الذي جيمع بني احلركية والسلفية، فهو يرى أن املشكلة األكرب  

هذا  حتملها  التي  الرسالة  بعظم  القارئ  يقنع  راح  ولذلك  الشيعة،  هي  اإلسالمي  العامل  يف 

إلنقاذ البالد اإلسالمية من التمدد الشيعي الذي   السلطان، وهي التوسع يف العامل اإلسالمي 

 متثل يف ذلك الوقت يف الصفويني، ال حلم التوسع الذي جعله يقتل أقرب أقاربه إليه. 

وقد قال معربا عن ذلك: )لقد تزعم الشاه اسامعيل املذهب الشيعي، وحرص عىل نرشه  

العثامنية، وكانت  للدولة  التابعة  األقاليم  اىل  تنرش يف    ووصلت دعوته  التي  األفكار والعقائد 

تكفري   الفاسدة،  عقائدهم  من  كان  حيث  السني  العثامين  املجتمع  يرفضها  األقاليم  تلك 

الصحابة، ولعن العرص األول، وحتريف القرآن الكريم، وغري ذلك من األفكار والعقائد فكان 

السنية،   السلطان سليم زعيم الدولة  الدعوة  لتلك  يتصدى  الطبيعي أن  فأعلن يف اجتامع من 

م أن ايران  1514هـ/ 920لكبار رجال الدولة والقضاة ورجال السياسة وهيئة العلامء يف عام  

بحكوماهتا الشيعية ومذهبها الشيعي يمثالن خطرًا جسياًم، ال عىل الدولة العثامنية بل عىل العامل  

رأي السلطان سليم  االسالمي كله، وأنه هلذا يرى اجلهاد املقدس ضد الدولة الصفوية، وكان  
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  (1)  هو رأي علامء أهل السنة يف الدولة(

والصاليب بقوله هذا حيتال عىل قرائه ذلك أنه يف قرارة نفسه، ومثل مجيع السلفيني يعترب  

الدولة العثامنية دولة قبورية جهمية صوفية، وهي بذلك ال ختتلف يف كفرها عن الصفويني،  

 بعضهم ببعض. لكنه جييز لنفسه رضب الكفرة  

الكثري من   الصفوية  الدولة  التي تستحوذ عليها  وهو كذلك يعلم جيدا أن يف املناطق 

السنة، ومع ذلك مل يتم إجبار أحدهم عىل التشيع، بل بقوا عىل مذاهبهم، وإىل اآلن ال زالوا  

 عليها؛ فكيف يتهمه بتشييع املناطق العثامنية التي مل تصلها جيوشه وال عامله. 

إمكانه لو ختىل عن طائفيته أن جيد حلوال أخرى لذلك السلطان تتناسب مع  وكان يف  

اإلسالم، وهي أن يرسل العلامء لتلك املناطق التي تشيعت ليحاوروهم، ويقنعوهم بالتسنن،  

لكنه مل يفعل، ألن غرضه مل يكن سوى الغرض الذي حركه لقتال خصومه من أقاربه، ولقتال  

 خمتلفة.  سائر املاملك اإلسالمية بحجج

وهلذا كان هذا املربر مغالطة كبرية، بل إنه من أحسن األدلة التي يمكن أن يستدل هبا  

الصفويون عىل وجوب مواجهة العثامنيني، ذلك أن العثامنيني يتهموهنم يف دينهم، ويريدون 

 إخراجهم منه، وقد أصدروا يف ذلك الفتاوى، مثلام نراه اليوم متاما.

خر كبري ـ رسالة من السلطان سليم إىل إسامعيل الصفوي، هيدده  وقد أورد الصاليب ـ بف

فيها، وهي تبني مدى احلقد الذي حيمله ذلك السلطان عىل الصفويني، وأنه إن متكن منهم، فلن 

يكون مصريهم أقل من مصري أقاربه الذين قتلهم بدم بارد، ومما جاء يف الرسالة: ).. إن علامئنا 

القانون قد حكموا ع يا إسامعيل، بصفتك مرتدًا، وأوجبوا عىل كل  ورجال  بالقصاص  ليك 

مسلم حقيقي أن يدافع عن دينه، وأن حيطم اهلراطقة يف شخصك، أنت وأتباعك البلهاء، ولكن 

قبل أن تبدأ احلرب معكم فإننا ندعوكم حلظرية الدين الصحيح قبل أن نشهر سيوفنا وزيادة 
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ليم التي اغتصبتها منا اغتصبًا، ونحن حينئذ عىل عىل ذلك فإنه جيب عليك أن تتخىل عن االقا 

 (1)استعداد لتأمني سالمتك..(

ثم ذكر أن ردة فعل السلطان كانت أكثر هدوءا، إذ أنه  مل يرسل أي مكتوب، وإنام أرسل  

هدية من األفيون، وكأنه يذكر له أن خطابه ذلك ناتج عن ختدير عقيل، وليس عن وعي وتفكري  

 .(2)سليم

الصاليب ردة فعل السلطان سليم، والتي تثبت حقيقة أنه كان تأثري نوع غريب من  وذكر  

املخدرات، فقد راح يقول له: ).. أنا زعيم وسلطان آل عثامن، أنا سيد فرسان هذا الزمان، أنا 

أنا كارس   اجلامع بني شجاعة وبأس أفريدون احلائز لعز االسكندر، واملتصف بعدل كرسى، 

اء اإلسالم، أنا خوف الظاملني، وفزع اجلبارين املتكربين، أنا الذي تذل أمامه  األصنام ومبيد أعد

امللوك املتصفون بالكرب واجلربوت، وتتحكم لدى قويت صوالج العزة والعظموت، أنا امللك 

األمري   أهيا  إليك  بتوجيه  أتنازل  خان،  مراد  األعظم  السلطان  بن  خان  سليم  السلطان  اهلامم 

اجل يازعيم  جلامعة  اسامعيل،  وسلطانًا  املسلمني  خاصة  من  مسلاًم  كنُت  وملا  الفارسية..  نود 

قتلك  بوجب  بني ظهرانينا  الذين  والفقهاء  العلامء  افتى  قد  وإذ  املوحدين..  السنيني  املؤمنني 

ْك(  ( 3)ومقاتلة قومك فقد حق علينا أن ننشط حلربك وختلص الناس من رَشِ

القيم التي تقوم عليها العالقات السياسية    وهذه الرسالة مع ما حتمله من تغييب لكل 

بني الدول، هي ما حيبه احلركيون والسلفيون الذين هاموا يف حب هذا السلطان عىل الرغم من  

 اعرتافهم بجرائمه الكثرية. 

وكنموذج عىل ذلك، ما كتبه أحدهم، وهو جهاد الرُتباين، يف كتاب له بعنوان ]مائة من  
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أمة اإلسالم غريوا جم  الذين عظامء  العظامء  السلطان سليم من  فيه  اعترب  الذي  التاريخ[،  رى 

نحتاج إىل التذكري كل حني بخدماهتم لألمة، وأمهها القضاء عىل الصفويني، وقد قال يف مقدمة  

مقاله عنه، والذي عنونه بـ ]مدمر دولة الصفويني: سليم األول[: )نحن عىل موعٍد جديٍد مع 

ألسف فإن أغلبنا مل يسمع عنه البتة، واحلق أيّن أجد بعًضا فارس من نفس طينة الصحابة، ول

من العذر هلؤالء، وقد كنت منهم، نظًرا إلغفال املناهج الدراسية ذكر عظامء أمتنا بسبب جهل  

من وضعوها هبم، أو ألسباب أخرى، وإن كنت شخصًيا أرجح تلك األسباب األخرى، أّما 

وم الرجل  هذا  مدى عظمة  تعلم  أن  أردت  عىل إذا  بسيًطا  فاطرح سؤااًل  للمسلمني،  قدمه  ا 

اهللر   باإلجياب.. هل حتب رسول  إجابتك ستكون عليه  بأن  أبًدا  إًذا  نفسك ال أشك  ؟!.. 

ُينبش قربه بعد أن حُتتل مدينته، وكان  فاعلم أن رسولك هذا الذي حتب كان عىل وشك أن 

كارس: السلطان العثامين سليم األول  ذلك سيتم فعاًل لوال أن سخر اهللر لإلسالم هذا الصقر ال

رمحه اهللر، بطل معركة جالديران اخلالدة. وقبل أن نغوص يف بحار بطوالت سلطاننا العظيم  

جيب علينا أواًل أن نؤصل للمسألة، فاحلكم عىل اليشء فرٌع من تصوره، فعلينا أواًل إدراك مدى 

  (1) دولة الصفويني اخلبيثة!( اخلطر الكبري الذي تصدى له هذا السلطان، أال وهو خطر 

وانطالقا من هذا اخلطاب التحرييض راح يربر كل جرائم السلطان سليم يف حق الدولة  

الصفوية، ويعترب ذلك كله غرية عىل اإلسالم، بدليل تلك الرسائل التي كان يرسلها كل حني  

 للصفويني هيددهم باإلبادة، باعتبارهم مرتدين. 

ن غري أن يشعرـ  بمدى حكمة وتعقل الصفويني مقارنة بتهور  ويعرتف الصاليب نفسهـ  م

ومسبحة   خرقة  ومعها  رسالة  اسامعيل  الشاه  إىل  أرسل  األول  سليم  أن  ذكر  فقد  العثامنيني، 

وترك   إليه،  للعودة  ودعوته  الصويف،  بأصله  ليذكره  الدراويش،  فرق  رمز  وعصا  وكشكوالً 

 
الرُتباين، تقديم: الشيخ حممد بن عبد امللك الزغبي، دار التقوى  (  مائة من عظامء أمة اإلسالم غريوا جمرى التاريخ، جهاد  1) 

 (.47م، )ص:  2010 -هـ  1431مجهورية مرص العربية، الطبعة: األوىل،  -للطبع والنرش والتوزيع، القاهرة 



197 

 

بطل اكتفى  الصفوي،  اسامعيل  الشاه  لكن  بني  التشيع،  والصداقة  السلم  عالقات  جتديد  ب 

 الدولتني. 

لكن السلطان سليم األول مل يقبل ما عرضه عليه حاكم الصفويني، وأمر بقتل رسول  

الشاه الصفوي، ولألسف فإن هذه اجلريمة مل ينكر عليها الصاليب، وال غريه، بل اعتربوها فعال  

 عاديا ما دام املقتول شيعيا، أو له عالقة بالشيعة. 

كذا بدأت احلرب بني الصفويني والعثامنيني، والتي مل يكن للصفويني بد من خوضها  وه

ذلك أن العثامنيني كانوا هيددون باستئصاهلم ألجل العقائد التي تبنوها، مثلام تبنى العثامنيون 

 املذهب احلنفي. 

السلطان  انترص  )لقد  بقوله:  الصفويني  العثامنيني عىل  انتصار  الصاليب عىل    وقد علق 

سليم بفضل اهلل تعاىل وعقيدته السليمة ومنهجه الصايف، واسلحته املتطورة وجيشه العقدي 

استوىل عىل كردستان وديار بكر، ومرغش وأبلسني وباقي   أن  بعد  اىل بالده  املتدرب، وعاد 

أمالك دلفاود، وبذلك صارت األناضول مأمونة من االعتداء من الرشق، وصارت الطرق اىل  

 (1)وقاز مفتوحة للعثامنيني(أذربيجان والق

وقد كانت تلك اهلزيمة الشديدة التي حلت بالصفويني وأرهتم قسوة العثامنيني وعدم  

تقبلهم للحوار سببا يف إقامتهم اتفاقية حمدودة مع الربتغاليني، لالستعانة بأسطوهلم يف مواجهة  

الشيعة يتعاونون مع أعداء  العثامنيني، وهنا نجد السلفيني واحلركيني يرصخون كل حني بأن  

اإلسالم لرضب املسلمني، مع أهنم هم أنفسهم من برر وأفتى باالستعانة باألمريكان لرضب  

صدام حسني عند غزوه للكويت، ويستعينون كل حني بأمريكا وأوروبا لرضب سورية وإيران  

 وكل من ال ينسجم معهم.. وهذا هو التناقض بعينه. 

االعتداء عىل املناطق الصفوية، والتي أسال فيها دماء    ومل يكتف السلطان سليم بذلك

 
 . 436(، وانظر: جهود العثامنيني إلنقاذ االندلس، ص182( الدولة العثامنية عوامل النهوض وأسباب السقوط )ص: 1) 
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عرشات آالف القتىل، وإنام راح إىل دولة أخرى للقضاء عليها، وبام أهنا مل تكن دولة شيعية؛ فقد 

 راح يلتمس أعذارا أخرى.. وكلها بررها الصاليب وغريه. 

العدا املامليك  )موقف  بقوله:  عنه  عرب  ما  وأمهها  التربيرات  تلك  الدولة  ومن  من  ئي 

بعض   مع  بالوقوف  اململوكية  الدولة  سلطان  الغوري  قانصوه  السلطان  قام  حيث  العثامنية 

األمراء العثامنيني الفارين من وجه السلطان سليم، وكان يف مقدمتهم األمري أمحد أخ السلطان 

مزيد   سليم، وأرادت السلطات اململوكية أن تتخذ من وجود هؤالء األمراء لدهيا أداة إلثارة

من املتاعب يف وجه السلطان سليم، كام كان املوقف السلبي للدولة اململوكية يف وقوفها املعنوي 

مع الشاه اسامعيل الصفوي فهي مل تلتزم احليادة التامة بني العثامنيني والصفويني، وهي مل تتخذ 

  (1) موقفًا عدائيًا رصحيًا من السلطان سليم(

ير من الناحية األخالقية والدينية، وهل يمكن لدولة أن  ولست أدري ما قيمة هذا الترب 

حتارب دولة أخرى بمثل هذا السبب، والذي متثل يف املوافقة عىل جلوء أخ السلطان، أو يف عدم  

 املوافقة عىل احلرب الظاملة التي شنها العثامنيون عىل الصفويني.

العثامنيون عىل الصفويني،  وهكذا ذكر مربرا آخر، يقرتب كثريا من املربر الذي هاجم به  

حيث ذكر أن العلامء والقضاة واألعيان واألرشاف وأهل الرأي اجتمعوا، وتباحثوا يف حاهلم،  

ثم قرروا أن يتوىل قضاة املذاهب األربعة واألرشاف كتابة عريضة، نيابة عن اجلميع، خياطبون  

بالظلم اململوكي، وإن فيها السلطان العثامين سليم األول ويقولون أن الشعب السوري ضاق  

السلطنة   عىل  الزحف  قرر  إذا  السلطان  وإن  الرشيف(،  الرشع  )خيالفون  املامليك  حكام 

اىل   وطوائفه  فئاته  بجميع  سيخرج  فرحته،  عن  وتعبريًا  به،  سريحب  الشعب  فإن  اململوكية، 

ولن يكتفوا بالرتحيب به يف بالدهم فقط، ويطلبون من سليم    -البعيدة عن حلب -عينتاب  

األمان، حتى  ا يقابلهم رسًا ويعطيهم عهد  ثقة،  من عنده، وزيرًا  أن يرسل هلم رسوالً  ألول 

 
 (185(  الدولة العثامنية عوامل النهوض وأسباب السقوط )ص: 1) 
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 .(1)تطمئن قلوب الناس

وهم يذكرون أن هذه الوثيقة موجودة يف األرشيف العثامين يف متحف طوب كايب يف  

هل  استانبول، ولسنا ندري مدى صحة ذلك، وهل كتبت الوثيقة قبل االحتالل أم بعده، فام أس 

أن جيمع رجل مثل السلطان سليم العلامء واألعيان، وخيريهم بني كتابة الوثيقة التي تستدعيه،  

 وبني أن حيصل هلم ما حصل للصفويني، أو ألقاربه األقربني. 

العثامين خاطب   األول  السلطان سليم  أن  فقد ذكر  واحتالهلا،  برر غزو مرص  وهكذا 

زمه يف معركة الريدانية بقوله: )أنا ما جئت عليكم  طومان باي آخر سالطني املامليك بعد أن ه 

إال بفتوى علامء األعصار واألمصار، وأنا كنت متوجهًا اىل جهاد الرافضة )يعني الصفويني(  

وجاء   الغوري  أمريكم  بغى  فلام  يوحنا(،  القديس  وفرسان  الربتغاليني  هبم  )ويعني  والفجار 

أن واختار  الرافضة  مع  واتفق  حلب  اىل  آبائي    بالعساكر  مورث  هي  التي  مملكتي  اىل  يميش 

 ( 2) وأجدادي، فلام حتققت تركت الرافضة، ومشيت إليه(

والصاليب كسائر اإلسالميني يف دراستهم للتاريخ بعيدا عن  املصادر املقدسة، مل يلتفت  

لكل تلك اجلرائم التي ارتكبها السلطان سليم مع الصفويني أو املامليك أو أقاربه، وإنام راح 

)أن يذ فقد ذكر  أمثاله من اإلسالميني مشاهدهتا،  التي حيب  التمثيلية  املشاهد  كر مشهدا من 

املؤرخ سالحثور صاحب خمطوطة فتح نامه ديار العرب وكان مصاحبًا لسليم، أن سليم األول  

كان يبكي يف مسجد الصخرة بالقدس بكاًء حارًا، وصىل صالة احلاجة داعيًا اهلل أن يفتح عليه  

 ( 3) مرص(

وهكذا استدل بذلك البكاء وتلك الصالة عىل رشعية قتل املرصيني، والذين هزمهم  

 
 . 170( انظر: العثامنيون يف التاريخ واحلضارة، د. حممد حرب ، ص1) 

 .71( انظر: قراءة جديدة يف التاريخ العثامين ، ص2) 

 . 30( انظر: العثامنيون يف التاريخ واحلضارة، ص3) 
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للتفوق   باإلضافة  ـ  وغريه  الصاليب  يذكر  كام  ـ  اهلزيمة  سبب  وكان  الصفويني،  هزم  مثلام 

العسكري لدى العثامنيني: )معنويات اجليش العثامين العالية وتربيته اجلهادية الرفيعة واقتناعه  

دلة بعكس القوات اململوكية التي فقدت تلك الصفات، وحرص الدولة العثامنية بأن حربه عا 

عىل االلتزام بالرشع يف مجيع نواحي حياهتا واهتاممها البالغ بالعدل بني رعايا الدولة، بعكس  

 .(1)الدولة اململوكية التي انحرفت عن الرشيعة الغراء ومارست الظلم عىل رعاياها(

السلطان   انتصار  ولقب  وبعد  املسلمني،  عىل  اخلالفة  يطلب  راح  املامليك،  سليم عىل 

هـ( أي قبل فتحه للشام  920م )1514نفسه ]خليفة اهلل يف طول األرض وعرضها[ منذ عام  

 ومرص وإعالن احلجاز خضوعه آلل عثامن. 

وهكذا راح هذا السلطان إىل بالد احلجاز، واستوىل عىل احلرمني، وصار خادما هلام، كام  

العثامين  يذكر،   التي استعصت عليه، فقد ظلت يف فرتة خضوعها للحكم  اليمن  إىل  ثم راح 

أن 1538-1635) يستطيعوا  مل  )فالعثامنيون  الزيدية،  واألئمة  العثامنيني  قوى  تنازعها  م( 

 (2)يضمنوا سيطرة حقيقية عىل البالد نتيجة حلركة املقاومة التي تواجههم(

غريهم مل يكونوا راغبني يف التسليم للعثامنيني، وإال ملا  وهذا يدل عىل أن اليمنيني مثل  

 استمرت مقاومتهم هلا. 

احليل   دولة  لكل  واستعملوا  العربية،  الدول  أكثر  العثامنيني  السالطني  احتل  وهكذا 

أنواع  كل  احتالهلم  بعد  وارتكبوا  اجلرائم،  أنواع  أبشع  احتالهلم  أثناء  وارتكبوا  هبا،  اخلاصة 

 اإلتاوات، واملسامهة يف التخلف الذي ال زلنا نعيشه. اللصوصية، من فرض 

وبام أن الصاليب وغريه من اإلسالميني يتكتمون عىل تلك اجلرائم؛ فسأذكر نامذج عنها  

من خالل مصادر تارخيية أخرى، ربام تكون أكثر مصداقية، وقد عرب أحدها عن ذلك، فقال:  

 
 .  31واحلضارة،  ( انظر: العثامنيون يف التاريخ 1) 

 . 41( انظر: تاريخ العرب ، جمموعة من االساتذة، ص2) 
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من نصف بالد العامل، عىل   يقرب   ما   عىل   –   صورًيا   ولو   – )عرب ستامئة عام، سيطر العثامنيون  

أطالل اخلالفات اإلسالمية وأوروبا الرشقية، فذاق من ظلمهم وتوحشهم كل الشعوب التي  

وقعت حتت وطأهتم، وعىل رأسهم الشعوب العربية يف جزيرة العرب واخلليج ومرص وشامل  

صطفى كامل الدين أتاتورك،  م، عىل يد م1923إفريقيا، ومنذ سقوطها يف األول من نوفمرب  

إىل   الغرب  ومن  اخلليج  إىل  املحيط  من  أحد  ينَس  مل  احلديثة،  الرتكية  الدولة  تأسيس  بإعالن 

الزمن،   من  التارخيية  الفرتة  تلك  يف  العثامنيون  ارتكبها  التي  واملذابح  اجلرائم  تلك  الرشق، 

 (1)باستثناء النظام احلاكم للدولة الرتكية(

  يف   العثامنيني   جرائم  بمقارنةالكثرية بني العثامنيني وداعش، فقال: )ثم ذكر وجوه الشبه  

  أعامل   مع  التطابق  من  هائل   كم  ُيكتشف   العرشين،  القرن  وبدايات  عرش  التاسع  القرن  هنايات

  (2)(قليلة سنوات  قبل ظهورها  منذ  اإلرهابية داعش

تزال إىل اآلن وصمة عار  ثم ذكر املصدر نامذج كثرية عن تلك اجلرائم واملذابح التي ال 

يف جبينها بل يف جبني مجيع املسلمني، وخاصة تلك اجلرائم التي ارتكبت يف حق املسيحيني من 

املذابح،   من  العديد  حدثت  العثامنية  الدولة  حكم  )حتت  املصدر:  يقول  وغريهم،  العرب 

م األتراك بالتعاون بخالف مذابح األرمن التي مترت خالل فرتة احلرب العاملية األوىل، عندما قا 

مع عشائر كردية بعمليات إبادة ملئات القرى األرمنية يف مناطق رشق تركيا. والسبب وراء هذه 

اإلبادة كان حماولة تغيري ديموغرافية هذه املناطق خلشية األتراك من تعاون األرمن مع الروس  

ين، ثم قاموا بإعدامهم بعد  والثوار األرمنيني، واستخدم األتراك األرمن محالني يف اجليش العثام

عام   ربيع  يف  كان  اإلبادة  هذه  يف  واألبرز  البدنية.  قواهم  إهناك  تمر  قام  1915أن  عندما  م، 

 
ديسمرب    29، وحدة الدراسات السياسية، مركز سمت للدراسات،  19(  جرائم العثامنيني ضد اإلنسانية.. دواعش القرن  1) 

2017  . 

 (  املرجع السابق.2) 
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العثامنيون بجمع املئات من أبرز الشخصيات األرمنية يف العاصمة إسطنبول، ثم إعدامهم يف  

ونصف شخص، من  ساحات املدينة، ويقدر عدد ضحايا هذه املجازر من مليون إىل مليون  

ت ضمن خطة   فتمر مثياًل حينذاك،  هلا  التاريخ  يشهد  إبادة مجاعية مل  أبشع  األبرياء يف  األرمن 

  (1)مدروسة ونفِّذت بمنهجية حمرتفة، واإلبادة واقع تارخيي موثق بالرباهني واألدلة الدامغة(

ب ي  سمِّ )ما  اجلرائم:  تلك  إذ   مذابحومن    من   سلةسل   العثامنية  القوات  شنرت  سيفو 

اآلشوريني    نظامية  شبه  مسلحة  جمموعات   بمساعدة  احلربية   العمليات  استهدفت  كردية 

مئات   العمليات  هذه  قتلت  إيران،  غرب  وشامل  تركيا  رشق  مناطق  يف  والرسيان  والكلدان 

الكيل  العدد  الباحثون  ويقدر  مناطقهم.  من  منهم  العديد  نزح  كام  اآلشوريني،  من  اآلالف 

ني  اآلشوري   يمثل  سيايس  كيان  وجود  لعدم  ونتيجة،  قتيل  ألف  500  –  250للضحايا بحوايل  

 (2) يف املحافل الدولية، فإن هذه املجازر مل حتَظ بنفس االهتامم الدويل الذي نالته مذابح األرمن(

  بكر   ديار   والية   يف   العثامنية  الدولة   ارتكبتها   التي  بكر،   ديارومن تلك اجلرائم: )جمازر  

  الدولة   رجال  بعض  من  بتحريض  األرمن  باستهداف  فبدأت  ،1895  عام  املسيحيني  ضد

  كل   لتشمل   املجازر  هذه   وتوسعت   الدولة،   تفكيك  يريدون   األرمن  أن   بحجة   العثامنيني   والدين

م الرسيان، وبدأت من اجلامع الرئييس باملدينة، ثم انتقلت إىل  رأسه  وعىل   املنطقة   يف   املسيحيني

الرئييس حيث تمر قتل املسيحيني، تبعتها عمليات سلب وهنب واسعة. ويف اليوم التايل السوق  

 (3) بدأت عمليات إبادة للمسيحيني عرب اهلجوم عىل منازهلم(

ومن تلك اجلرائم ما ارتكبوه يف مرص، حيث أن )سليم خان، اإلمرباطور الرتكي، الذي  

  )إذااقتحم القاهرة، كان رجاًل سيئ اخللق، سفاًكا للدماء شديد الغضب، وروي عنه أنه قال:  

 
 (  املرجع السابق.1) 

 (  املرجع السابق.2) 

 السابق.(  املرجع 3) 
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بالسيفوالع  قاطبة  بيوهتا   فأحرق  مرص   دخلت    القتحام   النية   عزم   كان  هكذا(، وب يف أهلها 

آالف من عوام املرصيني    10ليصل األمر إىل سقوط  البالد..    خري  وهنب   ملرصيني ا  وقتل   القاهرة 

 (1) قتىل يف يوم واحد، وغريها من جرائم االستعباد الذي كان يقوم به األتراك للمرصيني(

وقام   املرصي،  التاريخ  عىل  مرت  التي  املذابح  أبرز  من  وهي  القلعة،  )مذبحة  ومنها 

باشا، الذي تمر تعيينه من قبل اخلليفة العثامين بغرض التخلص من   بتنفيذها وايل مرص حممد عيل 

م بعد أن تمر  1811املامليك الذين مثلوا أكرب هتديد حلكم حممد عيل، ومترت يف األول من مارس  

إغالق أبواب القلعة عىل املامليك وإطالق الرصاص عليهم، ليتخلص حممد عيل من أبرز هتديد  

، واستتب له األمر يف مرص. وتشري بعض املصادر إىل أن عدد القتىل سيايس وعسكري داخيل له

 ( 2) قتيل تقريًبا(  500يف هذه املذبحة وصل إىل  

ومنها جرائمهم يف احلجاز، حيث أن )محالت التهجري التي قام هبا العثامنيون يف تلك  

أعيان املدينة وأرض هبم  الفرتة، أرضت بسكان املدينة وغريت ديموغرافيتها، ما أدى إىل سفر  

اجلامعي   التهجري  كارثة  وكانت  الطعام،  توفر  لعدم  احلشائش  أكل  إىل  السكان  ودفع  مادًيا، 

تي وقعت يف املدينة  ال  النكراء  اجلريمة  تلك  ،[ برلك  ]سفر  والقرسي التي اشتهرت يف احلجاز بـ

وتفريق األرس، وخطف    املنورة، باقتحام جنود فخري باشا للبيوت اآلمنة، وكرس أبواهبا عنوة،

األطفال والنساء من الطرقات دون رمحة، وجرهم مًعا أو متفرقني إىل عربات قطار احلجاز ليتمر  

الغالب، مل   العذابات يف تركيا واألردن وسوريا، ويف  إلقاؤهم عشوائًيا بعد رحلة طويلة من 

  العثامنية،   الدولة  تديرها   التي   البالد  لكل   كانت  بل   فقط،  املنورة   املدينة   ألهل [  برلك  ]سفرتكن  

 القادرين  والشباب  الرجال  يأخذون  فكانوا  حينها،  وقعت  التي  األوىل  العاملية  احلرب   بسبب

عىل يد فخري باشا الذي   العثامنية  الدولة   باسم  والقتال   للجبهات  ليجهزوهم   السالح،   محل  عىل 

 
 (  املرجع السابق.1) 

 (  املرجع السابق.2) 
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تمر تعيينه حاكاًم عسكرًيا للمدينة املنورة، فأخضعها حلكم عسكري قاس، وكان أكثر احلكام  

 (1)  األتراك تسلًطا ودموية وضيق أفق(

البالد التي احتلوها، وهنبوا خرياهتا،   وهكذا كانت جرائمهم يف الشام واملغرب وكل 

ت الذي مل تر فيها هذه البالد العربية مجيعا أي جندي أو  وكانوا سببا يف ختلفها، يف نفس الوق

قابض رضائب من الصفويني، ومع ذلك جتد الصغري والكبري يسب الصفويني، ويرتىض عىل 

 العثامنيني، ويتمنى عودهتم من جديد، ليفعلوا به ما فعلوا بأجداده.  

 ـ من ختىل عن الدول التي كان حيتلها؟   2

السابق، تبني لنا أن الصفويني مل تكن هلم صلة إال بمناطق حمدودة  من خالل العرض  

املناطق  فيها  بام  اإلسالمي،  العامل  بالد  مجيع  إىل  رشههم  امتد  الذين  العثامنيني  بخالف  جدا، 

 الصفوية نفسها، وأن احلرب التي جرت بينهام مل تكن بسبب الصفويني، وإنام بسبب العثامنيني. 

ما يربر به املمجدون للدولة العثامنية ذلك التمدد، عندما يكون    وكان يمكن لنا أن نقبل

يف مصلحة وحدة املسلمني وقوهتم، لكن الواقع التارخيي أثبت العكس؛ فالعثامنيون مل يكتفوا  

مهد  من  أكرب  كانوا  وإنام  إليها،  حاجتهم  وقت  احتلوها  التي  اإلسالمية  البالد  عن  بالتخيل 

 اإلسالمية، ووفر قابلية الشعوب لذلك.  األرضية لالستعامر يف البالد 

احلملة   العربية، وهي  بالبالد  حل  استعامر  أول  خالل  من  ذلك  مثاال عىل  وسنرضب 

الفرنسية عىل مرص، والتي كان من أول أسباهبا ما قام به العثامنيون من حتطيم لكل مقدرات  

ارتكبوها، والتي أرشنا إىل بعضها يف  مرص املادية واملعنوية، بسبب تلك اجلرائم الكثرية التي  

 املطلب السابق.

ويلصقوهنا   اجلريمة؛  هذه  من  يعفوهنا  العثامنية  للدولة  املمجدين  الطائفيني  لكن 

بقوله:   الصاليب  ذلك  عن  عرب  كام  أو  مرص،  يف  املوجودة  الطوائف  من  وغريهم  باملسيحيني 

 
 (  املرجع السابق.1) 
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واحوال   بطبيعة  عاملني  كانوا  املستعمرين  هؤالء  أن  خالل  )الشك  من  مرص  يف  املسلمني 

رحالهتم   من  أكثروا  الذي  )اجلواسيس(  الفرنيس  الرحالة  به  ماقام  منها  املتعددة،  وسائلهم 

املسيحية   القبطية  بالعنارص  صلة  عىل  وكانوا  عرش،  والثامن  عرش  السابع  القرنيني  خالل 

  (1) واليهودية وبعض عنارص املامليك يف مرص(

سيون يف استثارة العنارص القبطية املسيحية عىل معاونة  وقال يف موضع آخر: )نجح الفرن

احلملة بمختلف الوسائل، واعترب بعض الكتاب املسيحيني أن الفائدة التي جنتها مرص خالل  

هؤالء   من  البعض  أشاد  وقد  العثامين  للحكم  الطويلة  القرون  من  أكثر  الثالث  احلملة  سني 

علم يعقوب يف تعاونه مع الفرنسيني ضد العثامنيني  العمالء بدور اخلسة والنذالة الذي قام به امل

واعتربوه تعاونًا يستحق بموجبه أن يقام له متثال من ذهب يف أكرب ميادين القاهرة، ويكتب  

 ( 2) عليه أنه أول من نادى باستقالل مرص يف العرص احلديث(

املسلمة  األغلبية  لرغبة  معاديًا  النصارى  من  املوقف  هذا  )كان  يقول:  بنفس    وأضاف 

مرص   يف  املسلمة  لألغلبية  العدائي  النصارى  املفكرين  أغلب  اجتاه  من  إدراكه  مايمكن  القدر 

املعارصة والذي يبدو جليًا يف تأييدهم خليانة بالدهم طاملا هي ضد الوجود االسالمي، وحتى  

وا  بمفهوم الوحدة الوطنية الذين يسعون للتمسح به فإن املعلم يعقوب يعد من أبرز الذين خان

الفتنة   باسم  املرصي  التاريخ  يف  عرف  ملا  بداية  احلادثة  هذه  كانت  حال  أية  وعىل  بالدهم. 

 ( 3)الطائفية(

وهكذا قال الدكتور عبدالعزيز الشناوي: )أرسفت بعض الطوائف غري االسالمية يف  

أبناء هذه الطوائف.   تأييد الفرنسيني إرسافًا وصل اىل حد تكوين فرقة عسكرية من  مرص يف 

 
 (327(  الدولة العثامنية عوامل النهوض وأسباب السقوط )ص: 1) 

 ( 188- 1/180، وانظر: تاريخ الفكر املرصي احلديث، د. لويس عوض )328( املرجع السابق، ص 2) 

 .  144ة، ص( انظر: قراءة جديدة يف تاريخ الدولة العثامني3) 
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وتزويدهم  وق األوروبية  العسكرية  النظم  عىل  بتدريبهم  الفرنسيون  واجلنود  الضباط  ام 

عدده،   يف  النقص  لسد  الفرنيس  االحتالل  بجيش  الفرق  هذه  أحلقت  ثم  احلديثة.  باألسلحة 

نتيجة املعارك التي خاضها يف مرص والشام وإمخاد الثورات الشعبية، وفتك الطاعون وغريه من  

اجلنود الفرنسيني وقد نظر الشعب املرصي اىل هذه الفرق عىل أهنا أدوات  األمراض الوبائية ب

 ( 1)لدعم االحتالل الفرنيس ملرص(

ورغم أننا ال ننكر وقوف بعض املسيحيني أو الكثري منهم، مع احلملة الفرنسية، لكن  

لك ذلك يدعونا إىل التساؤل عن رس ذلك، وهل يعود لكراهية املسيحيني لإلسالم، أم يعود لت

املعامالت القاسية التي كان يعامل هبا العثامنيون املرصيني، والتي جعلتهم يؤثرون أي يشء  

 هلم، حتى الشيطان نفسه. 

من   غريه  أو  املرصي  الشعب  يف  لتوجد  تكن  مل  لالستعامر،  القابلية  تلك  فإن  ولذلك 

يربطون الذي  للحكم  العثامنيون  أعطاها  التي  السيئة  النامذج  تلك  لوال  باإلسالم،  الشعوب  ه 

 واإلسالم منه بريء. 

ادعاؤه   السيطرة،  يف  العثامنية  التجربة  من  واستفادته  نابليون  ذكاء  من  كان  ولذلك 

، ذلك أنه عرف أن ادعاء اإلسالم سيمنح له سلطة أكرب، ومع ذلك لن يكلفه شيئا (2)اإلسالم

أن يكون للدين أي  كثريا، فهو يرى العثامنيني يامرسون حياهتم وتسلطهم بكل حرية من غري  

 
 ( ومابعدها.  2/938( الدولة العثامنية دولة اسالمية )1) 

(  اتبع نابليون سياسة براغامتية، حيث حاول التقرب من املسلمني والتحبب إليهم، فأعلن أنه مسلم يف قلبه وأنه سيعتنق  2) 

ذلك إذ قال ألحد مشايخ الدين أنه ينوي  اإلسالم، ولبس العاممة والقفطان يف أحد األيام، وصىل مع املصلني. وذهب إىل أكثر من  

يف    إقامة حكومة موحدة تقوم عىل مبادئ القرآن التي هي وحدها املبادئ احلقة القادرة عىل إسعاد الناس وأشاع أنه شاهد النبي 

يا كلها لسلطانك. وأخذ منامه وأنه قال له: اجهر بإيامنك، بأركان ديني ألنه دين اهلل. إن العرب يف انتظار هذه العالمة، وسأخضع آس 

يساهم يف املواليد النبوية وينفق عليها، وذكر يومًا لشيخ األزهر أنه يرغب باعتناق اإلسالم، ولكن الذي يمنعه من ذلك عقبتان، 

 (1998يوليو  18اخلتان وحتريم اخلمر )انظر: مقاال بعنوان: وداعًا جنرال.. أهالً موالنا! بقلم: عادل محودة، جملة البيان، 
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 أثر يف ذلك. 

معاقل   دكت  التي  اجلرارة  اجليوش  تلك  أن  هو  هنا  نذكره  أن  نريد  الذي  والشاهد 

وبأسلحتها  ترضهبا،  راحت  إال  اإلسالمية  البالد  يف  قطعة  ترتك  ومل  واملامليك،  الصفويني 

 امر. املتطورة، توقفت أن تنجد مرص، وال غريها من البالد اإلسالمية عندما دخل االستع

ولذلك كان املنجد هلا هو تلك الثورات الشعبية التي ال متلك من السالح والتدريب إال  

القليل، ومع ذلك كان هلا أدوارها املحرتمة بعد غياب السالطني الذي مل يكن هلم شغل يف بالد  

اإلسالمية إال اللصوصية وجباية الرضائب والقضاء عىل املعارضني، وإخافة الشعوب حتى ال  

تقوم بأي حركة مترد أو احتجاج، فقد واجه اإلحتالل الفرنيس عدة ثورات وانتفاضات شعبية  

 خالل السنوات الثالث التي هيمن فيها عىل مرص. 

، أي بعد ثالثة أشهر فقط من دخول الفرنسيني، نشبت  1798ترشين األول    21ويف  

موح مؤمن  كل  )ىل  ينادي:  األسواق  إىل  خرج  أزهري  شيخ  بدأها  بجامع  ثورة  عليه  باهلل  د 

املآذن  فوق  من  ترتفع  األصوات  وصارت  الكفار(،  نغازي  أن  لنا  ينبغي  اليوم  ألن  األزهر، 

والسطوح العالية تدعو املسلمني للجهاد، فتجمعت اجلامهري حاملة البنادق واألسلحة، وبدأ  

 الناس بمهامجة اجلنود الفرنسيني، كام هومجت دار العلوم واملستشفى العسكري. 

 ذلك احلني، أمر نابليون بتوجيه املدافع املصوبة يف القلعة صوب اجلامع األزهر وما  ويف

الناس من  فهرب  الرعب  فأثارت  بالقنابل،  املباين  بدك  وبدأت  الدور واألسواق،  من  حوله 

فيه،   دخلوا  ثم  باجلامع،  خيال  ثالثامئة  الفرنسيون يصحبهم  اجلنود  أحاط  املساء  املكان، ويف 

 ن من كان فيه من الثوار، ويعبثون به وبمحتوياته عبثًا شديدًا. وأخذوا يأرسو

الناس،   وقتل  اجلامع  انتهاك  الكف عن  يرجونه  نابليون  ملقابلة  األزهر  وذهب شيوخ 

فأخذ يلومهم ثم أعلن العفو عنهم.. لكن إعالنه للعفو كان ظاهريًا، إذ أنه أصدر أوامره خفية  

 بقتل كل من قاد الثورة أو شارك فيها.
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وهو   الدفاع(  )ديوان  يف  أعضاء  كانوا  الذين  من  رجاًل  ثامنني  بإعدام  نابليون  أمر  ثم 

والتصفيات   اإلعدام  عمليات  متت  أن  وبعد  للثورة،  القيادة  مركز  بمثابة  كان  الذي  الديوان 

اجلسدية، أذاع نابليون منشورًا أشار فيه إىل عفوه، إذ بدأه بالتهديد والوعيد، ومل ينس أن يربر  

اته بام تعلمه من أصحاب امللك العضوض، وخصوصا العثامنيني، فقد قال يف خطابه هلم:  ترصف

إنام  وخياصمني  يعاديني  الذي  بأن  رعيتكم  ومعارش  أمتكم  أعلموا  واألرشاف،  العلامء  )أهيا 

خصامه من ضالل عقله وفساد فكره، فال جيد ملجًأ وال خملصًا ينجيه مني يف هذا العامل، وال  

يدي اهلل ملعارضته ملقادير اهلل سبحانه وتعاىل.. والعاقل يعرف أن ما فعلناه بتقدير    ينجو من بني 

اهلل وإرادته وقضائه، ومن يشك يف ذلك فهو أمحق وأعمى البصرية. وأعلموا أمتكم أن اهلل قدر  

َر يف األزل أين أجيء من املغرب   يف األزل هالك أعداء اإلسالم وتكسري الصلبان عىل يدي، وُقدِّ

إىل أرض مرص هلالك الذين ظلموا فيها وإجراء األمر الذي ُأِمْرُت به. وال يشك العاقل أن هذا 

كله بتقدير اهلل وإرادته وقضائه. وأعلموا أيضًا أمتكم أن القرآن العظيم رصح يف آيات كثرية 

صدق  بوقوع الذي حصل، وأشار يف آيات أخرى إىل أمور تقع يف املستقبل، وكالم اهلل يف كتابه  

النية   صفاء  إىل  مجيعًا  أمتكم  فلرتجع  آذانكم،  يف  املقاالت  هذه  وثبتت  هذا  تقرر  إذا  وحق. 

وشدة  من سالحي  خوفًا  عداويت  وإظهار  الغي  عن  يمتنع  منهم من  فإن  الطوية،  وإخالص 

سطويت، ومل يعلموا أن اهلل مطلع عىل الرسائر، يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور. والذي 

يكون معارضًا ألحكام اهلل ومنافقًا، وعليه اللعنة والنقمة من اهلل عالم الغيوب.  يفعل ذلك  

واعلموا أيضًا أين أقدر عىل إظهار ما يف نفس كل أحد منكم، ألنني أعرف أحوال الشخص  

وما انطوى عليه بمجرد ما أراه، وإن كنت ال أتكلم وال أنطق بالذي عنده. ولكن يأيت وقت  

بامل ُيَرد، وإن اجتهاد  ويوم يظهر لكم  به فهو حكم إهلي ال  ما فعلته وحكمت  عايشة، أن كل 

للذين  فطوبى  يدي.  عىل  وأجراه  قدره  الذي  اهلل  قضاء  عن  يمنعه  ما  جهده  غاية  اإلنسان 
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    (1)يسارعون يف احتادهم ومهتهم مع صفاء النية وإخالص الرسيرة، والسالم(

الذي كان يردد العثامنيون أمثاله، بل   لكن املرصيني وغريهم مل ينخدعوا بذلك اخلطاب 

ما ذكره اجلربيت يف )حوادث شهر   األمثلة عنها  املقاومة، ومن  راحوا يستعملون كل وسائل 

لـ  1213شعبان عام   املوافق  تواتر  1799فرباير عام    5يناير اىل    8هـ  م(، حيث قال: )ومنها 

الشيخ له  يقال  مغربيا  رجال  بأن  رجب  شهر  ابتداء  من  بمكة    األخبار  جماورا  كان  الكيالين 

واملدينة والطائف، فلام وردت أخبار الفرنسيس إىل احلجاز وأهنم ملكوا الديار املرصية انزعج 

أهل احلجاز ويدعوهم إىل اجلهادوحيرضهم عىل نرصة احلق والدين وقرأ باحلرم كتابا مؤلفا يف  

نحو الستامئة من املجاهدين    معنى ذلك فاتعظ مجلة من الناس وبذلوا امواهلم وأنفسهم واجتمع 

أنه  ينبع وخالفه فورد اخلرب يف اواخره  إليهم من أهل  البحر إىل القصري مع ما انضم  وركبوا 

انضم إليهم مجلة من أهل الصعيد وبعض اتراك ومغاربة ممن كان خرج معهم مع غز مرص عند 

ك الغز  تثبت  فلم  الفرنسيس  وحاربوا  أيضا  معهم  الغز  وركب  انبابة  وأهنزموا  وقعة  عادهتم 

    (2)وتبعهم هوارة الصعيد واملتجمعة من القرى(

لفرتة طويلة، لكنهم   التي احتلوها، وهنبوا خرياهتا  العثامنيون مع اجلزائر  وهكذا فعل 

بعد أن دخل االستعامر الفرنيس تركوا الدفاع عنها لألمري عبد القادر، واملقاومات الشعبية التي  

 لحة التي كان يملكها العثامنيون. مل تكن متلك اخلربة واألس

وسائل   كل  معهم  اإلسبان  استعمل  الذين  املورسيكيني  أن  املؤرخون  يذكر  وهكذا 

 العنف والشدة استغاثوا بالعثامنيني، وهم يف أوج قوهتم لينجدوهم، لكنهم مل يفعلوا. 

امل:   يقول عيل بن حممد املنترص باهلل الكتاين يف كتابه الذي خصصه ملا حصل هلم من مظ

م، لكن بايزيد    1499)ثم استغاث األندلسيون بالسلطان بايزيد العثامين يف املرة األوىل سنة  

 
 .63/ 3(  خطاب نابليون بطوله يف تاريخ اجلربيت عجائب اآلثار 1) 

 (.250/ 2(  تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار )2) 
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به،   الكاثوليكيني، مل يعمال  امللكني  كان مشغوالً بخالفات أرسته، فاكتفى بإرسال كتاب إىل 

سنة   ثانية  مرة  بايزيد  بالسلطان  األندلسيون  االستغاثة    1502واستغاث  هذه  تأت  فلم  م، 

    (1)بنتيجة(

  103وقد ذكر الكتاين نص تلك االستغاثة، والتي كانت عبارة عن وثيقة شعرية من  

بيت يصف فيها كاتبها املجهول وضع األندلسيني وصًفا مؤثًرا، إذ يقول مستهالًّ بعد بضعة  

 أبيات: 

 سالم عليكم من عبيد ختّلفوا.. بأندلس بالغرب يف أرض غربة

 الروم زاخر.. وبحر عميق ذو ظالم وجلة أحاط هبم بحر من 

 سالم عليكم من عبيد أصاهبم.. مصاب عظيم ياهلا من مصيبة

 ثم يقول: 

 ُغدرنا ونرّصنا وبّدل ديننا.. ُظلمنا وعوملنا بكل قبيحة 

 وكنّا عىل دين النبي حممد.. نقاتل عامل الصليب بنّية 

 ثم يقول: 

 بنقض العزيمة فلام دخلنا حتت عقد ِذمامهم.. بدا غدرهم فينا 

 وخان عهوًدا كان قد غّرنا هبا.. ونرّصنا كرًها بعنف وسطوة 

 وأحرق ما كانت لنا من مصاحف.. وخلطها بالزبل أو بالنجاسة

 وكل كتاب كان يف أمر ديننا.. ففي النار ألقوه هبزء وحقرة

 ثم يقول بعد وصفه ملنعهم كل شعائر اإلسالم: 

 ه يف رخاء وشدة وقد أمرونا أن نسّب نبينا.. وال نذكر

 وقد سمعوا قوًما يغنّون باسمه.. فأدركتهم منهم أليم املرضة 

 
 (. 64(  انبعاث اإلسالم يف األندلس )ص: 1) 
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 ثم يقول: 

 وقد بّدلت أسامؤنا وحتّولت.. بغري رًضا منّا وغري إرادة 

 فآًها عىل تبديل دين حممد.. بدين كالب الروم رّش الربية 

 ثم خيتتم: 

 بالشهادةورصنا عبيًدا ال أسارى ُنفتدى.. وال مسلمني نطقهم 

 فلو أبرصْت عيناك ما صار حالنا.. إليه جلادت بالدموع الغزيرة

 فيا ويلنا يا بؤس ما أصابنا.. من الرّضّ والبلوى وثوب املذّلة 

مع   العثامنيني  نفوس سالطني  يف  مل حترك ساكنا  باألمل  اململوءة  األبيات  هذه  كل  لكن 

لفتح أوروبا، حتت اس  م اجلهاد، ولست أدري أهيام كان العلم أهنم كانوا يوجهون جيوشهم 

أوىل باجلهاد: هل إنقاذ املسلمني، الذين ترد أخبار تلك املعامالت القاسية معهم، مثلام نسمع  

 اليوم بأخبار بورما وغريها، أم التوسع يف مناطق أخرى؟ 

بصورة   دائام  لألمور  ينظرون  جتعلهم  لإلسالميني  املزدوجة  املكاييل  لألسف  لكن 

ل بعضهم يذكر السلطان وعشقه للجهاد: )بعد استشهاد السلطان مراد توىل  منتكسة، وقد قا 

أهتم   ولذلك  االسالمية،  للفتوحات  متحمسًا  كرياًم  شهاًم  شجاعًا  وكان  بايزيد،  أبنه  احلكم 

عام   وخالل  االناضول  يف  املسيحية  اإلمارات  فاستهدف  العسكرية  بالشؤون  كبريًا  اهتاممًا 

العثامن للدولة  تابعة  البلقانية  أصبحت  اجلبهتني  بني  حتركاته  يف  الربق  كمثل  بايزيد  وكان  ية، 

 ( 1)واألناضولية ولذلك أطلق عليه لقب الصاعقة(

من   أبطأ  كان  املختلفة  اجلبهات  يف  كالربق  يتحرك  الذي  وهذا  الصاعقة،  هذه  لكن 

 السلحفاة يف ختليص إخوانه من املسلمني من بطش أعدائهم.

 العثامنيني من فتوحهم ألوروبا؟ ـ ما غاية   3

 
 . 40( انظر: الدولة العثامنية يف التاريخ االسالمي احلديث، ص1) 
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ذكرنا يف الفصول السابقة أن ارتباط الفتح باجليوش كذبة كبرية وضعها أصحاب امللك 

املستبدين  كل  يف  طبع  هو  والذي  العسكري،  بالتوسع  املرتبطة  جرائمهم  لتربير  العضوض 

 والظلمة عىل امتداد التاريخ. 

بتلك الفتوح، وهو ما يعطي املبرشين    واملشكلة األكرب من ذلك هي ربط انتشار اإلسالم

واملسترشقني واملستغربني املربرات التي تدعم دعواهم يف أن اإلسالم مل ينترش باحلجة، وإنام 

 انترش بالسيف. 

وهلذا، فإن تغايض املمجدين للدولة العثامنية عن جرائمها يف حق الصفويني واملامليك  

التي احتلوها، بحجة  البالد اإلسالمية  التربيرات    ومجيع  الفتوح اإلسالمية، من  مسامهتها يف 

 التي يمكن التعبري عنها بكوهنا أقبح من الذنوب نفسها. 

ذلك أن تلك الفتوح سامهت يف وضع احلجب الكثرية التي حتول بني الغرب واإلسالم؛  

فكيف يمكن لتلك اجليوش التي كانت تنرش اخلراب حيثام حلت أن تدعو لإلسالم، أو تكون 

  انتشار اإلسالم؟ سببا يف

ولنفرض جدال أن بعض تلك البالد التي متكنوا من فتحها اقتنعت حتت ضغط السيوف  

باإلسالم، ثم حتولت بعد ذلك إىل اإلسالم فعال، فهل هذا العمل مرشوع، وهل أمرنا بإكراه 

 الناس عىل الدين، وهل هذا السلوك حيفظ لإلسالم سمعته، والتي هي من أهم كل يشء؟ 

امللك  ولذلك   أصحاب  وعن  عنها،  خيتلفون  ال  العثامنية  للدولة  املمجدين  أن  نرى 

العضوض الذين يغّلبون املصالح عىل املبادئ، واألهواء عىل القيم، ألهنم يريدون نرصا قريبا،  

 ولو كان مزيفا، ال نرصا حقيقيا شامال. 

ي مل  اإلسالم،  تقبل  الغرب من  منعت  التي  اإلسالمفوبيا  فإن ظاهرة  هلا من  وهلذا  كن 

العثامنيون  الفاحتون وأذناهبم يف األندلس، والتي زاد  ارتكبها  التي  سبب سوى تلك اجلرائم 

 طينتها بلة. 
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ما   بني  لنقارن  للعثامنيني،  املمجدين  كتابات  من  والنامذج  األمثلة  بعض  هنا  وسنذكر 

ومن لف لفهم من يذكره القرآن الكريم عن األنبياء ومنهج دعوهتم إىل اهلل، ومنهج العثامنيني،  

 الذين استبدلوا الدين اإلهلي بالدين البرشي. 

( األول  بايزيد  السلطان  عن  الصاليب  ذكره  ما  ذلك  عىل  األمثلة    805  -  791فمن 

م( من حتمسه للفتوحات اإلسالمية، فقال: )بعد استشهاد السلطان مراد  1402 -   1389هـ/ 

متحمسًا للفتوحات االسالمية، ولذلك أهتم  توىل احلكم ابنه بايزيد، وكان شجاعًا شهاًم كرياًم 

عام   وخالل  االناضول  يف  املسيحية  اإلمارات  فاستهدف  العسكرية  بالشؤون  كبريًا  اهتاممًا 

  (1)اصبحت تابعة للدولة العثامنية(

نفوس   يف  الرعب  بث  ذلك يف  لبلغاريا، وكيف ساهم  إخضاعه  كبرية  بنشوة  ذكر  ثم 

الت  تم  أن  )بعد  فقال:  عام  األروبيني،  يف  خاطفة  رضبه  بايزيد  وجه  الرصب  مع  فاهم 

البالد  1393هـ/ 797) فقدت  وبذلك  سكاهنا،  وأخضع  عليها  فاستوىل  بلغاريا،  اىل  م( 

أوروبا  يف  هائل  صدى  العثامنية  الدولة  قبضة  يف  بلغاريا  لسقوط  وكان  السيايس،  استقالهلا 

ا  املسيحية  القوى  وحتركت  أنحاءها  واخلوف  والفزع  الرعب  عىل وانترش  للقضاء  لصليبية 

  (2)الوجود العثامين يف البلقان(

وهكذا نراهم يمجدون باخلصوص السلطان سليامن القانوين، الذي يشكل يف نظرهم  

رمزا كبرية من رموز املجد اإلسالمي، وقد قال بعضهم يف خطبة له، حاكيا هذا  املشهد الذي 

للميالد، وهي سنة سقوط اخلالفة العثامنية،    1923لسنا ندري مدى صدقه، فقد قال: )يف سنة  

قررت أوروبا النرصانية أن تقيم حفل انتصارها املبني عىل اإلسالم واخلالفة بطريقة جديدة 

وموجعة، حيث عقدت مسابقة الختيار ملكة مجال أوروبا يف عاصمة اخلالفة أنقرة، وكان من 

 
 (.65(  الدولة العثامنية عوامل النهوض وأسباب السقوط )ص: 1) 

 .. 41، وانظر: الدولة العثامنية يف التاريخ االسالمي اجلديث، ص 66(  املرجع السابق، ص2) 
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  .. ممثلة لبالد، وتقدمت الفتاة الرتكية ضمن املتسابقات فتاة تركية وذلك ألول مرة يف تاريخ ا

  رئيس  قال   عندها ..  املرسح  خشبة   عىل   البحر   بلباس  مفاتنها   استعرضت  وقد،  العلامنية  لرتكيا 

  الدينية   الكراهية   كم  عن  وتكشف   والشامتة   بالتشفي   تقطر   كلامت  وقتها   املسابقة  يف   التحكيم  جلنة 

عثامنية، إذ قال معلقا: )أهيا السادة، أعضاء  ملتجذرة يف نفوس األوروبيني جتاه دولة اخلالفة الا

اللجنة، إن أوروبا كلها حتتفل اليوم بانتصار النرصانية.. لقد انتهى اإلسالم الذي ظل يسيطر  

عىل العامل منذ ألف وأربعامئة سنة، إن كريامن خالص ملكة مجال تركيا متثل أمامنا املرأة املسلمة،  

ملسلمة املحافظة خترج اآلن أمامنا هبذا املظهر، والبد لنا فها هي كريامن خالص حفيدة املرأة ا

من االعرتاف أن هذه الفتاة هي تاج انتصارنا. ذات يوم من أيام التاريخ انزعج السلطان العثامين  

العثامنية حدود   الدولة  الذي ظهر يف فرنسا، عندما جاورت  الرقص  القانوين من فن  سليامن 

يرسي يف بالده، وها هي حفيدة السلطان املسلم، تقف بيننا،  فرنسا، فتدخل إليقافه خشية أن  

يكون  بأن  متنياتنا  كل  مع  هبا  أعجبنا  إننا  بالتايل:  هلا  نعلن  ونحن  هبا،  نعجب  أن  منا  وتطلب 

  (1)  مستقبل الفتيات املسلامت يسري حسب ما نريد، فلرتفع األقداح تكريام النتصار أوروبا(

نجزم   ال  كنا  وإن  لذلك  ونحن  السلبي  األثر  منه  نكتشف  ولكنا  ذكره،  الذي  باخلرب 

التدخل يف شؤون الغري، والذي سموه بالفتح، وسموه كذبا ]عزة إسالمية[، والتي رسعان ما 

حتولت إىل ذلة، وحتولت تركيا نفسها إىل رجل مريض، يف نفس الوقت الذي حتولت فيه تلك 

، ثم رسعان ما حتولت تركيا نفسها إىل دولة  الدول املستضعفة إىل أسود تنهشه، وتتالعب به

 داعية لإلحلاد بعد أن كانت تدعي أهنا حامية لإلسالم. 

ورس ذلك يكمن يف االبتعاد عن املفهوم القرآين للفتح، والذي يعني الفتح العمودي،  

ال األفقي، والعمودي يكون بتحقيق القيم اإلسالمية، والتعامل هبا مع مجيع العامل، حتى يعرف  

 العامل ما هو اإلسالم، وحينها حيرتمه، وحينها يمكن أن يعتنقه بصدق وإخالص. 

 
 ..2اخلطباء، دط، دت، ص (  السلطان سليامن القانوين، هالل اهلاجري، مؤسسة ملتقى 1) 
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أما  استعامل الرعب يف التعريف باإلسالم، فهو لن ينتج سوى األحقاد التي جتلت يف  

ذلك املوقف الذي وقفه اخلطيب، وراح يتباكى به عىل املسلمني، ومل يكن يعلم أن أولئك الذين  

 ذين جروا اإلسالم إىل ذلك الوضع. يشيد هبم هم أنفسهم ال

ثم راح يذكر يف خطبته مؤامرة الغرب عىل اإلسالم، وينسى مؤامرة من يدعون اإلسالم   

عىل الغرب، فقال: )لن أتكلم عن حقد الصليبيني وكراهيتهم لإلسالم واملسلمني، فهو واضح 

سمه يف كلامت هذا احلاقد،  يف كتاب اهلل تعاىل.. ولكنني سأتكلم عن سليامن القانوين الذي ورد ا

فمن هو سليامن القانوين هذا الذي نقشت صورته عىل أحد جدران جملس النواب األمريكي؟..  

كان اخلليفة العثامين سليامن القانوين ممن شوه الغرب الكافر وأتباعهم سريته، وهذا ظاهر يف  

كام شوهوا سرية غريه    االفرتاء عليه وتشويه صورته يف ذلك املسلسل املحرف ]حريم السلطان[

من خلفاء املسلمني.. ولكن هي حماوالت مستميتة لطمس تاريخ املسلمني املرشف.. وإلخفاء  

شخصيات املسلمني العظيمة.. حتى ال جيد أبناؤنا قدوات يف تارخيهم.. فيبحثون عن سفاحي  

  (1)الغرب وجمرمي الرشق ليتخذوهم قدوات(

ظرون إىل الغرب، عوامه وخواصه بكونه صليبيني  وهو ـ كسائر املمجدين للتاريخ ـ ين

حاقدين عىل اإلسالم، وهو ما جعل اإلرهابيني يستحلون دماءهم، حتى لو كانوا شيوخا أو  

 أطفاال أو نساء ال يسمعون باإلسالم، وال يعرفون بالد املسلمني. 

القيم   عن  االبتعاد  أنه  ولعرف  بسهولة،  ألجاب  احلقد  ذلك  رس  عن  نفسه  سأل  ولو 

لقرآنية يف التعامل مع اآلخر، فاهلل تعاىل أمرنا بأن نعرض اإلسالم عليهم عرضا مجيعا، فقال:  ا

ِذيَن َظَلُموا ِمنُْهْم َوُقوُلوا آَمنرا بِالر } تِي ِهَي َأْحَسُن إِالر الر اِدُلوا َأْهَل اْلكَِتاِب إِالر بِالر ِذي ُأْنِزَل  َواَل جُتَ

إَِلْيكُ  َوُأْنِزَل  ُمْسلُِمونَ إَِلْينَا  َلُه  َوَنْحُن  َواِحٌد  َوإهَِلُُكْم  َوإهَِلُنَا  الفاحتني  46]العنكبوت:    {ْم  [، لكن 

الذين أمروا باحلوار احلسن معهم، مل يكتفوا بالتقصري يف ذلك فقط، وإنام راحوا يقاتلوهم، ثم  

 
 . 3(  املرجع السابق، ص1) 
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بالقت أمرهم  تعاىل  اهلل  أن  هلم  ويذكرون  اإلسالم،  يشوهون  حني  العامل  عىل  ال  يكذبون  ال، 

 باحلوار، وهل يمكن لشعب من الشعوب أن حيب دينا يستحل دماءه؟ 

وهكذا أمرنا القرآن الكريم بأن نؤلف قلوهبم، ولو بأموالنا، فقد ذكر يف مصار الزكاة  

تأليف قلوب أهل الديانات األخرى، بإعانتهم واإلحسان إليهم، ليكون ذلك مقدمة لتعرفهم  

 َواملََْساكنِِي    }عتناقهم له، كام قال تعاىل:  عىل اإلسالم، وقد يكون مقدمة ال
ِ
َدَقاُت لِْلُفَقَراء إِنراَم الصر

َفِة ُقُلوهُبُمْ  [، لكن الفاحتني مل يكتفوا بالتقصري يف هذا األمر،  60]التوبة:    {َواْلَعاِملِنَي َعَلْيَها َواملَُْؤلر

وجعلتهم يكرهون اإلسالم،  وإنام  راحوا يفرضون عليهم اإلتاوات واجلزية، والتي أرهقتهم،  

ويتحينون كل فرصة لالنتقام منه، وهو ما نعيشه اليوم، حيث اسرتد من يسموهنم صليبني كل  

 ما أخذوه من جزية أضعافا مضاعفة. 

التعامل معهم، لكان الوضع خمتلفا متاما، ولربام كان هؤالء   ولو أن املسلمني أحسنوا 

اس إسالما، وحتى لو بقوا عىل دينهم، فإهنم لن الذين يسموهنم اآلن صليبيني، من أحسن الن

يكون هلم أي حقد عىل اإلسالم، وحتى لو كان هناك حقد، فلن يصل إىل عوام الناس، الذين 

 أمرنا بأن نحسن إليهم، ونؤلف قلوهبم، وندافع عنهم، باعتبارهم إخوانا لنا يف اإلنسانية. 

ة، ويصف لعوام الناس امللتفني  وهكذا راح اخلطيب يغفل عن كل هذه املعاين القرآني

حوله تلك األجماد الكاذبة التي سكر هبا العثامنيون فرتة من الزمن، ثم جترعوا غصصها بعد 

 ذلك، هم وسائر املسلمني أضعافا مضاعفة. 

  وأول األجماد ـ كام يذكر ـ ما سامه ـ كذبا وزورا ـ ]حكام إسالميا[، مع أن رسول اهلل  

سامه ]ملكا عضوضا[.. يقول: )ولد السلطان سليامن األول بن السلطان سليم األول بن با 

يزيد بن حممد الفاتح عام تسعامئة للهجرة.. وتوىل اخلالفة وهو ابن ست وعرشون سنة.. فأقام  

عىل منارها، وقمع البدعة وأهلها، وقىض عىل الروافض، وأحيا امللة ونرش العدل يف  السنة وأ

ربوع الدولة اإلسالمية، واستبرش الناس خريا بعهده.. وكان السلطان سليامن يستفتح رسائله  
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ِحيمِ  }بقول اهلل تعاىل:  مْحَِن الرر ُه بِْسِم اهللرِ الرر ُه ِمْن ُسَلْياَمَن َوإِنر [.. جلب السلطان 30نمل:  ]ال {إِنر

الرشيعة   من  مستمدة  إدارية  قوانني  ووضع  معهم  وجلس  الربانيني،  العلامء  سليامن 

  (1) اإلسالمية(

وهكذا راح يشوه نبي اهلل سليامن عليه السالم، ذلك املتواضع األواه املنيب الذي ذكر  

ه يذكر أن عمره كان القرآن الكريم عدالته وتواضعه لرعيته، ليضع نفسه مكانه، والعجيب أن

ذلك احلني ال يتجاوز ستا وعرشين سنة، ومع ذلك أعطي احلكم املطلق، ال ليشء إال لكونه ـ  

 كام يذكر اخلطيب ـ ابن السلطان سليم األول بن با يزيد بن حممد الفاتح. 

وليت األمر توقف عند ذلك، بل إن اخلطيب يذكر أن هذا السلطان، راح ـ وهو يف عز  

ونشو طيبة معهم،  الشباب  ال إلقامة عالقات  أوروبا  مللوك  وكتبه  برسله  يرسل  ـ  السلطان  ة 

تكون مقدمة للدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة، وإنام راح يدعوهم إىل دفع اجلزية واإلتاوات،  

 ألنه مل يكن للعثامنيني يف توسعهم من غرض سوى تلك اإلتاوات التي متتلئ هبا خزائنهم. 

ا جلس السلطان سليامن القانوين عىل كريس اخلالفة، كان أول  يقول اخلطيب: )وعندم

ما فعله هو إرسال رسالة إىل ملوك أوروبا يعلمهم بتوليه اخلالفة، ويأمرهم بدفع اجلزية املقررة 

بالسلطان  السلطان سليم األول.. فاستهان ملك املجر  أبيه  يفعلون يف عهد  عليهم كام كانوا 

زية وقتل رسول السلطان؛ فاستشاط السلطان سليامن غضبا،  سليامن لصغر سنه فرفض دفع اجل

أعد  وقد  إال  الصباح  أصبح  فام  املجر؟..  أهيددين ملك  اإلسالم؟..  دولة  سفري  أيقتل  وقال: 

السلطان سليامن جيشا جرارا مدعوما بالسفن احلربية، وكان السلطان سليامن بنفسه عىل رأس  

امل بلجراد  مدينة  قاصدا  وكان  اجليش،  وحصن هذا  الوسطى  أوروبا  بوابة  تعد  والتي  نيعة 

املسيحية كام كانوا يطلقون عليها، ولكم أن تعلموا أن جده حممدا الفاتح حاول أن يفتح بلجراد  

ولكنه فشل، بل وأصيب إصابات خطرية أثناء حصارها.. وملا انرصف عنها قال: )عسى أن 
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وتوجه السلطان سليامن القانوين عىل خيرج اهلل من أحفادي من تفتح تلك املدينة عىل يديه(،  

رأس جيش عرمرم، ومزود بأعتى املدافع واألسلحة، يمدهم ثالثة آالف مجل حممل باألسلحة  

وثالثني ألف مجل حممل باملهامت وسفن حتمل اخليول ومخسني سفينة حربية ومئات من املدافع 

طان سليامن يف حصار قلعة  العمالقة الفتاكة التي كانت فخر اجليوش اإلسالمية.. وبدأ السل

سليامن  السلطان  فدخل  بلجراد،  قلعة  تسقط  احلصار  من  ونصف  شهرين  وبعد  بلجراد، 

  (1)  هـ.. وأمر السلطان أن يرفع األذان من القلعة(927رمضان  26القانوين املدينة يوم  

أوصلوا   قد  يكونون  القلعة  يف  اآلذان  برفع  أهنم  يتصورون  املزيف  املجد  وأصحاب 

م إىل تلك املناطق، ولست أدري كيف يمكن أن تستسيغ آذان عوام تلك املدينة اآلذان،  اإلسال

بعد ذلك احلصار الطويل، وحتت وقع تلك املدافع العمالقة الفتاكة التي اعتربها اخلطيب )فخر  

 اجليوش اإلسالمية( 

اهلل،    وذلك نفس ما تطبقه اجلامعات اإلرهابية عندما متارس كل أنواع التوحش، ثم تكرب

 وتتصور أهنا تنترص له، وهي ال تعلم أهنا تستعمل كل احلجب التي حتول بني اخللق وبينه. 

نفوس   يف  القانوين  سليامن  السلطان  بثه  الذي  الرعب  مشهد  يصف  اخلطيب  راح  ثم 

األوروبيني، فقال: )وكان يوما مشهودا، فوقعت هيبته يف قلوب ملوك أوروبا قاطبة، وبعث  

و روسيا  ملك  وهم  إليه  يد  عن  اجلزية  ويعطونه  بالفتح  هينئونه  أوروبا  ملوك  وسائر  البندقية 

العيد يف   الفطر وأقام صالة  القانوين يف بلجراد حتى عيد  السلطان سليامن  صاغرون.. وظل 

 ( 2)أكرب كنائسها بعد حتويله إىل مسجد(

الكنيسة إىل مسجد؟.. وهل تصح الصالة يف   ولست أدري من أعطي له حق حتويل 

باالستحواذ  مس أمرنا  أم  الكنائس،  عن  بالدفاع  اهلل  أمرنا  وهل  عنوة؟..  أرضه  غصبت  جد 
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َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت  }عليها.. أمل يقل اهلل تعاىل:   َوَلْواَل َدْفُع اهللرِ النراَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض هَلُدِّ

 [؟40حلج:  ]ا {َوَمَساِجُد ُيْذَكُر فِيَها اْسُم اهللرِ َكثرًِيا

وهذا ما يدل عىل أن املسافة بني أولئك الفاحتني، ومن يؤيدهم من الفقهاء، بعيدة جدا  

اإلسالم   هو  السمح  فاإلسالم  اإلسالم..  سامحة  يذكرون  حني  يكذبون  وهم  اإلسالم،  عن 

وأصحاب  ، ال ذلك الدين املبتدع الذي وضعته الفئة الباغية،  اإلهلي الذي جاء به رسول اهلل  

 امللك العضوض. 

ثم راح اخلطيب يكمل خطبته بذكر أجماد أخرى لذلك السلطان، فقال، بنشوة عظيمة:  

)ثم حترك  إىل وجهته املجر حتى وصل إىل هنر الدانوب، وأمر بتشييد جرس يعرب عليه املسلمون،  

ة أيام، ثم أمر  وتم تشييد اجلرس يف مدة زمنية قليلة، وظل عبور اجليش اإلسالمي عليه ملدة أربع

وقوة عزيمته،   لشجاعته  الكفار، وذلك  بالد  يف  املسلمون  فبقي  فرفع،  برفع اجلرس  السلطان 

وقطع أطامع العسكر من الفرار إىل بالدهم.. ويف أثناء مسري السلطان سليامن افتتح عدة قالع 

ذي القعدة   20تقع عىل هنر الدانوب وهلا أمهية حربية كبرية، حتى وصل إىل وادي موهاكس يف  

بات  932عام   بموهاكس(،  هزيمتنا  من  أسوأ  يقولون:  املجر،  يف  شعبي  مثل  )ويوجد  هـ.. 

السلطان واجلنود ليلتهم يف الدعاء والتهليل والتكبري، وترضع السلطان سليامن إىل اهلل سبحانه 

فضل   وعن  اجلهاد  عن  فيهم  فيخطب  اجلند  صفوف  بني  يمر  وكان  النرص،  وسأله  وتعاىل 

 (1)وبعدما صىل السلطان صالة الفجر دخل بني اجلنود ومحسهم( الشهادة،

التي   العبادة  بتلك  والتسامح،  واإلنسانية  الرقة  إىل  تدعو  التي  العبادة  ختتلط  وهكذا 

يامرسها اإلرهابيون، والتي تدعو إىل العزة والكربياء والتسلط.. والتي حذر منها رسول اهلل  

   مل يقل: منهاـ  قوم، حتقرون صالتكم مع صالهتم، يقرؤون حني قال: )خيرج يف هذه األمةـ  و
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، ويف رواية: )حيقر  (1) القرآن، ال جياوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية(

 أحدكم صالته مع صالهتم، وصيامه مع صيامهم( 

ثم راح يف آخر خطبته يستمتع بذكر عدد القتىل الذين كان يمكن للمسلمني أن يعرضوا  

عليهم اإلسالم عرضا مجيال، وأن حييوهم يف سبيل اهلل، بدل أن يقتلوهم نرصة هلل، يقول: )وأما  

عىل اجلانب اآلخر، فعندما علم ملك املجر لويس الثاين بقدوم املسلمني إليه، أعد جيشا جرارا 

وصل عدد  واستعان بملوك أوروبا فأمدته أملانيا بثامنية وثالثني ألفا من خرية الفرسان لدهيا، ف

ومعهم   موهاكس  سهل  يف  ليلتهم  الكفار  وبات  مقاتل..  ألف  مائتي  إىل  الكفار  جيوش 

القساوسة والرهبان حيثوهنم عىل قتال املسلمني وأتوا بالصلبان يرفعوهنا أمام اجلند.ولكم أن 

تعجبوا بأن املعركة مل تتجاوز الساعة والنصف.. قتل فيها من املسلمني مائة ومخسون فقط..  

قتيل وجريح..    وأرس ألفا بني  ألفا.. ومائة ومخسة وسبعون  الكفار مخسة وعرشون  فيها من 

 (2) واقرؤوا يف التاريخ تلك اخلطة احلربية العظيمة(

وهبذا األسلوب الذي تستخدم فيه أمثال تلك األجماد الكاذبة يف صناعة اإلرهاب يف  

كاتب   راح  غريهم،  عقول  يف  واإلسالمفوبيا  املسلمني،  يصف  عقول  سليامن آخر  السلطان 

هو أكثر سالطني املسلمني جهادًا وغزوًا ىف أوروبا، ووصلت جيوش املسلمني  القانوين بقوله: )

ىف عهده اىل قلب أوروبا عند أسوار فيينا مرتني، جمدد جهاد األمة ىف القرن العارش، أقام السنّة  

ىف معركة موهاكس التى كانت  وأحيا املّلة وقمع البدعة والروافض، صاحب انتصار املسلمني  

من أيام اهلل اخلالدة وُتعد غرة املعارك اإلسالمية ىف رشق أوروبا بعد معركة نيكوبوليس وفتح 

النصارى  العثامنية وأكثرهم هيبة ورهبة ىف قلوب  الدولة  أعظم سالطني  القسطنطينية، وهو 

بة ثامنية وأربعني  وأشدهم خطرا عليهم، وكان من خيار ملوك األرض.. حكم املسلمني قرا
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القوة العظمى ىف   سنة وامتدت دولة اخلالفة االسالمية ىف عهده ىف ثالث قارات وأصبحت 

البحار   ىف  السيادة  وصاحبة  واألسلحة  اجليوش  أعتى  ومتتلك  منازع  بال  بأرسه  العامل 

أمره  واملحيطات.. حتى قال عنه املؤرخون إنه ]سليامن زمانه[ لكثرة جنده ولعظيم هيبته ولنفاذ  

  (1) ىف ملـوك األرض، وإلقامته للسنّة وجلهاده ضد النصارى(

ثم راح يصف جهاده وفتوحه، فقال: )استطاع السلطان سليامن القانونى أن يوسع رقعة  

وكان سبيله ىف حتقيق الدولة اإلسالمية ىف ثالث قارات حتى أصبحت دولة مرتامية األطراف،  

، لكم أن تعلموا ان املؤرخني ذكروا ان عدد ما افتتحه السلطان هذا اهلدف هو سيفه ودرعه 

  (2) حصنا(  360ىف حياته من احلصون والقالع واملدن ما يناهز   سليامن القانونى

وراح يصف ما سامه فتح بلجراد بقوله: )وعلموا وقتها أهنم أمام سلطان من طراز فريد،  

وعلموا أنه سيعيد هلم سرية بايزيد األول وحممد الفاتح، فوقعت هيبته ىف قلوب ملوك أوروبا 

اليه ملك روسيا والبن دقية وسائر ملوك أوروبا هينئونه بالفتح ويعطونه اجلزية  قاطبًة، وبعث 

عن يٍد وهم صاغرون.. ومن يومها سّمى املسلمون بلجراد )دار اجلهاد( وكان منها القاعدة 

احلربية النطالق جيوش املسلمني لغزو باقى أوروبا، واهتم املسلمون باألوجه احلضارية ىف  

قان( وكانت تنعم بأوجه احلضارة بينام كانت سائر  بلجراد حتى ساّمها املؤرخون )أندلس البل

  بالد أوروبا ال تعرف شيئا عن أوجه احلضارة وال عن ختطيط الشوارع ورصفها وإنارهتا ليال( 

 (3) 

ثم راح يتباكى عليها كام يتباكى عىل األندلس من غري أن يسأل نفسه عن رس كل ذلك  

يئًا عن بلجراد اإلسالمية.. فقد ضاعت كام الفتوح الكاذبة: )َمن ِمن املسلمني اآلن يعرف ش

ضاعت األندلس، فصدق من ساّمها )أندلس البلقان( فهى شبيهة األندلس ىف حدث إقامتها 
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 ( 1)  وحدث هنايتها(

ثم راح يتحدث عن مزيد من اجلرائم التي ارتكبها ذلك السلطان باسم اإلسالم، والتي  

م(، والتي وصفها باخلالدة،  1526هـ ـ  932كس ) ال تزال آثارها إىل اليوم، ومنها معركة موها 

ثم قال: )إن ىف تاريخ املسلمني معاركة كانت من أيام اهلل اخلالدة كالريموك والقادسية وحطني  

وعني جالوت ومالزكرد والزالقة وشانت يعقوب.. ومن تلك األيام التى أنزل اهلل فيها النرص  

الرعب ىف قلوب حزب الش التى من  عىل جند اإليامن وقذف  يوم معركة )موهاكس(  يطان، 

 ( 2)  أرشس معارك املسلمني، وأشد قهرا وذال ىف قلوب املرشكني اىل يوم الناس هذا(

ثم بني آثار تلك املعركة عىل نفوس املجريني إىل اليوم، فقال: )لو قّدر اهلل ان تذهب يوما  

القانونى، وال اسم معركة موهاكس  اىل دولة املجر، فأنصحك أال تذكر اسم السلطان سليامن  

أبدا.. فإىل اآلن يوجد مثل شعبى ىف املجر يتناوله أهلها اذا حدث أمر سيىء فيقول: أسوأ من 

هزيمتنا بموهاكس، وبعض الكّتاب سّمى هذه املعركة بأهنا املعركة التى أدخلت الرعب عىل 

 (3)  أوروبا(

مد واحلزن والغّم واهلّم كلام سألت أحد  ثم ردد بحزن قائال: )واهلل يا إخوة أصابنى الك

 (4) الشباب عن موهاكس أو عن السلطان سليامن، وال يكاد يعرف شيئا(

ثم راح يصف تفاصيل تلك املعركة، وال ينسى أن يستغل الفرصة لبث األحقاد عىل  

الشيعة الصفويني بكوهنم السبب يف كل ما حيصل من مآس للمسلمني، يقول: )كانت ىف هذه 

ىف   الصيت  وذائع  مشهور  رجل  يقودها  جدا  رهيبة  بصورة  إسبانيا  مملكة  قوة  ظهرت  الفرتة 

إيزابيال   حفيد  هو  النجس  اخلبيث  هذا  وكان  شارلكان،  أو  اخلامس  شارل  وهو  أوروبا 
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م وأسقطوا احلكم اإلسالمى ىف األندلس إىل األبد 1492وفردناندو الذين دخلوا غرناطة عام  

تفتيش ضد املسلمني.. هذا اخلبيث شارلكان استطاع أن يبسط نفوذه وقادوا محالت حماكم ال

عىل إسبانيا والربتغال وأملانيا والنمسا وهولندا، وأسس إمرباطورية ضخمة وقوية جدا، وكان 

العثامنية  الدولة  ضد  له  حاجزا  لتكون  املجر  عىل  سيطرته  يفرض  أن  حياول  اخلبيث  هذا 

سل السلطان  لذلك  فانتبه  وما  واملسلمني..  املجر،  عىل  شارلكان  خطورة سيطرة  وعلم  يامن، 

يرتتب عليه من أوضاع خطرية للمسلمني ىف أوروبا الوسطى، وهنا ظهر جانب آخر وخيانة 

الدولة   اتفقت  الدولة الصفوية اخلبيثة، حيث  التاريخ ألحفاد بن سبأ املالعني، وهى  خلدها 

علم   وعندما  العثامنية،  الدولة  ضد  املجر  مع  استشاط  الصفوية  األمر  هبذا  سليامن  السلطان 

غضبًا، وبدأ ىف التحرك لغزو املجر وضمها للدولة العثامنية اإلسالمية، وأراد ان تكون تلك 

املعركة رشسة وعنيفة ليلقن األوروبني درسا وخصوصا شارلكان حتى يرصف أبصاره عن 

  (1)املسلمني(

لصفويني، ال باعتبارهم دولة كسائر  وهكذا ختتلط األحقاد الطائفية التي يسلطوهنا عىل ا

الدول،وإنام باعتبارهم شيعة، مع األحقاد املرتبطة بعوام املسيحيني، فال يسموهنم أهل كتاب  

كام سامهم القرآن الكريم، وإنام يسموهنم صليبيني، مع كوهنم كانوا يف بالدهم آمنني، ومل يفعلوا  

الس الفاحتون  يريد  التي  يدافعوا عن أرضهم  أن  اآلذان عىل قالعها، سوى  لرفع  يطرة عليها، 

ذلك  بعد  ثم  الثقيلة عىل سكاهنا،  واإلتاوات  اجلزية  ثم فرض  مساجد،  إىل  كنائسها  وحتويل 

 يذكرون هلم أهنم أتباع نبي هو رمحة للعاملني. 

 ـ هل الصفويون وحدهم من واجه العثامنيني؟   4

أوحا  يف  الغارقون  الطائفيون  هبا  يقوم  التي  املغالطات  اعتبارهم  من  املزيف،  املجد  ل 

أن  يذكرون  حيث  أمجع،  العامل  فتح  عىل  العثامنيني  قدرة  عدم  يف  السبب  الصفوية  الدولة 

 
 .14ق، ص(  املرجع الساب 1) 
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مواجهتهم هلا، ورصاعهم معها كان سببا يف تأخر الفتوح أو انقطاعها، لعدم قدرة العثامنيني  

 مني عليه. عىل تفتيت جيوشهم بني الرصاع معهم، والتفرغ لفتح العامل، وسيطرة املسل

قبل   مناهج  به من  تعاىل  اهلل  أمر  ما  بتطبيق  أنفسهم  يكلفوا  أن  يذكرون من غري  هكذا 

ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد    }احلكم عىل األشياء، ومنها قوله تعاىل:   َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنر السر

 [ 36اء:  ]اإلرس {ُكلُّ ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئواًل 

ولكن احلقد مثل احلب يعمي ويصم؛ فقد جعلهم حبهم ومتجيدهم للعثامنيني يغفلون  

عن كل تلك اجلرائم التي شوهوا هبا أنفسهم، وشوهوا معها القيم اإلسالمية، يف نفس الوقت  

 الذي راحوا يرمون األكاذيب عىل الصفويني من غري أن يبحثوا عن احلقائق من مصادرها. 

ا سابقا، ال نؤمن بمنهج الصفويني والعثامنيني يف احلكم، ملخالفته لنظام  ونحن كام ذكرن

الرشيعة   العادلة، وعىل والية  القيم  السلطة، وعىل  التداول عىل  املبني عىل  اإلسالمي  احلكم 

وفقهائها، ال املستبدين والظلمة، لكنا مع ذلك ال نكتفي بوضع الطرفني يف سلة واحدة، بل  

 به الرشيعة من العدل والتحقيق، من غري أن نميل ألي طرف من األطراف. نحكم عليهام بام تطل

وعندما نرجع إىل املصادر التارخيية التي يعتمدها أولئك الذين يلفقون هذه التهمة نجد  

العثامين مل يكن  التاريخ  الصفويني فقط، بل صارعوا اجلميع، بل إن  العثامنيني مل يصارعو  أن 

العثامنية ليست سوى جيش كبري، مهه األكرب أن يصارع، وال هيمه  سوى تاريخ رصاع، والدولة  

 من يصارع. 

يبدأ عادة بالرصاع مع   العثامنيني، والذي  البالغة لكل  السمة  ولذلك كان الرصاع هو 

يف   احلكم  نظام  عليها  ينبي  التي  القيم  مع  يتناىف  وهو  العامل..  مع  بالرصاع  وينتهي  األرسة، 

ةً   }ام قال تعاىل:  اإلسالم، وأمهها السالم، ك ْلِم َكافر ِذيَن آَمنُوا اْدُخُلوا يِف السِّ َا الر ]البقرة:    {َياَأهيُّ

ِميُع اْلَعلِيمُ }[، وقال:  208 ُه ُهَو السر ْل َعىَل اهللرِ إِنر ْلِم َفاْجنَْح هَلَا َوَتَوكر ]األنفال:    {َوإِْن َجنَُحوا لِلسر

61 ] 
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الداخلية واخلارجية،  بناء عىل هذا سنذكر هنا نامذج من الرص العثامين مع اجلبهتني  اع 

 لنكتشف من خالهلا أن املواجهة العثامنية مل تكن خاصة بالصفويني فقط. 

 أ ـ املواجهة الداخلية: 

وهي الرصاع الداخيل للعثامنيني، والذي مل يكن بينهم وبني الشعب الذي حيكمونه بقوة  

نفسها، وهو الرصاع الذي رأينا بعض مشاهده يف الفصول  احلديد والنار، وإنام بني أفراد األرسة  

السابقة، والذي كلف األمة الكثري من الدماء والدمار، ومن أمثلته تلك الفتنة التي حصلت  

أقارب   بني  الرصاع  ومنها  العبايس،  هارون  وصية  بسبب  واملأمون  األمني  بني  الرصاع  أثناء 

 المية بني أقاربه.صالح الدين األيويب بسبب تقسيمه للدولة اإلس

ما   ذلك  عىل  األمثلة  ومن  بشاعة،  تقل  ال  وبصورة  العثامنيني،  مع  حصل  نفسه  وهذا 

حصل من رصاع بني أبناء السلطان بايزيد وابنه البكر أرطغرل بن بايزيد، حيث بقي من أبنائه  

ات  حممد وعيسى وموسى وسليامن، وهنا حصل النزاع بني اإلخوة األربعة يف فرتة من أكثر فرت

 العثامنيني ختبطا. 

وقد أوقفت بسبب ذلك فتوحاهتا، من غري أن يكون للصفويني أي يد يف ذلك، وإنام  

أحد   إن  بل  العثامنية،  الدولة  ُيسقط  بينهم  الرصاع  كاد  والذين  أنفسهم،  اإلخوة  هم  السبب 

 نفس  اإلخوة سلرم أرايض من الدولة العثامنية للبيزنطيني، ولست أدري كيف ال يذكرون هذا يف 

من  أنفسهم  حيموا  أو غريهم، حتى  الربتغاليني  مع  الصفويني  فيه حتالف  يذكر  الذي  الوقت 

 هجامت العثامنيني.  

ويذكر املؤرخون أن أكرب األبناء، سليامن بن بايزيد، استقل باجلزء األورويب من الدولة  

م مع  حلفًا  وعقد  هناك،  سلطانًا  نفسه  وأعلن  أدرنة  مدينة  وضمنه  الثاين  العثامنية،  انويل 

إمرباطور بيزنطة؛ ليساعده ضد إخوته، وأعطاه يف سبيل ذلك مدينة سالونيك وبعض سواحل  
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 .(1)البحر األسود وتزوج إحدى قريباته

أنه   نفسه  وأعلن  بورصة،  مدينة  يف  سلطانًا  نفسه  أعلن  أبيه  وفاة  فبمجرد  عيسى،  أما 

 خليفة أبيه السلطان بايزيد.  

ويف ذلك الوقت الذين كان فيه هؤالء اإلخوة يتنازعون، كان أخوهم حممد، امللقب بـ  

رتي،  ]حممد جلبي[ خمتبئًا يف األناضول من جيش تيمورلنك، وبعد أن خفت حدة اهلجوم الت

التتار، ومتكن من  بقي من  ما  والنظامية وقاتل  األناضولية  القوات  استطاع من عداد  ما  مجع 

السيطرة عىل مدينتي توقات وأماسيب، واستطاع ختليص أحد إخوته الواقعني يف األرَس وهو  

 موسى، واتفق معه عىل حماربة إخوته، لتنشب احلرب بني هؤالء اإلخوة. 

نترص عىل أخيه عيسى بعد عدة معارك بينهام انتهت بمقتل  وبعدها استطاع حممد أن ي

عيسى، ثم أرسل جيشًا بقيادة أخيه موسى ملحاربة أخيهام سليامن، الذي استطاع أن ينترص عىل 

 م، بعدما لقي األخري حتفه يف احلرب. 1410سليامن وجيشه عىل أبواب أدرنة عام  

الرص  ضد  جهودمها  توحيد  قررا  األخوان  انترص  أن  يستمر  وبعد  مل  األمر  لكن  ب، 

موقفهم كان  أن  بعدما علِم  أرايض الرصب  اهلجوم عىل  إعادة  قرر  أن موسى  طوياًل، حيث 

وحارص   املجر،  إىل  بعدها  انطلق  دامية  معارك  بعد  عليهم  وانترص  أنقرة،  معركة  يف  متخاذالً 

يلبث  مل  لكن،  اإلمرباطورية.  من  األورويب  باجلزء  االستقالل  هبدف  تنازع   القسطنطينية  أن 

األخوان املتحالفان حممد وعيسى؛ فملوك املجر طلبوا احلامية من السلطان حممد جلبي األخ 

األكرب الذي حتالف بالفعل مع املجريِّني والرصب وحارب أخاه موسى وهزمه، وعندما ُقتل  

 م. 1413موسى صار حممد جلبي خامس السالطني عىل اإلمرباطورية التي ُأعيد مَلّ شملها عام  

عىل   الالئمة  يلقون  الذين  أولئك  عند  له  ذكر  أي  نجد  ال  لألسف  الرصاع  وهذا 

الصفويني، بل إهنم يف أحسن أحوهلم يذكرونه، ويقرون به دون اعتباره سببا يف تأخر الفتح، أو  

 
 .37، وحممد الفاتح، ص41، والسالطني العثامنيون، ص33(  انظر: اخطاء جيب أن تصحح )الدولة العثامنية(، ص1) 
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يف تلك الدماء الكثرية التي سالت من اجليش العثامين، ومل يكن هلا من هدف سوى نرصة أخ،  

 أو حرب أخ. 

ألمثلة عىل ذلك أن الصاليب الذي أقام القيامة عىل الصفويني، بسبب دفاعهم عن  ومن ا

أرضهم يف مواجهة املعتدين الذين كانوا هيددوهنم كل حني، حاول أن يمر عىل هذه احلوادث  

مرور الكرام، ويبسط من شأهنا مع كوهنا كانت أكرب بكثري من كل تلك الرصاعات اخلارجية،  

 وخصوصا مع الصفويني. 

فقد قال يف الفصل املخصص للسلطان حممد األول: )ولد السلطان حممد االول عام  

)بمحمد 1379هـ/ 781) التاريخ  يف  وعرف  بايزيد  والده  وفاة  بعد  األمة  أمر  وتوىل  م(، 

يف   حكمه  أثناء  اشرتك  حممد   24جلبي(..  السلطان  استطاع  جرحًا،  بأربعني  واصيب  حربًا 

ة بسبب ما أويت من احلزم والكياسة وبعد النظر وتغلب عىل جلبي أن يقيض عىل احلرب األهلي

أخوته واحدًا واحدًا حتى خلص له األمر وتفرد بالسلطان، وقىض سني حكمه الثامين يف إعادة 

  (1)بناء الدولة وتوطيد أركاهنا، ويعتربه بعض املؤرخني املؤسس الثاين للدولة العثامنية(

 الرصاع، ويعترب ذلك من حزمه وكياسته يف نفس  وهكذا راح يثني عىل األخ الغالب يف 

الوقت الذي يعترب فيه الصفويني ودفاعهم عن أنفسهم حقدا عىل اإلسالم، وكراهية للفاحتني،  

 وكراهية للسنة. 

يضمن   حتى  للبيزنطيني  آباؤه  فتحها  التي  البالد  لبعض  تسليمه  يثني عىل  راح  إنه  بل 

ن فيه محلته عىل الصفويني باعتبارهم يتحالفون مع  االستقرار لنفسه، يف نفس الوقت الذي يش

الداخل،   من  وتقويتها  الدولة  بناء  إعادة  اىل  هتدف  سياسته  )وكانت  يقول:  اإلسالم،  أعداء 

ولذلك سامل امرباطور القسطنطينية وحالفه وأعاد إليه بعض املدن عىل شاطئ البحر االسود  

البندقية بعد هزيمة اسطوله أم ام كليتبويل وقمع الفتن والثورات يف آسيا ويف تساليا وصالح 

 
 (.73(  الدولة العثامنية عوامل النهوض وأسباب السقوط )ص: 1) 
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بالطاعة   له  ودانت  تيمورلنك  أحياها  التي  اآلسيوية  االمارات  بعض  واخضع  وأوروبا 

    (1)والوالء(

ثم ذكر الصاليب فتنة أخرى حصلت يف عهد هذا السلطان الذي تغلب عىل إخوته، وهي  

أنفسهم، يقول: )وظهر يف زمن أيضا ليست من الصفويني، وإنام من شخص تبناه العثامنيون  

السلطان حممد شخص يسمى بدرالدين انتحل صفة علامء الدين اإلسالمي، وكان يف جيش  

موسى اخو السلطان حممد وتوىل منصب قايض العسكر أعىل مناصب الدولة العثامنية وقتئذ،  

  (2) وكان هذا القايض قد احتضنه موسى بن بايزيد(

بدأ الشيخ    -وهي مدينة يف تركيا   - طور؛ فقال: )ويف أزنيق  ثم ذكر ما آل إليه أمره من ت 

األموال،   يف  املساواة  اىل  يدعو  فكان  الفاسد،  اىل مذهبه  يدعو  ارسائيل  بن  حممود  الدين  بدر 

واألمتعة، واألديان، واليفرق بني املسلم وغري املسلم يف العقيدة، فالناس إخوة مهام اختلفت  

يه املاسونية اليهودية، وانضم اىل هذه الدعوة الباطلة كثري من  عقائدهم وأدياهنم وهو ماتدعو إل

اىل   يدعون  تالميذ  بدرالدين  للمفسد  الدنيئة وأصبح  األغراض  وأصحاب  االغبياء واجلهلة 

  (3)منهجه ومذهبه(

ومع أن هذه الطروحات طروحات فكرية، يمكن جتاوزها لو كان لدى العثامنيني بعض  

ة يف التعامل مع القضايا، لكنهم مل يكونوا سوى دولة عسكرية ال  العقل الذي يدعو إىل احلكم

تعرف إال لغة السالح، لذلك عاجلوا هذه املشكلة بطريقتهم اخلاصة، والتي ذكرها الصاليب،  

وأثنى عليها، فقال: )وشاع أمر هذا املذهب الفاسد وكثر أتباعه وتصدى السلطان حممد جلبي  

واده عىل رأس جيش كبري ملحاربة بدر الدين ولألسف قتل  هلذا املذهب الباطل وأرسل أحد ق

 
 (73(  املرجع السابق، )ص: 1) 

 (74(  املرجع السابق، )ص: 2) 

 (74(  املرجع السابق، )ص: 3) 
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القائد سيسامن الذي ارسله حممد جلبي عىل يد اخلائن )بري قليجة( وهزم جيشه وأعد السلطان 

حممد جلبي جيشًا آخر بقيادة وزيره األول )بايزيد باشا(، فحارب )بري قليجة( وانترص عليه يف  

 حلرابة عىل )بري قليجة مصطفى( امتثاالً ألمر اهلل( موقعة )قره بورنو( وبعدها أقيم حد ا

ومل ينته الرصاع بذلك، وإنام استمر، واستمر السلطان حممد جلبي ـ كام يذكر الصاليب ـ  

 يف مواجهة هذه الطائفة عسكريا إىل أن أسقطها. 

وقد اجتهد الصاليب يف تبديع هذه الطائفة، مثل اجتهاده يف تبديع الصفويني، والتهمة  

ربى التي وجهها هلا ما عرب عنه بقوله: )إن املذهب الفاسد الذي كان يدعو إليه بدر الدين الك

أصحاب   بني  احلواجز  إلغاء  عىل  يقوم  وهو  املعارصة،  اليهودية  املاسونية  مذهب  نفس  هو 

العقيدة اإلسالمية الصحيحة وأصحاب العقائد الفاسدة، إذ إنه يقول باألخوة بني املسلمني  

وال أنه ال  واليهود  تؤكد  التي  والشيوعيني، وهذا خيالف عقيدة اإلسالم  البقر  نصارى وعباد 

أخوة بني املسلمني وبني غريهم من أصحاب العقائد الفاسدة، ألنه كيف يكون هناك أخوة بني  

  (1)من حياربون اهلل ورسوله، وبني املؤمنني املوحدين(

حتى   احلد،  ذلك  عند  الداخيل  الرصاع  يتوقف  لتتفرغ  ومل  العثامنية  الدولة  تستقر 

للفتوحات، وإنام كان يتجدد كل حني، وألتفه األسباب، وسنلخص هنا باختصار ما ورد يف  

[ بعنوان:  يقتلون إخوهتم؟[مقال  العثامنيون  الرصاع،  (2)هل كان  ، حول بعض مظاهر ذلك 

التارخيية، لكني اكتفيت به    والذي تأكدت من كل ما ذكره من معلومات من خالل املصادر 

 مراعاة لالختصار. 

فبعد أن ذكر صاحب املقال الرصاع الذي حصل بني أبناء بايزيد األول بعد وفاة أبيهم،  

 
)ص:  (   1)  السقوط  وأسباب  النهوض  عوامل  العثامنية  )الدولة 76الدولة  التاريخ  يف  تصحح  ان  جيب  أخطاء  انظر:  و   ،)

 . 38العثامنية(، ص

(  انظر: هل كان العثامنيون يقتلون إخوهتم؟ حقيقة القانون الغريب الذي وضعه حممد الفاتح ملنع الفوىض، وكيف تغريت  2) 

 . 01/08/2018إلغائه؟، عريب بوست، اإلمرباطورية بعد 
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ذكر الرصاع الذي حصل بعد وفاة السلطان حممد جبيل، حيث توىل السلطنة ابنه األمري مراد  

ن أمهها تلك التي  الثاين، والذي بدأ هو اآلخر حكمه بالقضاء عىل حركات مترد عديدة، كان م

قادها عّمه مصطفى جلبي بن بايزيد، والذي اختفى بعد معركة أنقرة وظن اجلميع أنه ُقتل،  

وحاول بشّتى الطرق أن يسيطر عىل مقاليد السلطنة، بدعم من بعض أمراء أوروبا، عىل رأسهم  

جاليبويل،   مدينة  حُيارص  أن  مصطفى  استطاع  وقد  بيزنطة،  إمرباطور  الثاين  أن مانويل  إالر 

مه إىل املشنقة بتهمة اخليانة والعصيان.  ه وقدر  السلطان مراد الثاين قبض عىل عمِّ

ويف آخر فرتة حكمه، تنازل عن العرش البنه حممد الثاين، والذي كان يبلغ من العمر  

ب فيام بعد بمحمد الفاتح، وينسب إليه ما ُعرف تارخييًا بـ ]قانون    14حينها   عامًا، والذي ُلقِّ

أو  قت دهم  مترُّ حال  يف  األبناء  أو  اآلباء  أو  اإلخوة  قتل  يبيح  الذي  القانون  وهو  اإلخوة[،  ل 

 تصارعهم عىل السلطة. 

وقد طبق ذلك القانون برصامة، حيث يذكر املؤرخون أنه عىل مدار تاريخ اإلمرباطورية  

  7يف حني ُقتل  منهم بسبب ثورهتم عىل السلطان،    16أمريًا. وقد ُأعدم   60العثامنية، تم إعدام 

منهم بسبب نياهتم للثورة، وألسباب أخرى مرتبطة بمحاولة حتقيق مصاحلهم. وكان األمراء  

العثامنيون ُيعَدمون عن طريق اخلنق، حيث حظرت التقاليد الرتكية املنغولية إراقة دماء أفراد  

 األرسة احلاكمة.  

نيني، والذي اخترصه  وورد يف مقال آخر بعض مظاهر ذلك الرصاع الداخيل بني العثام

القانون الذي اسُتخدم بكثرة ومن خالله قتل األب أبناءه وأحفاده ليظّل يف  الكاتب بقوله:  )

الكريس، وقتلت السلطانة األم ابنها وحفيدها من أجل عودة اهليمنة عىل كريس احلكم، وبادر  

أّية هتديدات حتيط بعرشه، وذلك من خ الل طريقٍة خاصة  األخ بقتل أشّقائه وأبنائهم لينهي 

لو كانوا أطفاالً رّضع، وقد   به األمراء حتى  الذي خُينق  باخليط األبيض املصنوع من احلرير، 

تفّشى استخدام هذا القانون سعيًا للحصول عىل الكريس، لدرجة أّن هناك مواقف واجهتها 
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لعائلة العثامنّية الدولة العثامنّية تتعّلق بعدم وجود أمراء يتسّلمون السلطة، وهّددت بانقراض ا

أكثر من مرة، فهذا القانون يعطي احلّق للحاكم بأن يقتل شقيقه أو إبنه أو حفيده للحفاظ عىل 

احلكم من أي هتديد، وحفاظًا عىل متاسك الدولة، وكان حكم اإلعدام يصدر بفتوى من شيخ 

  (1)اإلسالم بأمٍر من السلطان اجلديد(

السلطان مراد األّول، جّد السلطان حممد الفاتح،  ثم ذكر بعض األمثلة عنه، ومنها أن  

طبقه ـ قبل صدوره ـ عندما أوشى له من حوله بأّن شقيقه حممود يريد اإلنقالب عليه وأخذ 

كريس العرش منه، فطلب فتوى من شيخ اإلسالم بقتله، وهو ما تّم بالفعل، عندما أدخل عليه  

ط احلريري الرفيع، ثّم أخرج ابنه ساوجي عىل اجلاّلدين لياًل خالل نومه، وقاموا بخنقه باخلي

رأس محلٍة ملواجهة البيزنطّيني، وقامت بعض اجلواري بالرتويج ألكاذيب بأّن إبنه األمري قّرر  

التحالف مع األعداء للفوز بالكريس، األمر الذي جعل مراد يقوم بنصب فخ إلبنه ليتّم القبض  

 عليه، مصدرًا فتوى بإعدامه. 

أبيه  ومنها أن   الرضيع األمري أمحد، من زوجة  الفاتح بقتل شقيقه  السلطان حممد  قيام 

عمره   كان  عندما  خاتون،  الوزراء    6خدجية  بعض  بذلك  نصحه  أن  بعد  وذلك  أشهر، 

والباشوات خوفًا من اّدعائهم بمحاوالت البيزنطّيني بخطف األمري الرضيع لتنصيبه سلطانًا 

 بعد أن يتخّلصوا من الفاتح. 

أن السلطان سليم األّول اختتم حياته بصفحٍة سوداء مع نجله األمري ويل العهد  ومنها  

الذي أصبح السلطان سليامن القانوين، عندما حصل عىل فتوى بقتله للحفاظ عىل العرش، ثّم  

 أرسل إليه عباءًة مسمومة إاّل أّن والدته أنقذته قبل إرتدائها.  

ن شقيقْيه األمريْين كوركود وأمحد، حيث  ومنها أن اعتالء سليم للعرش كان عىل جثام

كان األخري ولّيًا للعهد، لكن سليم استطاع أن جيذب إليه الباشوات واإلنكشارّيني الذين كانوا 

 
 .. 12/12/2016سالطني عثامنيني قتلوا أبناءهم وأشّقاءهم خوفًا عىل الكريس، شوقي عصام،  8(  انظر: أشهر 1) 
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مع  منهام  كل  حتالف  اللذين  مع شقيقْيه  حتارب  أن  بعد  العرش  إىل  ليوصلوه  القّوة  أصحاب 

خرى، فأمر بإعدامهام ما بني رصاعه  الصفوّيني من جهة، ومع بعض حّكام الواليات من جهة أ

 عىل العرش ووصوله إىل السلطة. 

ألّن   الرضيع،  حفيده  ذبح  ثم  أبنائه،  أحّب  خنق  القانوين  سليامن  السلطان  أن  ومنها 

السلطانة هرم املعروفة باسم هويام، نجحت يف اختالق رواياٍت ادعت فيها أن نجل السلطان 

ا  بقتله عرب  جلاّلدين باخلنق يف خيمته، يف حني كان ملصطفى طفل  يريد اإلنقالب عليه، فقام 

صغري خاف سليامن، بعد ضغط من هويام التي كانت ترغب يف تعلية أحد ابنيها ]سليم الثاين[  

 أو ]بايزيد[، لذلك، عمد إىل  قتله من خالل فتوى أصدرها شيخ اإلسالم بإمخاد الفتنة.  

ملكايد لشقيقه إىل أن رماه يف صفوف  ومنها أن السلطان سليم الثاين عمل عىل إحباك ا

الصفوّيني أعداء والده الذي أصدر أوامر بإعادته ملحاسبته، ثم قام بقتله هو وأبناءه الصغار  

عىل  والده  أّن  علم  أن  بعد  خاصة  إسطنبول،  إىل  العودة  خالل  وذلك  حّراسه،  عرب  باخلنق 

 مشارف املوت.  

ص الكريس  تسلم  الثالث  حممد  السلطان  أن  وأخرج  ومنها  ألشّقائه    19باحًا  تابوتًا 

تابوتًا بالوشاح األسود يف    19األمراء ظهرًا، حيث تم خنقهم من اجلاّلدين، ليخرج من القرص  

سنوات، وعىل  6و  3أطفال أعامرهم بني   5رّضع و  3جمزرٍة بكل معاين الكلمة، كان من بينهم  

هذه   إمتام  منع  من  صفية  السلطانة  والدته  حماوالت  من  مصّماًم الرغم  كان  أّنه  إاّل  اجلريمة، 

 ومتمّسكًا بتنفيذ قانون قتل اإلخوة لتثبيت عرشه. 

وغريها من األمثلة الكثرية التي يقر هبا كل املمجدين للدولة العثامنية، لكنهم يستعملون  

كل وسائل التسرت والكتامن عليها، لتبقى صورة ]اخلالفة اإلسالمية[ واألجماد الكاذبة املرتبطة  

 خا يصطادون به املغفلني واملغيبة عقوهلم. هبا ف

 ب ـ املواجهة اخلارجية: 
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التي كانت حتصل بني العثامنيني وما يطلقون عليه ]حركات   وهي املواجهات الكثرية 

مترد[، والتي كانت تدعوهم كل حني إىل وقف ما يسمونه فتوحات، بل إىل تسليم ما حصلوا  

 االستقرار عىل كريس السلطنة. عليه حتى يؤمنوا ألنفسهم 

للعثامنيني ال   التي حصلت  الصفويني هم وراء كل املصائب  وبذلك فإن دعوى كون 

خيتلف عن تلك الدعاوى التي نسمعها اليوم، وكل حني، والتي تعترب إيران أم املصائب التي  

نطلق منها حصلت للبالد اإلسالمية، وهلذا يشبهوهنا بالدولة الصفوية، وهم يعلمون أنه مل ت 

أنواع   فيه مجيع  تنطلق  الذي  أي طائرة، وال أي صاروخ لرضب أي بالد إسالمية، يف احلني 

الطائرات والصواريخ لرضب أي بالد ترغب أمريكا يف رضهبا، ومن أرض احلرمني، وغريها 

 من بالد اخلليج. 

عن   وهو  العثامنية،  للدولة  املمجدين  من  وغريه  الصاليب  ذكره  بنموذج  وسنكتفي 

لرصاع الذي حصل يف عهد سليامن القانوين، فقد قال: )ابتىل سليامن يف السنوات األوىل يف  ا

عهده بأربع متردات شغلته عن حركة اجلهاد، حيث ظن الوالة الطموحون أن فرصة االستقالل  

بأقاليمهم حان وقتها، فقام جان بردى الغزايل واىل الشام بتمرد عىل الدولة وأعلن العصيان 

الفتنة  عليها و السلطان سليامن بقمع  أنه فشل يف ذلك وأمر  حاول أن يستويل عىل حلب إال 

  (1)فقمعت وقطع رأس املتمرد جان بردى وأرسل اىل استنبول داللة عىل انتهاء التمرد(

هذا عن التمرد األول، والصاليب حياول هتوينه، بتصوير أن القضاء عليه مل يكلف سوى  

وصول إىل رأسه سبقه قطع رؤوس كثرية من اجليش العثامين، أو من قطع رأس املتمرد مع أن ال 

جيش املتمردين، والذين كانوا مجيعا من املسلمني، ومن املدرسة السنية نفسها، ومل يكن بينهم  

 صفوي، وال جمويس واحد. 

ثم ذكر التمرد الثاين الذي حصل يف عهد سلطان واحد، فقال: )وأما التمرد الثاين فقد  

 
 (200(  الدولة العثامنية عوامل النهوض وأسباب السقوط )ص: 1) 
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به أمح الباشا طامعًا يف  1524هـ/ 930د شاه اخلائن يف مرص وكان هذا عام  قام  م وكان هذا 

منصب الصدر األعظم، ومل يفلح يف حتقيق هدفه، وطلب من السلطان أن يعينه واليًا عىل مرص  

فعينه، وما أن وصل اىل مرص حتى حاول استاملة الناس وأعلن نفسه سلطانًا مستقاًل إال أن 

دولة العثامنية من اإلنكشارية قاموا ضد الوايل املتمرد وقتلوه وظل اسمه  أهل الرشع وجنود ال

  (1)يف كتب التاريخ مقرونًا باسم اخلائن(

وأنا أجزم، بل أقسم أن هذا الذي سامه الصاليب خائنا، وذكر أن كل كتب التاريخ تسمه  

ليامن القانوين،  كذلك، لو استطاعت حركته التي سامها حركة متردية أن تقيض عىل السلطان س

سليامن  اخلائن  عىل  قىض  بكونه  ويوصف  صاحلا،  حاكام  التاريخ  كتب  ويف  عينه  يف  ألصبح 

القانوين وجرائمه.. وهكذا تصبح الغلبة هي احلَكم يف املواقف، ال القيم التي أمرنا اهلل تعاىل 

 أن نزن هبا كل األمور. 

أمثاله،  يعجب  الذي  التمرد  وهو  الثالث،   التمرد  ذكر  بقوله:    ثم  عنه  عرب  والذي 

م  1526)والتمرد الثالث ضد خليفة املسلمني هو مترد شيعي رافيض قام به بابا ذو النون عام  

يف منطقة يوزغاد حيث مجع هذا البابا مابني ثالثة آالف وأربعة آالف ثائر وفرض اخلراج عىل 

ا  العثامنيني  القواد  أنه استطاع هزيمة بعض  لقمع املنطقة، وقويت حركته حتى  لذين توجهوا 

   (2) حركته، وانتهت فتنة الشيعة هذه هبزيمة بابا ذو النون وأرسل رأسه اىل استانبول(

والعجيب يف أمر الصاليب، ومن هو من أمثاله، أنه مع كون كل التمردات السابقة، سواء  

ذلك   كانت داخل األرسة العثامنية أو غريها كانت من طرف من يعتقد أهنم من أهل السنة، ومع 

مل ينسب متردهم للسنة، بل نسبه إليهم فقط، لكن عندما حصل التمرد من شيعي، نسب األمر  

إىل الشيعة مجيعا، وهذا هو مرض الطائفية الذي جيعل اإلنسان يتعامل بمكاييل كثرية مملوءة  

 
 (200(  املرجع السابق، )ص: 1) 

 (200(  املرجع السابق، )ص: 2) 
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 باهلوى.  

مع العلم أنه مل يكلف نفسه يف البحث عن أسباب تلك التمردات، حتى يطلق عليها  

التسمية، وعلمه أيضا أن الدولة العثامنية نفسها مل تكن سوى حركة مترد ضد الدولة التي   تلك

 سبقتها. 

فيه   والكذب  دقته،  مدى  ندري  ولسنا  له،  حيلو  مما  أيضا  وهو  الرابع،  التمرد  ذكر  ثم 

واضح، لكنه من أشهر التمردات التي نسمع هبا كل حني، وتنسب للشيعة مجيعا، وقد عرب عنه  

)التمرد الرابع ضد الدولة العثامنية يف عهد سليامن القانوين كان متردًا شيعيًا رافضيًا أيضًا بقوله:  

شعيًا قاموا   30.000وكان عىل رأسه قلندر جلبي يف منطقتي قونية ومرعش وكان عدد أتباعه  

 بقتل املسلمني السنيني يف هاتني املنطقتني، ويقول بعض املؤرخني أن قلندر جلبي جعل شعاره 

  (1) أن من قتل مسلاًم سنيًا ويعتدي عىل امرأة سنية يكون هبذا قد حاز أكرب الثواب(

يكن   مل  والذي  واحد،  سلطان  عهد  يف  حصل  الذي  الرصاع  هذا  كل  ذكر  أن  وبعد 

السلطان يف   وبدأ  العثامنية  الدولة  يف  األمور  هذا هدأت  )بعد  قال:  به،  أي عالقة  للصفويني 

  (2) أوروبا(  التخطيط لسياسة اجلهاد يف

ولست أدري كيف يمكن تسمية أمثال هؤالء املجرمني الذين قضوا حياهتم يف الرصاع  

احلركات   وكل  والنرصة  داعش  عن  خيتلفون  ال  وهم  جماهدين،  إليهم  الناس  أقرب  مع 

 اإلرهابية.

 ـ ما موقف علامء املدرسة السلفية من العثامنيني؟   5

يقوم   التي  التضليل  أنواع  أخطر  السلفيني  من  من  الطائفية  أوحال  يف  الغارقون  هبا 

 
(، وانظر: العثامنيون يف التاريخ واحلضارة، د. حممج حرب، 201ولة العثامنية عوامل النهوض وأسباب السقوط )ص:  (  الد1) 

 .91ص

 (201(  الدولة العثامنية عوامل النهوض وأسباب السقوط )ص: 2) 
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واحلركيني وغريهم، والذين يعتربون الصفويني السبب األكرب يف كل ما نزل باألمة من مصائب  

وختلف، إغفاهلم ألسالفهم من العلامء الذين مل يقفوا مواقف حيادية فقط من الدولة العثامنية،  

ي الذي  السيف  نفس  عليها  يسلطون  راحوا  اإلسالمية  وإنام  اجلمهورية  عىل  اآلن  سلطونه 

 اإليرانية، وهو سيف التكفري. 

بأي حركة   للقيام  يدعون بموجبه  وإنام  النظرية،  باألحكام  فيه  يكتفون  وهو سيف ال 

تقوض بناء الدولة العثامنية، وتقيض عليها، ألهنا يف نظرهم دولة جاهلية، ولذلك فإن موقفهم  

و الصفويني،  موقف  عن  يقل  ال  موقفا  منها  الصفويني  موقف  كون  يف  عنه  خيتلف  كان  إن 

 سياسيا، بخالف موقفهم الذي ألبسوه لباس الدين. 

باعتبار احلرب اآلن   يظهرونه،  كانوا ال  األمر، وإن  يعتقدون هذا  السلفيون  يزال  وال 

مسلطة عىل إيران، وليس من املصلحة استعداء أعداء آخرين، ألهنم يريدون من املسلمني أن 

أ  العثامنيني،  جتتمع  يف  وخلفهم  سلفهم  قاله  ما  ذكروا  أهنم  ولو  وحدها،  إيران  عىل  حقادهم 

لواجههم مجهور عريض هم يستخدمونه اآلن يف احلرب عىل إيران، بإهيامهم أن الذي وقف يف  

 وجهها هم الصفويون، ال السلفيون وغريهم من املدرسة السنية. 

ع لتلك اجلرائم الكثرية التي ارتكبوها،  وسبب تكفري السلفيني للدولة العثامنية ال يرج

واستحلوا هبا الدماء، وسامهوا بسببها يف ختلف املسلمني، فتلك األمور ليست مهمة عندهم،  

وهلذا فإن تكفريهم هلم يعود إىل ما عرب عنه الشيخ حسني بن غنام بقوله يف وصف العثامنيني  

يف   الناس  غالب  )كان  الوهاب:  عبد  بن  حممد  الشيخ  عبد   - زمانه  أيام  بن  حممد  الشيخ  أي 

متضمخني باألرجاس متلطخني بورض األنجاس، حتى قد اهنمكوا يف الرشك بعد   - الوهاب  

حلول السنة باألرماس.. فعدلوا إىل عبادة األولياء والصاحلني وخلعوا ربقة التوحيد والدين،  

ث، وأقبلوا عليهم يف  فجدوا يف االستغاثة هبم يف النوازل واحلوادث واخلطوب املعضلة الكوار

طلب احلاجات وتفريج الشدائد والكربات من األحياء منهم واألموات، وكثري يعتقد النفع 
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 ( 1)  والرض يف اجلامدات(

أيام   ثم ذكر صور الرشك ومظاهره يف نجد واحلجاز والعراق والشام ومرص وغريها 

 ان اليوم. العثامنيني، وتشجيع العثامنيني عليها، وهو نفس ما ُتكفر به إير

هـ( يف رسالة له إىل وايل العراق العثامين    1229وهكذا قال سعود بن عبد العزيز )ت  

واصفًا حال دولتهم: )فشعائر الكفر باهلل والرشك هي الظاهرة عندكم، مثل بناء القباب عىل 

ختاذها القبور، وإيقاد الرسج عليها، وتعليق الستور عليها وزيارهتا بام مل يرشعه اهلل ورسوله وا

تضييع  مع  هذا  اللهفات،  وإغاثة  الكربات  وتفريج  احلاجات  قضاء  أصحاهبا  وسؤال  عيدًا 

فرائض الدين التي أمر اهلل بإقامتها من الصلوات اخلمس وغريها فمن أراد الصالة صليو حده،  

ومن تركها مل ينكر عليه وكذلك الزكاة وهذا أمر قد شاع وذاع ومأل األسامع يف كثري من بالد:  

 ( 2)  الشام والعراق ومرص وغري ذلك من البلدان(

وقال أيضا: )وأما قولكم: كيف التجري بالغفلة عىل إيقاظ الفتنة بتكفري املسلمني وأهل  

القبلة ومقاتلة قوم يؤمنون باهلل واليوم اآلخر.. فنقول: قد قدمنا أننا ال نكفر بالذنوب، وإنام 

كام يدعو اهلل ويذبح له كام يذبح له وينذر له كام ينذر   نقاتل من أرشك باهلل وجعل هلل ندًا يدعوه

هلل وخيافه كام خياف اهلل ويستغيث به عند الشدائد وجلب الفوائد ويقاتل دون األوثان والقباب  

املبنية عىل القبور التي اختذت أوثانًا تعبد من دون اهلل؛ فإن كنتم صادقني يف دعواكم أنكم عىل 

فاهدموا تلك األوثان كلها وسّووها باألرض، وتوبوا إىل اهلل    سول  ملة اإلسالم ومتابعة الر

من مجيع الرشك والبدع.. وأما إن دمتم عىل حالكم هذه ومل تتوبوا من الرشك الذي أنتم عليه  

نقاتلكم   نزل  مل  والبدع واخلرافات  الرشك  اهلل رسوله وترتكوا  الذي بعث  اهلل  بدين  وتلتزموا 

 
 وما بعدها..  5(  روضة األفكار، ص1) 

 . 1/382(  الدرر السنية: 2) 
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 (1)   حتى تراجعوا دين اهلل القويم( 

ليست معتربة فقط لدى   العثامنيني، ومن شخصية  وهذا نص رصيح يف وجوب قتال 

يقاتل   راح  وإنام  هذه وغريها،  برسالته  يكتف  مل  والذي  باإلمام،  يلقبونه  هم  وإنام  السلفيني، 

العثامنيني عندما دامهوا بالده مثله مثل الصفويني متاما، ولست أدري كيف حُيلون ألنفسهم، ما 

 عىل غريهم. حيرمونه 

وربام يكون ذلك بسبب قدرة الصفويني عىل الثبات يف مواجهة خصومهم، وحفاظهم  

عىل دولتهم بخالف الدولة السعودية األوىل التي اهنزمت بسهولة عىل يد اجليش العثامين بقيادة 

إبراهيم باشا يف احلملة التي شنها عىل الدولة السعودية النجدية، حيث هاجم اجليش العثامين  

احلجاز من مرص، ثم بدأ يتوغل يف نجد، وبدأ هروب املحاربني السعوديني من أمام اجليش  

النظامية،   اجليوش  ومواجهه  العسكري  التنظيم  عىل  السعوديني  تعود  عدم  بسبب  العثامين، 

النهاية من فرض سيطرته عىل جزء من منطقة نجد، واجتياح  إبراهيم باشا يف  وبذلك متكن 

 الدرعية وحتطيمها. 

والذين   العثامنيني،  تكفري  يف  والرسائل  الكتب  تأليف  يف  سببا  اهلزيمة  تلك  وكانت 

اعتربوهم حربة البالء يف األمة اإلسالمية، وأن الدين ال يتم إال بالقضاء عليهم، حتى لو حتالفوا 

مع كل قوى الرش من أجل ذلك، مثلام يفعلون اآلن متاما مع إيران، ومن العجيب أهنم كانوا  

للمذهب  يستعمل العثامنيني  تبني  نتيجة  حنيفة،  أيب  تكفري  يف  سلفهم  قاله  ما  كل  ذلك  يف  ون 

احلنفي، ولذلك كانوا يعتربونه سبب كل أنواع الزندقة التي حصلت يف العامل اإلسالمي، وقد  

كانوا يرددون كل حني ما قاله األوزاعي عنه، وأنه ذكر أبا حنيفة فقال: )ال أعلمه إال ينقض  

، أو ما قاله ابن عون عنه: )ما ولد يف اإلسالم مولود أشأم عىل أهل اإلسالم  (2)م(عرى اإلسال

 
 . 7/397( املرجع السابق،  1) 

 (1/186املرجع السابق ، ) (2) 
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 ( 1) من أيب حنيفة(

ومن املؤلفات التي ألفت يف ذلك الوقت يف تكفري الدولة العثامنية ما كتبه الشيخ سليامن  

فر من  هـ( الذي ألف رسالة يثبت فيها ردة وك  1233بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب )ت  

أعان العثامنيني وظاهرهم، وإن كان سلفيا، وليس قبوريا، وعنواهنا ]الدالئل يف حكم مواالة  

  (2) أهل اإلرشاك[، وقد أطلق فيها عىل اجليش العثامين لقب )جنود القباب والرشك(

فقال: )سبب   الرسالة،  تأليفه  العنقري سبب  العزيز  بن عبد  اهلل  الشيخ عبد  وقد ذكر 

ئل هو أن الشيخ سليامن، صنفها ملا هجمت العساكر الرتكية عىل نجد يف وقته،  تصنيف الدال

واحلارضة،   البادية  من  نجد،  أهل  من  مجاعة  وساعدهم  أصله،  من  الدين  اجتثاث  وأرادوا 

  (3) وأحبوا ظهورهم(

الكتاب، كأهل الرشك واملرشكني وعباد   الواردة يف  وبناء عىل ذلك، فإن كل األلفاظ 

 القبور والقباب وجنود الرشك وغريها، إنام يراد هبا األتراك.  

ومن األمثلة عىل ذلك قوله: )اعلم، رمحك اهلل: أن اإلنسان إذا أظهر للمرشكني املوافقة  

نة لدفع رشهم، فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره عىل دينهم، خوفا منهم ومداراة هلم، ومداه

دينهم ويبغضهم، وحيب اإلسالم واملسلمني؛ هذا إذا مل يقع منه إال ذلك، فكيف إذا كان يف دار 

عليه   وأعاهنم  الباطل،  دينهم  عىل  املوافقة  وأظهر  طاعتهم  يف  ودخل  هبم،  واستدعى  منعة 

 املسلمني، وصار من جنود الرشك والقباب  بالنرصة واملال وواالهم، وقطع املواالة بينه وبني

وأهلها، بعد ما كان من جنود اإلخالص والتوحيد وأهله؟ فإن هذا ال يشك مسلم أنه كافر،  

 (4) من أشد الناس عداوة هلل ورسوله(

 
 (1/189( املرجع السابق ، )1) 

 ( 69-8/57( املرجع السابق ، )2) 

 ( 9/157(  املرجع السابق، )3) 

 ( 5(  الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلرشاك، )ص4) 
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أعناقهم،   من  ربقته  فخلعوا  اإلسالم،  عىل  كانوا  الذين  البلدان  بأهل  )فكيف  وقال: 

قة عىل دينهم، ودخلوا يف طاعتهم وآووهم ونرصوهم، وخذلوا  وأظهروا ألهل الرشك املواف

أهل التوحيد، وابتغوا غري سبيلهم وخطئوهم، وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم واالستهزاء  

هبم، وتسفيه رأهيم يف ثباهتم عىل التوحيد، والصرب عليه وعىل اجلهاد فيه، وعاونوهم عىل أهل  

تركوا  التوحيد طوعا ال كرها، واختيارا ال   الذين  والنار، من  بالكفر  أوىل  اضطرارا. فهؤالء 

 (1)اهلجرة شحا بالوطن، وخوفا من الكفار، وخرجوا يف جيشهم مكرهني خائفني(

عىل   اهلل  يعبدون  الفتنة،  هذه  يف  دينهم  عن  املنقلبني  حلال  مطابقة  اآلية  )فهذه  وقال: 

وثبات، فلام أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن حرف، أي عىل طرف، ليسوا ممن يعبد اهلل عىل يقني  

دينهم، وأظهروا موافقة املرشكني، وأعطوهم الطاعة، وخرجوا من مجاعة املسلمني إىل مجاعة  

الدنيا واآلخرة، ذلك هو   الدنيا، فـخرسوا  املرشكني، فهم معهم يف اآلخرة كام هم معهم يف 

 (2)اخلرسان املبني(

العثامنيني وجيشهم:   تعاىل خربا بمعنى األمر بوالية اهلل ورسوله  وقال يصف  )فأخرب 

احلزبني   اهلل ورسوله واملؤمنني، وال خيفى أي  أعداء  مواالة  النهي عن  واملؤمنني، ويف ضمنه 

أقرب إىل اهلل ورسوله، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة، أأهل األوثان والقباب.. واللواط واخلمور  

لصالة وإيتاء الزكاة؟ فاملتويل لضدهم واضع للوالية يف  واملنكرات، أم أهل اإلخالص وإقام ا

أهل   للزكاة والية  املؤتني  للصالة  املقيمني  اهلل ورسوله واملؤمنني  بوالية  مستبدل  غري حملها، 

 (3) الرشك واألوثان والقباب(

هـ( الذي كتب رسالة    1293ومثله الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن )ت  

 
 (9-8(  املرجع السابق، )ص1) 

 ( 15(  املرجع السابق، )ص2) 

 ( 19(  املرجع السابق، )ص3) 
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عتيق بشأن استعانة عبد اهلل بن فيصل يف ذلك الوقت بالعثامنيني ضد أخيه    إىل الشيخ محد بن

بن فيصل عندما تغلب عليه يف معركة )جودة( يف حوادث عام   فيها:    1289سعود  قال  هـ 

الكافرة   الدولة  كاتب  أنه  ذلك  بعد  يل  بدا  ثم  اجلملة،  يف  رشعية  وبيعة  والية  له  اهلل  )وعبد 

ار املسلمني فصار كام قيل: واملستجري بعمٍر عند كربته كاملستجري  واستنرصها واستجلبها عىل دي

هدم   هذا  وإن  بالقول،  له  وأغلظت  والرباءة،  باإلنكار  شفاهًا  فخاطبته  بالنار،  الرمضاء  من 

ألصول اإلسالم وقلع لقواعده، وفيه، وفيه، وفيه، مما ال حيرضين اآلن تفصيله، فأظهر التوبة  

كتبت عىل لسانه لوايل بغداد: إن اهلل قد أغنى ويرس وانقاد من أهل  والندم، وأكثر االستغفار و

نجد والبوادي ما حيصل به املقصود إن شاء اهلل تعاىل وال حاجة لنا بعساكر الدولة وكالم هذا 

  (1) اجلنس، وأرسل اخلط فيام أرى وتربأ مما جرى..وهي طويلة( 

من عرف هذا األصل األصيل ـ  هـ: )ف  1298وقال يف دخول العثامنيني للجزيرة عام  

أي التوحيد ـ عرف رضر الفتن الواقعة يف هذه األزمان بالعساكر الرتكية، وعرف أهنا تعود عىل 

أعالمه   ورفع  والتعطيل  الرشك  ظهور  وتقتيض  بالكلية،  واملحو  واهلدم  باهلد  األصل  هذا 

 (2) الكفرية( 

من أشد السلفيني تشددا يف  هـ(، والذي كان    1301ومثلهم الشيخ محد بن عتيق )ت  

وحرمة   كفرهم  بيان  يف  رسالة  كتب  وقد  عنهم،  دافع  أو  واالهم  من  وكل  العثامنيني،  تكفري 

 مواالهتم عنواهنا ]سبيل النجاة والفكاك من مواالة املرتدين وأهل اإلرشاك[ 

العنقري بقوله: )وكذلك: سبب تصنيف   العزيز  الشيخ عبد اهلل بن عبد  وقد وصفها 

مح املسلمني،  الشيخ  بالد  عىل  الرتكية  العساكر  هجمت  ملا  هو  النجاة[  ]سبيل  عتيق  بن  د 

 
 ، 7/184السنية،  الدرر  (1) 
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  (1)وساعدهم من ساعدهم، حتى استولوا عىل كثري من بالد نجد(

ومما جاء يف الرسالة قوله: )ومما أخرب أن أمته تقاتل الرتك.. فكان من حكمة اهلل تعاىل  

احلنيفية، ودعوا عىل الطريقة املحمدية. ولكن   وعدله أن سلطهم املسلمني، ملا ظهرت فيهم امللة

  (2)حصل من بعضهم ذنوب، هبا تسلطت هذه الدولة الكفرية ]أي الدولة العثامنية[(

ونالحظ هنا كيف يستخدمون األحاديث النبوية متى شاءوا، فاحلديث الذي يروونه   

البخاري ومسلم، والذي يكتمونه اآلن، كانوا يستخدمونه يف ذلك احل  ني أبشع استخدام  يف 

قال: )ال تقوم الساعة   لرضب الدولة العثامنية، وهو ما رواه أبو هريرة يرفعه إىل رسول اهلل  

حتى تقاتلوا الرتك صغار األعني محر الوجوه ذلف األنوف كأن وجوههم املجان املطرقة، وال  

  (3) تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعاهلم الشعر(

ء يف إيران، لتحول إىل سورة من سور القرآن، وألوجبوا روايته،  ولو أن هذا احلديث جا 

مع  يتعاملون  ألهنم  يذكرونه،  يكادون  ال  اآلن  لكنهم  الصحيحني،  يف  وروده  مع  وخاصة 

 النصوص املقدسة وفق ما متليه األهواء والرغبات. 

ن  ومل يكتف الشيخ محد بن عتيق بتلك الرسالة، بل كتب رسالة أخرى بعنوان ]الدفاع ع

أهل السنة واإلتباع[، ألفها لبيان حكم اهلجرة عن بلد استولت عليه العساكر الرتكية )الذين 

 ( 4)قد شاع كفرهم وتنوع فسادهم(

ومن أعيان السلفية املكفرين للدولة العثامنية، ولكل من واالها، الشيخ عبد اهلل بن عبد  

ولة العثامنية[، فأجاب بقوله:  هـ( الذي سئل عمن مل يكفر الدولة ]أي الد  1339اللطيف )ت  

)من مل يعرف كفر الدولة، ومل يفرق بينهم وبني البغاة من املسلمني، مل يعرف معنى ال إله إال  

 
 . 158-157ص 9(  املرجع السابق،  ج1) 

 .21(  هداية الطريق، ص2) 
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اهلل،؛ فإن اعتقد مع ذلك: أن الدولة مسلمون، فهو أشد وأعظم، وهذا هو الشك يف كفر من 

  (1)انة، فهي ردة رصحية(ومن جرهم وأعاهنم عىل املسلمني، بأي إع ;كفر باهلل، وأرشك به

 :(2) هـ(، فقد قال يف قصيدة له 1349أما الشيخ سليامن بن سحامن )ت  

 وما قال يف األتراك من وصف كفرهم فحق فهم من أكفر الناس يف النحل 

 وأعداهم للمسلمني ورشهم ينوف ويربو يف الضالل عىل امللْل 

 من عقْل ومن يتول الكافرين فمثلهم وال شك يف تكفريه عند 

 ومن قد يواليهم ويركن نحوهم فال شك يف تفسيقه وهو يف وجْل 

املتأثر بالوهابية لدرجة كبرية جدا، خيتلف    ولعل هذا املوقف هو الذي جعل ابن باديس   

عليه حيا وميتا، فقد رثاه بعد موته  حني أثنى    مع أكثر علامء األمة يف املوقف من كامل أتاتورك 

هبذه الكلامت التي مل يرث بمثلها غريه، فقد قال: )يف السابع عرش من رمضان املعظم ختمت  

أنفاس أعظم رجل عرفته البرشية يف التاريخ احلديث، وعبقري من أعظم عباقرة الرشق، الذين 

وخيلقونه خلقًا جديدًا ذلك   يطلعون عىل العامل يف خمتلف األحقاب، فيحولون جمرى التاريخ

هو مصطفى كامل بطل غاليبويل يف الدردنيل وبطل سقاريا يف األناضول وباعث تركيا من شبه  

  (3)املوت إىل حيث هي اليوم من الغنى والعز والسمو(

باديس ابن  برر  شخصية    وقد  يف  البحث  بنواحي  اإلحاطة  )إن  بقوله:  املوقف  هذا 

)أيب الرتك( مما يقرص عنه الباع، ويضيق عنه املجال، ولكنني أرى من املناسب أو من   أتاتورك

الواجب أن أقول كلمة يف موقفه إزاء اإلسالم. فهذه هي الناحية الوحيدة من نواحي عظمة  

التي ينقبض هلا قلب املسلم ويقف متأسفًا ويكاد يويل مصطفى يف موقفه هذا   تاتوركمصطفى أ 

 
 . 429ص 10(  الدرر السنية، ج1) 

 . 191( ديوان ابن سحامن، ص 2) 

 .4/213:( آثار ابن باديس3) 
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هم   فمن  املوقف  ذلك  مصطفى  أوقفوا  الذين  احلقيقيني  املسؤولني  ف  يعرِّ حتى  كلها  املالمة 

هؤالء املسؤلون؟.. املسؤولون هم الذين كانوا يمثلون اإلسالم وينطقون باسمه، ويتولون أمر  

  (1) أنفسهم أهله وأوىل الناس به( الناس بنفوذه، ويعدون

بالرغم من توجهه العلامين أو اإلحلادي أفضل    ثم حيدد هؤالء، والذين اعترب أتاتورك

شيوخ  الدين،  علامء  من  معه  ومن  املسلمني  إسالم  شيخ  املسلمني  )خليفة  أهنم  فذكر  منهم، 

 (2)تي كانت تعد السلطان العثامين خليفة هلا(الطرق املتصوفون، األمم اإلسالمية ال

ومل يكتف السلفية بذلك التكفري العام للدولة العثامنية، بل راحوا يكفرون سالطينها ـ  

 ال بسبب استبدادهم وظلمهم ـ وإنام بسبب انتامئهم للطرق الصوفية. 

وهو  هـ(،    761فمن سالطني العثامنيني الذين كفروهم: السلطان أورخان األول )ت  

هـ(، وسبب تكفريهم له هو    726السلطان الثاين هلذه الدولة بعد أبيه عثامن )عثامن األول ت  

 . (3)أنه كان صوفيًا عىل الطريقة البكتاشية

هـ(، وسبب تكفريهم له أنه )بعد فتحه    886ومنهم السلطان حممد الثاين )الفاتح()ت 

نصاري( وبنى عليه رضحيًا، وبنى  هـ، كشف موقع قرب )أيب أيوب األ  857للقسطنطينية سنة  

بجانبه مسجدًا وزين املسجد بالرخام األبيض وبنى عىل رضيح أيب أيوب قبة، فكانت عادة 

العثامنيني يف تقليدهم للسالطني أهنم كانوا يأتون يف موكب حافل إىل هذا املسجد ثم يدخل  

ول( من شيخ )الطريقة  السلطان اجلديد إىل هذا الرضيح ثم يتسلم سيف السلطان )عثامن األ

   (4)املولوية(

)ت   القانوين  سليامن  السلطان  دخل    974ومنهم  )ملا  أنه  له  تكفريهم  وسبب  هـ(، 

 
 . 4/213:املرجع السابق( 1) 

 . 4/213( املرجع السابق، 2) 

 .411، و)الفكر الصويف( ص 123( انظر )تاريخ الدولة العلية العثامنية( ص  3) 

 . 1/64عليها، ( الدولة العثامنية دولة إسالمية مفرتى 4) 
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)بغداد( بنى رضيح أيب حنيفة وبنى عليه قبة، وزار مقدسات الرافضة يف )النجف( و)كربالء(  

  (1)وبنى منها ما هتدم(

الثالث )ت   هـ(، والذي قاله فيه اإلمام سعود بن    1223ومنهم السلطان سليم خان 

: )وحالكم وحال أئمتكم وسالطينكم  -والتي سبق ذكرها   - عبد العزيز يف رسالته لوايل بغداد  

ذلك   يف  وافرتائكم  بكذبكم  اإلسالم    - تشهد  ادعائهم  يف  احلجرة    -أي  فتحنا  ملا  رأينا  وقد 

أفضل الصالة والسالم عام )اثنني وعرشين( رسالة لسلطانكم )سليم(    الرشيفة عىل ساكنها 

يستغيث به ويدعوه ويسأله النرص عىل األعداء، وفيها من   أرسلها ابن عمه إىل رسول اهلل  

  (2)الذل واخلضوع واخلشوع ما يشهد بكذبكم(

 ( الثاين  احلميد  عبد  السلطان  للط   1327ومنهم  انتامئه  بسبب  كفروه  وقد  ريقة  هـ(، 

)الشاذلية(، ويذكرون يف مربرات تكفريهم له رسالة له إىل شيخ الطريقة الشاذلية يف وقته يقول  

الروح  مفيض  وإىل  الشاذلية،  العلية  الطريقة  شيخ  إىل  هذه  عريضتي  هلل..أرفع  )احلمد  فيها: 

راجياً  املباركتني،  يديه  وأقبل  الشامات  أيب  أفندي  حممود  الشيخ  عرصه  أهل  شيخ    واحلياة، 

دعواته الصاحلات، سيدي: إنني بتوفيق اهلل تعاىل أدوام عىل قراءة األوراد الشاذلية لياًل وهنارًا،  

  (3)وأعرض أنني ال زالت حمتاجًا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة(

ومل تكن هذه املواقف علمية فقط، بل كان هلا أبعادا سياسية استغلها االستعامر أبشع  

، أنه بعد (4)لفرتات التي مرت هبا الدولة العثامنية، ومن األمثلة عىل ذلكاستغالل، ويف أحلك ا

م، ويف شهر نوفمرب وافق الشيخ مبارك 1914اندالع احلرب العاملية األوىل يف أغسطس سنة  

 
 . 25/ 1( الدولة العثامنية دولة إسالمية، 1) 

 .160( الدرر السنية، ص 2) 

 .148( انظر )إمام التوحيد( ألمحد القطان وحممد الزين ص 3) 

م، وموقف علامء السنة  1914(  استفدنا هذا املثال والوثائق املرتبطة به من مقال بعنوان: االحتالل الربيطاين للبرصة سنة  4) 

 جع الشيعة، د. حاكم املطريي. ومرا
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)ت   الصباح  بريطانيا 1915بن صباح  مع  الوقوف  عثامنيا عىل  موظفا  حينها  كان  والذي   ،)

والبرصة، وتم إعالن احلامية الربيطانية عىل الكويت بصورة   للهجوم عىل أم قرص، وصفوان،

 .(1)رسمية، لتشكل احلرب العاملية بذلك منعطفا تارخييا مهام يف تاريخ املنطقة

وسبب ذلك هو أن الربيطانيني وعدوا عرب اجلزيرة بأهنم إذا وقفوا مع انجلرتا يف هذه  

حدوث تدخل داخل شبه اجلزيرة العربية،  احلرب ضد اخلالفة العثامنية )ستضمن انجلرتا عدم  

املندوب   ـ  وينغنيت  رجيينالد  وكان  اخلارجي..  العدوان  ضد  مساعدة  كل  للعرب  وستقدم 

السامي الربيطاين يف مرص ـ يؤمن بتحريض القبائل يف شبه اجلزيرة العربية ملصلحة بريطانيا،  

البتعاد عن الدولة العثامنية  وكان حيث عىل عامل فوري منذ بداية احلرب هبدف إغراء العرب با 

م إىل كاليتون قائال: أخشى أن يكون العمل الربيطاين قد 1915/    1/    14وقد كتب بتاريخ  

 ( 2) تأخر طويال حتى إين بدأت أشك يف إمكانية نجاحنا اآلن يف فصل العرب عن العثامنيني(

يطاين الذي  م عىل خطاب الوكيل السيايس الرب1914سنة    8/  18وقد رد مبارك بتاريخ  

رأيتموهم،   الذين  العشائر  )وإين معكم ومعي مجيع  فيها:  برسالة جاء  باندالع احلرب  أخربه 

 وبكل اجتهادنا ورجالنا وسفننا حتت أمركم( 

وهكذا حتالفوا مع ابن سعود بشكل مبارش ملواجهة الدولة العثامنية عىل أرضها، وعىل  

نوفمرب من السنة نفسها ]الكابتن شكسبري[  يد موظفيها يف اجلزيرة العربية، فأرسلت يف شهر  

يف مهمة رسية إىل ابن سعود لالتصال به شخصيا، ومرافقته للتأثري عليه ليقف مع احللفاء، كام 

استخدمت مبارك الصباح أيضا لتحقيق هذا الغرض، وقد قام مبارك بإرسال رسالة بإمالء من 

تبغي منا   -بريطانيا    -إن الدولة البهية  الوكيل السيايس يف الكويت إىل ابن سعود قال فيها: )

ومنكم املساعدة الكاملة للتأثري يف أصدقائنا وعشائرنا والقبائل التابعة لنا، وأن نعّرف رشيف  

 
 .  66( الكويت دراسة سياسية حلسن اإلبراهيم 1) 

 .156-2/153، وتاريخ الكويت خلزعل 157-153العالقات بني الكويت ونجد  (2) 
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املعروف   الكابتن شكسبري  الدولة لكم  الدولة اجلرمانية، وسرتسل  مكة وابن شعالن بغواية 

ونياهتا، وهي تبغي منكم أنت والشيوخ  عند العرب مجيعا حتى يعرفكم بمقاصد الدولة البهية 

نشوب   بعد  حتى  احلركات  من  شيئا  تفعلوا  أال  اخلليج  وساحل  البحر  شط  عىل  املقيمني 

 (1)احلرب(

وقد وافق ابن سعود عىل رسالة مبارك بالوقوف مع بريطانيا، وأن أمره تابع ألمر مبارك،  

ال يتخذ أمرا إال بعد إعالم وكيلها   وأنه ال خيالف أمره، وأن موقفه مع بريطانيا معروف، وأنه 

 .(2)السيايس يف الكويت

وقد عرب  فرومكني عن هذا بقوله: )لقد عرب ابن سعود لشكسبري، كام فعل عبد اهلل بن  

إمارته دولة زبونة لربيطانيا.. وما إن  القاهرة، عن استعداده لكي تصبح  الرشيف حسني يف 

يف دعم صاحبها ابن سعود، ووجدت يف الوقت ذاته  نشبت احلرب حتى رأت اهلند نفسها حرة  

أن القاهرة كانت تدعم منافسه يف مكة، كانت اهلند تعتقد أنه إذا ما انقلب العرب يوما عىل 

م رأى 12/1914احلكومة العثامنية فيجب أن يقود هذه الثورة ابن سعود، ولكن يف ديسمرب  

اهلند أن عمال كهذا سابق ألوانه، ب امللك يف  ينام اختذ كيتشنر وأتباعه يف اخلرطوم نظرة  نائب 

 ( 3) معاكسة فتطلعوا إىل الرشيف حسني باعتباره حليف بريطانيا اهلام(

ولألسف، فإن كل هذا ال يذكر، ويذكرون فقط الدولة الصفوية بكوهنا هي وحدها من  

يف ذلك الوقت  تسبب يف سقوط الدولة العثامنية، وحرم املسلمني من فتح العامل، مع العلم أنه  

الذي قامت فيه تلك التحالفات بني العرب واإلنجليز، وخصوصا يف املناطق التي كان ينترش  

فيها الوهابيون، عىل مواجهة الدولة العثامنية، رفض علامء الشيعة ذلك التحالف، وأصدر علامء  

 
 م، وموقف علامء السنة ومراجع الشيعة. 1914االحتالل الربيطاين للبرصة سنة  (1) 

 . 158( العالقات بني الكويت ونجد،  للسعدون،  2) 

 . 119( والدة الرشق، 3) 
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العثام الدولة  ضد  بريطانيا  مع  الوقوف  فيها  حيرمون  بذلك،   الشهرية  فتواهم  نية،  النجف 

ويوجبون )االتفاق مع املسلمني يف درء خطر هذا الغزو، ألن حكم الدين ال يفرق بني اإليراين  

  (1)والعثامين(

ومل يكتفوا بذلك، بل كانوا كل حني يرفضون الدخول يف أي حتالفات مع الغزاة يف وجه  

يف  الشيعة  علامء  أن  ومنها  جدا،  كثرية  ذلك  عىل  واألمثلة  العثامنية،  كربالء،    الدولة  النجف، 

الكاظمية وخمتلف البالد العراقية دعو إ إىل اعالن اجلهاد فور تعّرض العراق هلجوم القوات  

 .(2)الربيطانية، وقد كتبوا يف ذلك الفتاوى يعلنون فيها اجلهاد املقدس والنفري العام

اق، وأخذ  وقد كانت تلك الفتاوى والبيانات تتىل علنًا يف املساجد، وينادى هبا يف األسو

إذا  االنَكليز  أن  فيها  ويؤكدون  احلامسية،  بخطبهم  الناس  مشاعر  يلهبون  واخلطباء  الوعاظ 

حرمات   وينتهكون  القرآن،  وحيرقون  املقدسة  وعتباته  مساجده  فسيهدمون  العراق  احتلوا 

النساء، ويذبحون األطفال والشيوخ، فاجتمع الناس يف الساحات وامليادين وصحون العتبات  

هبذا   ينتظرون  وأبرقوا  مسلم،  كل  عن  الدفاع  بوجوب  أمرًا  العلامء  فأصدر  علامئهم،  أوامر 

 .  (3)املضمون إىل العشائر املحيطة بالبرصة، ثم توالت االجتامعات، وألقيت اخلطب املثرية

ففي الكاظمية، ويف املنرب وقف السيد مهدي احليدري، فوعظ وحّرض، وأعلن خروجه  

، أما النجف فوصلها وفد من بغداد مؤلف من بعض الشخصيات  (4)بنفسه إىل ميدان احلرب

ملحادثة   وغريهم  الكليدار  محيد  والشيخ  باشا،  وشوكت  الداغستاين،  باشا  فاضل  كمحمد 

 
 حاكم املطريي.  0م، وموقف علامء السنة ومراجع الشيعة، بقلم د1914(  نقال عن : االحتالل الربيطاين للبرصة سنة 1) 

 .29(  أمحد احلسيني: االمام الثائر السيد مهدي احليدري، ص: 2) 

، نقال عن: حركة اجلهاد وموقف النجف  127/ ص:  4(  د. عيل الوردي: ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث، ج3) 

م(، كامل سلامن اجلبوري، مؤسس املتحف الوثائقي لثورة العرشين، يف  1914هـ /  1333  –  1332ضد الغزو األجنبي للعراق )

 التالية. لبنان، وهكذا سائر النصوص –النجف ومديره سابقًا 

 . 1964، 3/ ع1(  حممد حسن آل ياسني: مقابر قريش أو الكاظمية، جملة األقالم البغدادية، س4) 
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 .(1) املجتهدين الكبار يف هذا األمر

ولدى وصوهلم استقبلوا بحفاوة بالغة، ثم عقد اجتامع حافل يف جامع اهلندي حرضه  

والوجهاء ورؤساء العشائر، وخطب فيه السيد حممد سعيد احلبويب، والشيخ  الكثري من العلامء 

عبد الكريم اجلزائري والشيخ حممد جواد اجلواهري، حيث ذكروا وجوب مشاركة احلكومة  

الكّفار عن بالد اإلسالم دفع  آل فرتلة  (2)املسلمة يف  آل فرعون رئيس عشرية  مبدر  قام  ثم   ،

تراك إخواننا يف الدين، وواجب علينا مساعدهتم يف طرد األعداء  فألقى كلمة قال فيها: )إن اال

 (3) من بالدنا(

وبعدها ذهب الشيخ محيد الكليدار إىل الكوفة ملقابلة املرجع الديني األعىل السيد حممد  

كاظم الطباطبائي اليزدي وعرض أمر اجلهاد عليه، فوافق السيد اليزدي عىل إرسال ولده السيد  

 ه يف استنهاض العشائر للجهاد. حممد لينوب عن 

األول    16ويف   يف  1914كانون  وخطب  احليدري  الصحن  يف  املنرب  اليزدي  صعد  م 

الناس خطبة حّثهم فيها عىل الدفاع عن البالد اإلسالمية، وأوجب عىل الغني العاجز بدنًا، ان 

 (4)جيّهز من ماله الفقري القوي. فكان لكالمه صدى رددته األطراف

وهكذا توّجه من النجف إىل ساحة احلرب عن طريق الفرات عدد من املجتهدين مع  

اجلهاد،   بغية حتريضهم عىل  يف طريقهم  الواقعة  والعشائر  املدن  يف  ينزلون  أتباعهم، وصاروا 

 
يومذاك، هو    –يقصد العثامنية    –: )ان أهم ما كان خيالج ذهن احلكومة  127/ ص:  4(  يذكر د. عيل الوردي يف ملحاته ج1) 

ن أول ما فكرت فيه احلكومة يف هذا الشأن هو ارسال وفد إىل النجف، كيف يمكن حتريض الشيعة لالنضامم إىل حركة اجلهاد، وكا 

  ومما جيدر ذكره ان الشيعة ال جييزون اجلهاد إالر إذا كان بأمر أو موافقة من االمام املعصوم، غري اهنم جييزون اجلهاد يف حالة تعرض 

 م ]الدفاع[( البالد االسالمية خلطر مهامجة الكفار هلم، وهم عند ذلك يطلقون عليه اس 

العام  2)  النفري  أو  االنَكليز  اجلهاد ضد  الرحيم حممد عيل:  تاريخ   –خمطوط    –م  1914(  عبد  ضمن موسوعته ]فصول من 

 . 4النجف[، ج

 . 69- 68(  عبد الشهيد اليارسي: البطولة يف ثورة العرشين، ص: 3) 

 .5ع/4جملة البالغ الكاظمية، س – (  حممد رضا الشبيبي: يف مسرية النضال 4) 
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فكانت أول جمموعة من املجاهدين برئاسة السيد حممد سعيد احلبويب، وكان أشد املجاهدين 

م يف موكب رهيب،  1914رج مع مجاعة من أصحابه من النجف سنة  محاسًا للجهاد، فقد خ 

وبعد نزوله يف كثري من املدن والعشائر وصل النارصية، وكان فيها اثناء مكوثه دائب احلركة،  

حيث يتجّول بني العشائر املجاورة ويرسل اعوانه من شبان الطلبة كالشيخ باقر الشبيبي وعىل 

 هم عىل االنضامم إىل حركة اجلهاد.  الرشقي إىل العشائر البعيدة حلث 

اخلاليص )ولد   آية اهلل حممد  فقد كان  بغداد  الناس محاسة    1306أما يف  أشد  هـ(  من 

للجهاد يف الكاظمية، وقد كتب يف ذلك رسالة بعنوان ]احلسام البتار يف جهاد الكّفار[ نرشهتا  

ذا، بل أصدر حكاًم أوجب  جريدة ]صدى االسالم[ عىل حلقات متتابعة، ومل يكتف اخلاليص هب

فيه عىل الناس رصف مجيع أمواهلم يف اجلهاد حتى تزول غائلة الكّفار، ومن امتنع عن بذل ماله  

 وجب أخذه منه كرها. 

وهكذا رضب علامء الشيعة وعوامهم أحسن األمثلة عىل اجلهاد يف ذلك الوقت، عىل  

فريهم، ومن األمثلة عىل ذلك ما عرب  الرغم من كون العثامنيني استعملوا الكثري من العلامء لتك

الدمشقي احلنفي   ابن عابدين  الشيخ  الدولة  بقوله:  عنه  أكثر مشايخ اإلسالم من علامء  )وقد 

العثامنية ال زالت مؤيدة بالنرصة العلية يف اإلفتاء يف شأن الشيعة املذكورين وقد أشبع الكالم  

و ذلك فيهم املحقق املفرس أبو السعود  يف ذلك كثري منهم وألفوا فيه الرسائل وممن أفتى بنح

أفندي العامدي ونقل عبارته العالمة الكواكبي احللبي يف رشحه عىل منظومته الفقهية املسامة 

الفرائد السنية ومن مجلة ما نقله عن أيب السعود بعد ذكر قبائحهم عىل نحو ما مر فلذا أمجع 

كان كافرا فعند اإلمام األعظم وسفيان   علامء األعصار عىل إباحة قتلهم وأن من شك يف كفرهم 

الثوري واألوزاعي أهنم إذا تابوا ورجعوا عن كفرهم إىل اإلسالم نجوا من القتل ويرجى هلم  

العفو كسائر الكفار إذا تابوا وأما عند مالك والشافعي وأمحد بن حنبل وليث بن سعد وسائر  

قتلون حدا إلخ فقد جزم بقبول توبتهم  العلامء العظام فال تقبل توبتهم وال يعترب إسالمهم وي
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عند إمامنا األعظم وفيه خمالفة ملا مر عن املجموعة ويظهر يل أن هذا هو الصواب وهذه مسألة  

مهمة ينبغي حتريرها واالعتناء هبا زيادة عىل غريها فقد وقع فيها خبط عظيم وكان خيطر يل أن 

الدر املختار وغريه فال بأس أن أذكر يف    أمجع فيها رسالة أذكر فيها ما حررته يف حاشيتي عىل 

هذا املقام ما يوضح املرام إسعافا ألهل اإلسالم من القضاة واحلكام وإن استدعى بعض طول  

  (1)يف الكالم فنقول وباهلل التوفيق(

 ـ هل فرض الصفويون التشيع يف إيران؟   6

إيران، مل يكن له من  من أهم االدعاءات التي يطرحها الطائفيون ادعاؤهم أن التشيع يف  

جرائم   من  ويعتربونه  هذا،  يرددون  وهم  فرضا،  فرضوه  وأهنم  الصفويني،  سوى  سبب 

الصفوينن، مع إقرارهم أن كل املذاهب فرضت عن طريقة السياسة، إما بطريقة مبارشة أو غري  

 مبارشة. 

يعيشون يف ظل احلكم   كانوا  السنيني  الكثري من  بأن  أيضا  الصفوي، ومل  ومع علمهم 

 جيربوا عىل التشيع، وعلمهم كذلك بأن التشيع كان يف إيران منذ العرص األول. 

الفتح   بعد  وأهنم  جموسا،  كانوا  إيران  أن  يذكرون  أهنم  تناقضاهتم،  يف  والعجيب 

يسموهنم   ولذلك  اإلسالم،  حلرب  ذريعة  التشيع  اختذوا  وإنام  حقيقة،  يسلموا  مل  اإلسالمي 

 أدري كيف تستقيم هذه التهم مجيعا يف حمل واحد. باملجوس، ولست 

لكن داء الطائفية جعلهم يفكرون بطريقة غري عقالنية، ويستعملون كل ألوان اخلدع  

 واحليل ليتالعبوا هبا عىل عقول أتباعهم الذين ألغوا عقوهلم، فصاروا يفكرون ويقررون بدهلم. 

ما ط  رحناه من حقائق عىل سبيل  وحتى ال تكون أحاديثنا جمرد دعاوى؛ فسنذكر هنا 

 اإلمجال. 

 أ ـ أن ذلك يف حال صحته ليس خاصا بالصفويني: 

 
 (103/ 1(  العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية )1) 
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املذاهب   كل  إن  بل  الصفويون،  ابتدعها  بدعة  ليس  صحته،  حالة  يف  ذلك  أن  وأوهلا 

اإلسالمية كان للساسة دور فيها، وذلك ما جيعل الطائفيني يف اخليار بني أن ينكروا عىل اجلميع،  

لسلفية التي ُفرضت بالقوة يف احلجاز وغريها، أو أن جيعلوا الصفويني يف  ابتداء من احلركة ا

حل من أمرهم، ذلك أهنم مل يامرسوا إال ما مارسه كل من سبقهم، أو جاء بعدهم، فال يصح 

 ألحد أن ينكر عىل قوم جريمة، ويعاقب آخرين عليها. 

ابن حزم عن أسباب    ومن الشواهد عىل دور الساسة يف نرش املذاهب الفقهية، ما ذكره 

انتشار املذهب احلنفي واملالكي يف كثري من البالد اإلسالمية، فقد قال: )مذهبان انترشا يف بدء  

كانت   يوسف  أبو  القضاة  قضاء  ويل  ملا  فإنه  حنيفة؛  أيب  مذهب  والسلطان:  بالرياسة  أمرمها 

أعامل إفريقية إال أصحابه القضاة من ِقَبله، فكان ال يويل قضاء البالد من أقىص املرشق إىل أقىص  

واملنتمني إىل مذهبه، ومذهب مالك بن أنس عندنا؛ فإن حييى بن حييى كان مكينًا عند السلطان،  

أقطارنا إال بمشورته واختياره، وال يشري إال   قاٍض يف  القضاة، فكان ال ييل  القول يف  مقبول 

، فأقبلوا عىل ما يرجون بلوغ  بأصحابه ومن كان عىل مذهبه، والناس رساع إىل الدنيا والرياسة

أغراضهم به، عىل أن حييى بن حييى مل يِل قضاء قط وال أجاب إليه، وكان ذلك زائدًا يف جاللته  

عندهم، وداعيًا إىل قبول رأيه لدهيم، وكذلك جرى األمر يف أفريقية ملا ويل القضاء هبا سحنون 

  (1)بن سعيد، ثم نشأ الناس عىل ما انترش(

يف الدولة العثامنية التي تبنت املذهب احلنفي، فقد كان املذهب الرسمي  وهكذا يقال  

العثامنية   بالفرتة  تأثرًا  الشخصية  أحواهلا  يف  املذهب  هذا  تعتمد  كثرية  دول  تزال  وهلذا ال  هلا، 

 م(   1924م إىل   1299  -هـ   1342هـ إىل    699السالفة، والتي امتدت من عام ) 

رصها فيام ذكرنا، والعجيب أن السلفية أنفسهم يقرون  واألمثلة عىل ذلك أكثر من أن نح

بذلك، وهلذا سأنقل بعض الشواهد من بعضهم، وهو من الغارقني يف مستنقع الطائفية حتى  

 
 (. 229/  2(  رسائل ابن حزم، ) 1) 
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النخاع، فقد ذكر يف كتابه ]التعصب املذهبي يف التاريخ اإلسالمي خالل العرص اإلسالمي[  

 ذاهب الفقهية.الكثري من األمثلة عىل الدور السيايس يف نرش امل

التي   املعايري  ازدواجية  مدى  الطائفيون  يعرف  حتى  بطوله،  قاله  ما  نص  وسننقل 

يتعاملون هبا، فقد قال: )كانت معظم الدول اإلسالمية التي شهدها العرص اإلسالمي متمذهبة  

متعصبة للمذاهب التي تبنّتها، مع اختالف درجة التعصب من دولة ألخرى، فالدولة العباسية  

ت الفقه املذهب احلنفي مذهبا رسميا هلا وانترصت له، لكنها يف أصول الدين مل تتبن مذهبا اختذ

املأمون  اخلليفة  زمن  ففي  الوقت،  خليفة  يتبناه  الذي  للمذهب  تنترص  كانت  وإنام  هلا،  معينا 

هـ(، كانت متعصبة ملذهب املعتزلة تعصبا سافرا، اضطهدت  232- 198واملعتصم والواثق )

هـ( وابنه القائم بأمر  422-381رضيها بال شفقة، ويف عهد اخلليفتني القادر باهلل ) من أجله معا 

 ( له  567- 422اهلل  فتعّصبت  األصول،  يف  احلديث  وأهل  احلنابلة  مذهب  عىل  كانت  هـ(، 

هـ( وبتأثري منه  485وضّيقت عىل معارضيه، ولكنها يف زمن الوزير السلجوقي نظام امللك)ت  

األشعري   للمذهب  بمرص  انترصت  األيوبية  الدولة  أيضا  ومنها  ُخصومه..     عىل  وضيقت 

 ( واليمن  الفروع 648-569والشام  ويف  األشعري،  باملذهب  األصول  يف  متذهبت  هـ(، 

عىل خمالفيها من   وضّيقت  الدولة،  يف  ومّكنت هلام  عالنية،  وتعصبت هلام  الشافعي،  باملذهب 

هـ(، فقد سارت  923-648مرص والشام ) احلنابلة وأهل احلديث.. وكذلك الدولة اململوكية ب 

عىل هنج الدولة األيوبية، يف التمذهب باألشعرية، وتعصبت هلا تعصبا شديدا، حتى أنه كان 

هـ( ـ  يكون مصريه القتل ـ وأما 855من جيرؤ عىل خمالفتها عالنية ـ زمن املؤرخ املقريزي)ت  

املدرا اخلارجيتان:  الدولتان  فمنها  اإلسالمي،  املغرب  األوىل  دول  متذهبت  والرستمية،  رية 

باملذهب الُصفري، والثانية باملذهب اإلبايض، وكل منهام تعصب ملذهبه، ومنها الدولة الزيرية،  

هـ،  434فإهنا متذهبت باملذهب املالكي عندما انفصلت عن الدولة العبيدية الفاطمية نحو سنة  

تعّصبت ع انتصارا كبريا، وفرضته عىل رعيتها،و  له  املذاهب.. ومنها وانترصت  ىل غريه من 
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 ( املرابطية  الدولة  يف  541- 453أيضا  ومتذهبت  املالكي،  باملذهب  الفروع  يف  متذهبت  هـ(، 

من  عىل  وتعصبت  كبريا،  انتصارا  هلام  وانترصت  احلديث،  وأهل  السلف  بمذهب  األصول 

( املوحدية  الدولة  ومنها  والصوفية..  والفالسفة،  املتكلمني،  من  هـ(،  668- 441خُيالفهام 

تعصبا  املالكية  عىل  وتعّصبت  كبريا،  انتصارا  هلا  وانترصت  األصول،  يف  باألشعرية  متذهبت 

املرابطني،  فكّفرهتم   التعصب عىل ُخصومهم  التمذهب عامة، واشتدت يف  زائدة، وحاربت 

 (1)واستباحت دماءهم وأعراضهم(

د مذهب من املذاهب،  وما دام األمر هبذه الصفة، وأنه ال ختلو دولة من الدول من اعتام

بام فيها الدولة العثامنية نفسها؛ فلم العتب عىل الدولة الصفوية يف ذلك، فإن كان جريمة فهم  

 مجيعا رشكاء يف اجلريمة، وال يصح أن يعاقب جمرم، وُيرتك آخر؟ 

 ب ـ أن التشيع كان يف إيران قبل الصفويني: 

ذلك أن كبار علامء الشيعة كانوا    وهي من احلقائق التي ال يشك فيها أحد من املنصفني،

من إيران، ولذلك فإن وجود التشيع فيها قديم، ومل يبدأ مع الصفويني، وربام كان للصفويني  

دور يف تنشيط حركة التشيع، ولكنها ليست هي التي فرضته، بدليل وجود السنيني إىل اآلن،  

 ويف املناطق التي حكمها الصفويون. 

س للتشيع بسبب كون الصفويني قد حتولوا من املذهب السني  أما اعتناق الكثري من النا 

إىل الشيعة، فهذا يشء طبيعي، والناس عىل دين ملوكهم كام يقال، ثم ما املانع أن تكون القناعة  

 التي حصلت للصفويني حصل مثلها لسائر الذين تشيعوا؟ 

شيع، وقد كان  باإلضافة إىل ذلك، فإن الطائفيني أنفسهم يذكرون أن التصوف قنطرة للت

التصوف يف ذلك احلني نشيطا، ومل يكن هناك مانع من حتول أي طريقة من الطرق برغبة مريدهيا 

 
(  التعصب املذهبي يف التاريخ اإلسالمي خالل العرص اإلسالمي، مظاهره ، آثاره ، أسبابه ، عالجه، د. خالد كبري عالل،  1) 

 . 133، ص2008/  1429دار املحتسب، 
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 إىل التشيع، خاصة إن وجدوا دعاة أكفاء لذلك. 

والدليل عىل ذلك أن الفاطميني استطاعوا بدعاة حمدودين، ومن غري سالح أن جيندوا  

دولة   ويقيموا  لصفهم،  كبرية  مغربية  تكون  قبائل  أن  يف  املانع  فام  بسيطة،  وبأساليب  كاملة، 

 احلركة الشيعية نشطت بفعل الدعاة، ال بفعل الساسة؟

الصفوية،   الدولة  قبل  إيران  يف  التشيع  انتشار  مدى  الكوراين  عيل  الشيخ  ذكر  وقد 

املذهب   يعتنقون  الصفويني  جعل  الذي  السبب  هو  ولعله  ذلك،  عىل  املساعدة  والعوامل 

كسبوا الرعية، أو لعله قناعة حصلت هلم من دون أن يكون لذلك أي أغراض  الشيعي، حتى ي

إيران  عىل  الغالب  وكان  والعامل،  والشام  والكوفة  اليمن  يف  التشيع  )انترش  فقال:  سياسية، 

مطلع  من  قديم  إيران  يف  التشيع  فإن  املعنى  وهبذا  شيعية،  وبقاع  شخصيات  وفيها  التسنن، 

اركة سلامن الفاريس عندما قام بدوره الواسع يف فتح إيران، ثم  اإلسالم، وقد غرس بذرته املب

الصحابة  كبار  التشيع  يف نرش  مع سلامن  املدائن عاصمة كرسى، وساهم  حكمها من  عندما 

فيها  وبلغوا  وإيران  العراق  فتح  يف  شاركوا  ممن  عيل  تالميذ  من  والعرشات  وعامر  كحذيفة 

  (1)الدين(

صل من مأساة كربالء، والتي كانت سببا يف انتشار  وهكذا بعد عرص الصحابة، وما ح

التشيع يف كثري من البالد اإلسالمية، يقول الكوراين: )ثم نصل إىل ثورة التوابني، وبعدها ثورة 

األمويون   سامهم  حتى  فيها،  املشاركني  اإليرانيني  كثرة  فنرى  احلسني،  بثار  لألخذ  املختار 

ذي كان من أصحاب املختار اخلاصني.. ثم نصل إىل  الكيسانية، نسبة إىل كيسان الفاريس، ال

العلامء والرواة  العابدين، وانتقال  الشيعة مدينة قم، يف عرص اإلمام زين  تأسيس األشعريني 

املضطهدين إليها، ورسعان ما عمرت وامتألت بالشيعة، ونشطوا لنرش التشيع يف إيران.. ثم  

ا واهلزة  إيران،  إىل  الرضا  اإلمام  جمئ  إىل  اإليرانيني  نصل  عقيدة  يف  أحدثها  التي  لعميقة 

 
 .223السابق، ص(  املرجع 1) 
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وأفكارهم، والتالميذ الذين خترجوا عليه، وتأثروا به.. ثم نصل إىل دولة الشيعة الزيديني يف  

شامل إيران التي دامت أكثر من قرن.. ثم نصل إىل أصحاب األئمة من أهل البيت، فنجد كثرة  

بخارى، وسمرقند، والشيشان، والكرج منهم من مناطق إيران املختلفة، ومن كابل، وبلخ، و

ملك،   طالبي  وكانوا  البوهييني  حركة  إىل  نصل  ثم  وتركيا..  آذربيجان،  ومدن  جورجيا،  أي 

لكنهم كانوا مع أكثرية جنودهم شيعة، وسيطروا عىل إيران، ثم العراق، وفرضوا عىل اخلالفة 

م نصل إىل موجة التشيع التي  العباسية االعرتاف بسلطاهنم، وحقهم يف تعيني اخلليفة وعزله.. ث

أحدثها نصري الدين الطويس، والتي كانت استثامرًا ملخزون التشيع املايض يف إيران، وإطالقًا  

فاستوعب   الصفويني،  من  كفوءة  قيادة  حتى وجدت  تفاعلت وتنامت  تشيع جديدة،  ملوجة 

 (1)التشيع كل إيران تقريبًا(

الصفويني، وقد ساعد عىل الزيادة يف نشاطه ـ كام يذكر  وهكذا كان التشيع منترشا قبل  

الكوراين ـ الكثري من العوامل، ومنها ما عرب عنه بقوله: )كان املد الشيعي الذي أحدثه نصري  

الدين الطويس قويًا، وقد ساعد عىل نجاحه أن احلكم املغويل طبق سياسة املذهب الشيعي يف  

فكسب رضا اجلميع، وقد استفاد السيد صفي الدين    احلريات املذهبية واإلعامر واخلدمات،

الدولة   إلقامة  بالعمل  وأوالده  هو  فبدا  املد  هذا  من  الصفوية،  الطريقة  شيخ  األردبييل 

  (2) الصفوية(

ومنها )سرية اجلوينيني والسلطان حممد خدابندة وابنه بو سعيد، فقد كانت سببًا يف قبول  

عد بو سعيد، فحكموا العراق قرنني، وشملت دولتهم  العراقيني بحكم املغول اإليلخانيني ب

ومل   متعصبون،  حنابلة  وفيهم  العراقيون  السنة  هبم  وريض  وغريها.  ومهدان  وتربيز  األهواز 

يطرحوا إعادة حكم اخلالفة العباسية أو غريها، بل مل نسمع منذ سقوط اخلالفة العباسية صوتًا  
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أو يدعو إىل مقاومة املغول، مع أنه كان يف بغداد  واحدًا من أهل العراق يطالب بإعادة اخلالفة  

العباسية   اخلالفة  طلقوا  احلنابلة،  ومنهم  العراقيني  السنة  أن  ذلك  وسبب  متعصبون،  سنة 

بالثالث غري آسفني عليها، وفضلوا عليها نمط احلكم الذي قدمه الشيعة يف احلرية والبناء، بل  

اإليلخانيني الشيعة، ووقفوا معهم أمام غزو تيمور  التفوا يف القرن الثامن والتاسع حول احلكام  

من   هلم  خري  وأهنم  عراقيون،  مسلمون  اإليلخانيني  املغول  أن  يشعرون  فهم  وغريه،  لنك 

واملتوكل،   والرشيد  املنصور  ببغداد  يتغنون  البعيدة  البالد  أتباع اخلالفة يف  نرى  بينام  اخلالفة، 

فة بالثالث، وأن العباسيني أنفسهم مل يطالب أحد وكأنه ال َخرَبَ عندهم بأن بغداد طلقت اخلال

منهم بإعادة اخلالفة، مع أهنم كانوا كثرة وكان هلم نقابة يف بغداد ! فقد وجدوا كغريهم يف حكم  

  (1) اجلوينيني من احلرية واإلعامر ما مل جيدوه يف حكم اخللفاء(

ينبغي ملن يريد أن حيكم  وهبذا، فإن هذه االهتامات ال مربر هلا، وهي إن صحت، فال  

بالعدل أن يتهم قوما دون قوم، فإن كان الصفويون قد أجرموا يف نرش املذهب الشيعي، فقد 

الشافعي   املذهب  نرش  يف  األيوبيون  وأجرم  السلفي،  املذهب  نرش  يف  سعود  آل  أجرم 

الدو  العثامنيون يف نرش املذهب احلنفي واملاتريدي، وهكذا تصبح كل  ل  واألشعري، وأجرم 

اإلسالمية جمرمة، بام فيها الدول املعارصة التي يتبنى أكثرها مذاهب بعينها يفتي عىل أساسها،  

 ويدرس طلبته وأئمته بناء عىل أقواهلا. 

 ـ أهيام كان سبب ختلف املسلمني ؟   7

يتفق كل الباحثني عىل تسمية العرص الذي حكمت فيه الدولة العثامنية العامل اإلسالمية،  

سميته ]الدورة االستخالفية العثامنية[، بكوهنا أسوأ فرتات التاريخ اإلسالمي،  أو ما يمكن ت

لكوهنا اتسمت بالضعف واالنحالل يف كل يشء، إال يف التفوق العسكري الذي مل يكن سوى 

 نوع من الفرار من الذات، بإبراز العضالت أمام العامل. 
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خلية واخلارجية، بغية الوصول  ولذلك كانواـ  طيلة تارخيهم ـ منشغلني بالرصاعات الدا

إىل السلطنة، أو بغية توسيعها، يف الوقت الذي كانت فيه أوروبا تتطور من النواحي العلمية  

 والتقنية. 

العامل   ووضع  وضعهم  يكون  أن  ذلك  يف  هنجها  انتهجوا  لو  للعثامنيني،  يمكن  وكان 

هلم، وحاق هبم ما نزل باألمم  اإلسالمي اآلن خمتلفا متاما، لكنهم فرطوا يف األمانة التي وكلت  

 من قبلها، حني تنتفخ، ثم تنفجر. 

ليسوا   وطبعا  املسلمني،  ختلف  أسباب  من  سببا  نعتربهم  أن  علينا  حرج  ال  ولذلك 

دور   صار  حيث  العضوض،  امللك  أيام  أول  من  املسلمني  ختلف  بدأ  فقد  ذلك،  يف  وحدهم 

ن.. ثم إبراز العضالت للعامل،  املسلمني محاية السطان، وعرش السلطان، وما يريض السلطا 

 والتغني باألجماد املزيفة، بعيدا عن القيم التي جاء هبا القرآن الكريم. 

يف   وسامهت  متخلفة،  دولة  كانت  أيضا  كوهنا  من  الصفوية  الدولة  نعفي  ال  ونحن 

التخلف بتبنيها لنظام امللك العضوض، ولكنا عندما نقارن بني كال الدولتني نجد فرقا كبريا،  

وهلام وأعظمهام أن الدولة الصفوية مل تكن سوى دويلة صغرية حمدودة التأثري بخالف الدولة  وأ

 العثامنية التي امتدت ولفرتة طويلة يف مجيع البالد اإلسالمية. 

وكان يف إمكاهنا استثامر الطاقات يف توجيه  األمة نحو التطور العلمي والتقني، لكنها مل  

 العامل اإلسالمي سوى مزرعة، جتني خرياهتا، وحتصد ثامرها،  تفعل ذلك، ألهنا مل تكن ترى يف

كل حني، لتمأل خزائنها.. وال تكتفي بذلك، بل تزيد عليه بإدخاهلا يف حروب ال ناقة هلا فيها 

 وال مجل. 

واألخطر من ذلك أن العثامنيني وغريهم من أصحاب امللك العضوض، كانوا السبب  

وجعلوا الشعوب أميل إىل العلامنية منها إىل اإلسالم، ولذلك يف نزع الثقة من حاكمية الرشيعة،  

أسوأ   أعطوا  لكوهنم  العثامنيني،  سقوط  بعد  القوميات  وظهرت  العلامنية،  حلت  ما  رسعان 
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األمثلة عن نظام احلكم اإلسالمي، باستخدامهم الدين وسيلة لتغطية جرائمهم، مثلام تفعل  

 اجلامعات املسلحة متاما. 

إلسالميني أن يقنعوا العامل بعدالة النظام اإلسالمي، وال حترضه، وال  ولذلك ال يمكن ل

انبناءه عىل القيم، ما مل يتربأوا منهم، ومن مجيع تلك اخلالفات املزورة التي سامها رسول اهلل  

  .ملكا عضوضا، حتى ينزاح عىل اإلسالم ثقل من شوهه، ومأله بالشبهات 

يفعلوا ذلك، بل نجدهم يدخلون تلك الدول املزورة يف  لكن لألسف اإلسالميون مل  

الدين، وجيعلون اإليامن هبا، وتبجيلها، ركنا من أركان الدين، فال ينتقدها أحد إال اهتم يف دينه  

 وعرضه. 

النامذج،   بعض  باستعراض  العثامين،  التخلف  مظاهر  بعض  هنا  سنذكر  هذا  عىل  بناء 

 ا يدخل يف هذا العنوان. واالكتفاء هبا، ألن كل ما ذكرناه سابق

 ـ التخلف الديني:   1

وهو أبرز نواحي التخلف، وأساسها، ذلك أن الدين حتول يف العهد العثامين، من موجه  

 لألمة، ومصحح ملسريهتا إىل أداة بيد السلطان يرضب به من شاء، ويقرب من شاء. 

رغباته له  ينفذ  للسلطان،  بسيط  خادم  جمرد  إىل  الدين  عامل  حتول  له  وهكذا  ويفتي   ،

 بحسب هواه، ويطوع له الرعية، ويفتي بقتل من مترد منها، أو حاول التخلص من االستبداد. 

ومن األمثلة عىل ذلك ]فخر الدين عجمي[ ذلك الذي توىل أخطر املناصب الدينية يف  

، والذي كان يدا من أيادي السلطان التي يرسلها (1)العهد العثامين، منصب ]شيخ اإلسالم[

 
(  شيخ اإلسالم: يراد به املفتي األكرب يف الدولة العثامنية، وكان مقره باآلستانة وقد نشأ هذا املنصب حني خص السلطان  1) 

م، ثم أخذت مكانة املنصب تعلو حتى غدا منصبًا ذا وزن يف عهد السلطان سليم األول، 1451لقب سنة حممد الفاتح املفتي هبذا ال

للسياسة  التربيرية  القواعد  إرساء  مهمتها  وقانونية  إدارية  مؤسسة  اإلسالم  مشيخة  غدت  القانوين،  سليامن  السلطان  عهد  ويف 

صب عباس  حالق؛  حسان  واجتهاداهتا.]  فتاوهيا  عرب  )السلطانية  واململوكية 1999اغ  األيوبية  املصطلحات  يف  اجلامع  املعجم   .)

 .[ 133والعثامنية ذات األصول العربية والفارسية والرتكية )الطبعة األوىل(. بريوت: دار العلم للماليني. ص
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 ن شاء تقريبه أو إبعاده. عىل م

عاما أمضاها    24يقول بعض الباحثني يف التعريف بأدواره القذرة يف تشويه الدين: ) 

بقتل   فأفتى  القرص،  سالطني  نزوات  لرييض  اإلسالمية،  الرشيعة  خمالفة  يف  اإلسالم  شيخ 

التصوير   وحلل  املعارضني،  دماء  سفك  وأجاز  والغلامن،  اجلواري  معارشة  وأباح  اإلخوة، 

لألمراء وحرمه عىل الرعية، وبارك استبدال قوانني أوروبا املتمردة عىل الدين بفتاوى فقهاء  

 (1) السلطان(

هذه خالصة األعامل اجلليلة التي قام هبا هذا املفتي، ومن خالهلا أبرز موقف الدين من  

دينيا، أما تفاصيلها،  تلك اجلرائم التي كانت حتصل كل حني، والتي رسعان ما جتد من يسوغها  

فقد ذكر املؤرخون أن )فخر الدين تدرج إىل القرص يف وقت كان فيه مراد الثاين يف أشد احلاجة  

لرجل دين يوطد سلطته بعد أن طالت فرتة حكمه، ودب اخلالف بني أوالده عىل خالفته،  

 املعارضني،  فتقرب من السلطان، وعرض عليه جمموعة من اآلراء الفقهية التي متكنه من تكفري

فوجد مراد يف فخر الدين عصا يتوكأ عليها وهيش هبا كل من حياول سحب البساط من حتت  

  (2)قدميه(

الفتاوى الكثرية من علامء العثامنيني يف تكفري الشيعة، أو   وهلذا ال غرابة أن نجد تلك 

حماربتهم بالدين حتى  ذمهم، ألن الرصاع حينها كان مع الصفويني، ومل يكن للسلطان بد من  

يدعم حماربته هلم بالسالح، فالدين عندهم مل يكن سوى سالح من األسلحة التي يشهروهنا يف  

 وجه خصومهم، مثلام يفعل اآلن أذناهبم عندما هيددون املخالف بفتاوى التكفري. 

الرومى،   أفندى[، والذي أطلق عىل عىل بن أمحد بن حممد اجلامىل  ومثل ذلك ]زنبيىل 

وقتال    الذى مدنيني  وإبادة  دول  احتالل  تسهيل  )يف  الفتوى  سيف  يستعمل  اآلخر  هو  راح 

 
 . 2018أكتوبر  29(  شيخ اإلسالم العثامين.. بدعة رأس النفاق، موقع عثامنيل 1) 
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  (1)املسلمني الذين يئسوا من صالح احلال حتت سطوة الدولة العثامنية(

فعينه   أفندى،  العثامنيني عن طريق مصاهرته شيخ اإلسالم خرسو  تقربه من  بدأ  وقد 

ان بايزيد الثانى، عينه قاضيا عىل مدينة أماسيا،  السلطان حممد الفاتح مدرسا، وملا توىل السلط

وقد جعله ذلك جيلس فوق بيته، وهو يمسك بزنبيل )كلمة فارسية تعني السلة( مربوطة بحبل  

 يستقبل عن طريقها طلبات الفتوى مكتوبة يف ورقة، وبجوارها قطع نقود حتى هيتم بالسؤال. 

بايزيد الثانى إىل شيخ لإلسالم    ويف عهد   1503ثم رسعان ما حتول هذا الزنبيىل عام  

ومفت للدولة العثامنية، وقد )لعب زنبيىل أفندى دورا بارزا يف عهد سليم األول، بعدما سخر  

مؤسسة الفتوى خلدمة السلطان املتعطش لسفك املزيد من الدماء، فأصدر فتاوى تكفر دولة  

ملوكي قانصوه الغورى املامليك ىف مرص والشام وتصفهم بامللحدين، رغم أن سلطان مرص امل 

املنورة والقدس، ويؤمن طرق احلجاج كام كان  املقدسة ىف مكة واملدينة  األماكن  يرعى  كان 

  (2) أسالفه من حكام مرص(

وعندما بلغت فتواه الغورى، أرسل إىل السلطان سليم األول رسالة يقول فيها: )علمنا  

 نفسنا غاية التعجب ألن كلنا،  أنك مجعَت عساكرك، وعزمت عىل تسيريهم علينا، فتعّجبْت 

 (3) واحلمد هلل، من سالطني أهل اإلسالم وحتت حكمنا مسلمون موحدون(

وهكذا برر هذا الزنبييل احلرب ضد الدولة اململوكية، ونشبت احلرب العثامنية اململوكية  

، وكان من نتيجتها دخول بالد الشام حتت  1516عىل أرض سوريا ىف سهل مرج دابق عام  

يطرة العثامنية، وواصل السلطان سليم زحفه نحو مرص وحدثت املعركة احلاسمة الثانية ىف  الس

 ، وانتهت هبزيمة السلطان طومان باى واحتالل مرص.  1517الريدانية عام  

 
 (  انظر مقاال بعنوان: املؤلفة جيوهبم، فتحي حممود، موقع األهرام املرصي. 1) 
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ومل يكتف الزنبيىل بذلك بل أفتى بتكفري أي شخص يقف بجانب دولة املامليك، وتلقف  

ه، مما أدى إىل مذابح دموية لآلالف من أهاىل الشام الذين  سليم األول الفتوى ونرشها بني جنود

دافعوا عن أرضهم ضد املغتصب الرتكى، وتكرر نفس األمر ىف شوارع القاهرة التي ارتوت  

 .(1)آالف مرصى عارضوا االحتالل العثامنى  10بدماء 

د قائد  وهكذا أفتى بقتل الشيعة، وكل من يعينهم، أثناء جوابه عن سؤال يقول: )إذا أرا

مسلم أن يستأصل كل امللحدين )يقصد الشيعة( بمساعدة مجاعة هم أيضا يعانون من طاغية،  

   (2) فهل يكون مباحا قتل هذا الطاغية واستباحة أمالكه؟(

شيخ   لقب  اآلخر  هو  نال  الذي  أفندي[  السعود  ]أبو  عنه  يقل  ال  أو  الزنبييل  ومثل 

القانوين ليكون بديال عن حميي الدين أفندي فناري زاده اإلسالم، والذي اختاره لتوليه سليامن  

، فكان عند حسن ظن السلطان به، )إذ أجاز له قتل إخوته ليستقر عىل العرش  1545يف أكتوبر  

بدون منازع، وأفتى بإعدام ولديه إرضاء لزوجته، وأباح الربا ورشب اخلمر لتتدفق األموال  

ارك مذابح السلطان التي أزهق فيها أرواح مئات  املحرمة عىل خزائن القرص، وحلل الزنا وب

 ( 3)  اآلالف من األبرياء(

يرسلها   كان  التي  الفتاوى  تلك  بسبب  املزايا  من  الكثري  أفندي  السعود  أبو  نال  وقد 

للسلطان كلام احتاج إليها، فقد جعل له السلطان )احلق يف فرض الغرامات وحتصيل اإلتاوات،  

أقجة يف    700، وأهداه اجلواري والغلامن، ورفع راتبه إىل  واختصه بحصة من غنائم احلروب

  (4) اليوم(

وهكذا نجد أمثال هذه الفتاوى، والتي مل ترتبط فقط باملجاالت السياسية، بل شملت  

 
 (  املرجع السابق.1) 

 (  املرجع السابق.2) 

 . 2018أكتوبر  29(  شيخ اإلسالم العثامين.. بدعة رأس النفاق، موقع عثامنيل 3) 

 (  املرجع السابق.4) 
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مجيع النواحي الدينية، وهلذا ظهر التعصب املذهبي، وطرح اإلسالم بصورة مشوهة متاما، مما  

 بعد التمرد عىل السلطان الذي كان يستغله أبشع استغالل.   سهل بعد ذلك ظهور التمرد عليه،

 ـ التخلف العلمي:   2

بعض   رأينا  التي  البشاعة  بتلك  الدين  باستغالل  العثامنية  الدولة  سالطني  يكتف  مل 

أو   التحرض،  أو  العلمي،  البحث  إىل  مظاهرها، بل راحوا يواجهون كل حركة علمية، تدعو 

ن ذلك سببا يف ختلف الدول اإلسالمية عن مواكبة التطور  التحرر من رق االستبداد، وقد كا 

 العلمي والتقني الذي بدأ نشاطه بقوة يف أوروبا. 

يقول بعض الباحثني مصورا ذلك: )رحب سالطني الدولة العثامنية باجلهل، ودافعوا  

التنوير بالفناء، فقد أعدموا العل  التي هيددها  امء  عنه بكل ما يمتلكون من قوة إلقامة دولتهم 

وتطالب   اجلائر  حكمهم  عىل  الثورة  وتعلن  الرعية،  إىل  التقدمية   أفكارهم  تترسب  ال  حتى 

الشعوب بالتحرر من عبودية آل عثامن املفروضة عليهم عن طريق الفتاوى املضللة وتزييف  

التعاليم اإلسالمية، لذا اعترب آل عثامن البحث العلمي رجسا من عمل الشيطان، وأهانوا كل  

يشتغل املشانق   من  عنقه  حول  ولفوا  باإلعدام  عليه  حكموا  والزندقة،  بالكفر  واهتموه  به، 

وأطلقوا عليه الرصاص وقدموه طعاما للسمك، والتاريخ يذكر الكثري من القصص املأساوية  

لالحتالل   اخلاضعة  الشعوب  جعلت  بشعة  بطرق  واملخرتعني  العلامء  باغتيال  انتهت  التي 

لف واجلهل ملئات السنني فابتعدت الدولة عن احلضارة والتهمتها  العثامين تعيش يف ظالم التخ

  (1)العزلة(

بـ ]املال لطفي[، والذي   املعروف  الدين يوسف  التي ذكرها لذلك سنان  ومن األمثلة 

برع يف علوم الرشيعة والفلسفة واملنطق، و)تبنى أفكارا تنويرية تدعو لالجتهاد ومواكبة روح 

البكتاشية، ودخل يف مناقشات علمية  العرص، وعارض املعتقدات   الباطنية املنحرفة للطريقة 

 
 .. 2018أكتوبر  5(  سالطني الدولة العثامنية.. قتلة العلامء، موقع عثامنيل، 1) 



264 

 

مع املال إزاري واملال حميي الدين حممد اخلطيب زاده واملال أخوين وشيخ اإلسالم أفضل زاده،  

فتغلب عليهم وكشف أكاذيبهم وفضح فتاوهيم املضللة، وهنا أدرك السلطان أن نفوذ لطفي   

بالرع يوما بعد آخر، وشعر  الرجل  ما هيدد استمراره يف  يزداد  ب من قوة حجته، ووجد يف 

اإلصالح  دعوات  بعد  خاصة  األرض  عىل  اهلل  ظل  بأنه  أتباعه  يروج  كسلطان  السلطة 

  (1) والتحديث الفكري التي تبناها املال لطفي(

أفكاره، فأطلقوا عليه   انتشار  التخلص منه، خشية  العلامء  السلطان من  وحينها طلب 

لطفي[ أي ]لطفي املجنون[، واهتموه باالنسياق، و)أما شيخ اإلسالم فقد رفض  لقب ]ديل  

دعوى التجديد واعتربها بدعة وحتريفا للدين قبل أن يتهمه باإلحلاد والزندقة، وتقدموا مجيعا 

بشكوى إىل السلطان بايزيد الثاين ـ الذي كان قد توىل احلكم بعد أبيه ـ وهم يوغرون صدره 

 ( 2)له إهنم شاهدوا أفعاال وأقواال له تستوجب القتل(  ضد لطفي ويقولون

، وعلق رأسه عىل أبواب  1494وقد حكم عليه نتيجة لذلك باإلعدام، وتم إعدامه عام  

 قرصه ليكون عربة ملن تسول له نفسه التفكري يف التطاول عىل دولة آل عثامن. 

البحار ورسم اخلرائط، واستطاع  ونفس احلكم نفذ عىل ]بريي ريس[ الذي برع يف علوم  

وأهداها للسلطان سليم األول بجانب كتاب بحرية الذي قدمه    1513رسم خريطة للعامل عام  

اجلديدة،   القارات  اكتشاف  يف  العثامنيني  ملشاركة  مرشوعا  وتبنى  القانوين،  سليامن  للسلطان 

 بعدما أكد نظرية كروية األرض. 

ية حول كروية األرض ووجود قارات جديدة  لكن ذلك مل يطل حيث أن أبحاثه العلم 

مل يتم اكتشافها بعد أثارت عداء مشايخ العثامنيني. فاهتموه باجلنون وخمالفة إمجاع املسلمني،  

وطلبوا من سليامن القانوين قتله، فاختذها السلطان ذريعة للتخلص منه، وأرسل إىل وايل مرص  

 
 (  املرجع السابق.1) 

 (  املرجع السابق.2) 



265 

 

 .(1) ا صادر أمواله، بعدم1554ليجهز عليه، فحكم عليه باإلعدام عام  

يف   عرصه  علامء  أشهر  من  كان  الذي  جلبي[،  أمحد  ]هزارفن  لـ  أيضا  حصل  ما  وهذا 

العلوم والفنون، وكان من  الرياضيات واهلندسة والطبيعة، وامتلك معرفة واسعة حول كل 

 املهتمني بعلم الفضاء مما جعله رائد الطريان الرشاعي. 

املخ بالتجارب  منزله  يف  يقوم  كان  صيته  وقد  وذاع  حماوالته،  يف  نجح  حيث  تلفة، 

حماوالت   بتسع  قام  حيث  فن،  األلف  صاحب  أي  ]هزارفن[  بـ  ولقب  العثامنية  بالواليات 

ناجحة للطريان الرشاعي ملسافات قصرية يف أت ميداين )ساحة اخليول( بإسطنبول يف العام  

1636 . 

للطريا أبحاث  مركز  له  يبني  أن  بدل  الرابع  مراد  السلطان  مؤامرة  لكن  يدبر  راح  ن، 

 .(2)الغتياله فنفاه إىل اجلزائر، وأمر البحارة رسا بإعدامه، فألقوا بجثته يف البحر املتوسط

صناعة   علم  يف  لبنة  أول  )وضع  الذي  الغاري[  ]حسن  لـ  أيضا  حصل  ما  وهذا 

الصواريخ باستخدام البارود(، لكن السلطان اجلاهل أصدر قرارا بمنعه من مواصلة أبحاثه  

علمية، ثم نفاه إىل والية القرم حيث أمر حاكمها، سالمت غرياي خان، بالتخلص منه فقتله  ال

 .(3)رميا بالرصاص

 ـ التخلف األخالقي:   3

وهو من أخطر النواحي، وقد كان لألسف سائدا ومنترشا، ليس بني العوام فقط، وإنام 

الرغم مما يذك الذين يدافع اإلسالميون عنهم، عىل  السالطني  املؤرخون من أخالقهم  بني  ره 

 وجموهنم، وهذا دليل عىل استبعاد املنهج القرآين يف احلكم عىل األشياء. 

 
 (  املرجع السابق.1) 

 (  املرجع السابق.2) 

 (  املرجع السابق.3) 
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ومن األمثلة عىل ذلك السلطان بايزيد األول، والذي وصفه املفاخرون باملجد املزيف  

تلك  ، وقد نسوا أن يضموا إىل  (1) بأنه )كان شجاعًا شهاًم كرياًم متحمسًا للفتوحات االسالمية(

 الصفات كونه سلطانا مدمنا عىل اخلمر واملجون وكل أنواع املنكرات. 

وطبعا هم مل يفعلوا هذا، حتى ال يشوهوا ما يعتربونه فتحا، ذلك أن اسم ]الفتح[ ال  

الذين  املنحرفني،  أولئك  ال  الرفيعة،  والقيم  العالية،  األخالق  أصحاب  عىل  إال  ينطبق 

 وسيع املمتلكات، وحتقيق الشهوات. يستعملون ما يسمونه فتحا وسيلة لت 

وقد ذكر املؤرخون الذين ختلصوا من خدع املجد املزيف حقيقة حاله، فذكروا أنه )بعد  

أن استتب األمر له يف القرص ببورصة عاصمة العثامنيني وقتذاك، حول جمالسه اخلاصة إىل خيام  

له  حيلو  ما  ليفعل  املحرمات  حتليل  عىل  املشايخ  جيرب  وراح  يردعه،    محراء،  من  جيد  أن  دون 

الرشعية   األحكام  من  متلص  الثالثني  سن  يف  الدولة  عىل  سلطانا  نفسه  وجد  الذي  فالشاب 

الدينية   واملذاهب  الفرق  احتضان  يف  ضالته  ووجد  حريته،  عىل  تضييقا  واعتربها  والفقهية، 

من   اإلخوة  قتل  له  أجازوا  وقد  واالفرتاءات..  البدع  من  بسيل  أمطرته  التي  أجل  الضالة 

الوصول للعرش، وأحلوا له رشب اخلمر واملسكرات بجميع أنواعها، بحجة أهنا مدد روحاين  

إىل   ختطاها  لكنه  األول،  بايزيد  غرامها  يف  وقع  ما  هي  وحدها  اخلمور  تكن  ومل  السامء،  من 

ممارساته اجلنسية الشاذة، واملجاهرة هبا، وهو ما ذكره املؤرخ عاشق باشا زاده يف كتابه تواريخ 

السفاهة   حياة  حيب  أي:  وعرشت،  عيش  حيب  األول  بايزيد  السلطان  كان  بقوله:  عثامن  آل 

  (2)واخلمر واملجون(

وقد ساعده عىل ذلك زوجته ]ماريا دسبينا[ بنت الزار ملك الرصب الت تزوجها عام  

 
النهوض وأسباب السقوط )ص:  1)  العثامنية عوامل  انظر: الدولة  العثامنية  65(   التاريخ االسالمي احلديث،  (، والدولة  يف 

 .40ص

 . 2018سبتمرب  28(  السلطان املخمور.. بايزيد املاجن، موقع عثامنيل،  2) 
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، والتي )وجدت الفرصة سانحة لالنقضاض عىل السلطة وتوجيه السياسة العثامنية من 1391

بني  داخل   من  باألوروبيات  قرصه  وغمرت  به،  فتالعبت  فجوره  مستغلة  احلرملك،  أروقة 

الليايل   عىل  وأرشفت  عثامن  آل  أمراء  بني  الرذيلة  ونرشت  اجلواري،  والء  لتضمن  جنسها 

تنظيم حفالت رشب   توىل  فقد  أما وزيره جانداريل  األتراك،  احلمراء، ومجعت حوله سفهاء 

حممو خاصكي  صديقاه  وكان  القرص،  اخلمر،  رواد  أشهر  من  مؤيد  بن  وعبدالرمحن  بك  د 

  (1)واصطفامها جللب اخلمر واحلشيش للبالط العثامين(

وقد )أنفق بايزيد أموال الرعية عىل نزواته وشهواته، وكلف وزيره باسترياد أشهر أنواع  

رجال  اخلمور من الرشق وأوروبا، ويف سعيه احلثيث لنرش اخلمور بالسلطنة راح يقدمها هدايا ل

دولته، وعرف الفاسدون ولعه باخلمر فقدموا له منها أجود األنواع الفرنسية، وأصبح سقاة 

اخلمر األكثر تواجدا يف القرص العثامين، فكانوا يمألون ويوزعون األقداح بحرية وعالنية عىل 

 ( 2)األمراء والضيوف يف حفالت القرص املاجنة(

زن للخمور باملعسكرات ووزع عليهم  ومل يكتف السلطان بذلك، بل إنه )خصص خما 

حصصا أسبوعية من النبيذ جمانا، فأصبحت اجليوش العثامنية بؤرة للفساد األخالقي وضعفت  

مهتها، فهجموا عىل القرى واملدن ليامرسوا عمليات هنب وسلب املمتلكات ثم باعوها ليشرتوا  

ثوا يف األرض فسادا وهتكوا  بثمنها اخلمور، وعانت الواليات العثامنية من جموهنم بعد أن عا 

 (3)أعراض النساء(

بعد   أنه  هي  املؤرخون  يذكر  كام  السلطان  هذا  حال  إليها  آل  التي  النتيجة  كانت  وقد 

انغامسه وجنده يف حياة اخلالعة، حتركت جيوش تيمور لنك هبدف إعادة إحياء إمرباطورية  

 
 (  املرجع السابق.1) 

 (  املرجع السابق.2) 

 (  املرجع السابق.3) 
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الدولة العثامنية، ومل هيتم  املغول، فأطاح الغازي األزوبكي بدول الرشق واقرتب من حدود  

بايزيد باالستعداد الكايف، وختيل قدرته عىل قهر غازي الرشق الذي انسحبت من أمامه قوات  

سلطان مرص والشام، لكن خياله خانه، إذ أن جيشه مني هبزيمة ساحقة، أما هو، فـ )مل يكتف  

ص حديد وضعه داخل  القائد املغويل تيمورلنك هبزيمته والقضاء عىل جيشه، بل أرسه يف قف 

قرصه، ليجربه عىل أن يشاهد زوجته دسبينا خاتون جمرد جارية عارية تقدم الطعام والرشاب،  

 ( 1)م(1403وترقص أمام اجلميع فامت غام وكمدا عليها يف العام  

هذا جمرد مثال اخرتناه من األمثلة الكثرية، والتي تبني حقيقة املجد املزيف الذي يتغنى  

 اإلسالميون، الذين ألغوا كل القيم يف سبيل الدفاع عن أمثال هؤالء. به 

 
 (  املرجع السابق.1) 
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 من أسقط بغداد: اخلليفة أم وزيره؟ 

لألجماد   املزيف  التضخيم  ذلك  عىل  الطائفية  أوحال  يف  الغارقني  أكاذيب  تتوقف  ال 

امللك والفتوحات، أو تصوير الظلمة واملستبدين الذين حكموا بقوة احلديد والنار طيلة فرتة  

العضوض إىل اليوم بصورة اخللفاء العدول العادلني املمتلئني بالتقوى، وإنام تتعداها إىل ما هو  

 أخطر من ذلك بكثري. 

بكل   ليمأله  أيضا،  بالواقع  يرتبط  وإنام  فقط،  وأحداثه  بالتاريخ  يرتبط  ال  خطر  وهو 

وحت املزيف،  املجد  عىل  حفاظا  اإلسالم،  وباسم  والتزوير،  اجلرائم  للوحدة أصناف  طيام 

 اإلسالمية، وكل القيم النبيلة املرتبطة هبا. 

وقد اخرتنا البحث املوضوعي عن جواب ذلك السؤال الذي ال يزال يكرر كل حني،  

 وُيستعمل وسيلة لغرس الكراهية، ليكون نموذجنا املثايل عىل ذلك. 

،  (1) بغدادفال زال رجال الدين والسياسة واإلعالم وعوام الناس كلام ذكرت هلم سقوط  

نسوا سنن اهلل يف سقوط القرى عندما تنحرف عن سبيله.. ونسوا معها كل جرائم العباسيني  

الذين سطوا عىل بغداد مثلام يسطو اللصوص، وحتكموا فيها أجياال كثرية.. ونسوا كل تلك 

التي   التي قطعت، وكل تلك األعراض  الرؤوس  التي ملئت هبا بغداد، وكل تلك  السجون 

وراحوا خيترصون سقوط بغداد يف رجل واحد، هو ابن العلقمي.. ذنبه الوحيد أنه    انتهكت..

كان شيعيا، وتوىل الوزارة خلليفة املسلمني األعظم املمتلئ بالسنة من مفرق رأس إىل أمخص  

 
املغويل لبغداد هو االصطالح الذي يشري إىل دخول  (  سقوط بغداد أو حصار بغداد أو الغزو املغويل لبغداد أو االجتياح  1) 

 656صفر    9املغول بقيادة هوالكو خان حاكم إخلانية فارس مدينة بغداد حارضة الدولة العباسية وعاصمة اخلالفة اإلسالمية يوم  

كو استكامل فتوحات م، بتكليف من اخلاقان األكرب مونكو خان الذي طلب من أخيه هوال1258شباط )فرباير(    10هـ املوافق فيه  

املغول يف جنوب غرب آسيا التي كان قد بدأها جدمها جنكيز خان،  وهو ما قام به هوالكو حيث متكن جيشه من اقتحام بغداد بعد 

 يوما، فدمرها وأباد معظم سكاهنا.  12أن حارصها 



270 

 

 قدميه.. وتسبب ذلك التوزير يف سقوط بغداد.. وسقوط اخلالفة العباسية. 

ال التهمة  يكلوا  بأن  يكتفون  ال  وإنام  وهم  كاملة،  امرباطورية  سقوط  يف  العلقمي  بن 

 يكلون األمر لكل الشيعة، ال يف ذلك الزمان فقط، وإنام يف كل األزمنة. 

ولذلك مل يبق ابن علقمي معلقا يف جدران التاريخ، وإنام دخل كتب التفسري واحلديث  

لم بغداد إىل  والفقه.. وأصبح عوام الناس وخواصهم يعرفونه بكونه الشيطان األكرب الذي س

احلكومات   كل  إلسقاط  الشيعة  من  مؤامرة  هناك  بل  ذلك،  يف  الوحيد  ليس  وأنه  هوالكو.. 

 السنية العادلة، نتيجة بغضهم للسنة، وأهل السنة. 

وهلذا كلام نطق احلكامء بالدعوة لوحدة املسلمني سنة وشيعة، وأن تتحالف كل الدول  

 انربى السفهاء، املمتلئني بالطائفية ليقولوا لك:  اإلسالمية ملواجهة الصهيونية والشيطان األكرب 

كيف نتوحد مع أحفاد ابن العلقمي، وكيف لنا أن نضع أيدينا يف أيدهيم؟.. وينربي آخرون 

ليذكروا لك أن العدو ليس أمريكا وال إرسائيل، وإنام هم أحفاد ابن العلقمي، ولذلك إن قدر  

 لنا أن نتوحد، فلنتوحد ضدهم.

ن ابن العلقمي صيدا للتالعب عىل العقول، والكذب عليها، وتصوير  وهكذا يستعملو

الذين حتالفوا مع   أولئك  فيه كل  الذي هيملون  الوقت  نفس  أعداء اإلسالم، يف  أهنم  الشيعة 

األثامن، ألهنم مل يكونوا شيعة، فلذلك حيرمون   بأبخس  البالد اإلسالمية  الصليبيني، وباعوا 

 . غيبتهم، ويوجبون كتامن جرائمهم

وليت األمر توقف عىل الصغار، بل إنه تعداه إىل الكبار، بل تعداه إىل من يعتربونه شيخ  

اإلسالم، واملتحدث الرسمي باسمه، ابن تيمية الذي راح ينسب البن علقمي سقوط بغداد،  

 وكل من قتل فيها من قتىل، ثم يستدل به عىل حقد الشيعة عىل اإلسالم واملسلمني. 

كتاب تاريخ، وإنام يف كتاب سامه ]منهاج السنة النبوية[، والذي    وقد ذكر ذلك، ال يف 

حيفظه أتباعه عن ظهر قلبه، ولذلك أصبح ابن العلقي عندهم ليس جمرد وزير من الوزراء،  
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 وإنام إىل عدو من أعداء السنة. 

ال   2003ولو أن ابن تيمية ُكتب له أن يعيش يف عرصنا، لراح ينسب سقوط بغداد عام 

هتور   سعيد إىل  حممد  الشيعي  وزيره  إىل  وإنام  وغباءه..  واستبداده  وطغيانه  حسني  صدام 

 الصحاف، ويعتربه السبب يف ذلك، ويكل كل اجلرائم إليه..  

هذا هو الواقع الذي سنعرفه عندما نجيب عىل ذلك السؤال، وحينها نكتشف أن ربط  

عرص احلديث بمحمد سعيد سقوط بغداد قديام بابن العلقمي، ال خيتلف عن ربط سقوطها يف ال

 الصحاف.. األمر فقط حيتاج لرجل مثل ابن تيمية، ولكتاب مملوء باحلقد مثل ]منهاج السنة[

السلفيني   نسمع  نزال  فال  أعيننا،  بأم  اليوم  ذلك  نرى  فنحن  ذلك،  من  تتعجبوا  ال 

،  نستانواحلركيني والكثري من اإلعالميني املتاجرين بأقالمهم، يذكرون أن غزو العراق وأفغا 

اإليرانيون،   هلا  وسوس  أن  لوال  الغزو،  يف  لتفكر  تكن  مل  أمريكا  وأن  إيرانية،  بمساعدة  كان 

 وساعدوها عىل ذلك.. وربام أمدوها بكل أنواع األسلحة. 

الطائرات األمريكية وغريها ترتفع من  وهم يرددون هذا وأمثاله مع أهنم يرون بأعينهم  

 . سالمية القواعد اخلليجية لرضب تلك البالد اإل

علمهم   مع  ذلك  السعوديني،  ويرددون  العلامء  كبار  هيئة  من  صدرت  الفتاوى  أن 

 وغريهم من الذين اشرتهتم األموال اخلليجية.. ال من مراجع قم وال النجف..  

مع   ذلك  الدول  ويرددون  تلك  رضبت  التي  والقواعد  الطائرات  تلك  أن  علمهم 

طر كل حني بالد العامل اإلسالمي بأنواع القتل  اإلسالمية ال تزال جاثمة عىل أرض اجلزيرة مت 

 .  والدمار

برأ السلفية اخلليفة وبرأوا    فقد ..  وهكذا حصل مع ابن العلقمي ونصري الدين الطويس 

ثم ُبحث عن رجل واحد كان من الشيعة لُتلصق مجيع ،  قادة اجليش، وُبرأت مجيع أجهزة احلكم

 . دمى حيركها كيف يشاءوكأهنم كانوا بني يديه جمرد ، التهم به 
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بناء عىل هذا سنحاول يف هذا الفصل البحث عن أرسار هذه التهمة ودوافعها ومدى  

هذه  خالل  من  ذلك  وسيكون  هلا..  أرخت  التي  للمصادر  استعراضنا  خالل  من  صدقها 

 العنوانني: 

 . واحلقد الطائفي: ابن العلقمي األول 

 . ابن العلقمي واملصادر التارخيية: الثاين 

 ابن العلقمي واحلقد الطائفي: ـ     1

مل نكن لنهتم بابن العلقمي، ولو ربطوا به كل ما حصل يف بغداد من زالزل وفتن يف  

عرصه أو قبله أو بعده.. فذلك مع كونه كذبا وزورا، إال أنه ال يرتبط بالواقع.. بل يرتبط فقط  

ولعل   التاريخ..  يزورون  الذي  حياسب  من  وحده  تعاىل  واهلل  أحد بالتاريخ..  العلقمي  ابن 

 اخلصوم الذين يقفون يف وجههم يوم القيامة ليطالب باسرتداد حقوقه يف الكذب عليه. 

ولكن املشكلة أكرب من ذلك.. ذلك أهنم يربطون ابن العلقمي بالشيعة.. ثم يربطون  

الشيعة بالتشيع.. ثم حيملون عىل التشيع من خالل حكمهم عىل فرد من أفراده، مع علمهم أن 

 الشيعة ال يقولون إال بعصمة اثني عرش إماما، وطبعا ليس من بينهم ابن العلقمي.  

مراجعه يف  الشيعة  إن  عن  بل  ويروون  إليهم،  املنتسبني  مثالب  من  الكثري  يذكرون  م 

أئمتهم أنه ليس كل منتسب إليهم صحيح النسبة، ومن األمثلة عىل ذلك ما يروونه عن إمامهم  

اخلامس حممد الباقر أنه قال خماطبا جابر بن عبد اهلل: )يا جابر بّلغ شيعتي عني الّسالم وأعلمهم  

عّز وجّل، وال يتقرب إليه إال بالطاعة له.. يا جابر من أطاع اهللّ وأحبنا   أنه ال قرابة بيننا وبني اهللّ 

 (1) فهو ولّينا، ومن عىص اهللّ مل ينفعه حّبنا( 

وقال )ما شيعتنا إاّل من اتقى اهللّ وأطاعه، وما كانوا يعرفون إاّل بالتواضع والتخشع،  

والدين وتعهد اجلريان من الفقراء وذوي وأداء األمانة وكثرة ذكر اهللّ والصوم والصالة والرب بال

 
 . 302/ 1( األمايل، الشيخ الطويّس، 1) 
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املسكنة والغارمني واأليتام وصدق احلديث وتالوة القرآن وكّف األلسن عن الناس إاّل من 

 (1)  خري، وكانوا أمناء عشائرهم يف األشياء( 

وهكذا كان موقفهم من رجل عارصهم، وصاحبهم، ومل يكن مع الفئة الباغية، وال مع  

لكنه عندما كذب عليهم، حذروا منه، وبينوا عدم عالقتة بالشيعة، فقد  أعدائهم يف الظاهر، و

قال اإلمام الصادق: )ال تقبلوا علينا حديثًا إالّ ما وافق القرآن والسنّة أو جتدون معه شاهدًا من 

ث هبا   أحاديثنا املتقدمة، فإّن املغرية بن سعيد لعنه اهللّ دّس يف كتب أصحاب أيب أحاديث مل حُيدِّ

فإّنا إذا حّدثنا قلنا قال اهللّ   فاتقوا اهللّ والتقبلوا علينا ما خالف قول رّبنا تعاىل وسنّة نبينا أيب 

  (2) عّز وجّل وقال رسول اهللّ(

الرجال،   علم  يف  الكتب  يؤلفون  املسلمني  مذاهب  من  غريهم  مثل  نجدهم  وهكذا 

مع كوهنم شيعة، وربام من   فيوثقون الرواة أو يضعفوهنم، أو يتهموهنم بالكذب أو التدليس،

املصاحبني لألئمة أنفسهم، وربام يكونون من أولئك الذين قدموا التضحيات بسبب انتامئهم،  

 ولكن مع ذلك ال يعتربهم أحد من الناس حممولني عىل الشيعة، أو التشيع. 

كل   يف  بل  فقط،  عرصه  شيعة  ال  للشيعة،  ممثال  العلقمي  ابن  يصبح  هذا  بعد  فكيف 

نفس الوقت الذي ال نجد هؤالء الذين حيّملون ابن العلقمي وحده وزر عمله ـ    العصور، يف 

 يف حال صحته جدال ـ حيّملون أحدا من أهل السنة ذنوب السياسيني أو غريهم. 

وقد رأينا يف الفصل اخلاص بالعثامنيني خيانات أقارب صالح الدين األيويب، وكيف  

ال أعادوا  كيف  بل  للصليبيني،  القدس  ورأينا أعادوا  للصليبيني،  اإلسالمية  البالد  من  كثري 

خيانات آل سعود وغريهم للعثامنيني، وحتالفهم مع الربيطانيني، ومع ذلك مل يقل أحد أهنم  

 يمثلون السنة، عىل الرغم من كون علامء السنة هم الذين أفتوا هلم بكل ذلك. 

 
 .295( حتف العقول، ابن شعبة احلراين، ص1) 

 . 289/  25( بحار األنوار، 2) 
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برشط أن تربط كل    ولذلك كان يمكننا قبول ربط ابن العلقمي بالشيعة والتشيع، ولكن

وإعطائه   ابن سعود،  خيانة  إن حتدثوا عن  ولذلك  اخلائن..  إليه  ينتمي  الذي  باملذهب  خيانة 

فلسطني لليهود، ال ُيقرصون األمر عليه.. بل يعربون عن ذلك باعتباره سنيا.. وأن السنة هم  

 الذين باعوا فلسطني. 

يا، لذكروا أن الشيعة هم الذين  وأنا أجزم أنه لو كان الذي ثبتت عليه تلك اخليانات شيع

 حتالفوا مع الصهاينة، وأعطوهم فلسطني، أو عقدوا معهم كل أنواع االستسالم واخليانة..  

بل إهنم يقولون ذلك مع أن الشيعة هم الذين حياربون إرسائيل، ويعينون إخواهنم من  

ب للسنة حيكمون السنة يف حرهبم هلا، يف نفس الوقت الذي نجد هؤالء الذين يدعون االنتسا 

بكوهنا  يتهمها  بعضهم  إن  بل  إرهابية،  حركات  بكوهنا  املقاومة  السنية  احلركات  تلك  عىل 

 رافضية شيعية جموسية. 

وسبب ذلك كله يعود ملرض الطائفيةالذي أعطاهم الكثري من املكاييل التي يتالعبون  

يفكرون، وال   الذين ال  األتباع  احلقائق، ليخدعوا هبا أولئك  حيللون، وليس هلم من هبا عىل 

 قدرة، سوى ترديد ما يقوله مشاخيهم مثل الببغاوات. 

ابن  يف  كالمهم  من  نامذج  فسأذكر  دعوى،  جمرد  أيضا  هنا  كالمي  يكون  ال  وحتى 

العلقمي، والذي مل يرتكوه فقط يف كتب التاريخ، بل وضعوه يف كتب العقائد والفقه والتفسري،  

عة، يذكر ابن العلقمي، وكأنه إمامهم األعظم، أو مهدهيم  وكل املصادر؛ فبمجرد أن ُيذكر الشي

 املنتظر. 

وأول من نبدأ به ابن تيمية الذي يطلقون عليه لقب ]شيخ اإلسالم[، والذي ذكره يف  

كتابه ]منهاج السنة[ ليستدل به عىل خيانات الشيعة، حيث قال: )هم ـ أي الشيعة ـ يستعينون 

إعانتهم هلوالكو ابن ابنه ملا جاء إىل خراسان والعراق والشام فهذا بالكفار عىل املسلمني.. وأما  

،  فكانوا بالعراق وخراسان من أعظم أنصاره ظاهرا وباطنا ،  أظهر وأشهر من أن خيفى عىل أحد
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،  فلم يزل يمكر باخلليفة واملسلمني،  وكان وزير اخلليفة ببغداد الذي يقال له ابن العلقمي منهم 

ويكيد أنواعا من ،  وينهى العامة عن قتاهلم،  أرزاق عسكر املسلمني وضعفهم ويسعى يف قطع  

أو أكثر أو  ،  إنه بضعة عرش ألف ألف إنسان:  حتى دخلوا فقتلوا من املسلمني ما يقال،  الكيد

بالترت،  أقل  املسمني  الكفار  الرتك  ملحمة  مثل  ملحمة  اإلسالم  يف  ير  اهلاشميني  ،  ومل  وقتلوا 

من يسلط    فهل يكون مواليا آلل رسول اهلل ، باسيني وغري العباسيني وسبوا نساءهم من الع 

  (1)؟(الكفار عىل قتلهم وسبيهم وعىل سائر املسلمني

تارخيي، وال أي حتقيق   تيمية من غري ذكر أي مصدر  ابن  التي رددها  الكلامت  وهذه 

عصوم عندهم، ال  علمي، راح اجلميع يرددها مثله، باعتبارها حقيقة علمية، ألن الذي قاهلا م

إال ما  يرى  التي جتعل صاحبها ال  النفسية  األمراض  تلك  الكذب وال احلقد وال  جيوز عليه 

 يشتهي. 

ابن   دهاء  مدى  تبني  التي  السيناريوهات  يرسمون  راحوا  بل  برتديدها،  يكتفوا  ومل 

العلقي، وكيف استطاع وحده أن يقيض عىل دولة مرتامية األطراف، ومن األمثلة عىل ذلك 

ذا السيناريو الذي رسمه نارص بن عبد اهلل بن عيل القفاري يف كتابه )أصول مذهب الشعية  ه

)وملخص احلادثة أن ابن :  فقد صور فيه احلادثة كام ييل ،  اإلمامية اإلثني عرشية عرض ونقد(

كام كان ،  وكان اخلليفة عىل مذهب أهل السنة،  العلقمي كان وزيرًا للخليفة العبايس املستعصم 

فكان هذا الوزير الرافيض خيطط للقضاء عىل دولة  ،  ولكن كان فيه لني وعدم تيقظ،  وجده  أبوه

وغفلة اخلليفة  ،  فاستغل منصبه،  وإقامة دولة عىل مذهب الرافضة ،  وإبادة أهل السنة ،  اخلالفة

تتمثل يف ثالث مراحل،  لتنفيذ مؤامراته ضد دولة اخلالفة املرحلة  :  وكانت خيوط مؤامراته 

اجليشإ:  األوىل الناس،  ضعاف  املسلمني..  ومضايقة  عسكر  أرزاق  قطع  يف  سعى  ،  حيث 

النهي عن قتال التتار وتثبيط اخلليفة  :  املرحلة الثالثة..  مكاتبة التتار:  املرحلة الثانية..  وضعفتهم

 
 ( 155/ 5(  منهاج السنة النبوية )1) 
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،  فقد هنى العامة عن قتاهلم وأوهم اخلليفة وحاشيته أن ملك التتار يريد مصاحلتهم ،  والناس

أن يكون نصف خراج وأشار عىل   املصاحلة عىل  لتقع  يديه  إليه واملثول بني  باخلروج  اخلليفة 

   ( 1)ونصفه للخليفة(، العراق هلم 

وهكذا قال آخر يف موسوعته التي خصصها ملواقف السلف يف العقيدة والرتبية، حيث  

له يف ذلك:  أفاض يف ذكر ابن العلقمي، واعتباره ممثال للشيعة، ودليال عىل خياناهتم، ومن أقوا

)هل هناك درس أكرب من هذا الذي لقنه فضيلة اإلمام ابن العلقمي مع فضيلة نصري الطويس  

للمسلمني؟ هل جيوز للمسلمني أن يغفلوا هذه احلقائق التارخيية ويتجاهلوهنا ويأيت مثقفوهم  

واملالكي؟!   الشافعي  بني  كالفرق  يسري  وبينهم  بيننا  والفرق  إخواننا  الشيعة  وهذا ويقولون: 

أيضا فيه عقوبة للخليفة كيف يثق هبؤالء ويقرهبم إليه ويعتمدهم وجيعلهم يف مرتبة الوزارة ومل  

  (2)يلتفت إىل خبث هذا املجرم وما يفعله بعسكر اخلليفة؟(

ثم راح يسقط تاريخ ابن العلقمي عىل الواقع الذي نعيشه، فقال: )سبحان اهلل! التاريخ  

ه وأقواله، ويرصفها اهلل كيف يشاء، اآلن الروافض خيدعون عامة  تتكرر حوادثه وتتشابه أفعال

املسلمني يف كل البالد: تعالوا نتعاون عىل إزالة إرسائيل من القدس. ولغفلة الناس حيسبوهنم  

صادقني، واحلقيقة: تعالوا معنا حتى نمحي السنة من وجه األرض، ونقيم املجوسية متعاونة 

  (3)املستعان( مع اليهودية والنرصانية واهلل

وهكذا قال آخر، ليس يف كتاب تارخيي، وإنام يف كتاب يتحدث عن الشيعة والتشيع،  

متغافال عن كل أولئك اخلانعني الذين سلموا بغداد إىل هوالكو، وكأهنم دمى ال عقول هلا،  

واكتفى بنسبة التهمة فقط إىل ابن العلقمي ونصري الدين الطويس، فقال: )لقد وصلت األمة  

 
 (1159/ 3عة اإلمامية اإلثني عرشية عرض ونقد )ي(  أصول مذهب الش1) 

(  موسوعة مواقف السلف يف العقيدة واملنهج والرتبية، أبو سهل حممد بن عبد الرمحن املغراوي، املكتبة اإلسالمية للنرش  2) 

 (.382/ 7املغرب، الطبعة: األوىل، ) -مرص، النبالء للكتاب، مراكش  -والتوزيع، القاهرة 

 . 7/283(  املرجع السابق، 3) 
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إلسالمية يف أواخر اخلالفة العباسية إىل حالة من الضعف واهلوان، وتكالبت عليها األكلة،  ا

وكان جيش املغول أكرب خطر كاد أن يقيض عىل األمة اإلسالمية ويستبيح بيضتها، لوال لطف  

اهلل.. فقد اجتاحت جيوشهم العامل اإلسالمي من رشق آسيا حتى وصلوا إىل بغداد، وملؤوا 

با والبلدان دماء، ومسحوا مدنا كاملة عن آخرها.. لكن بقيت بغداد معقل اخلالفة،  القلوب رع

ال أعظم   ومعقر العامل اإلسالمي.. وهنا لعب هذين الرجلني أكرب دور يف هذه اهلزيمة، وسجر

خيانة لطخت أيادي الشيعة بالدماء، قبل أن تلطخ جبني األمة اإلسالمية بالعار، إىل اليوم، فقد 

ويس وزيرا هلوالكو قائد الترت، وجاء معه يف جيشه، وكان مقربا ومستشارا، فأشار عليه  كان الط

بقتل اخلليفة وقتل أهل بغداد مجيعا، بينام هيأ الوزير الشيعي ابن العلقمي الظروف من الداخل،  

فرسح اجليوش، متعلال بعدم احلاجة إليهم، حتى بلغوا من القلة والذلة والضعف إىل حد أنه  

بق منهم إال عرشة آالف، مستغاًل ضعف اخلليفة وانشغاله بالشهوات، وكان يف خالل ذلك مل ي

  (1) يكاتب املغول ليهون عليهم شأن اخلالفة ويرشح هلم احلال، ويدهلم عىل العورات(

هـ أي قبل والدة الطويف بعام واحد تقريبا تعرضت    656وهكذا قال آخر: )ففي سنة  

التتار الذي غري معاملها ومجاهلا وهباءها، وألبسها ثوب احلزن واهلوان،    دار اخلالفة بغداد هلجوم 

بعد أن كانت منارة إشعاع العلم واملعرفة، ومركز املدنية واحلضارة، ودارا للخالفة أكثر من  

الذي كان  العلقمي  ابن  الرافيض اخلبيث  بمساعدة وتدبري  إليها  مخسامئة سنة، وكان دخوهلم 

 آخر خلفاء بني العباس يف بغداد فقد كان متعصبا لطائفته متحامال عىل وزيرا للمستعصم باهلل

أهل السنة، فجاء بالتتار ظنا منه أنه سيكسب بذلك التأييد لطائفته وستصبح له وهلا السيادة  

والزعامة عىل غريهم، ولكن اهلل أخزاه وفضحه فلم يظفر من خيانته بام يرسه، بل لقد ندم أشد 

ا كان فيه من الصولة والعزة التي كان يتمتع هبا أيام اخلليفة العبايس، وأهانته  الندم، ألنه فقد م

 
  2007  -ه    1428(  الفاضح ملذهب الشيعة اإلمامية، حامد مسوحيل اإلدرييس، مكتبة الرضوان، مرص، الطبعة: األوىل،  1) 

 ( 146م، )ص: 



278 

 

  (1)التتار(

مصادر   أهم  من  ويعتربونه  لألسف،  الطائفيون  إليه  يرجع  الذي  وهو  آخر،  وقال 

التعريف بالتشيع، مع كونه ليس سوى بركان من براكني احلقد، ال عىل الشيعة فقط، بل عىل 

هـ(،  1407وأكثر املذاهب اإلسالمية، وهو إحسان إهلي ظهري الباكستاين )املتوىف:  الصوفية،  

فقد قال يف كتابه ]الشيعة والسنة[ خماطبا دعاة التقارب بني املذاهب اإلسالمية: )يمكن الوحدة 

برتك الدس والكيد للمسلمني، فها هي بغداد مرضجة بدمائهم بجريمة ابن العلقمي، وها هي  

ة بجريمة طائفة منكم، وها هي باكستان الرشقية ذهب ضحية بخيانة أحد أبناء  الكعبة جرحي

بمآثمكم،   ميلء  اإلسالمي  التاريخ  هو  وها  اهلندوس،  أيدي  يف  خان  حييى  الشيعة  تزلباش 

 (2)وخذالنكم املسلمني كلام حدثت هلم حادثة، ووقعت هلم كارثة، وحلت هبم نائبة(

ى ما يفعلونه اليوم واحلرب تدور رحاها يف لبنان  وقال آخر: )وال ينبغي كذلك أن ننس

لياًل وهنارًا كيف تعامل أحزاهبم الكثرية املسلمني من أهل السنة بخصوصهم بكل قسوة وعنف  

أشد   أو  اليهود  تفعل  كام  هلم  التنكيل  يف  تفننوا  البعض-وكيف  يروي  تظاهرهم    - كام  مع 

إلسالم واملسلمني، وهم عىل وترية باإلسالم وهم والنصرييون يد واحدة ذئاب رشسة عىل ا

كان  ولقد  عليهم،  تآمرًا  أكثرهم  ومن  السنة  أهل  أعداء  أشد  من  وخلفهم  سلفهم  واحدة 

املسلمون ُيذبحون يف بغداد وحيرقون باأللوف أمام ابن العلقمي والنصري الطويس ومها يدالن  

ا يظهران الفرح والشامتة  التتار عىل عورات املسلمني، وعىل كتبهم وعىل أماكن اختبائهم، وكان

كلها  وامللل  الناس  أنكى  الشيعة  هؤالء  كان  هلا  حرص  ال  أحداث  ذلك  تلت  ثم  باملسلمني، 

، ولعنوهم يف كل  باملسلمني، وال غرابة يف هذا منهم ماداموا قد أبغضوا خرية أصحاب نبينا  

 
ة، سليامن بن عبد القوي بن الكريم الطويف الرصرصي، أبو الربيع، نجم  (  االنتصارات اإلسالمية يف كشف شبه النرصاني1) 

 (24/ 1هـ، )1419الرياض، الطبعة: األوىل،  -ه(، سامل بن حممد القرين، مكتبة العبيكان 716الدين )املتوىف: 

باكستان،   -ان السنة، الهور ه(، النارش: إدارة ترمج1407(  الشيعة والسنة، املؤلف: إحسان إهلي ظهري الباكستاين )املتوىف: 2) 

 (11م، )ص:  1979 -ه  1396الطبعة: الثالثة، 
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اإلباحي عنه  ويتنزه  الوثنيون،  يفعله  ال  ما  مثالبهم  يف  ورووا  ومساء  أهنم  صباح  ويكفي  ون، 

  (1) حكموا عليهم بأهنم ارتدوا عن دين اإلسالم، وأخفوا كثريًا من القرآن، وقذفوا أم املؤمنني(

وقال آخر: )من أهم أسباب اهنيار احلضارة اإلسالمية وانتقاهلا للغرب هو سقوط دار  

ل. وال خيفى ـ  العلم بغداد بيد املغول. هذا السقوط مل يكن ممكنًا لوال مساعدة الشيعة للمغو 

العلقمي يف سقوط   ابن  للوزير الشيعي  الدور اخلياين  ـ  بتاريخ الشيعة  أدنى وعي  له  عىَل من 

والذل   القتل واخلراب  من  املسلمني  ه عىَل  آنذاك، وما جرر بغداد، عاصمة اخلالفة اإلسالمية 

يمكن  ما  األمور  من  له  وهيأ  العراق،  بغزو  وإغرائه  هبوالكو،  باالتصال  من واهلوان،  ه 

 .(2)السيطرة(

وقال آخر: )ملا قىض التتار عىل الدولة اخلوارزمية، وعىل اإلسامعيلية اجتهوا إىل بغداد.  

هـ فتنة مهولة ببغداد بني أهل السنة والرافضة وقتل عدد من الفريقني،    655وقد وقعت يف سنة  

الكرخ العلقمى  - وهنب  ابن  وذوي  الرافضة  امل  - موطن  وزير  العلقمي  ابن  ستعصم  فحنق 

وكاتب التتار وأطمعهم يف العراق، وعمل عىل هتيئة األجواء فرسح جند اخلالفة فلم يبق منهم  

إليه من صاحب املوصل وغريه، وبذلك  ترد  التي  الرسائل  القليل، وحجب عن اخلليفة  إال 

هـ فخرج إليهم ابن العلقمى    656هتيأت األجواء هلؤالء التتار، فجاءوا وأحاطوا ببغداد سنة  

استوثق لنفسه من هوالكو، فرجع هو ونصري الدين الطوسى ـ ومها رؤوس الرافضة اخلبثاء ـ  و

حتى ال يبقى يف    - إىل بغداد ليكملوا بقية دورهم يف ختذيل الناس واخلليفة بأساليب خادعة

    (3)وجه التتار مقاومة تذكر(

 
(  فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها، غالب بن عيل عواجي، املكتبة العرصية الذهبية للطباعة  1) 

 (460/ 1م، ) 2001  -ه   1422والنرش والتسويق، جدة، الطبعة: الرابعة،  

 (. 139هم العدو فاحذرهم، شحاتة حممد صقر، مكتبة دار العلوم، البحرية )مرص([، )ص:  (  الشيعة2) 

 1415الرياض، الطبعة: األوىل،    -(  موقف ابن تيمية من األشاعرة، عبد الرمحن بن صالح بن صالح املحمود، مكتبة الرشد  3) 

 ( 95/  1م، ) 1995ه / 
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الد  ملا فعله نور  السنية كان بمثابة دعم قوي  ين حممود وصالح  وقال: )عودة اخلالفة 

الدين األيويب من إزالة اخلالفة الفاطمية يف مرص وإقامة دولة سنية، والقضاء عىل الفاطميني  

وإن كان قد مر عليه زمن طويل إال أن هناك حماوالت عديدة قام هبا أفراد أو طوائف باطنية  

لشيعية، ومن هذه تدين بالوالء للدولة الفاطمية ومذهبها الباطني وذلك للعودة إىل اخلالفة ا 

العلقمي   ابن  فعله  ما  بغداد    - املحاوالت  سقوط  تعاونه   -يف  خالل  من  يطمع  كان  الذي 

  (1) ومماألته للتتار أن يقيم حاكام علويا بدل اخلليفة العبايس السني، ولكنه فشل(

وقال آخر: )وأما سقوط بغداد: فلم يكن سببه تقريب اليهود والنصارى، وإنام كان سببه  

أرسارها،    تقريب كشفوا  العباسية:  اخلالفة  وزارة  من  متكنوا  إذا  حتى  والضالل،  املبتدعة 

وأظهروا لعدو املسلمني عوارها، وشجعوه عىل النيل منها، فقدمت جيوشهم عىل حني غرة،  

فقتلوا اخلليفة والعلامء والقضاة، وكثريا من عامة املسلمني، حتى ذكر بعض العلامء: أن القتىل 

بلغوا ألف ألف نفس، أو نحو ذلك، وقال غريه: مل ينقص القتىل عن سبع مائة  من املسلمني  

ألف، ومل يزيدوا عىل ألفي ألف نفس، فاملقل يقول: سبع مائة ألف نفس، واملكثر يقول: ألفي  

العلقمي   البن  املستعصم  العباس  بني  خلفاء  آخر  استوزار  بسبب  ذلك  وكان  نفس،  ألف 

و قائد جيوش املغول، ويشجعهم عىل غزو دار اخلالفة بغداد الرافيض، الذي كان يراسل هوالك

دولته - يف  ومنزلته  به،  الكبرية  وثقته  له،  املستعصم  إكرام  املغول،  -مع  جيوش  فقدمت   :

وأسقطت اخلالفة اإلسالمية فيها، وأبادوا أهلها، فشفى هذا اللعني نفسه اخلبيثة من املسلمني  

يهه الرافيض اآلخر املسمى بالنصري الطويس، فكان ودولتهم، وسانده يف ذلك رفيق دينه وشب

عليه   فأشار  أموره،  من  كثري  يف  مهه  قبل  يستشريه  هوالكو  وكان  هوالكو،  عند  مقربا  منجام 

الصنائع   أهل  أحدا سوى  فيها  يبقي  والعقد، وال  العلامء والقضاة وأهل احلل  بقتل  الطويس 

ف وصيته،  وأنفذ  بمشورته،  هوالكو  فأخذ  فحسب!  غالب  واحلرف  وأتلف  بغداد،  أهل  أباد 

 
 (114/ 1(  املرجع السابق، )1) 
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كتبهم الرشعية، بل بلغ القتل بالنساء واألطفال، فتبدلت بغداد عىل عارفيها، وأصبحت أثرا  

  (1)بعد عني، فهل يعترب املسلمون اليوم؟!(

هذه جمرد أمثلة عن هذه املواقف، التي ال تستند ألي مصادر، وال ألي حتليل علمي،  

مل مع األحداث التارخيية، وأسباب سقوط القرى.. ذلك أن الذي وال ألي منهج قرآين يف التعا 

لو   حتى  للشيعة،  تشوهيا  فيه  يرون  يشء،  كل  يقبلون  فهم  املجرد؛  احلقد  سوى  ليس  أمالها 

 رفضته كل مناهج البحث العلمي. 

واملشكلة أن هذه املراجع التي ذكرناها مجيعا، ليست كتبا يف التاريخ، وإنام يف العقائد  

، وهي تنترش بكثرة، لُيستخدم ابن العلقمي طعام للتشويه والتضليل، ولكل أنواع واألخالق

 احلروب الطائفية. 

 ـ ابن العلقمي واملصادر التارخيية   2

فإن ابن العلقمي مل يعد جمرد شخصية تارخيية ُتدرس يف كتب التاريخ،  ،  بناء عىل ما سبق

التدقيق يف املصادر والتحقيق فيها وحتليلها ونقدها وتستعمل معها مناهج البحث التارخيي من  

 خارجيا وداخليا. 

ذلك أن مثل هذا البحث قد جيعل من ابن العلقمي شخصية عادية ال يمكن استثامرها  

لتلك  وسيلة  والتزوير  الكذب  من  جيعل  والذي  األخالق،  مع  يتناىف  الذي  اهلدف  ذلك  يف 

 ، والتحريش بني أبنائها. الغايات التي ال هتدف إال لتمزيق صف األمة

فلذلك تم استبعاد كل املصادر التارخيية، والتي كتبها مؤرخون أكفاء، ويف كتبهم التي  

أرخوا فيها لألحداث وفق ما وصلتهم بعيدا عن األهواء، وتم بدهلا اعتامد كالم ابن تيمية أو  

د كل البشارات املرتبطة  تلميذه النجيب ابن كثري، أما سائر املصادر؛ فقد كتمت مثلام كتم اليهو

 
الرياض،    -ة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة، عبد العزيز بن فيصل الراجحي، مطابع احلمييض  (  قمع الدجاجل1) 

 ( 91هـ، )ص:  1424الطبعة: األوىل، 
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 ألهنا مل تكن ختدمهم.  برسول اهلل 

وهلذا سنحاول يف هذا املبحث أن نذكر بعض املصادر املغيبة، لنرى من خالهلا حقيقة  

 دور ابن العلقمي، وهل كان السبب يف سقوط بغداد، ويف تلك الدماء الكثرية التي سالت. 

هـ(، وهو    748  -  673)  (1)بام ذكره الذهبيوحتى ال نتهم بتهمة انتقاء املصادر، فسنبدأ  

من املؤرخني املعتربين لدى الطائفيني، بل كان له عالقة كبرية بابن تيمية، ولذلك كان شديدا 

عىل من خيالف املدرسة السلفية، بل شديدا عىل ابن العلقمي نفسه، لكنا مع ذلك عندما ندرس  

 قة عىل لسان أعدائها، كام يقال. ما ذكره بعيدا عن أحكامه اخلاصة، فسنكتشف احلقي 

الكبري،   الوزير  الذهبي يف ترمجته له: )حممد بن حممد  بن عيل بن أيب طالب،  قال  فقد 

الرافيض، وزير اخلليفة   البغدادي، الشيعي،  العلقمي،  ابن  الدين  املبري، مؤيد  املدبر،  اخلنزير، 

ظهر الرفض قليال، ذكره هباء الدين اإلمام املستعصم باهلل، ويل وزارة العراق أربعة عرش سنة، فأ

ابن الفخر عيسى املوقع يوما فقال: كان وزيرا كافيا، قادرا عىل النظم، خبريا بتدبري امللك، ومل  

يزل ناصحا ملخدومه حتى وقع بينه وبني حاشية اخلليفة وخواصه منازعة فيام يتعلق باألموال  

الدويدار الكبري، وضعف جانبه حتى قال    واالستبداد باألمر دونه، وقويت املنافسة بينه وبني 

 عن نفسه: 

 وزير ريض من بأسه وانتقامه.. بطي رقاع حشوها النظم والنثر

 كام تسجع الورقاء وهي مجاعة.. وليس هلا هني يطاع وال أمر 

  (2) فلام فعل ما فعل كان كثريا ما يقول: وجرى القضاء بضد ما أملته(

 
 (1( الذهبي  قايامز  بن  عثامن  بن  أمحد  بن  حممد  أهل    748  -  673(   من  األصل،  تركاميّن  حمقق.  عالمة  مؤرخ،  هـ(، حافظ، 

النبالء؛ طبقات احلفاظ؛ ميافارقني، مولده   التارخيية منها تاريخ اإلسالم؛ سري أعالم  الكثري من املؤلفات  ووفاته يف دمشق، كتب 

طبقات القراء؛ خمترص هتذيب الكامل؛ الكاشف؛ التجريد يف أسامء الصحابة؛ وامليزان يف الضعفاء؛ املغني يف الضعفاء؛ وغريها، انظر: 

 . 34وذيل تذكرة احلفاظ  241 ونكت اهلمدان 183: 2فوات الوفيات 

 (290/ 48(  تاريخ اإلسالم )2) 
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األحكام تلك  استبعدنا  إن  النص  باملصدر    فهذا  واكتفينا  البذيئة،  واأللفاظ  القاسية، 

خربة   صاحب  كان  نفسه  الذهبي  بنص  الوزير  ذلك  أن  لوجدنا  ووافقه،  إليه،  استند  الذي 

 ودراية، ولكنه منع من أداء وظيفته، فلذلك راح ينشد تلك األبيات. 

كان  وهذا يدل عىل عكس ما يصوره الطائفيون من أن األمر كله كان له، وأنه هو الذي 

العباسيون   هم  ذلك  يفعل  كان  الذي  أن  أخرب  نفسه  الذهبي  أن  مع  ويراسلهم،  الترت  يصانع 

املستعصم: والد  عن  متحدثا  قال  فقد  قد   أنفسهم،  املستعصم(  )والد  باهلل  املستنرص  )وكان 

بلغنا  فيام  ألف  مائة  عساكره  عدد  بلغ  حتى  اجلند  من  التتار ،  استكثر  يصانع  ذلك  مع  وكان 

 (1)رضيهم(وهيادهيم وي 

بل إن الذهبي نفسه يشري إىل مدى صوابية رأي ابن العلقمي يف التعامل مع هوالكو،  

ولكن اخلليفة مل يسمع لرأيه، وهذا يدل عىل أن األمر مل يكن له، كام رأينا ذلك يف النص السابق،  

قال  مخس) :  فقد  بغداد655)ويف سنة  قاصدًا  مهدان  من  هوالكو  ابن  ،  (سار  العلقمي  فأشار 

:  فثناه عن ذلك الدويدار وغريه وقالوا ، الوزير عىل اخلليفة ببذل األموال والتحف النفيسة إليه 

غرض الوزير إصالح حاله مع هوالكو فأصغى إليهم وبعث هدية قليلة مع عبد اهلل بن اجلوزي 

املُُغل  وأقبلت  ،  وبعث يطلب الدويدار وابن الدويدار وسليامن شاه فام راحوا ،  فتنمر هوالكو

ونظم  ،  وكان اخلليفة قد أمهد حال اجلند وتعثروا وافتقروا وقطعت أخبازهم.  كالليل املظلم

 ( 2)فال قوة إال باهلل(! الشعر يف ذلك

فهذا النص يظهر أن ابن العلقمي مل يكن سوى مستشار ال قيمة له، وأنه مل يكن بتلك  

الطائفيون، بل هو يش  التي يصوره هبا  السطوة  أو  ري إىل حسن تدبريه، وأن اخلليفة مل  السلطة 

 يسمع له. 

 
 . 48/34(  تارخيه:1) 

 . 48/32(  تاريخ اإلسالم:2) 
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ويشري فوق ذلك إىل كون امللتفني باخلليفة مل يكونوا من الشيعة، وإنام كانوا من نفس  

مدرسة اخلليفة، بدليل أنه أرسل ابن اجلوزي، الفقيه واملحدث املعروف، وال نجدهم يتحدثون  

أنه   مع  عميال،  بكونه  اجلوزي  ابن  يتهمون  أو  هذا،  اخلليفة  عن  بني  السفارة  توىل  الذي  هو 

وهوالكو.. ولو أنه كان شيعيا، لوضعوه مع ابن العلقمي يف حمل واحد، وجعلوه من املتآمرين  

 عىل اخلالفة السنية. 

قتل مع اخلليفة واقف   ابن كثري ذلك يف ترمجته البن اجلوزي، فقال: )وممن  وقد ذكر 

الدين   حميي  اخلالفة  دار  أستاذ  بدمشق  بن اجلوزية  الفرج  أيب  الدين  مجال  الشيخ  بن  يوسف 

الدنيا، فويل حسبة بغداد مع   اجلوزي، املعروف بابن اجلوزي.. ثم مل يزل متقدما يف مناصب 

وثالثني   اثنتني  سنة  باملستنرصية  احلنابلة  تدريس  ويل  ثم  احلسنة،  واألشعار  الفائق  الوعظ 

وكان رسوال للملوك من بني أيوب    وستامئة، وكانت له تداريس أخر، ويل أستاذ دار اخلالفة،

  (1) وغريهم من جهة اخللفاء(

)وقد أرسله املستعصم إىل خراسان إىل هوالكو ثم رجع  :  وذكره الذهبي أيضا، فقال

وملا خرج املستعصم  !  فلم يستعدوا للقائه ،  وأخرب بصحة عزمه عىل قصد العراق يف جيش عظيم 

فنفذ رشف الدين هذا بخاتم اخلليفة فتوجه  ،  ا إليه طلب منه أن ينفذ إىل خورستان من يسلمه

 (2)مع مجاعة من املغول وعرفهم حقيقة احلال(

وهذا يدل عىل أن امللتفني باخلليفة، والذي كان هلم الرأي واملشورة كثريون، ومل يكن  

ابن العلقمي إال واحدا منهم، بدليل املناصب الرفيعة التي كانت البن اجلوزي، والذي كان 

بلة، وكان له موقف شديد من الشيعة، ومع ذلك كان ييل أهم وظائف الدولة، هو  من احلنا 

للحسبة   الرمحن مكانه  عبد  ابنه  )وانتصب  كثري:  ابن  قال  كام  احلسبة،  وأوالده، وهي وظيفة 

 
 (. 244/ 13(  البداية والنهاية  )1) 

 . 23/374(  سري أعالم النبالء:2) 



285 

 

  (1)والوعظ، ثم كانت احلسبة تتنقل يف بنيه الثالثة عبد الرمحن، وعبد اهلل، وعبد الكريم(

العلقمي مل يكن  وهكذا   ابن  أن  للواقعة  الذهبي  تأريخ  نستنبط من خالل  أن  نستطيع 

 بتلك الصورة التي صوره هبا ابن تيمية أو غريه من الطائفيني. 

هـ(، وحاولنا أن نقرأ احلادثة بعيدا عن    774 - 701)  (2)وهكذا إن ذهبنا إىل ابن كثري

تي تدلنا عىل حقيقة ما حصل، فقد ذكر أنه يف  حتليالته وآرائه، فسنجد أيضا الكثري من املعاين ال

ـ كام يصور الطائفيون ـ حييي سنة قيام   الوقت الذي دخل فيه هوالكو بغداد، مل يكن اخلليفة 

الليل، أو جيلس يف جمالس الوعظ، أو يبكي كام تعود اخللفاء أن يبكوا.. وإنام كان مستغرقًا يف  

 رشب اخلمر، وبني يديه اجلواري والراقصات. 

هـ هذا احلدث الذي لو حلله العاقلون لوضعوا جريمة    656فقد ذكر يف أحداث سنة  

سقوط بغداد يف عنق اخلليفة املستهرت، ال وزيره املسكني، الذي مل يكن يملك من األمر شيئا،  

 وإنام كان جمرد شامعة لتغطية استهتارهم وفشلهم. 

سنة س  دخلت  )ثم  املشؤومة:  السنة  تلك  تاريخ  يف  قال  فيها  لقد  ت ومخسني وستامئة 

أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى اخلليفة، وانقضت دولة بني العباس منها، واستهلت  

هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة األمريين اللذين عىل مقدمة عساكر سلطان 

غاددة ومريته  التتار، هوالكو خان، وجاءت إليهم أمداد صاحب املوصل يساعدوهنم عىل الب

وقد   تعاىل،  اهلل  قبحهم  هلم  ومصانعة  التتار،  من  نفسه  عىل  خوفا  ذلك  وكل  وحتفه،  وهداياه 

سرتت بغداد ونصبت فيها املجانيق والعرادات وغريها من آالت املامنعة التي ال ترد من قدر 

  (3)اهلل سبحانه وتعاىل شيئا، كام ورد يف األثر: )لن يغني حذر عن قدر(

 
 (. 244/ 13(  البداية والنهاية  )1) 

لفداء، عامد الدين: حافظ مؤرخ فقيه. من كتبه )البداية والنهاية(  (  هو إسامعيل بن عمر القريش البرصوي ثم الدمشقّي، أبو ا2) 

 . 153: 1والبدر الطالع  373: 1، انظر: الدرر الكامنة  767يف التاريخ عىل نسق الكامل البن األثري انتهى فيه إىل حوداث سنة 

 ( 233/ 13(  البداية والنهاية  )3) 
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األحداث مل يكن البن العلقمي فيها أي دور، فلم يكن هو صاحب املوصل،  وكل هذه  

وال الذي أرسل اهلدايا.. أما اخلليفة فقد كان يف ذلك احلني مشغوال من مفرق رأسه إىل أمخص  

قدميه، ال بإعداد العدة للمواجهة، وال بالتواجد مع اجليش، وإنام بام عرب عنه ابن كثري بقوله:  

بدار اخلالفة يرشقوهنا بالنبال من كل جانب حتى أصيبت جارية كانت تلعب  )وأحاطت التتار  

َدًة تسمى َعَرفة،  بني يدي اخلليفة وتضحكه جاءها سهم  ،  وكانت من مجلة حظاياه وكانت مولر

فانزعج اخلليفة من ذلك وفزع فزعًا ، من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بني يدي اخلليفة 

إذا أراد اهلل إنفاذ قضائه وقدره :  ي أصاهبا بني يديه فإذا عليه مكتوبوأحرض السهم الذ!  شديداً 

فأمر اخلليفة عند ذلك بزيادة اإلحرتاز وكثرة الستائر)اجلُُدر(  ، أذهب من ذوي العقول عقوهلم

  (1) عىل دار اخلالفة( 

هذا هو اخلليفة السني الذي يتباكى عليه الطائفيون، والذي استشهد وهو منشغل بكل  

 نه براقصته التي ملكت عليه عقله وقلبه وكل كيانه.. ويف تلك األيام الشديدة. كيا 

وهذا هو اخلليفة الذي أقام الطائفيون من أجله الدنيا، وراحوا يطالبون بثأره، واعتربوا  

كل الشيعة خونة بسبب ذلك الوزير املسكني الذي ابتيل بالوزارة يف دولة العابثني والراقصني  

أو صريورة قادة اجلند ،  نه هو الذي حال بني اخلليفة وبني صريورته زعيام حقيقيا وكأ،  واملاجنني

 .  ويكذب عىل كل يشء، لكن العقل الطائفي يقبل كل يشء.. أبطاال شجعانا 

ولكنا نتعجب من تلك العقول  ..  وال عن غريه،  ونحن ال ندافع هنا عن ابن العلقمي

ثم ال تكتفي  ،  يردها من دون حتليل وال حتقيق وال ورع فلذلك تصدق كل ما  ،  املمتلئة باألحقاد

احلادثة مع  فردية،  بالتعامل  حادثة  حمرتمة ،  وكأهنا  كبرية  طائفة  عىل  تعممها  ذكر  ،  بل  ما  فإذا 

املخالف هلم قائدا أو حاكام أو وزيرا سنيا قام بخيانة يف وقت من األوقات ذكروا له أن ذلك 

بينام يمثل الوزير  ،  تقيم أن يمثل الوزير السني نفسه فقطفكيف يس ..  الوزير ال يمثل إال نفسه

 
 ( 233/ 13(  املرجع السابق، )1) 
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 ؟الشيعي مجيع الشيعة يف كل زمان ومكان

فإذا تركنا تالميذ ابن تيمية وذهبنا إىل غريهم من املؤرخني، فسنجد حقائق أكثر دقة،  

وخاصة من مؤرخني أقرب زمنا إىل احلادثة من تالميذ ابن تيمية، ومن أمثلتهم املؤرخ الكبري  

هـ(، والذي أشار يف تأرخيه إىل ابن العلقمي مل يكن له ذلك الدور    732  -  672)  (1)أبو الفداء  

مثل   الدولة  أرباب  آراء  اتفقت  املستنرص  مات  )وملا  قال:  فقد  الطائفيون،  به  يصوره  الذي 

ينهم  وهو سابع ثالث ،  الدوادار والرشايب عىل تقليد اخلالفة ولده عبد اهلل ولقبوه املستعصم باهلل

وكان عبد اهلل املستعصم ضعيف الرأي ،  وكنيته أبو أمحد بن املستنرص باهلل منصور،  وآخرهم

باألمر دولته  األجناد،  فاستبد كرباء  قطع  له  الترت،  وحسنوا  ومداراة  املال  ذلك ،  ومجع  ففعل 

 (2)وقطع أكثر العساكر(

ب اجلند بسب كثرهتم،  فهذا النص يبني أن كبار الدولة هم الذين اقرتحوا عليه قطع روات

سابقا   ذكرنا  وقد  العلقمي،  ابن  يذكر  عدم  ومل  من  العلقمي  ابن  شكى  من  الذهبي  ذكره  ما 

 االهتامم برأيه. 

،  )وأبطل أكثر العساكر:  هـ( مؤيدا له، فقد قال  821  -  756)   وهذا ما ذكره القلقشندي 

وملكوا أكثر بالد  ،  تقدموكان الترت من أوالد جنكزخان قد خرجوا عىل بالد اإلسالم عىل ما  

والشامل  فارس..  الرشق  ألف  مائة  املستعصم  والية  قبل  بغداد  عسكر  فقطعهم  ،  وكان 

 
املؤيد، صاحب محاة. مؤرخ  (  هو  1)  ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب: امللك  الِفَداء إسامعيل بن عيل بن حممود بن حممد  َأُبو 

جغرايف، قرأ التاريخ واألدب وأصول الدين، واطلع عىل كتب كثرية يف الفلسفة والطب، وعلم اهليأة، له )املخترص يف أخبار البرش(  

أشهر كتب التاريخ، وقد ترجم إىل الفرنسية والالتينية وقسم منه إىل اإلنكليزية، وقد كانت له ويعرف بتاريخ أيب الفداء، وهو من  

عالقة جيدة باملامليك، حيث اتصل بامللك النارص )من دولة املامليك( فأحبه النارص وأقامه سلطانا مستقال يف )محاة( ليس ألحد أن 

اة، فقّرب العلامء ورتب لبعضهم املرتبات، وحسنت سريته، واستمر إىل أن ينازعه السلطة، وأركبه بشعار امللك، فانرصف إىل مح 

 . 16:  1وفوات الوفيات  158: 4والبداية والنهاية  371: 1تويف هبا، انظر: الدرر الكامنة 

 .804(  تاريخ أبو الفداء/2) 
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 ( 1) فصار عسكرها دون عرشين ألف فارس(! املستعصم ليحمل اىل الترت متحصل إقطاعاهتم

(، والذي كان مؤرخا معارصا البن  ه   709  -  660)  ( 2) وهذا ما ذكره ابن الطقطقي  

كان األصل أن ُيعتمد قوله، لكن مرض الطائفية منع من ذلك، فقد قال واصفا ابن تيمية، و

.  متنزهًا مرتفعاً   العلقمي: )وكان مؤيد الدين الوزير عفيفًا عن أموال الديوان وأموال الرعية

قيل إن بدر الدين صاحب املوصل أهدى إليه هدية تشتمل عىل كتب وثياب ولطائف قيمتها 

إن صاحب املوصل  :  وقال،  فلام وصلت إىل الوزير محلها إىل خدمة اخلليفة،  عرشة آالف دينار

ثم إنه أهدى .  وقد محلته وأنا أسأل قبوله َفَقبل ،  قد أهدى يل هذا واستحييت منه أن أرده إليه

والتمس منه أال  ،  إىل بدر الدين عوض هديته شيئًا من لطائف بغداد قيمته اثنا عرش ألف دينار

إليه شيئًا   وكان اخلليفة  !  وكان خواص اخلليفة مجيعهم يكرهونه وحيسدونه !  بعد ذلكهيدي 

يعتقد فيه وحيبه وكثروا عليه عنده فكفر يده عن أكثر األمور ونسبه الناس إىل أنه خامر)تآمر  

 ( 3)مع هوالكو( وليس ذلك بصحيح(

ن  فهذا نص رصيح من مؤرخ معارص البن تيمية، وكان يمكن اعتامد قوله، أو كان يمك

أو كان يمكن أن   ما يشاء،  للقارئ يف اختيار  ليرتك اخليار  تيمية  ابن  أن يوضع قوله مع قول 

 يتوقفوا يف املسألة باعتبار أن هناك اختالفا فيها.. لكن الطائفية متنع من كل ذلك. 

)املتوىف:   العربي  ابن  وهو  للحادثة،  معارصا  كان  آخر  مؤرخ  إىل  عدنا  إن  وهكذا 

 .  تارخيه أن ابن العلقمي حاول إنقاذ اخلالفة فمنعوههـ(، والذي ذكر يف 685

عندما اقرتبت محلة املغول استشار اخلليفة وزيره ابن العلقمي فأشار عليه    فقد ذكر أنه 

ويطمئنه بأنه يعرتف به سلطانًا كالسلطان البوهيي  ، أن يرسل اىل طاغيتهم هوالكو هدايا وفرية

 
 .2/89(  مآثر اإلنافة:1) 

ر، املعروف بابن الطقطقي: مؤرخ بحاث ناقد. من أهل املوصل،  (  هو حممد بن عيل بن حممد ابن طباطبا العلوّي، أبو جعف2) 

 (283/ 6هو صاحب كتاب )الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية(، انظر: األعالم للزركيل )

 . 233(  اآلداب السلطانية/3) 
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وقد اقتنع اخلليفة هبذا الرأي وأمرهم  !  ليعرتف هوالكو باخلليفة وال هياجم بغداد،  والسلجوقي

بتهي والرسل فبارشوا  اهلدايا  اهلدية  ،  ئة  استكثروا  البطانة  وبقية  الدويدار  السني  القائد  لكن 

 . وأحبطوا بذلك حماولة إنقاذ اخلالفة، ومنعوا اخلليفة من إرساهلا فأطاعهم

)وفيها يف شهر شوال رحل هوالكو عن حدود  بقوله:    ابن العربي عن ذلك وقد عرب  

بغداد مدينة  نحو  حمارص ،  مهذان  أيام  يف  اخلليفة  وكان  إىل  رسوالً  سرير  قد  املالحدة  قالع  ته 

نجدة منه  يطلب  يقدر،  املستعصم  ومل  يسريِّ  أن  وقالوا،  فأراد  واألمراء  الوزراء  يمكنه  إن :  مل 

وإنام غرضه إخالء بغداد عن ،  هوالكو رجل صاحب احتيال وخديعة وليس حمتاجًا إىل نجدتنا 

ا .  الرجال فيملكها بسهولة  وملا فتح هوالكو  !  خليال عن إرسال الرجالفتقاعدوا بسبب هذا 

فشاوروا الوزير فيام ،  تلك القالع أرسل رسوالً آخر إىل اخلليفة وعاتبه عىل إمهاله تسيري النجدة

ال وجه غري إرضاء هذا امللك اجلبار ببذل األموال واهلدايا والتحف له  :  جيب أن يفعلوه فقال

ماُيَسريِّ .  وخلواصه جتهيز  يف  أخذوا  والذهب  وعندما  والثياب  واملرصعات  اجلواهر  من  ونه 

واجلامل  والبغال  واخليل  واجلواري  واملامليك  وأصحابه،  والفضة  الصغري  الدويدار  إن :  قال 

ذلك من  نمكنه  فال  إليهم  تسليمنا  يروم  وهو  التاتار  مع  نفسه  شأن  يدبر  إنام  فأبطل  !  الوزير 

الكثرية اهلدايا  تنفيذ  السبب  لهواقترص  ،  اخلليفة هبذا  قدر  ال  نزر  هوالكو  ،  عىل شئ  فغضب 

إما الوزير وإما الدويدار وإما سليامن :  ال بد من جميئه هو بنفسه أو يسريِّ أحد ثالثة نفر:  وقال

فسرير غريهم مثل ابن اجلوزي وابن حميي  ، فتقدم اخلليفة إليهم بامليض فلم يركنوا إىل قوله. شاه

  (1)فلم جُيديا عنه(، الدين

ومنهم  وهكذا   بسهولة،  النتائج  هذه  يكتشفون  املعارصين  املتحررين  من  الكثري  نجد 

[ عنوان  حتت  مقاال  كتب  حمرتم  العاقل  باحث  خلدون  وابن  الغدار  اخلائن  العلقمي  ابن 

 [ احلصيف.. وحدة الفعل واختالف اهلوى

 
 . 240(  تاريخ خمترص الدول/1) 
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ة يف  وقد أشار فيه إىل ازدواجية التعامل بني ابن العلقمي الذي اهتم بتلك التهم اخلطري

كان مؤيد الدين حممد بن نفس الوقت الذي سكت فيه عن غريه، وقد قال يف بداية مقاله: )

العلقمي وزيرا للخليفة العبايس املستعصم باهلل كام كان وزيرا للخليفة الذي سبق املستعصم،  

عاما   ثالثني  من  الكثر  دامت وزارته  يومذاك [هجرية 642  -626] وقد  الوزارة،  تكن  ومل   ،

التاريخ ولقرون   قبلها ولقرون بعدها كذلك، تعني ماتعنيه اليوم، فقد كان الوزير، كام عرفه 

نس برايه ويستفيد من خربته وكان الوزراء،  أالعريب االسالمي ليس سوى مستشار للخليفة يست

األ األيف  الوزير  غلب  قوة  تكن  ومل  والكياسة،  والعلم  واملعرفة  اخلربة  ذوي  من  ينتقون  عم 

ير، تستند إىل قاعدة سوى رضا وموافقة واختيار اخلليفة نفسه، فهو مل يكن يومذاك، أي وز 

اجلند  أو  يضاهي   قائد  الرشطة،  أو  يقرب من  غريهم ممن كانت قوهتم تستند إىل  أو  صاحب 

رادهتا عىل اخللفاء وخصوصا الضعفاء منهم، كام إقاعدة حقيقية مؤثرة قد تفرض نفسها ومتيل  

  (1) (عباس يف مرحلة شيخوختها كان حال خلفاء دولة بني ال

ن هوالكو  أواحلقيقة  ثم ذكر حقيقة ما وقع بعيدا عن تلك الكتابات الطائفية، فقال: )

بغداد، وكانت   املدن واملاملك رشق وشامل  العرشات من  بغداد  إىل  اجتاح يف طريقه  قد  كان 

خوه امللك مونكو خان، حفيد جنكيز خان وقد  أمرباطورية كلفه هبا  إمحلته جتري وفقا خلطة  

حماور   ثالثة  جنويب  أتضمنت  لورستان  مملكة  عىل  القضاء  هي  قلعة  إ ساسية  وتدمري  يران، 

التوجه إىل  أعيلية يف آاملوت، وتدمري مركز اخلالفة العباسية يف بغداد، كمرحلة  االسام وىل ثم 

يكن  ومل  ثانية  كمرحلة  املتوسط  االبيض  البحر  وحتى  الروم  السالجقة  وبالد  ومرص  الشام 

 ( بحاجة ملراسالت أو حتريضات من ابن العلقمي أو غريه 

وقد اجتاح هوالكو بالفعل بالد  )ثم ذكر كيف تنقل هوالكو وفق لتلك اخلطة، فقال:  

 
احلصيف .. وحدة الفعل واختالف اهلوى، دراسات وابحاث يف  (  ابن العلقمي اخلائن الغدار وابن خلدون العاقل  1) 

 .  11/3/2007التاريخ والرتاث واللغات، رشيد عبد النور، احلوار املتمدن، 
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خراسان واذربيجان ولورستان والعراق واملوصل واجلزيرة وديار بكر والشام وبالد السالجقة  

الروم ومل يوقفه اال املرصيني يف عني جالوت. وقد حارص هوالكو، قبل بغداد، قلعة االسامعيلية  

هله ورجاله  ألدين خورشاه مع  سامعيلية ركن ارسل زعيم اإلأيف آملوت، وعندما استسلمت له  

الذي  أإىل   املغولية  الدولة  املوت  أ خيه يف عاصمة  استباح هوالكو قلعة  بقتلهم مجيعا وقد  مر 

واألأو النساء  حتى شمل  الذريع  القتل  فيها  إىل  ،  طفالعمل  وجه  التي  بغداد  نحو  توجه  ثم 

ينذره فيها بالدخول  ثارة الرعب لدى خصمه،رسالة شديدة اللهجة  إ اخلليفة فيها، كعادته يف  

الوبيلة، ثم اقتحمها ومل يستطع اخلليفة أو جيشه الضعيف له   يف طاعته أو مواجهة العواقب 

حرق، اضافة إىل جامع اخلليفة، مرقد  أدفعا واعمل يف بغداد حرقا وهنبا وقتال واحرق، فيام  

اهلها القتل  عمل يف  أهلها من السنة، وأاالمام موسى الكاظم، واستباح الرصافة، وكان جل  

 ( عمل فيهم القتل الذريعأمثلام استباح الكرخ، التي كان جل سكاهنا من الشيعة، و

ي  أوقد كان من رثم ذكر الرأي الذي طرحه ابن العلقمي، والذي أيسء فهمه، فقال: )

وأالعلقمي   سيجنبها  مما  قرسا  ال  طوعا  ملكه  يف  بغداد  تدخل  والدمار،  أن  االستباحة  هليها 

ليها املاملك إس هلا أو جليشها قبل هبذا الفاتح الذي اجتاح قبلها ويف طريقه  ن ليأخصوصا و 

و اآلأواملدن  بثالثة جيوش  نه حيارصها  ثالثة جهات  املوصلإ ن من    ، حدها جاءها من جهة 

خر من جهة مهذان وكان بقيادة هوالكو نفسه، وتقدر بعض  واآل  ،خر من جهة خوزستانآو

ن قائد جندها الرشكيس الدوا دار  ألف مقاتل غري  أ املصادر التارخيية عديد جيشه ذاك بمئتي  

واجتياحها   سقوطها  وعند  الرأي،  هذا  غري  رأوا  اخلليفة  بتلك أوابن  وانصارهم  هم  رجفوا 

ا هزيمتهم وعجزهم، وكان من عوائد ذلك االشاعة ليجدوا كبش فداء وشامعة يعلقون عليه

عياهنا وذوي أقبل هلا به وفدا من وجهائها و  ن ختتار املدن املحارصة من قبل غاز ال أالزمان  

سوار املدينه ويسلمهم مفتاحا رمزيا يرمز إىل ان تلك املدينه  أالرأي فيها ليلتقي بالفاحتني عند  

طوعا  ملكهم  يف  والدخول  املواجهة  جتنب  يف  اليه  ترغب  بادرت  الذي  االمر  وهو  تابكية  أ. 
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و وطرابلس  وانطاكية  االرمن  ومملكة  اهلدايا أاملوصل  بارسال  االيويب  محص  صاحب  رسع 

هوالكو وكذلك امللك املنصور صاحب محاه، وخرج من   ةوطلب االمان والدخول يف طاع

ع هوالكو عىل دمشق وفد برئاسة قاضيها حمي الدين الزكي وسلمه مفاتيحها طلبا لالمان، فخل

هوالكو   فحارصها  تستسلم  ومل  حلب  مانعت  حني  يف  دمشق  عىل  له  وكيال  وعينه  القايض 

 (1) (ودخلها بعد سبعة ايام فاعمل فيها قتال وهنبا وسبيا 

ذا كانت خيانة ابن  إفوبعد أن ذكر كل هذه األحداث التارخيية املوثقة، راح يتساءل: )

هو شان دمشق ؟ وهل كان العلقمي وراء اجتياح العلقمي هي السبب يف سقوط بغداد فام  

رسال امللك االيويب االرشف صاحب محص وحفيد إن  أواستباحة حلب ؟ وماهو القول بش

الدخول يف طاعتهأ اهلدايا واملعونات هلوالكو وقبوله  تابك املوصل  أن  إبل    ، سد اهلل شريكوه 

وثمة واقعة شبيهة  ،  ويستبيح حلبليه هو وجيشه ليحارص معه  انضم إركن الدين اسامعيل  

التاريخ أ خرى، ذات داللة ساطعة، عىل املعنى والغرض، فبعد مخسة وثالثني سنة من ذلك 

سوار دمشق تدىل له  أاجتاح تيمور لنك، حفيد هوالكو املدن واملاملك واقتحم بغداد، وعند  

بن مفلح احلنبيل،  وفد من وجهاء دمشق كان عىل راسهم قايض القضاة تقي الدين بن ابراهيم  

بعض  أبعد   رفض  ابن أن  بمعية  وفاوض،  لنك،  لتيمور  االبواب  فتح  وقادهتا  دمشق  هل 

موال  ن جتمع له األ أخري  ن تدخل دمشق يف طاعته، فطلب األأخلدون، تيمورلنك عىل الصلح و

يسلم  أو االبواب وإن  السالح وتفتح جلنده  املقاتلة والعساكر املرصيني  أليه  اليه كل  ن يدفع 

لوف الدنانري، ودفع ألوف  أالذين جاءوا دمشق لنجدهتا منه، فاجيب إىل ذلك ومجع له من املال  

هايل دمشق يراسه احلنبيل وابن خلدون أله املقاتلة املرصيني غدرا ليذبحهم، وخرج له وفد من  

ومعهم مالذ وطاب من املاكل واملرشب والفراش والدواب والتحف وصار ابن مفلح احلنبيل 

هل دمشق عن قتاله  أالناس ويثني عىل تيمور ودينه وحسن اعتقاده ثناءا عظيام.. ويكف خيذل 
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ورغم ذلك فقد اجتاح تيمورلنك دمشق بذريعة  .. ن من خالف ذلك قتل وهدر دمه أوينادي 

ن كتب التاريخ لرتوي أحتى    ،هلها قتال وذبحا ومتثيال واستحيا نساءها أأو اخرى واعمل يف  

دان وتشمئز منه النفوس فعال، ولكن بعد ان اعطى لقايض القضاة احلنبيل ما تقشعر منه االب

امرا باقراره يف منصبه وكذلك لصاحب اجلند وكرم ابن خلدون عىل بالغته وحذقه وحسن 

 (1) (تدبريه

مرض   بسبب  لألسف  واملغيبة  الكاتب،  إليها  أشار  التي  التارخيية  احلقائق  بعض  هذه 

 شهادة الزور، وكل اجلرائم. الطائفية الذي حُيل الكذب و

.  د.  أنحب أن نختم هذه املصادر باإلشادة بباحث سعودي متحرر هو  بعد كل هذا،   

الرشقية  ودراساته  اإلسالمي  التاريخ  أستاذ  الغامدي  حذيفة  بن  قسم    سعد  اآلداب  كلية  يف 

الطائفيون يف هذا التاريخ جامعة امللك سعود والذي رد عىل الكثري من األوهام التي يتعلق هبا 

والذي ،  وذلك يف كتابه )سقوط الدولة العباسية ودور الشيعة بني احلقيقة واإلهتام( ،  اجلانب

نال بسببه حظه من النقد والطرد واحلرمان السلفي الذي ال يفرق يف الطرد بني املسائل العقدية  

لوجود لوضعوا قصة ابن ولو أن الذي صنفوا الكتب األوىل يف العقائد عادوا إىل ا.. والتارخيية

ولو عاش علامء اجلرح والتعديل  ..  العلقمي والطويس من ضمن العقائد التي يكفر جاحدها 

ورأوا أمهية سيف بن عمر وغريه من الكتبة الكذبة حلولوه ثقة عدال ضابطا ال يتكلم فيه إال  

 .  مبتدع

ائد وردا عىل  سليامن بن صالح اخلرايش يف منتدى صيد الفو  ومن أمثلة ذلك ما كبته 

)دكتور يف جامعة امللك سعود يردد أكذوبة :  كتاب الدكتور الغامدي فقد كتب مقاال بعنوان

فيه ،  شيعية( جاء  كتاٌب  :  ومما  واإلهتام(  احلقيقة  بني  الشيعة  ودور  العباسية  الدولة  )سقوط 

صدر    ،لألستاذ الدكتور سعد بن حذيفة الغامدي أحد منسويب جامعة امللك سعود قسم التاريخ 
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قريًبا وكتب عىل طرته )دراسة جديدة لفرتة حاسمة من تاريخ أمتنا(وهذا ما أغراين القتنائه  

إال أنني تفاجأت عندما رأيته يردد  ،  منتظًرا ماسيجود به قلم الدكتور من جديد يف هذه القضية

،  رخنيوهو ما تتابع عليه ثقات املؤ،  ما ردده الشيعة الرافضة من تكذيب ألي خيانة ألسالفهم

)ومع هذا فإن سؤاالً  :  يقول الدكتور حماوالً دفع هتمة اخليانة عن الرافضة،  فهذا اجلديد عنده

هل كان هوالكو حمتاجًا إىل مساعدة املسلمني الشيعة ضد :  يتبادر إىل الذهن وهذا السؤال هو

قيقة مل  يف احل؟  املسلمني السنة حتى نقبل أهنم كانوا أحد العوامل التي أدت إىل سقوط بغداد

لذلك فإننا نجد كام يظهر لنا ،  يكن هوالكو حمتاجًا إىل مساعدة من أي فرد شيعيًا كان أم سنياً 

،  أنه من غري املحتمل إن مل يكن من املستحيل أن يكون هلذه الطائفة من املسلمني أي دور فعال 

وخالفتها سواء من داخل أو من خارج بغداد يف هجوم املغول ضد العاصمة العباسية بغداد  

 السنية( 

)إن للمرء أن يقول بأن هذه اإلهتامات الأساس  :  ومما ذكره هذا الباحث الفاضل املتحرر

؛  يقوم أساسًا عىل تقرير شاهد عيان معارص ،  إذ مل تدعم أو تثبت بأي دليل قاطع؛  هلا من الصحة

من بعد سقوط  كام أهنا مل تظهر هذه اإلهتامات أو الشائعات بمعنى أدق إال بعد سنوات طوال 

جاءت هذه اإلهتامات التي وجهت ضد  ،  وانقراض أرسهتا احلاكمة العباسية ،  العاصمة بغداد

خاصة العلقمي  ابن  املستعصم  اخلليفة  عامة ووزير  الشيعي  املذاهب  املراجع ،  أتباع  يف مجيع 

.  فيام بعدوالتي كتبها مؤرخونا أولئك الذين جاؤا  ،  السنية تقريبًا والتي تسنى لنا الرجوع إليها 

إذ نجد أن كل مؤرخ يأخذ عن املؤرخ الذي سبقه ثم يضيف كام سبقت اإلشارة إىل هذه احلقيقة  

ولكننا ،  ثم إضافة كالم من عنده هو إشاعات أكثر منه حقيقة تارخيية ثابتة،  إىل ما نقله من سلفه 

املكني بن العميد نجد أن هذه اإلهتامات تظهر أيضًا يف مؤلف ملؤرخ غري مسلم وهذا املؤرخ هو  

وقد أخذ  ،  حيث يقول بتآمر الوزير مع املغول ضد اخلالفة العباسية ،  جرجس املسيحي الديانة

،  بعض مؤرخينا احلديثني رواية ابن العميد تلك عىل أهنا دليل قاطع بال ريب أو شك عندهم 
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تارخيه  كان ابن العميد مؤرخًا مسيحيًا معارصًا عاش يف مرص وكتب  !  عىل أن الوزير مذنب

ولكننا عندما نرجع إىل حقيقة ما قاله ابن العميد يف هذا الشأن .  باللغة العربية عن بني أيوب 

فإن املرء سيجد أن هذا املؤرخ مل يكن عىل علم بام وقع فعاًل وأنه مل يكن يروي يف كتابته عن 

يف هذا اخلصوص  و،  هذه املسألة إال جمرد شائعات وأقاويل جارية مل يثبتها تقرير من شاهد عيان

ما ييل  العميد  ابن  بأن :  يقول  وقيل إن وزير بغداد كتب إىل هوالؤون)يعني بذلك هوالكو( 

  (1) يصل إىل بغداد ويأخذ البالد(

هذه نامذج مما ذكرته املصادر واملراجع التارخيية، ونحن ال نطالب الطائفيني باعتامدها، 

قائق، وأن ال يتجاوزوا ما أمرنا به من العدل،  ولكنا نطالبهم بأن يتقوا اهلل يف التعامل مع احل

 حتى مع األعداء، فكيف بإخواهنم املسلمني الذين مألوا القلوب حقدا عليهم. 

ويلحق هبذا أيضا تلك األراجيف التي كذبوا هبا عىل نصري الدين الطويس من غري حتقيق  

لشهادة التي يذكر فيها وال دراسة.. وإنام بمجرد اهلوى الذي يستخدم شهادات الزور، كهذه ا 

أّنه كان وزيرًا املالحدة   تيمية الطويس بقوله: )هذا الرجل قد اشتهر عند اخلاص والعام  ابن 

وجاؤوا إىل بغداد  ،  ثّم ملّا قدم الرتك املرشكون إىل بالد املسلمني ،  الباطنية االسامعيلّية يف االملوت 

أشار عليه بقتل اخلليفة وقتل  ، رشكني هوالكوكان هذا منّجاًم مشريًا مللك الرتك امل، دار اخلالفة

وأّنه استوىل  ،  واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذين ينفعونه يف الدنيا ،  أهل العلم والدين

للمسلمني  الذي  الوقف  من ،  عىل  وشيوخهم  املرشكني  لعلامء  اهلل  شاء  ما  منه  يعطي  وكان 

كان ، ذي بمراغة عىل طريقة الصابئة املرشكنيوأّنه ملّا بنى الرصد ال. البخشية السحرة وأمثاهلم

امللل أقرب الناس نصيبًا منه من كان إىل أهل  وأوفرهم نصيبًا من كان أبعدهم عن ،  أبخس 

   ( 2) مثل الصابئة املرشكني ومثل املعطلة وسائر املرشكني(،  امللل

 
 (  نقال عن: ]دكتور يف جامعة امللك سعود يردد أكذوبة شيعية !![ موقع صيد الفوائد.1) 

 ( 445/ 3السنة النبوية )(  منهاج 2) 
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عنه  تيمية  ابن  كالم  احلا ،  هذا  عايشوا  الذين  كل  ألن  نقله  أين  من  ندري  ،  دثةولسنا 

 .  وعارصوها مل يذكروها مع كوهنم من الثقاة لدى السلفية

)املتوىف   البغدادي  احلنبيل  الفوطي  ابن  الشيخ  احلادثة  والذي  ،  هـ(  723فممن عارص 

مفخر  ،  مؤرخ االفاق،  )ابن الفوطي العامل البارع املتفنّن املحّدث املفيد :  ترجم له الذهبي قائاًل 

أبوالفضائل عبدالرزاق بن أمحد بن حمّمد بن أيب املعايل الشيباين ابن كامل الدين  ،  أهل العراق

وقعة  :  وُأرس يف الوقعة وهو َحَدث ـ ُأرس يف الوقعة،  ببغداد  642مولده يف املحّرم سنة  ،  الفوطي

فأخذ منه علوم  ، 660بغداد ـ ثّم صار إىل ُأستاذه ومعّلمه خواجة نصري الدين الطويس يف سنة  

،  وله النظم والنثر ،  ومهر يف التاريخ والشعر وأيام الناس،  عىل غريه يف األدبومهر  ،  األوائل

الناس تراجم  ترصيع  يف  األطول  مفرط،  والباع  ذكاء  رشيق،  وله  منسوب  وفضائل  ،  وخط 

  (1) وعني هبذا الشأن(، سمع الكثري، كثرية

الكتبي  شاكر  ابن  الوفيات  فوات  صاحب  املؤرّ :  وقال  املحّدث  االمام  خ  )الشيخ 

  (2)االخباري الفيلسوف(

كثري ابن  عنه ،  أّما  قال  أبوالفضل  :  فقد  الفوطي  ابن  الدين  كامل  املؤّرخ  )االمام 

فكان مرشفًا ،  ثّم ختّلص من األرس،  وُأرس يف واقعة التتار،  ببغداد  642ولد سنة  ،  عبدالرزاق

وآخر ـ أي كتابًا آخر ـ يف  ،  وقد صنّف تأرخيًا يف مخس ومخسني جمّلداً ،  عىل الكتب باملستنرصّية

عرشين كثرية،  نحو  مصنّفات  حسن،  وله  ابن ،  وشعر  الدين  حمي  من  احلديث  سمع  وقد 

  (3)وتويف يف ثالث املحّرم يف السنة التي ذكرناها(، اجلوزي

،  وهو إمام مؤّرخ معتمد،  بشهادة أعالم السلفية ومؤرخيهم شاهد احلادثة،  فهذا املؤّرخ

 
 . 4/1493(  تذكرة احلفاظ 1) 

 . 2/319(  فوات الوفيات 2) 

 . 106/  14(  البداية والنهاية 3) 
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ومع ذلك مل يذكر  ،  امعة الذي تعّرض فيه لسقوط بغداد عىل يد هوالكو وله كتاب احلوادث اجل

أنه أّلف كتابه هذا بعد احلادثة بسنة واحدة   657أي سنة  ،  أي عالقة لنصريالدين بذلك مع 

 .  تاريخ تأليف كتاب احلوادث اجلامعة

العلمية الكثرية  ولعل من أسباب حنق ابن تيمية عليه باإلضافة إىل تشيعه هو اهتامماته  

 . والتي كان السلفية وال زالوا يقفون منها موقفا متشددا،  بالرياضيات والفلك وغريها 
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 امللك العضوض.. والصياغة البرشية للدين 

يف البدء.. كانت كل األديان إهلية، ومملوءة بالقيم النبيلة.. ومل يكن يف مصادرها املقدسة  

التناسق اجلميل مع حقائق أي مس بكرامة اإلنسان أو حريته أو   حقوقه.. ومل يكن فيها إال  

احلياة والكون؛ فكان العقل والعلم والفطرة والدين وجوها لذات واحدة، يؤدي بعضها إىل  

 بعض، ويربهن بعضها عىل بعض. 

وكان الرسل وورثتهم مثاال ناطقا جمسدا لكل تلك التعاليم، فلم يكونوا سوى مظاهر  

فه بعباده.. ومل تكن رشيعتهم إال تلك الرشيعة املتناسبة مع أسامء اهلل  لرمحة رهبم وعدالته ولط

 احلسنى التي جعلها اهلل مفاتيح للكون واحلياة والرشيعة وكل يشء. 

لكن ذلك كله مل يكن يعجب ورثة إبليس من أصحاب امللك العضوض، أو املمهدين  

هنم عن وظائفهم التي ُوكلت  هلم؛ فلذلك كانوا يرسعون كل حني إىل ورثة األنبياء؛ فيحجبو

مقاسهم،   دينا عىل  لينسجوا هلم  قليال،  ثمنا  ويعطوهنم  األديان،  ويبحثون عن لصوص  هلم، 

 بحيث يتيح هلم التملك والسيطرة واالستبداد. 

أهواء أصحاب   ينسجم مع  بام  املقدسة  تفسري كلامت رهبم  اللصوص يف  يبدأ  وحينها 

، أهيم يضيف للدين أكثر، وهنا تبدأ العقول املدنسة  امللك العضوض، ثم يشتغل التنافس بينهم

 يف مزامحة كلامت رهبا املقدسة.. لتمألها بالدجل واخلرافة وكل ألوان األهوء. 

ثم يشتغل اخلالف بينهم، مثلام يشتغل اخلالف بني قطاع الطرق، ليتحول الدين بعدها  

ورهم التي بنوها عىل مجاجم  لعبة من اللعب، يضيفون إليها وينقصون، لريتاح األمراء يف قص

 املستضعفني يف الوقت الذي تتقاتل فيه الرعية بسبب تلك اإلضافات والتلبيسات. 

وهكذا تتحول الرعية التي سلمت دينها ألولئك اللصوص، من االشتغال بالبحث يف  

أسامء اهلل والتحقق هبا والسري عىل منهاجها، إىل البحث عن صورة إهلها وجهته ومكانه وحمل  
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 صعوده ونزوله. 

وتنتقل من البحث عن القيم التي مثلها نبيها، أو دعا إليها، إىل تلك اإلضافات الكثرية  

التي وضعها اللصوص، والتي حولوا فيها النبي إىل برش مثلهم ممتلئ باألهواء التي تتناسب مع 

 أصحاب امللك العضوض. 

عية اخلاضعة ألصحاب امللك  وهكذا تتحول األديان اإلهلية إىل أديان برشية، وتسقط الر

العضوض يف هاوية االنحرافات السلوكية واألخالقية بسبب تلك املصادر الكثرية التي زامحت  

 املصادر املقدسة. 

هذا ما حصل يف كل األديان.. وال يصح أن نستثني اإلسالم منه؛ فسنة اهلل يف خلقه  

ليه، وورد يف الواقع التارخيي  واحدة، وكيف نستثنيه، وقد ورد يف النصوص املقدسة ما يدل ع

 ما يؤكده. 

عىل   خوفا  ـ  راحوا  املقدسة،  النصوص  ُيعملوا  أن  بدل  املزيف،  املجد  أصحاب  لكن 

معارفهم التي اكتسبوها من لصوص األديان ـ يدافعون عن امللك العضوض، ولو عىل حساب  

 وصايا رهبم وأنبيائهم وورثتهم. 

برصاحة    التي خيرب فيها رسول اهلل    وهلذا نجدهم يعرضون عن كل تلك األحاديث

ودقة عن أولئك الذين تبدأ هبم مسرية التحريف الكربى، والتي جيدوهنا يف مصادرهم املعتمدة،  

ألن حرصهم عىل أصحاب امللك العضوض واملمهدين هلم، صار أعظم من احلرص عىل تنفيذ  

 وصايا نبيهم. 

احلروف، نحاول أن نتخلص من    وحتى ال يكون كالمنا جممال، وحتى نضع النقاط عىل 

قوله   ونقرأ  لألديان،  املحرفون  هبا  مألنا  التي  واالجتامعية  النفسية  الرواسب  وهو  كل   ،

 (1)احلريص عىل أمته، ومن ال ينطق عن اهلوى: )أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية(

 
(، وابن عدي يف 1/132(، وأبو نعيم يف تاريخ أصبهان )63(، وابن أيب عاصم )35866( رواه ابن أيب شيبة يف املصنف )1) 



300 

 

  وهذا احلديث الصحيح الذي صححه األلباين، يدل عىل سنة أصحاب امللك العضوض 

 التي ذكرناها، والتي يتحول بسببها الدين من دين إهلي إىل دين برشي.

والواقع التارخيي أثبت من دون شك انطباق احلديث عىل معاوية، باعتباره قرب الكثري  

كل   عىل  اخلطرية  آثارها  هلا  كان  للرشيعة،  كثرية  تغيريات  وأضاف  األديان،  لصوص  من 

التي جاءت بعده، والتي كان   تغيري نظام احلكم اإلسالمي، وحتويله إىل  التحريفات  أعظمها 

 نظام ملكي استبدادي ظل قرونا طويلة إىل أن سقط مع آخر خلفاء بني عثامن. 

عىل أمته جعله يذكر الكثري من العالمات، حتى تتفطن إىل    إال أن حرص رسول اهلل  

يراد بدينها، ومنها قوله   ، وهم  (1) ك العضوض(: )اخلالفة ثالثون عامًا، ثم يكون امللما 

 يتفقون عىل هذا احلديث، ولو أهنم حسبوا، لوجدوا أن امللك العضوض بدأ مع معاوية. 

التفطن    يف  أثره  احلديث  لذلك  يكون  أن  من  منهم  وخشية  األديان،  لصوص  لكن 

للخديعة الكربى، راحوا يضعون حديثا آخر بدله يقول: )أول هذا األمر نبوة ورمحة، ثم يكون  

محة، ثم يكون ملًكا ورمحة، ثم يتكادمون عليها تكادم احلمري، فعليكم باجلهاد، وإن خالفة ور 

 ( 2)  أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقالن(

بكل تلك اإلشارات الرصحية، وإنام كان ـ بسب خطورة األمر    ومل يكتف رسول اهلل  

ـ ينبه كل حني إىل احلذر معاوية وفتنته، ومنها ما حدث به عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال:  

فقال: )يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت عىل غري ملتى(،    كنت جالسا عند رسول اهلل  

فكنت كحابس البول خمافة أن جيىء، قال: فطلع   قال: وكنت تركت أيب قد وضع له وضوءا، 

 
 ( 18/160دمشق )(، وابن عساكر يف تاريخ  3/164الكامل )

ص    5، مسند امحد ج  17لالمام أمحد بن حنبل ص    -، فضائل الصحابة5/36ــ سنن أيب داوود:    4/436( سنن الرتمذي:  1) 

221 . 

 (591رقم  22/184املعجم الكبري )( رواه الطربانى ىف 2) 
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   (1) : )هذا هو(معاوية، فقال النبي 

: )معاوية فرعون هذه األمة(، ومن رواياته ما رواه اخلالل وغريه عن  ومنها قوله  

اهلل   رسول  قال  قال:  عمر  أيب  ابن  بن  معاوية  األمة  هذه  وفرعون  فرعون،  أمة  )لكل   :

 ( 2)سفيان(

ومنها ما رواه نرص بن مزاحم عن عبد اهلل بن عمر قال: )ما بني تابوت معاوية وتابوت  

  (3)ت تلك الدرجة إال أنه قال: )أنا ربكم األعىل(فرعون إال درجة، وما انخفض 

: )لعن اهلل الراكب والقائد  ومن تلك األحاديث التي حتذر من معاوية وفتنته قوله  

اهلل   فقال رسول  معاوية،  أبو سفيان ومعه  أقبل  قال:  بن عازب،  الرباء  :  والسائق(، فعن 

فقال ابن الرباء ألبيه: من األقيعس؟ قال:    )اللهم العن التابع واملتبوع اللهم عليك باألقيعس(، 

 .(4)معاوية

 
فرحان معلقا عليه: )وهو  ( وغريه، وقد قال الشيخ حسن بن  1978/    5( البالذري يف كتابه مجل من أنساب األرشاف )1) 

مل يلتزم بمنهجه الذي ارتضاه فهذا شأنه، كأي مجاعة أو دولة، فإذا  إذا  إال أن بعضهم  صحيح اإلسناد وفق منهج أهل احلديث، 

وضعت دولة هلا قانونًا فيه معايري الفساد، ثم ال تطبقه عىل الفاسدين فهذا شأهنا، وال يعني أهنم غري فاسدين، واحلديث قد روي  

الرجال واالتصال يف السند، ورجاله كلهم رجال الشيخني، وأشهر طرقه طريق عبد اهلل بن  بأسانيد عىل رشط الصحيح، يف قوة 

عمرو بن العاص )وأرجح أنه أذاعه بعد موت معاوية وبعد توبته عىل يد احلسني بن عيل بمكة يف أواخر عهد معاوية(، وقد روي  

هلل وعبد اهلل بن عمر، وله شواهد من طريق آخر عن ابن عمر )وبسبب ذلك هدد معاوية بقتل بأسانيد أقل صحة عن جابر بن عبد ا

 . 1/17عمر(، ولو كان هناك إنصاف لكان من عالمات النبوة(، انظر: مثالب معاوية يف األحاديث الصحيحة: 

 .1/32( املنتخب من علل اخلالل: 2) 

 . 211/ ص  1( وقعة صفني: ج 3) 

، وقد علق الشيخ حسن بن فرحان عليه بقوله: )ورد يف معاوية وأبيه وأخيه، وله طرق كثرية جدًا، أغلبها  217صفني:( وقعة  4) 

صحيح لذاته، وفق منهج أهل احلديث، بل قد يصل هذا احلديث للتواتر، فهو مروي من طرق سفينة واحلسن بن عيل والرباء بن 

ذ، وكل هذه الطرق صحيحة األسانيد مع أقرار بعض أصحاب معاوية كعمرو بن عازب وعاصم الليثي وابن عمر واملهاجر بن قنف 

العاص واملغرية بن شعبة، فاحلديث يقرتب من التواتر ألن الطرق كلها بني الصحيح واحلسن، وسيتفاجأ هؤالء الغالة قطعًا بصحة 

ديث كثري بعد هذا التشدد(، انظر: مثالب معاوية األسانيد، وإذا ضعفوها فأنا معهم برشط أن نطرد ذلك، ثم ينظرون هل يبقى لنا ح 

 . 1/18يف األحاديث الصحيحة: 
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بالتحذير من معاوية باعتباره الرأس األكرب من رؤوس الفتنة،    ومل يكتف رسول اهلل  

وإنام أخرب عن مجيع املسامهني معه يف الرشكة التي تقوم بتحريف اإلسالم، وحتويله إىل ما نراه 

كل القيم النبيلة، وإىل دين مملوء بالكراهية والرصاع وكل  اليوم من دين مملوء باملحبة والسالم و

: )هالك أمتي عىل يدي أغيلمة من األهواء املدنسة، ففي احلديث املتفق عىل صحته قال  

   (1) قريش(

ومع أن هذا احلديث واضح يف الداللة عىل تأثري أولئك املحرفني للدين وخطورهتم،  

وقعت يف األمة، إال أن أولئك املتحذلقني من اخلائفني عىل وأهنم سبب كل االنحرافات التي  

أصحاب امللك العضوض راحوا جيعلون هالك األمة عىل يد شخصيات ومهية كابن سبأ أو  

 غريهم حرصا عىل أولئك القرشيني الذين وكلوا أمر الدين إليهم. 

فيه   خيرب  رصاحة،  عنه  يقل  ال  آخر  حديث  ورد  من  وهكذا  يكون  التي  ها  باجلهة 

التحريف، ويأمر باعتزاهلا واالبتعاد عنها وعن كل القرارات التي اختذهتا، ففي احلديث الذي 

: )هيلك الناس هذا احلى من رواه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل  

 (2)قريش(، قالوا: فام تأمرنا؟ قال: )لو أن الناس اعتزلوهم؟(

عىل كيفية التعامل مع الفئة    يدل فيه رسول اهلل  وهذا احلديث مع أحاديث أخرى  

الباغية بعد أن يتحقق نرصها عىل الفئة املؤمنة الصادقة، وهي القيام بنوع من العصيان املدين  

 جتاهها حتى ال يمتد تأثريها لباقي شؤون احلياة، بعد أن امتد للسياسة واالقتصاد. 

ذر منه، وتبني خطورة التحريف  هذه بعض األحاديث التي وردت يف شأن معاوية، حت

عىل هذه األمة، ومن العجب    الذي جاء به.. وهي أحاديث متفقة متاما مع حرص رسول اهلل  

أن هتتم األمة بأحاديث التحذير من الدجال، ويبالغون فيها ويف الكثري من األساطري املرتبطة  

 
 (. 4/242( والبخاري )2/324( أمحد )1) 

 ( 242/  4( صحيح البخاري: 2) 
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نفسه، وبالقيم النبيلة التي جاء    هبا، بينام يتغافلون عىل أمثال هذه األحاديث التي ترتبط بالدين

 هبا. 

وقد أكدت تلك األحاديث وغريها بروايات الصحابة الذين سمعوا تلك الروايات،  

وراحوا يفرسوهنا، ومن األمثلة عىل ذلك ما روي عن عبادة بن الصامت، أنه قال: )إين سمعت  

ونكم ما تنكرون،  حممدا أبا القاسم يقول: )سييل أموركم من بعدي رجال يعرف   رسول اهلل  

وينكرون عليكم ما تعرفون، فال طاعة ملن عىص اهلل، فال تعتبوا أنفسكم، فوالذي نفيس بيده،  

 ( 1) إن معاوية من أولئك( 

ومنها ما رواه األصبهاين عن أيب ذر قال: قلت ملعاوية، أما انا فأشهد إين سمعت رسول  

 .(2) : أما أنا فاليقول: إن أحدنا فرعون هذه األمة، فقال معاوية اهلل 

ومنها ما روي عن سعد بن حذيفة بن اليامن قال: قال عامر بن يارس يوم صفني، وذكر  

رأوا عليه   فلام  الكفر  استسلموا وأرسوا  أسلموا، ولكن  ما  فقال: )واهلل  الصلح  أمرهم وأمر 

 ( 3) أعوانًا أظهروه( 

 
قال    -مع برته  –(  8/415( ثم أمحد يف املسند )7/164( والبزار )3/172( والشايش )402،  3/401( رواه احلاكم )1) 

وحذف آخره )قول عبادة: واهلل إن   -قصة بقر روايا اخلمر–الشيخ حسن: )قد تربع بعض املحدثني كأمحد فحذف أول احلديث  

أمحد   أخطاء  من  وهذه  ملنهم(!!  ال   –معاوية  والتعديل  اجلرح  أهل  لكن  البخاري  وتلميذه  عيينة  بن  سفيان  شيخه  منهجه  وعىل 

ن حيذفون من احلديث ماخيالف عقيدهتم! فكل ما خيشون أنه قدح يف فالن أو فالن! أو ما خيشون أن وهؤالء املحدثو   -يتكلمون!

حيتج به عليهم املخالفون، حذفوه أو برتوه وهم يعرتفون هبذا وال يرون يف ذلك رضرًا، فمن جيرؤ عىل تضعيفهم؟ وقد رصح أمحد 

!! فهو يلمح إىل أن احلديث معروف عند أهل احلديث -احلديث(عندما قال(فذكر    -حذف قصة اخلمر–يف هذا احلديث باحلذف  

 .[ 1/146لكنه حترج من إيراد هذا( ]مثالب معاوية يف األحاديث الصحيحة: 

(، وهذا تعريض من أيب ذر بمعاوية، وقد كذب معاوية عندما قلب احلديث إىل ايب ذر، فهو  40/ص7( أخبار أصبهان )ج2) 

 ن فرعون هذه األمة.يعلم أن ابى ذر أبعد عن أن يكو 

(، وانظر: اهليثمي يف جممع  991/  2( رواه الطرباين يف الكبري، ورواه ابن أيب خيثمة يف تارخيه املسمى تاريخ ابن أيب خيثمة: 3) 

(، وقد علق الشيخ حسن بن فرحان عىل هذا احلديث اخلطري بقوله: )السند صحيح عىل رشط الشيخني إال سعد 1/118الزوائد )

بن اليامن وهو تابعي كبري ثقة، بل حيتمل أن له صحبة.. فالسند صحيح ورجاله كلهم ثقات سمع بعضهم من بعض..   بن حذيفة
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)يا أهل اإلسالم أتريدون أن تنظروا إىل من عادى اهلل ورسوله  قول عامر بن يارس:    ومنها 

النبي   أتى  أراد اهلل أن ينرص دينه وينرص رسوله  ُيرى    وجاهدمها فلام  فأسلم وهو اهلل فيام 

وإنا واهلل لنعرفه بعداوة املسلم ومودة املجرم! أال وإنه   راهب غري راغب وقبض رسول اهلل  

  (1) قاتلوه فإنه ممن يطفي نور اهلل ويظاهر أعداء اهلل(معاوية فالعنوه لعنه اهلل و

ومنها ما روي عن عبد اهلل بن سلمة قال: رأيت عامرًا يوم صفني شيخًا كبريًا آدم طواالً  

أخذ احلربة بيده ويده ترعد فقال: )والذي نفيس بيده لقد قاتلت صاحب هذه الراية مع رسول  

نفيس بيده لو رضبونا حتى يبلغونا سعفات هجر    ثالث مرات وهذه الرابعة، والذي   اهلل  

  (2)لعرفت أن مصلحينا عىل احلق وأهنم عىل الضاللة(

ينشده   قال: كنا عند عامر بصفني وعنده شاعر  ومنها ما روي عن عبد اهلل بن سلمة، 

هجاء يف معاوية وعمرو؛ وعامر يقول له: الصق بالعجوزين فقال له رجل: أيقال الشعر عندكم  

وُيسب أصحاب بدر؟! فقال: )إن شئت فاسمع، وإن شئت    أصحاب رسول اهلل    وُيسب 

فاذهب، فإن معاوية وعمرًا قعدا بسبيل اهلل يصدان عنه، فاهلل ساهبام وكل مسلم، وإنه ملا هجانا 

فقال: قولوا هلم كام يقولون لكم فإن كنا لنعلمه اإلماء    املرشكون شكونا ذلك إىل رسول اهلل  

 
وعنعنة األعمش يف الصحيحني، وهذا القول قاله عامر بن يارس يوم صفني، ومعناه واضح؛ فعامر بن يارس ميزان تلك احلروب يقسم  

م مل يسلموا يوم فتح مكة، وإنام استسلموا وخضعوا حتى جيدوا عىل احلق أعوانًا، وله شاهد باهلل أن معاوية وأمثاله من رموز أهل الشا 

من حديث ابن عمر يف قصة التحكيم: )أوىل هبذا األمر من رضبك وأباك عىل اإلسالم حتى دخلتم فيه كرهًا( واصله يف صحيح 

ِذيَن َكَفُروا ْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن﴾ ]البقرة:   البخاري، ويدل عىل هذا القرآن الكريم: ﴿إِنر الر [ وأمثاهلا من 6َسَواٌء َعَليِْهْم َأَأْنَذْرهَتُ

 .67اآليات التي ستتناول رؤوس الكفر أكثر من تناوله عوامهم، عدل اهلل يقول هكذا(، انظر: بحث يف إسالم معاوية، ص

 (82/  3(، تاريخ الطربي: 213( نرص )ص1) 

(: رواه أمحد والطرباين ورجال أمحد رجال الصحيح غري عبد اهلل بن سلمة 175/ ص  7يثمي يف جممع الزوائد )ج ( قال اهل2) 

(: رواه أبوداود الطياليس وأبو يعىل 5/ ص  8وهو ثقة، وقال البوصريي يف كتابه: )إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة( )ج 

 وأمحد بن حنبل بسند صحيح. 
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 (1) باملدينة(

عىل يده    ومن تلك الروايات، وهي تدل عىل شخصية عامر الذي رباه رسول اهلل  

وكان من نجباء أصحابه، ومن التالميذ الصادقني للنبوة، ما حدث به عبد امللك بن أيب حرة  

احلنفي، أن عامر بن يارس خرج إىل الناس، فقال: )اللهم إنك تعلم أين لو أعلم أن رضاك يف أن 

 هذا البحر لفعلته، اللهم إنك تعلم أين لو أعلم أن رضاك يف أن أضع ظبة سيفي  أقذف بنفيس يف

يف صدري ثم أنحني عليها حتى خترج من ظهرت لفعلت، وإين ال أعلم اليوم عماًل هو أرىض  

 ( 2) لك من جهاد هؤالء الفاسقني، ولو أعلم أن عماًل من األعامل هو أرض لك منه لفعلته(

ومن تلك الروايات التي يتسرت عليها أحباب معاوية، وأنصار امللك العضوض، هذه  

من   السابقني  ووعي  معاوية،  هبا  قام  التي  املضادة  الثورة  واقع  تصور  التي  اخلطرية  الرواية 

الصحابة لذلك، فقد حدث أسامء بن احلكم الفزارى قال: كنا بصفني مع عىل بن أبى طالب  

استظللنا بربد أمحر، إذ أقبل رجل يستقرى الصف    - ، ارتفاع الضحى  حتت راية عامر بن يارس

حتى انتهى إلينا فقال: أيكم عامر بن يارس؟ فقال عامر بن يارس: هذا عامر. قال: أبو اليقظان؟ 

قال: نعم. قال: إن ىل حاجة إليك فأنطق هبا عالنية أو رسا؟ قال: اخرت لنفسك أي ذلك شئت.  

ل: فانطق. قال: إين خرجت من أهيل مستبرصًا يف احلق الذى نحن عليه  قال: ال، بل عالنية. قا 

ال أشك يف ضاللة هؤالء القوم وأهنم عىل الباطل، فلم أزل عىل ذلك مستبرصًا حتى كان ليلتي  

هذه صباح يومنا هذا، فتقدم منادينا فشهد أال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، ونادى بالصالة،  

بم منادهيم  واحدة،  فنادى  دعوة  ودعونا  واحدة،  صالة  فصلينا  الصالة  أقيمت  ثم  ذلك،  ثل 

وتلونا كتابا واحدا، ورسولنا واحد، فأدركني الشك يف ليلتي هذه، فبت بليلة ال يعلمها إال اهلل  

حتى أصبحت، فأتيت أمري املؤمنني فذكرت ذلك له فقال: هل لقيت عامر بن يارس؟ قلت: ال.  

 
 (328/  1اب األرشاف: ( أنس1) 

 ( 96/ ص  3( تاريخ الرسل وامللوك: ج 2) 
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ل لك فاتبعه، فجئتك لذلك. قال له عامر: هل تعرف صاحب الراية  قال: فالقه فانظر ما يقو

ثالث مرات، وهذه   السوداء املقابلتى فإهنا راية عمرو بن العاص، قاتلتها مع رسول اهلل  

الرابعة ما هي بخريهن وال أبرهن، بل هي رشهن وأفجرهن، أشهدَت بدرا وأحدا وحنينا أو  

يوم    ال: فإن مراكزنا عىل مراكز رايات رسول اهلل  شهدها لك أب فيخربك عنها؟ قال: ال. ق

بدر، ويوم أحد، ويوم حنني، وإن هؤالء عىل مراكز رايات املرشكني من األحزاب، هل ترى 

هذا العسكر ومن فيه؟ فواهلل لوددت أن مجيع من أقبل مع معاوية ممن يريد قتالنا مفارقا للذي 

واهلل لدماؤهم مجيعا أحل من دم عصفور، أفرتى  نحن عليه كانوا خلقا واحدا فقطعته وذبحته،  

دم عصفور حراما؟ قال: ال، بل حالل، قال: فإهنم كذلك حالل دماؤهم، أتراين بينت لك؟ 

قال: قد بينت ىل، قال: فاخرت أي ذلك أحببت. قال: فانرصف الرجل ثم دعاه عامر بن يارس  

منكم فيقولون: لو مل يكونوا عىل حق فقال: أما إهنم سيرضبوننا بأسيافهم حتى يرتاب املبطلون  

ما ظهروا علينا، واهلل ما هم من احلق عىل ما يقذى عني ذباب، واهلل لو رضبونا بأسيافهم حتى  

يبلغونا سعفات هجر لعرفت أنا عىل حق وهم عىل باطل، وأيم اهلل ال يكون سلام ساملا أبدا 

أنفسهم بأهنم كانوا كافرين، الفريقني عىل  يبوء أحد  الفريق اآلخر    حتى  وحتى يشهدوا عىل 

بأهنم عىل احلق وأن قتالهم يف اجلنة وموتاهم، وال ينرصم أيام الدنيا حتى يشهدوا بأن موتاهم  

 .(1)وقتالهم يف اجلنة، وأن موتى أعدائهم وقتالهم يف النار، وكان أحياؤهم عىل الباطل

التي يصدقها كل يشء تدل عىل موقف   الرواية اخلطرية  الصادقني من  فهذه  السابقني 

الباغية، وأهنا مل تكن قارصة عىل  التي أحدثها معاوية ومن معه من الفئة  الفتنة  الصحابة من 

 موقف سيايس أو عىل مطالب بسيطة، وإنام كان اهلدف منها حتريف الدين وتغيريه متاما. 

خرب فيه  إىل ما ذكره عامر بن يارس يف احلديث املشهور الذي أ  وقد أشار رسول اهلل  

عن قتال اإلمام عيل ملن يريدون حتريف القرآن الكريم، ففي احلديث عن أيب سعيد اخلدري 

 
 ( 320/ ص  1( نرص بن مزاحم يف كتابه يف وقعة صفني: ج 1) 
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، فخرج إلينا قد انقطع شسع نعله، فرمى به إىل عيل، فقال:  قال: كنا جلوسا ننتظر رسول اهلل  

أنا، قال:  )إن منكم رجال يقاتل الناس عىل تأويل القرآن، كام قاتلت عىل تنزيله(، قال أبو بكر:  

 ( 1) ال، قال عمر: أنا، قال: )ال، ولكن خاصف النعل( 

، فانقطع شسع نعله، فتناوهلا عيل  ويف رواية عن أيب سعيد قال: كنا نميش مع النبي  

يصلحها، ثم مشى، فقال: إن منكم ملن يقاتل عىل تأويل القرآن، كام قاتلت عىل تنزيله، قال أبو  

 .(2)، فلم يكرب به فرحا، كأنه قد سمعهل اهلل سعيد: فخرجت فبرشته بام قال رسو 

ونحب أن ننبه هنا إىل أنه ال تناقض بني هذه الروايات وبني ما روي من عدم تكفري عامر  

، ألن الكثري منهم كان من املغرر هبم، واجلمع (3) بن يارس ألهل الشام الذين حاربوا اإلمام عيل 

 بينهام سهل يسري. 

أن أحاديث عامر الكثرية يف معاوية وموافقة كبار الصحابة بام  ونحب أن ننبه كذلك إىل  

فيهم اإلمام عيل عليها، يدل عىل ما يسمى إمجاعا سكوتيا.. وذلك لعلم الصحابة بكون رسول  

الباغية    اهلل   والفئة  الدين  أصالة  املحافظة عىل  الصادقة  الفئة  بني  مميزة  عالمة  عامرا  اعترب 

عىل ذلك ما ما حدث به أبو عبد الرمحن السلمي قال: شهدنا مع    صاحبة الثورة املضادة، ويدل

عيل صفني فرأيت عامر بن يارس ال يأخذ يف ناحية وال واد من أودية صفني إال رأيت أصحاب  

 .(4)يتبعونه كأنه علم هلم  حممد 

 
 .88( هتذيب اخلصائص ص 1) 

 . 122/  3، املستدرك للحاكم 82/  3، وانظر: مسند اإلمام أمحد 627/  2( فضائل الصحابة لإلمام أمحد: 2) 

ابن أيب شيبة )( ومن تلك  3)  ( عن زياد بن احلارث قال: كنت إىل جنب عامر بن يارس  8/722الرويات ما ورد يف مصنف 

بصفني، وركبتي متس ركبته، فقال رجل: كفر أهل الشام، فقال عامر: ال تقولوا ذلك نبينا ونبيهم واحد، وقبلتنا وقبلتهم واحدة،  

 نقاتلهم حتى يرجعوا إليه.ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن احلق، فحق علينا أن 

(، وقد علق الشيخ حسن املالكي عىل احلديث بقوله: )والسند صحيح عىل رشط الشيخني،  352/ ص  1( االستيعاب: ج 4) 

وعىل هذا فقد كان عىل رأي عامر ثامنون من أهل بدر وثامنامئة من أصحاب بيعة الرضوان، وهذه السلفية العتيقة، ال تقاومها سلفية 

وال غريه، مع أن ما ثبت عن املعتزلني وهم قلة سعد وابن عمر يتفق مع عيل وعامر وقد ندم املعتزلون وأبرزهم سعد وابن ابن عمر  
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ومل يكن أمر التحذير قارصا عىل عامر بن يارس، بل إن املحذرين منه كثري، ومنهم سعيد  

زيد بن عمرو، فقد حدث حمارب بن دثار قال: كان مروان عىل املدينة، فأمر الناس أن يبايعوا  بن  

البيعة، قال: فخرج  ليزيد وأرسل إىل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أهل الشام يدعوه إىل 

رجل أشعث أغرب رث اهليئة فقال: )يأمرين مروان أن أبايع لقوم رضبتهم بسيفي حتى أسلموا  

 (1) تسلموا فقال أهل الشام جمنون(ولكن اس

ويف رواية أن معاوية كتب إىل مروان باملدينة يبايع البنه يزيد، فقال رجل من أهل الشام  

ما حيبسك؟ قال حتى جيئ سعيد بن زيد فيبايع فإنه سيد أهل البلد إذا بايع بايع الناس قال: أفال  

دار قال: انطلق فبايع قال: انطلق فسأجئ  أذهب فآتيك به، قال: فجاء الشامي وأنا مع أيب يف ال

فأبايع فقال: لتنطلقن أو ألرضب عنقك قال: )ترضب عنقي؟ فواهلل إنك لتدعوين إىل قوم أنا 

 .(2) قاتلتهم عىل اإلسالم، قال: فرجع إىل مروان فأخربه، فقال له مروان: اسكت

عبد   يارس  بن  عامر  عن  روي  مثلام  عنهم  روي  الذين  الصحابة  بن  ومن  عمر  بن  اهلل 

ونوساهتا   دخلت عىل حفصة،  قال:  عمر  ابن  البخاري يف صحيحه عن  روى  فقد  اخلطاب، 

تنطف، قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين، فم جيعل يل من األمر يشء. فقال: احلق، فإهنم  

ينتظرونك، وأخشى أن يكون يف احتباسك عنهم فرقة، فلم تدعه حتى ذهب. فلام تفرق الناس  

عاوية فقال: من كان يريد أن يتكلم يف هذا األمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه  خطب م

ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهال أجبته؟ قال عبد اهلل: فحللت حبويت، ومهمت أن أقول:  

أحق هبذا األمر منك من قاتلك وأباك عىل اإلسالم، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بني اجلميع،  

 
عمر، مع أن ابن عمر ليس بدريًا.. إال أن السلفية املحدثة غلت فيه بسبب حرصه عىل بيعة يزيد وتردده يف بيعة عيل وهذه من أخطائه  

م ال ينقلون ندمه عىل ترك القتال مع عيل، وال حتديثه بحديث لعن معاوية وال هتديد معاوية له بالقتل إن  رمحه اهلل وساحمه.. إال أهن

 . 86روى مثل هذه األحاديث(، انظر: بحث يف إسالم معاوية، ص

 (89/ ص  21( تاريخ دمشق: ج 1) 

 (88/ ص  21( املرجع السابق،  ج 2) 
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الدم حفظت  وتسفك  حبيب:  قال  اجلنان.  يف  اهلل  أعد  ما  فذكرت  ذلك.  غري  عىل  وحتمل   ،

 . (1) وعصمت

واحلديث واضح ورصيح، وفوق ذلك هو يف صحيح البخاري، وفوق ذلك كله نرى  

معاوية فيه كيف يتهجم عىل كبار الصحابة من أمثال عمر وابن عمر، بل يرى نفسه أوىل باحلكم  

 منهم. 

نهم مثلام روي عن عامر بن يارس اإلمام عيل الذي جتاهل  ومن الصحابة الذين روي ع

وكأهنام  واحد،  حمل  يف  البغي  وأهل  الطلقاء  مع  وضعوه  بل  الفتنة،  يف  أحاديثه  كل  السلفية 

 خصامن متساويان متعادالن. 

بل نراهم يفضلون معاوية عليه حني يرمون بالكذب والبهتان كل من يتحدث بفضائل  

ي أحاديثه وينقل خطبه، باعتباره شيعيا، بينام ال يتهمون بذلك من اإلمام عيل، أو كل من يرو

 كان مع معاوية ويف املعسكر املعادي لإلمام عيل. 

ولذلك نراهم يتهمون كل من يروي مثل هذه األحاديث الواردة عنه يف الفتنة بكونه  

يف صفني أو    شيعيا، ومعنى كونه شيعيا يف التحقيق التارخيي هو كونه كان يف جيش اإلمام عيل 

يف   معه  يكن  مل  وهو  عيل،  اإلمام  أحاديث  أحد  يروي  أن  عقال  يمكن  وهل  بعدها،  أو  قبلها 

جيشه؟ وهل يمكن ألهل الشام الذين مأل معاوية قلوهبم حقدا عىل اإلمام عيل أن يرووا مثل  

 تلك األحاديث. 

املوقف الذي  وهلذا سنذكر هنا ما ورد من روايات عنه يف كتب السنة وغريها، وال هيمنا  

 ال يطمئن إال ألولئك الرواة الذين وثقتهم الفئة الباغية، ومن سار يف صفها. 

فمن تلك الروايات قول اإلمام عيل: )انفروا بنا إىل بقية األحزاب، انفروا بنا إىل ما قال  

 
 ( 2025/  1( صحيح البخاري: )1) 
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 . (1) اهلل ورسوله، إنا نقول: صدق اهلل ورسوله، ويقولون: كذب اهلل ورسوله(

فروا إىل كذا، انفروا إىل بقية األحزاب إىل من يقول: كذب اهلل ورسوله  ومنها قوله: )ان

 (2) ونحن نقول: صدق اهلل ورسوله(

ومنها قوله: )والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما أسلموا، ولكن استسلموا وأرسوا الكفر،  

 (3) فلام وجدوا أعوانا رجعوا إىل عداوهتم منا إال أهنم مل يدعوا الصالة(

ومنها هذه الرواية اخلطرية التي تبني سنة اهلل يف حصول الثورات املضادة بعد األنبياء  

عليهم الصالة والسالم، وفيها أن رجال جاء إىل عىل فقال: يا أمري املؤمنني، هؤالء القوم الذين 

نقاتلهم: الدعوة واحدة، والرسول واحد، والصالة واحدة، واحلج واحد فبم نسميهم؟ قال:  

هم بام سامهم اهلل يف كتابه. قال: ما كل ما يف الكتاب أعلمه. قال: )أما سمعت اهلل قال:  تسمي

ْلنَا َبْعَضُهْم َعىَل َبْعٍض ِمنُْهْم َمْن َكلرَم اهللرُ َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآَتْينَا عِ  ُسُل َفضر يَسى  ﴿تِْلَك الرُّ

ْدَنا  َوَأير اْلَبيِّنَاِت  َمْرَيَم  َما اْبَن  َبْعِد  ِمْن  َبْعِدِهْم  ِمْن  ِذيَن  الر اْقَتَتَل  َما  اهللرُ  َشاَء  َوَلْو  اْلُقُدِس  بُِروِح  ُه 

وا َوَلكِنر اهللرَ  َجاَءهْتُُم اْلَبيِّنَاُت َوَلكِِن اْخَتَلُفوا َفِمنُْهْم َمْن آَمَن َوِمنُْهْم َمْن َكَفَر َوَلْو َشاَء اهللرُ َما اْقَتَتلُ 

مَ  ]البقرة:  َيْفَعُل  ُيِريُد﴾  وبالنبي  253ا  وبالكتاب  باهلل  أوىل  نحن  كنا  االختالف  وقع  فلام   ،]

وباحلق، فنحن الذين آمنوا، وهم الذين كفروا، وشاء اهلل قتاهلم فقاتلناهم هدى، بمشيئة اهلل  

 ( 4) ربنا وإرادته(

ا ذكرت من  ومنها كتاب كتبه إىل معاوية يقول فيه: )أما بعد، فإنا كنا نحن وأنتم عىل م

االلفة واجلامعة، ففرق بيننا وبينكم أمس أنا آمنا وكفرتم، واليوم أنا استقمنا وفتنتم، وما أسلم  

 
 (191/  2بزار )( مسند ال1) 

 (253/ ص  3( السنة لعبد اهلل بن أمحد: ج 2) 

 ( 215( وقعة صفني )ص3) 

 . 322/ ص  1( املرجع السابق،  ج 4) 
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 (1) حربا(  مسلمكم إال كرها، وبعد أن كان أنف االسالم كله لرسول اهلل 

معتزل   وأنا  الناس  أتاين  )ثم  معاوية:  وفد  مع  حواره  يف  صفني  يوم  له  خطبة  ومن 

وإنا  إال بك!،  ترىض  ال  األمة  فإن  بايع،  يل:  فقالوا  عليهم،  فأبيت  بايع،  يل:  فقالوا  أمورهم، 

نخاف إن مل تفعل أن يفرتق الناس، فبايعتهم، فلم يرعني إال شقاق رجلني قد بايعاين، وخالف  

معاوية الذي مل جيعل اهلل عز وجل له سابقة يف الدين، وال سلف صدق يف اإلسالم، طليق ابن 

طليق، حزب من هذه األحزاب، مل يزل هلل عز وجل ولرسوله ص وللمسلمني عدوا هو وأبوه  

حتى دخال يف اإلسالم كارهني، فال غرو إال خالفكم معه، وانقيادكم له، وتدعون آل نبيكم  

إين   أال  أحدا  الناس  من  هبم  تعدلوا  أن  وال  خالفهم،  وال  شقاقهم  لكم  ينبغي  ال  الذين  ص 

اهلل عز وجل وسنة نبيه ص وإماتة الباطل، وإحياء معامل الدين، أقول قويل  أدعوكم إىل كتاب  

 (2)هذا وأستغفر اهلل يل ولكم، ولكل مومن ومؤمنة، ومسلم ومسلمه(

ومن كتاب له إىل معاوية: )ليس أمية كهاشم، وال حرب كعبد املطلب، وال أبوسفيان  

كاللصيق الرصيح  وال  كالطليق،  املهاجر  وال  طالب،  املؤمن كأيب  وال  كاملبطل،  املحق  وال   ،

 ( 3) كاملدغل، ولبئس اخللف خلف يتبع سلفا هوى يف نار جهنم..(

سبط   عيل  بن  احلسن  يارس  بن  عامر  عن  روي  مثلام  عنهم  روي  الذين  الصحابة  ومن 

وسيد شباب أهل اجلنة، فقد وردت الروايات الكثرية عنه، والتي تدل عىل موقفه    رسول اهلل  

الباغية معه، ومنها ما رواه حبيب بن أيب ثابت، قال: ملا بويع معاوية  من معاوية،   ومن الفئة 

بيده  احلسن  فأخذ  عليه  لريد  احلسني  فقام  احلسن،  من  ونال  منه،  فنال  عليا،  فذكر  خطب 

أنا احلسن، وأيب عيل، وأنت معاوية، وأبوك صخر،   فأجلسه، ثم قام فقال: أهيا الذاكر عليا، 

 
 . 250/  17( رشح هنج البالغة: 1) 

 ( 8/ 5( تاريخ الطربي )2) 

 (117/  15( رشح هنج البالغة: 3) 
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ه  اهلل  وأمي فاطمة، وأمك  ، وجدك حرب، وجديت خدجية، وجدتك ند، وجدي رسول 

قتيلة، فلعن اهلل أمخلنا ذكرا، وأألمنا حسبا، ورشنا قدما، وأقدمنا كفرا ونفاقا. فقال طوائف من 

  (1)  أهل املسجد: آمني(

ومن كتاب له معاوية جاء فيه: )وقد تعجبنا لتوثب املتوثبني علينا يف حقنا، وسلطان  

كانوا ذوي فضيلة وسابقة يف اإلسالم، فأمسكنا عن منازعتهم خمافة عىل الدين أن   وإن   نبّينا  

املنافقون واألحزاب بذلك مغمزا يثلمونه به، أو يكون هلم بذلك سبب ملا أرادوا به من   جيد 

يا معاوية عىل أمر لست من أهله، ال بفضل يف   فساده، فاليوم فليعجب املتعجب من توّثبك 

أثر يف اإلسالم حممود، وأنت ابن حزب من األحزاب، وابن أعدى قريش    الدين معروف، وال

، ولكّن اهلل خّيبك وسرتّد فتعلم ملن عقبى الدار، تاهلل لتلقنّي عن قليل رّبك، ثم  لرسول اهلل 

 ( 2)  ليجزينّك بام قدمت يداك، وما اهلل بظاّلم للعبيد(

ي ارس اإلمام احلسني بن عيل  ومن الصحابة الذين روي عنهم مثلام روي عن عامر بن 

وسيد شباب أهل اجلنة، فقد أرسل رسالة إىل معاوية يقول فيها: )..ألست    سبط رسول اهلل  

البدع،   قاتل حجر بن عدي وأصحابه املصلني العابدين، الذين ينكرون الظلم ويستعظمون 

ق واأليامن املغلظة؟ أو  وال خيافون يف اهلل لومة الئم، ظلام وعدوانا، بعد إعطائهم األمان باملواثي

الذي أبلته العبادة وصفرت لونه وأنحلت   لست قاتل عمرو بن احلمق صاحب رسول اهلل 

جسمه؟! أو لست املدعي زياد بن سمية املولود عىل فراش عبيد عبد ثقيف، وزعمت أنه ابن 

  : )الولد للفراش وللعاهر احلجر(، فرتكت سنة رسول اهلل  أبيك وقد قال رسول اهلل  

وخالفت أمره متعمدا، وابتعت هواك مكذبا، بغري هدى من اهلل، ثم سلطته عىل العراقني فقطع  

وكأهنا  األمة  من  لست  كأنك  النخل،  جذوع  عىل  وصلبهم  أعينهم،  وسمل  املسلمني  أيدي 

 
 ( 1/19( األصبهاين يف مقاتل الطالبيني )1) 

 (65الطالبيني )ص: ( مقاتل 2) 
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: )من أحلق بقوم نسبا ليس هلم فهو ملعون(، أو لست  ليست منك، وقد قال رسول اهلل  

صاحب احلرضميني الذين كتب إليك ابن سمية أهنم عىل دين عيل، فكتبت إليه: اقتل من كان 

الذي كان يرضب عليه   عىل دين عيل ورأيه، فقتلهم ومثل هبم بأمرك، ودين عيل دين حممد 

 هو كان أفضل رشفك جتشم الرحلتني  أباك، والذي انتحالك إياه أجلسك جملسك هذا، ولوال

يف طلب اخلمور، وقلت: انظر لنفسك ودينك واألمة واتق شق عصا األلفة وأن ترد الناس إىل  

الفتنة، فال أعلم فتنة عىل األمة أعظم من واليتك عليها، وال أعلم نظرا لنفيس وديني أفضل  

غفر اهلل منه يف كثري من تقصريي،  من جهادك، فإن أفعله فهو قربة إىل ريب، وإن أتركه فذنب أست 

منه عليك،   إياي فليس يكون عىل أحد أرض  أموري؛ وأما كيدك  توفيقي ألرشد  اهلل  وأسأل 

نقضوا   وال  قاتلوك  يكونوا  أن  غري  من  الصلح  بعد  هبم  ومثلت  قتلتهم  النفر  هبؤالء  كفعلك 

يدركوه، فأبرش يا معاوية  عهدك، إال خمافة أمر لو مل تقتلهم مت قبل أن يفعلوه، وأماتوا قبل أن 

بالقصاص، وأيقن باحلساب، واعلم أن اهلل كتابا ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها، وليس  

اهلل بناس لك أخذك بالظنة، وقتلك أولياءه عىل الشبهة والتهمة، وأخذك الناس بالبيعة البنك،  

نف خرست  إال  أعلمك  وال  بالكالب،  ويلعب  الرشاب،  يرشب  سفيه  وأوبقت  غالم  سك، 

   (1) دينك، وأكلت أمانتك، وغششت رعيتك، وتبوأت مقعدك من النار فبعدا للقوم الظاملني(

ومن الصحابة الذين روي عنهم مثلام روي عن عامر بن يارس عبد اهلل بن عباس، فمن  

يل  خطبة له ألقاها يف البرصة جاء فيها: )أهيا الناس، استعدوا للمسري إىل إمامكم، وانفروا يف سب 

اهلل خفافا وثقاال، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فإنكم تقاتلون املحلني القاسطني، الذين ال  

يقرءون القرآن وال يعرفون حكم الكتاب، وال يدينون دين احلق، مع أمري املؤمنني وابن عم  

  ، اآلمر باملعروف، والناهي عن املنكر والصادع باحلق، والقيم باهلدى، واحلاكمرسول اهلل  

 
الذهبي، 1)  املزي، ونبالء  للدينوري، وتاريخ دمشق، وهتذيب  الطوال  ابن سعد )ترمجة احلسني(، واألخبار  انظر: طبقات   )

 (119/ ص  2والبداية البن كثري وغريهم، وأكمل صيغة للرسالة رواها البالذري يف أنساب األرشاف )ج 
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  بحكم الكتاب، الذى ال يرتشى يف احلكم، وال يداهن الفجار، وال تأخذه يف اهلل لومة الئم(، 

فقام األحنف بن قيس فقال: نعم، واهلل لنجيبنك، ولنخرجن معك عىل العرس واليرس، والرضا 

 .(1)والكره، نحتسب يف ذلك اخلري، ونأمل من اهلل العظيم من األجر

ن آكلة األكباد قد وجد من طغام أهل الشام أعوانا عىل ومن خطبة له بصفني: )إن اب 

ابن عم رسول اهلل   وصهره، وأول ذكر صىل معه، بدري قد شهد مع   عيل بن أيب طالب 

كل مشاهده التي فيها الفضل، ومعاوية وأبو سفيان مرشكان يعبدان األصنام،    رسول اهلل  

أ  به وكان  فبان  امللك وحده  الذي ملك  أيب طالب مع واعلموا: واهلل  بن  قاتل عيل  لقد  هله، 

اهلل   اهلل  رسول  كذب  يقوالن:  سفيان  وأبو  ومعاوية  ورسوله،  اهلل  صدق  يقول:  وعيل   ،

ورسوله. فام معاوية يف هذه بأبر وال أتقى وال أرشد وال أصوب منه يف تلكم، فعليكم بتقوى 

 (2) ل(اهلل واجلد واحلزم والصرب، وإنكم لعىل احلق وإن القوم لعىل الباط

وهكذا كان موقف كبار التابعني الذين أقصتهم الفئة الباغية لوقوفهم مع اإلمام عيل،  

ومن بينهم حممد بن أيب بكر ـ ربيب اإلمام عيل وابن أسامء بنت عميس ـ فمن أقواله يف معاوية  

    رسالة مشهورة جاء فيها: )وأنت اللعني ابن اللعني، مل تزل أنت وأبوك تبغيان لرسول اهلل 

الغوائل، وجتهدان يف إطفاء نور اهلل، جتمعان عىل ذلك اجلموع، وتبذالن فيه املال، وتؤلبان عليه  

القبائل، وعىل ذلك مات أبوك، وعليه خلفته، والشهيد عليك من تدين ويلجأ إليك من بقية  

 ( 3)  األحزاب ورؤساء النفاق..(

  رسول   - مكة أهل   أتى   يعني  – م  ومنهم حممد بن احلنفية الذي روي عنه قوله: )ملا أتاه 

  (4) أعوانا( وجدوا  حتى  استسلموا  كتائب  األودية  ومأل أسفله ومن الوادي أعىل  من   اهلل

 
 ( 116( وقعة صفني )ص: 1) 

 (318بق، )ص: ( املرجع السا2) 

 ( 352/  1( مروج الذهب: 3) 

 ( 216( وقعة صفني)ص4) 
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لكن احلريصني عىل امللك العصوص راحوا يرضبون هذه األحاديث وغريهم، بأولئك  

حتى أن الذين قرهبم معاوية، وأدناهم، ووهب هلم من الصالت ما جعلهم يسبحون بحمده  

   (1)  بعضهم، وهو قتادة قال: )لو أصبحتم يف مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا املهدي(

 (2) ومثله جماهد الذي يروون عنه قوله: )لو رأيتم معاوية لقلتم هذا املهدي(

ومثله الزهري الذي يروون عنه قوله: )عمل معاوية بسرية عمر بن اخلطاب سنني ال  

  (3)شيئًا(خيرم منها 

أدركتم   لو  )فكيف  بن عبدالعزيز وعدله فقال:  الذي ذكر عنده عمر  ومثله األعمش 

  (4) معاوية؟ قالوا: يا أبا حممد يعني يف حلمه؟ قال: ال واهلل، بل يف عدله( 

ومثله املعاىف الذي قيل له: معاوية أفضل أو عمر بن عبدالعزيز؟ فقال: )كان معاوية  

 ( 5)  مر بن عبدالعزيز(أفضل من ستامئة مثل ع

بناء عىل هذا سنحاول يف هذا الفصل ذكر األسس الكربى التي قام عليها الدين البرشي  

الذي صاغه أصحابه امللك العضوض وأعواهنم من لصوص األديان، والتي رأينا أهنا يمكن 

 : ني سا أن جتتمع يف أس

 ـ حتريف القيم العقدية.  األول 

 .: حتريف القيم األخالقية الثاين 

 : من خالل املبحثني التاليني  بعض األمثلة والنامذج اموسنرضب عليه

 حتريف القيم العقدية و امللك العضوض..  ـ    1

 
 (1/438( السنة؛ للخالل )1) 

 (1/438( املرجع السابق، )2) 

 (1/444املرجع السابق، ) (3) 

 (1/437املرجع السابق، ) (4) 

 (1/435املرجع السابق، ) (5) 
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بام أن العقائد هي األساس الذي تقوم عليه األديان يف كل جوانبها؛ فإذا ما ُحرفت سهل  

الكربى، بل ينطلقون حتريف كل يشء بعدها، فإن أصحاب امللك العضوض يولوهنا األمهية  

منها يف صياغة الدين بحسب ما متيل عليهم مصاحلهم، لتحويله إىل أفيون للشعوب، يسيطرون 

 به عليها، بعد أن يعزلوا اهلل عن واليته عىل خلقه، ويتحولوا بدله إىل أنداد من دون اهلل. 

الدين    وهم يستغلون يف ذلك ضعف األتباع الذين يف قلوهبم مرض، أو الذين مل يتمكن

ويتالعبون   فيستخفوهنم،  عنهم،  تنقلع  مل  الرشك  رواسب  تزال  ال  الذين  أو  قلوهبم،  من 

عبودية   واستعجاهلم  إرسائيل،  بني  ذكر  عندما  ذلك  إىل  الكريم  القرآن  أشار  وقد  بعقوهلم، 

العجل، بمجرد غياب موسى عليه السالم، مع كون هارون عليه السالم بينهم إال أهنم عزلوه،  

 لتفتون للسامري، باعتباره ـ عندهم ـ أكثر صحبة وأرفع درجة من هارون. وراحوا ي

وهكذا وقع التحريف يف العقائد اإلسالمية عندما التف اجلامهري ـ بتأييد وتشجيع من  

تاركني   بن سليامن وغريهم،  ومقاتل  املنبه  بن  بكعب األحبار ووهب  ـ  العضوض  أصحاب 

يف سبيل اإلسالم، ثم كان مصريهم العزل من كل  الصادقني السابقني الذين ضحوا بكل يشء  

 . يشء 

وهلذا تسللت كل خرافات األمم إىل هذه األمة، بسبب تلك املجالس التحريفية للقرآن  

الكريم، والتي كانوا يومهون الناس أهنا جمالس علم، وأن املالئكة حتيط هبا، بينام مل يكن حييط  

 هبا سوى الشياطني. 

ني، وهي متأل العقول التي هذهبا القرآن، بذلك الرتاث املدنس  وكيف ال حتيط هبا الشياط

الكريم   القرآن  تفسري  قصرية حتى صار  فرتة  إال  ما هي  لكن  ملواجهته..  اإلسالم  جاء  الذي 

إليه   تترسب  أن  من  التنزيل  محاية  إليهم  وكل  الذين  العلامء  وراح  ودب،  هب  ملن  مفتوحا 

التأويل يتهاونون يف ذلك، ويتساه ثالثة كتب  ) :  لون، ويرددون ما قاله اإلمام أمحدخرافات 
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 ( 1) (ليس هلا أصول املغازي واملالحم والتفسري

ويعنون بذلك أن التشدد يف النقل ارتبط فقط بفروع األحكام الفقهية، وخاصة ما تعلق  

بكيفية الطهار والصالة ونحوها، أما يف حقائق القرآن الكريم، وقصصه وعقائده، فاألمر فيها 

 يسري وسهل. 

وأصبح   اخلرافات،  أصناف  بكل  والسرية  واحلديث  التفسري  كتب  امتألت  ولذلك 

القرآن الكريم مطية هلا، حيث ُترتك معانيه الواضحة الظاهرة إىل ما قاله أولئك املحرفون الذين 

كانوا مجيعا من زبانية وجنود أصحاب امللك العضوض يستخدموهنم لتشويه الدين وحتريفه  

 اسبا مع أهوائهم. وجعله متن

ما يدل عىل   بل ورد  املرتبطة هبا،  الروايات  التي تساهلوا يف  النبوة  وهكذا حصل مع 

تدخل أصحاب امللك العضوض يف صياغة الكثري من األحداث، حتى تصبح النبوة بالصورة  

التي يرتضوهنا، ولذلك أدخل يف السرية والسنة الكثري من الروايات واألحاديث التي تشوه 

 وة أعظم تشويه. النب

وبناء عىل هذا حصل التشويه الكبري يف العقائد اإلسالمية، وبرعاية خاصة من أصحاب  

امللك العضوض الذين قربوا املجسمة واملخطئة لألنبياء يف نفس الوقت الذي أبعدوا فيه املنزهة  

 وابتداعهم. والقائلني بعصمة األنبياء، بل اعتربوهم مبتدعة، وحكموا بتضليلهم 

وهو نفس ما فعله قسطنطني األول يف املسيحية عندما قرب املحرفني للمسيحية يف نفس  

 الوقت الذي اهتم فيه املوحدين منهم، واملحافظني عىل منهج املسيح عليه السالم باهلرطقة. 

وسنذكر هنا باختصار بعض ما فعله قسطنطني األول باملسيحية لنعرف من خالله ما  

 واملتوكل والقادر باهلل وغريهم من أصحاب امللك العضوض باإلسالم. فعل معاوية 

ونعتمد يف ذلك عىل ما قاله املسيحيون أنفسهم، والذين يقر الكثري من باحثيهم باجلرائم  

 
 (156/ 2(   الربهان يف علوم القرآن )1) 
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ارتكبها  التي  اجلرائم  عن  كثريا  ختتلف  ال  وهي  املسيحية،  حق  يف  قسطنطني  ارتكبها  التي 

، وحتويله من دين إهلي مملوء بالقداسة والقيم النبيلة  أصحاب امللك العضوض يف حق اإلسالم 

إىل دين برشي مدنس بالكثري من األهواء والقيم التي ال تتناسب مع فطرة اهلل التي فطر الناس  

 عليها.  

قسنطني   فعله  بام  إقرارات  هيوه،  بشهود  املرتبطة  املسيحية  املواقع  بعض  يف  جاء  فقد 

عن احلقيقة التي دلت عليها املصادر التارخيية أحسن تعبري،    األول، نحب ذكرها هنا، ألهنا تعرب

 ( فيه:  املسيحية،   إمرباطورول  أ قسطنطني هو  فقد جاء  إىل  اهتداءه  بذلك   روماين يعلن  ا  مغريِّ

درت يف  أ ووضعه عىل طريق    فأيرد هذا الدين الذي عانى الظلم والقهر يف املايض،   جمرى التاريخ. 

العامل نشأة  إىل  املسيحيالنهاية  املسيحية  أ  وعليه، ،    هذه  االجتامعية  أ صبحت  العنارص  قوى 

 ( 1)  (بحسب دائرة املعارف الربيطانية والسياسية التي تلعب دورا يف املرسح العاملي، 

يف   دور  له  وكان  مضطهدة،  كانت  قسطنطني  قبل  فاملسيحية  فيه،  الشك  كالم  وهذا 

أيضا  دور  له  كان  ولكن  التعبري،  صح  إن  يفتخرون   إنقاذها  الذين  فإن  ولذلك  تشوهيها،  يف 

بأصحاب امللك العضوض باعتبارهم سامهوا يف الفتوح، ال يلتفتون إىل أهنم أيضا سامهوا يف  

 التشويه.. مع العلم أن الدين اإلهلي ال حيتاج إىل التوسع بقدر ما حيتاج إىل الصفاء. 

ره عىل املسيحية،  وقد ذكر صاحب املقال أمهية البحث حول شخصية قسطنطني وآثا 

التي نبت منها  تارخيية، وإنام هو بحث عن اجلذور  وأن ذلك ليس جمرد بحث عن شخصية 

ٌة َقْد  }تشويه الدين، وكأنه بذلك يرد عىل أولئك الذين يرددون كل حني قوله تعاىل:   ُأمر تِْلَك 

من غري أن   [ 134]البقرة:   { َكاُنوا َيْعَمُلونَ َخَلْت هَلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َواَل ُتْسَأُلوَن َعامر 

يفهموا معناها، وال أن يدركوا أن تلك األمة التي خلت هي التي تتحكم يف التصورات التي  

 (مر هذا اإلمرباطور الروماين؟أن هيمك  أملَ جيب  حيملوهنا عن الدين، يقول يف ذلك متسائال: )

 
 .. 2014تارخيية، قسطنطني، موقع شهود هيوه، شباط/فرباير (  وقائع وشخصيات 1) 
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السياسية والدينية تؤثر إىل اآلن يف معتقدات وعادات  ألن مناوراته  ثم أجاب بقوله: )

  (1)(كنائس كثرية 

  عرش  عىل   مرتبعا   قسطنطني   كان  ، م  313سنة  ثم راح يفصل بعض مظاهر ذلك، فقال: )

  . الرشقية   اإلمرباطورية  ومكسيمينوس  ليسينيوس   حكم  فيام  الغربية،  الرومانية  اإلمرباطورية

كام   حيون. املسي  فيهم   بَمن  للجميع،   العبادة  حرية  ليسينيوسو  قسطنطني  منح   السنة،   تلك   ويف

معتقدا   املسيحية  قسطنطني  فيها أمحى  االديان  وحدة  من  إمرباطوريته  وحدة  فن  هالته  ،  قد 

الكنائس.  مت  قسر التي  الصف،   النزاعات  توحيد  يف  رغب  عقيدة  أ  وإذ  فرض  بل  ال  رسى 

  ،يامهنم يف سبيل اسرتضائه إن يسايروا عىل حساب  أما االساقفة من جهتهم فلزم  أ   [، قويمة]

 ( 2) (يضا من الرضائبأ وأعفاهم  فأغدق هذا اإلمرباطور اهلبات والعطايا عىل َمن ساير، 

ن تبني صيغة العقيدة املسيحية ›القويمة‹ مل  إ)  : قوله   املؤرخ تشارلز فريامنثم نقل عن  

ل ]القادة الدي  املؤرخ أ.   ، وعنيضا(أنيني[ االمر والنهي يف السامء فحسب بل عىل االرض  خيوِّ

 ( 3) يضا( أبل سيدا متسلطا عليها  )مل تكتسب الكنيسة مدافعا عنها فحسب،  : قوله جونز  م.  ه.

ـ إىل دين آخر، وقد قال معربا عن   ـ كام يذكر صاحب املقال  وبذلك حتولت املسيحية 

)أ حتالف  ذلك:  املسيحية  دى  بني  عقائدها  مجعت  ديانة  نشوء  إىل  االساقفة  مع  قسطنطني 

 ن اإلمرباطور عقد النية عىل حتقيق التعددية الدينية، أبام    وكانت هذه النتيجة حتمية،   ، والوثنية

انتهج )الغموض يف   ولرييض الطرفني،  ، وال وأخريا إمرباطور وثنيأ فهو  ، وكان احلق آخر مهه

ح كفة املسيحية، ،  حد املؤرخني أكام يقول    عموما(،   ترصفاته وسياسته مل يتوقف عن   وفيام رجر

ممارستني سحريتني يدينهام   تعاطى التنجيم والعرافة،   عىل سبيل املثال،   تأدية الشعائر الوثنية. 

 
 (  املرجع السابق.1) 

 (  املرجع السابق.2) 

 (  املرجع السابق.3) 
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م الذبائح   (12ـ 10: 18تثنية  )   الكتاب املقدس.  ره قوس قسطنطني يف روما وهو يقدِّ كام يصوِّ

جا   له الشمس، إ وظل هذا اإلمرباطور يكرم    ،  اآلهلة الوثنيةإىل واضعا نقشه عىل النقود ومروِّ

أذن ببناء معبد يف بلدة صغرية بمنطقة أمربيا االيطالية تكريام لعائلته   واخر حياته، أويف  عبادته. 

ة  ومل يعتمد قسطنطني ويرص )مسيحيا( حتى سن،  وسمح بتعيني كهنة للخدمة فيه  وشخصه، 

م   ظل  نهأ   عديدون  علامء   ويرى  . .املوت   فراش   عىل   كان  حني   مب   337  خرىأ  ويؤخر   ِرجال   يقدِّ

  سرية   نإ  حال،   كل  عىل   .سياسيا   دعمه   يف  السواء   عىل   والوثنية  املسيحية  الفئات  تستمر   حتى

ر حياته  ضان معموديته  وتأخُّ  ( 1)  (باملسيح يامنهإ  مصداقية يقوِّ

ذلك التدخل الذي قام به  ثم بني صاحب املقال النتيجة التي آلت إليها املسيحية بعد  

عها غدت كيانا ذا نفوذ سيايس وديني  ال  ن أ  االكيدقسطنطني األول، فقال: ) دار  أ كنيسة التي رشر

ن الكنائس  أن نسلِّم جدال  أننا ال جيب  أًذا  إخالصة القول  و   . ظهره للمسيح واندمج يف العامل.

 (2) (بل علينا بفحص الكتاب املقدس بغية التعرف عىل تعاليمه احلقة  وم تعلِّم تعاليم املسيح، الي

وهكذا ورد يف مقال آخر ذكر ما فعله قسطنطني األول باملسيحية، وحتويلها من دين إهلي  

إىل دين برشي، وهو يشابه كثريا ما فعله أصحاب امللك العضوض يف اإلسالم، والذي مل يبتل  

 نطني واحد، وإنام ابتيل بالكثري، وال يزال لألسف يبتىل. بقسط

وقد ذكر  صاحب املقال الوسيلة التي اعتمدت يف ذلك، وهي ذلك التقديس الذي ال  

يزال حيظى به قسطنطني يف املسيحية، بحيث صار من الرموز التي ال حيل نقدها أو ترشحيها 

نحن مع الرموز الكثرية التي جعلناها أندادا   أوالتساؤل عن أعامهلا، أو الشك فيها، مثلام فعلنا 

اإلمرباطور الرومانى قسطنطني هو بني الرجال القليلني الذين زين نعبدها من دون اهلل، فقال: )

الرسول الثالث  ]،  [القديس ]ضاف العامل املسيحى االلقاب  أو  [الكبري]سامءهم بلقب  أالتاريخ  

 
 (  املرجع السابق.1) 

 (  املرجع السابق.2) 
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كرب حتول ىف العامل  أ، واملختار بواسطة العناية االهلية لينجز  [املقدس املساوى للرسل]،  [عرش

  (1)  (بأرسه

ن  بأتعلم كثريون من مدعي املسيحية  ، فقال: )قسطنطني ثم ذكر نظرة أكثر املسيحيني ل 

نقاذ املسيحيني من بؤس  إليه  إوينسبون    ، برز املحسنني إىل املسيحيةأحد  أ قسطنطني الكبري هو  

نه  أوعالوة عىل ذلك، يعتقد عىل نطاق واسع    ، طاءهم احلرية الدينية ع إاالضطهاد الرومان و

تابعا   املسيحأكان  يسوع  خلطوات  و مينا  املسيحية ،  ترويج  ىف  شديدة  رغبة  علنت  أوقد    ،ذا 

وحيتفل    ، الكنيسة االرثوذكسية الرشقية والكنيسة القبطية كال من قسطنطني وأمه هيالنه قديسا 

 (2)(ايار، وذلك حسب التقويم الذى تستخدمه الكنيسة  21حزيران او    3ما ىف  أبعيدمها 

حق شعبه   يف  وجرائمه  االقسطنطني  هذ  التارخيية عن  املصادر  تقوله  ما  يذكر  أخذ  ثم 

  [ مة اليونانيةتاريخ األ]كتاب  وحق املسيحية، واستغالله هلا لتثبيت سلطانه، ومنها ما نقله عن 

تركه الدين لدى االباطرة الرومان ىف القرنني الثالث والرابع:  االنطباع العام الذى والذي ذكر 

فقد استسلموا   ،حتى عندما مل تكن للذين تربعوا عىل العرش اإلمرباطورى ميول دينية عميقة )

السائد ىف عرصهم،   الدين مكانة مهمة ضمن نطاق  أذ وجدوا  إللجو  نه من الرضورى منح 

ن قسطنطني كان أال شك  أعامهلم، ودينية عىل    قل مسحةخططهم السياسية، ليضفوا عىل األ

هلة روما التى  آ وهذا ما مل تكن     ،هلية إ   رجال جارى عرصه. ففى بداية مسعاه احتاج إىل رعاية

تزويده قادرة عىل  الدين ومؤسسات    ،يضمحل تأثريها  وراحت اإلمرباطورية، ومن ضمنها 

تقول    ، هتا إىل ما كانت عليهعادخرى تنهار، وكانت هنالك حاجة إىل شئ جديد ومنشط إلأ

ايدريا:   اليونانية  املعارف  تدعم  )دائرة  مل  ألهنا  باملسيحية  خاص  بشكل  مهتام  قسطنطني  كان 

 
وار  هل كان نصريا للمسيحية؟، دراسات وابحاث يف التاريخ والرتاث واللغات، جمدى زكريا، احل   -(  قسطنطني الكبري  1) 

 . 2012/  2/11املتمدن، 

 (  املرجع السابق.2) 
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وحسب ودعمت    ، انتصاره  إمرباطوريتهإيضا  أ بل  تنظيم  املسيحية    ، عادة  الكنائس  وصارت 

ذلك الزمان.. وطلب  ساقفة  أاملوجودة ىف كل مكان بمثابة دعم سياسى له.. فأحاط نفسه بكبار  

 ( 1)  (منهم صون وحدهتم

به قسطنطني للمسيحية، فقال: ) الذي قام  املقال نوع االستثامر  شعر  ثم ذكر صاحب 

ن يستخدمها أيمكن   ـ نذاك  آرغم تفشى االرتداد وكثري من الفساد فيها    ـ قسطنطني بأن املسيحية  

سس  أواذ تبنى    ،تسود إمرباطوريته بفعالية كقوة متنح العزم ىف سبيل تنفيذ خطته الكبرية لكى  

ن يوحد الناس حتت دين أهدافه السياسية، قرر  أ جل بلوغ  أاملسيحية املرتدة لريبح التأييد من  

عطى رجال  أسامء مسيحية. وأو عاملى، واحد. فأعطيت العادات واالحتفاالت الوثنية  أجامع 

 ( 2)  (ذ الكهنة الوثنينيوالدين املسيحيون مراكز، ورواتب، ونف 

ثم بني األدوار القذرة التي قام هبا يف القضاء عىل املمثلني احلقيقيني للمسيحية يف نفس  

واذ كان قسطنطني يبحث عن االنسجام الدينى  الوقت الذي قرب فيه كل االنتهازيني، فقال: )

ساس العقائد احلقة بل  أصوات املعارضة. ليس عىل أسباب سياسية، قىض برسعة عىل مجيع أل

ساس ما تقبله الغالبية. واالختالفات العقائدية العميقة داخل الكنيسة املسيحية املقسمة  أعىل  

وسيطا  أ كثريا،   بصفته  التدخل  فرصة  له  اهلل]تاحت  من  مع    [مبعوثا  تعامالته  خالل  ومن 

ريوس ىف اجلزء الرشقى من اإلمرباطورية، رسعان ما أتباع  أفريقيا الشاملية وإالدوناطيني ىف  

 ( 3)(ن االقناع مل يكن كافيا لتشكيل دين صلب وموحد أاكتشف 

ثم ذكر كيف راح يقنن للدين بالصيغة التي حتاول اجلمع بني الوثنية واملسيحية، فقال:  

الرب)أ املعارف  دائرة  تذكر  نيقية؟  جممع  ىف  املعتمد  غري  اإلمرباطور  لعبه  دور  يطانية  ى 

 
 (  املرجع السابق.1) 

 (  املرجع السابق.2) 

 (  املرجع السابق.3) 
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ن إ ذ كانوا يرتاعون من اإلمرباطور فإرشف موجها املناقشات بفعالية.. و أنفسه    [ قسطنطني ]

بعد شهرين من  ، وساقفة باستثناء اثنني فقط، وقعوا الدستور، وكثريون منهم ضد رغبتهماأل

يح ن املسإواختذ قرارا ملصلحة الذين قالوا    ،اجلدال الدينى العنيف تدخل هذا السياسى الوثنى

 (1)(ن االنشقاق الدينى هيدد إمرباطوريته أوكل مافهمه قسطنطني من املناقشات  ،هو اهلل 

زهرة عن   أبو  نقل حممد  املسيحي وصفوقد  البطريق  نيقية  لمجتمعني  ل  ا ابن  يف جممع 

جتمع ا بعث امللك قسطنطني إىل مجيع البلدان، فجمع البطاركة واألساقفة ف):  فقالوعددهم  

امنية وأربعون وألفان من األساقفة. وكانوا خمتلفني يف اآلراء واألديان، فمنهم  يف مدينة نيقية ث

من كان يقول أن املسيح وأمه إهلان من دون اهلل، وهم الرببرانية، ويسمون املريميني، ومنهم من 

األوىل   تنقص  فلم  نار،  شعلة  من  انفصلت  نار  شعلة  بمنزلة  األب  من  املسيح  أن  يقول  كان 

الثان به مريم  بانفصال  يقول: مل حتبل  ية منها، وهي مقالة سابليوس وشيعته، ومنهم من كان 

تسعة أشهر، وإنام مر يف بطنها كام يمر املاء يف امليزاب، ألن الكلمة دخلت يف أذهنا، وخرجت  

  (2)(من حيث خيرج الولد من ساعتها، وهي مقالة البيان وأشياعه 

ترجيح كفة املختلفني، مع عدم عالقته بالدين  ونقل عنه ما ذكره عن دور قسطنطني يف 

اجتمع أولئك املختلفون، وسمع قسطنطني مثال كل فرقة من ممثليها، فعجب  أصال، فقال: )

أشد العجب مما رأي وسمع، فأمرهم أن يتناظروا لينظر الدين الصحيح مع من، وأخىل دارًا 

اصًا لألساقفة الذين يمثلون هذا للمناظرة، ولكنه جنح أخريًا إىل رأي بولس، وعقد جملسًا خ 

 (3) (الرأي وكانت عدهتم ثامنية عرش وثالثامئة 

وضع امللك للثالثامئة والثامنية عرش أسقفًا جملسًا خاصًا ) :  قوله   ابن البطريق ونقل عن  

 
 (  املرجع السابق.1) 

 (124(  حمارضات يف النرصانية )ص: 2) 

 (124(  املرجع السابق، )ص: 3) 
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عظياًم، وجلس يف وسطهم وأخذ خامته، وسيفه، وقضيبه. فدفعه إليهم وقال هلم: قد سلطتكم  

املؤمنني،    اليوم عىل مملكتي، الدين، وصالح  قوام  فيه  أن تصنعوا مما  ينبغي لكم  ما  لتصنعوا 

فباركوا امللك، وقلدوه سيفه، وقالوا له: أظهر دين النرصانية، وذب عنه، ووضعوا له أربعني  

يصلح  ما  ومنها  به،  ويعمل  يعلمه  أن  للملك  يصلح  ما  منها  والرشائع،  السنن  فيها  كتابًا 

 ( 1)  (لألساقفة أن يعملوا به

وذكر كيف طبقت بعد ذلك تلك القوانني الدينية، وكيف امتحن الناس يف دينهم عىل  

إن اجلامعة املقدسة والكنيسة الرسولية  )كتاب تاريخ األمة القبطية ما نصه:  أساسها، فنقل عن  

حترم كل قائل بوجود زمن مل يكن ابن اهلل موجودًا فيه، وإنه مل يوجد قبل أن يولد، وإنه وجد 

ال يشء. أو من يقول أن االبن وجد من مادة أو جوهر غري اهلل األب، وكل من يؤمن إنه  من  

 (2) (خلق، أو من يقول إنه قابل للتغيري، ويعرتيه ظل دوران

إذن قرر املجمع ُألوهية املسيح، وإنه من جوهر اهلل، وإنه  وعلق عليه أبو زهرة بقوله: )

ول، وفرضت تلك العقيدة عىل املسيحيني قاطبة مؤيدة قديم بقدمه، وإنه ال يعرتيه تغيري وال حت 

القول   هذا  فرضوا  والذين  ذلك  غري  يقول  من  كل  العنة  قسطنطني،  أسقفًا،    318سلطان 

ن مل يكونوا متفقني فيام بينهم عىل نحلة واحدة،  إوخيالفهم يف ذلك نحو سبعامئة وألف أسقف، و

 ( 3)  (ه متسعفهل ذلك املجمع مل خيل من نقد؟ إن باب النقد في

وهكذا يذكر املؤرخون دوره يف صياغة الكثري من العقائد املسيحية التي حتولت بسببها  

من دين إهلي ممتلئ بالتنزيه والقيم النبيلة إىل دين برشي ممتلئ بالوثنية والرصاع والعنف الذي 

 ظل فرتة طويلة إىل أن أقصيت املسيحية من احلياة، لفشلها يف تسيريها. 

 
 (124(  املرجع السابق، )ص: 1) 

 (124(  املرجع السابق، )ص: 2) 

 (124املرجع السابق، )ص: (  3) 
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اليش  الذي  ونفس  الظلمة  امللوك  أولئك  بسبب  اإلسالم  يف  لألسف  حصل  تقريبا  ء 

راحوا   والذين  مجيعا،  والدنيا  الدين  يف قضايا  يتحكموا  أن  وأتيح هلم  قداسة خاصة،  ُأعطوا 

مفكر   كل  عىل  ـ  ويذبحوهنا  يقتلوهنا  األمم  عىل  سلطوها  التي  ـ  السيوف  تلك  يستعملون 

 والدينية التي دعا إليها القرآن الكريم.  وباحث، بدل أن يتيحوا احلرية الفكرية 

ومن األمثلة عىل ذلك تلك اجلرائم التي ارتكبها من سمى نفسه املهدي العبايس والد  

الذهبي   وصفه  وقد  الزندقة،  بتهمة  له  معارض  كل  عىل  الظلم  سيف  سلط  والذي  هارون، 

  (1) بقوله: )إنه خائف من اهلل، معاٍد ألويل الضاللة، َحنِق عليهم( 

وقد كان من وصيته البنه موسى )اهلادي( الذي ورثه احلكم من بعده قوله له: )يا بني،  

إن صار لك هذا األمر، فتجّرد هلذه العصابةـ  يعني من يتهمهم بالزندقةـ  فإهنا فرقة تدعو الناس  

  إىل ظاهر حسن، ثم خترجها إىل حتريم اللحم، وترك قتل اهلوام حتّرجًا، ثم خترجها من هذه إىل 

والبنات..   األخوات  نكاح  هذا  بعد  تبيح  ثم  الظلمة،  واآلخر:  النور،  أحدمها:  اثنني،  عبادة 

 ( 2) فارفع فيها اخلشب، وجّرد فيها السيف، وتقّرب بأمرها إىل اهلل ال رشيك له(

الراشدين الصاحلني، بسبب   ولذلك أثنى عليه ابن تيمية كثريا، بل اعتربه من اخللفاء 

التي سفكها، )  الدماء  فيه:  أقواله  السنة  ومن  كانت  كلام ظهر وقوي  واإليامن  اإلسالم  وجتد 

وأهلها أظهر وأقوى وإن ظهر يشء من الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك مثل: دولة  

املهدي والرشيد ونحومها ممن كان يعظم اإلسالم واإليامن ويغزو أعداءه من الكفار واملنافقني.  

م أقوى وأكثر وأهل البدع أذل وأقل. فإن املهدي قتل من املنافقني  كان أهل السنة يف تلك األيا 

وكان املهدي من خيار خلفاء بني العباس وأحسنهم إيامنا ..  الزنادقة من ال حييص عدده إال اهلل

 
 .  10/444، وانظر: تاريخ اإلسالم  7/403(  سري إعالم النبالء 1) 

 .  10/444، وانظر : تاريخ االسالم للذهبي  8/220(  تاريخ الطربي 2) 
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  (1) (وعدال وجودا فصار يتتبع املنافقني الزنادقة كذلك

الفصل يف  جرائمه  عن  نامذج  رأينا  والذي  هارون،  فعل  وقد    وهكذا  له،  املخصص 

وصف ابن كثري دوره يف محاية العقائد التي بثها أصحاب امللك العضوض من التجسيم وغريه،  

كان  وقد  كثريًا،  شيئًا  ذلك  من  األئمة  ذكر  قد  جدًا،  كثرية  ومكارمه  الرشيد  )فضائل  بقوله: 

يقول بن عياض  م  : الفضيل  بعده  ملا أختوف  الرشيد،  أعز علينا من موت  أحد  ن  ليس موت 

احلوادث، وإين ألدعو اهلل أن يزيد يف عمره من عمري، وقالوا: فلام مات الرشيد، وظهرت تلك 

الفتن واحلوادث واالختالفات، وظهر القول بخلق القرآن، فعرفنا ما كان ختوفه الفضيل من  

 ( 2) ذلك( 

احتج آدم وموسى،  وقد روي أن أبا معاوية الرضير حّدث هارون بحديث أيب هريرة: )

ل له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة، قال له آدم: يا موسى اصطفاك اهلل  فقا 

بكالمه، وخط لك بيده، أتلومني عىل أمر قدره اهلل عيل قبل أن خيلقني بأربعني سنة ؟ فحج آدم  

ثالثا  موسى.  آدم  ما  (3)(موسى، فحج  آدم وموسى  هذا وبني  احلارضين: كيف  أحد  فقال   ،

بالنطع  بينهام عيّل  احلديث؟  عىل  أتعرتض  وقال:  غضبًا شديدًا،  وغضب  هارون،  به  فوثب   !

أمر   ثم  زندقة،  هذه  الرشيد:  فقال  فيه،  يشفعون  إليه،  الناس  فقام  ذلك،  فأحرض  والسيف، 

بسجنه وأقسم أن ال خيرج حتى خيربه من ألقى إليه هذا، فأقسم ذلك الرجل باألْيامن املغلظة ما  

أحد،   له  هذا  منها،  قال  إليها  ويتوب  اهلل  يستغفر  وأنه  منه،  بادرة  الكلمة  هذه  كانت  وإنام 

 ( 4)فأطلقه(

 
 (20/ 4(  جمموع الفتاوى )1) 

 .  10/221( البداية والنهاية،  2) 

 (2652( ، مسلم ، ) 6614( رواه البخاري، )3) 

 . 10/215البداية البن كثري ( 4) 
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عىل القصة بقوله: )هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول اهلل    (1)وقد علق الصابوين  

 بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد اإلنكار عىل من يسلك فيها غري هذا ، ويقابله 

الذي سلكه هارون الرشيد مع من اعرتض عىل اخلرب الصحيح الذي سمعه بكيف،  الطريق  

 (2)عىل طريق اإلنكار له واالبتعاد عنه، ومل يتلقه بالقبول(

وهكذا فعل املتوكل، والذي رأينا نامذج عن جرائمه يف الفصل املخصص له، ولذلك  

املتوكل عىل اهلل اخلالفة اس )ملا ويل  بقوله:  ابن كثري  الناس بواليته، فإنه كان حمبًا وصفه  تبرش 

بخلق  القول  يف  أحد  يتكلم  ال  اآلفاق  إىل  وكتب  الناس،  عن  املحنة  ورفع  وأهلها،  للسنة 

 (3)القرآن(

وقال:  )كتب املتوكل إىل اآلفاق باملنع من الكالم يف مسألة الكالم، والكف عن القول  

فاملطبق مأواه إىل أن يموت، وأمر الناس  بخلق القرآن، وأن من تعلم علم الكالم لو تكلم فيه  

أن ال يشتغل أحد إال بالكتاب والسنة ال غري، ثم أظهر إكرام اإلمام أمحد بن حنبل.. وارتفعت  

 (4)السنة جدًا يف أيام املتوكل عفا اهلل عنه، وكان ال يويل أحدًا إال بعد مشورة اإلمام أمحد(

ىل املصادر املقدسة، كام هي صافية نقية،  وهو طبعا ال يقصد بالكتاب والسنة العودة إ

مصادر   إىل  املقدسة  املصادر  هبا  حتولت  التي  والتحريفات  التأويالت  تلك  هبا  يقصد  وإنام 

الفقهاء   )أمر  ـ   به  املشيدون  يذكر  كام  ـ  أنه  بدليل  الضالل،  أنواع  وكل  واخلرافة  للتجسيم 

فيها الرّد عىل املعتزلة واجلهمية، وأن   واملحدثني أن جيلسوا للناس، وأن حيدثوا باألحاديث التي 

 
ب شيخ  1)  ( إسامعيل بن عبدالرمحن النيسابوري الصابوين الشافعي، حمدث، فقيه، مفرس، واعظ، نرص السنة يف خراسان، ولقِّ

 .  18/40، وسري أعالم النبالء  4/271هـ . نظر : طبقات الشافعية 449اإلسالم، تويف سنة 

 .  321( عقيدة السلف وأصحاب احلديث ص 2) 

 .  12/31، وسري أعالم البنالء  10/351، وانظر :  10/337( البداية والنهاية 3) 

 .  10/316( البداية والنهاية 4) 
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 ( 1) حيدثوا باألحاديث يف الرؤية والصفات( 

وهم يذكرون ـ بكل حقد ـ ما فعله من جرائم يف حق من خيالفون تلك القوانني الدينية  

التي سنها له من ارتضاهم من الفقهاء، مثلام فعل أولئك الذين أحاطوا بقسطنطني، وراحوا  

املخالفون داود، وسجن   يعذبون  أيب  بن  أمحد  أموال  أنه أن صادر  هلم، وقد ذكروا من ذلك 

فأبى   فاستتيب،  ارتد  ثم  كثرية،  سنني  ومكث  فأسلم،  نرصانيًا  كان  رجاًل  وقتل  أصحابه.. 

، وملا ظهر شخص يزعم أنه ذو القرنني ويّدعي النبوة،  (2) الرجوع إىل اإلسالم، فرضبت عنقه  

 .(3) رضب رضبًا شديدًا، فامت من بعد رضبه ذلكأمر املتوكل برضبه بالسياط، ف 

كتب   بيع  هنى عن  فاملعتضد  العضوض،  امللك  أصحاب  من  بعدهم  من  فعل  وهكذا 

 .(4) الكالم والفلسفة واجلدل بني الناس

فعله   ما  ذلك  عىل  النامذج  أحسن  ولعل  األمويني،  من  قبلهم  من  فعل  الظامل  وهكذا 

الذي ذبح اجلعد بن وعيل العراق هلشام بن عبدامللك،  املستبد خالد القرسي الذي كان واليا  

ثم خطب الناس وقال: )أهيا الناس! ضحوا، تقبل  بسبب بعض آرائه العقدية،    العيد يوم  درهم  

اهلل ضحاياكم، فإين مضح باجلعد بن درهم، إنه زعم أن اهلل مل يتخذ إبراهيم خليال، ومل يكلم  

 . (5) أمام الناس مويس تكليام(، ثم نزل وذبحه

العضوض من   للملك  املمجدين  الداعيش اإلجرامي كل  السلوك  أثنى عىل هذا  وقد 

)جزاه  أمثال ابن تيمية وابن القيم وانتهاء بابن عثيمني الذي قال يف درس من دروسه العمومية:  

اهلل خريا، فالناس يضحون بالغنم والشاة واملعز والبعري والبقر.. وهذا ضحي برش منها، فإنه 

 
 .  12/34( سري أعالم النبالء 1) 

 .  11/296، واملنتظم 9/207(  انظر : تاريخ الطربي 2) 

 .  10/314ية ، والبدا 11/223، واملنتظم  7/50، والكامل  9/175(  انظر : تاريخ الطربي 3) 

 .  11/64، والبداية  12/305( انظر : املنتظم 4) 

 ..69(  البخاري يف )خلق أفعال العباد( ص 5) 
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وإين أسأل اآلن: البعري عن سبع، والبقر عن سبع،  ..  إلبل والغنم واحلمري واخلنازيررش من ا 

 _والعياذ باهلل  _وهذا الرجل عن كم.. عن آالف آالف وقي اهلل رشا كبريا، لكن بعض الناس  

سيايس، ونقول هلم هذا   يقولون إن هذا العمل من خالد بن عبد اهلل القرسي ليس دينا، ولكنه 

  (1)رجل رصح أمام الناس أنه قتله من أجل هذه البدعة(كذب، ألن ال 

إىل   النامذج  أقرب  وهو  للدين،  السيايس  للتقنني  نموذجا  هذا  سنذكر  هذا  عىل  بناء 

قسطنطني، ذلك أنه أصدر قانونا للعقائد ال يزال ساريا إىل اليوم، بل ال يزال الكثري يمتحن 

 عقائد الناس عىل أساسه. 

والذي    ، [االعتقاد القادريالسيايس للعقائد اإلسالمية هو ما يطلق عليه ]وهذا القانون  

هيتم به السلفيون وغريهم، ويعتربون ما فيه من بيانات برشية حقائق قطعية ال جيوز اجلدال  

 فيها، مع أن الذي تبناها ودافع عنها وقررها مل يكن إال رجال من رجال امللك العضوض. 

متّيزت سرية اخلليفة  لذي خصصه له، مبينا دوافع اهتاممه به: )وقد قال بعضهم يف كتابه ا

العبايس القادر باهلل بمزايا ومواقف رائعة تقتيض البحث والتصنيف، فقد أظهر اإلسالم وأقام  

السنة، فألزم أهل الذمة الرشوط العمرية، وهتك أستار الباطنية، وطعن يف نسب العبيديني،  

وكثر  استفحل شأهنم  يف وقت  ألهل    وذلك  وانترص  وقمعهم،  املبتدعة  استتاب  كام  دعاهتم، 

الدراسة والتأليف جلملة  ،  السنة  القادري، وهو اعتقاد يستحق  أنه كتب االعتقاد  ومن مآثره 

أن هذا االعتقاد عىل طريقة أهل السنة واجلامعة، وقد أثنى عليه أئمة من أهل السنة   منها   ، أمور

هلذا االعتقاد أثره اإلجيايب ونفعه املتعدي يف إظهار  .. وكابن تيمية والذهبي وابن كثري وغريهم 

  (2)(مذهب أهل السنة ومدافعة أهل البدعة، بل إن آثاره مل تقف عند بلد معنّي أو عرص حمدد 

وهذا النص وحده كاف للداللة عىل مدى االرتباط بني القادر باهلل وقسطنطني الكبري،  

 
 (  هذا الكالم للشيخ حممد بن صالح العثيمني يف رشح العقيدة الواسطية..1) 

 ( 226(  االعتقاد القادري )ص: 2) 
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أن يرتكا احلرية الدينية، ويرشعا لشعبهام مبادئ   ذلك أن كليهام وجدا مذاهب متعددة، وبدل

التعايش بني املختلفني، أو مبادئ احلوار واجلدال بالتي هي أحسن، أو يبحثا عن املشرتكات،  

عىل  فئة  ينرصان  راحا  فيه،  اختلف  فيام  االختيار  ذلك  بعد  للرعية  ويرتكا  أصال،  فيعترباها 

 هم. أخرى، ألهنا كانت أطوع هلم، وأقرب إىل طباع

يف حق   ارتكبها  التي  اجلرائم  تلك  عليه، وعىل  الثناء  يبالغون يف  الطائفيني  نجد  وهلذا 

عىل  ويعاقبهم  هبا،  املختلفة  الطوائف  أصحاب  يمتحن  وراح  أقرها،  التي  للعقائد  املخالفني 

 خالفها.

سنة   يف  أنه  املؤرخون  ذكر  الرجوع،  408فقد  فأظهروا  املعتـزلة،  فقهاء  )استتاب  هـ 

والرفض    وتربأوا  االعتـزال  يف  واملناظرة  والتدريس  الكالم  عن  هناهم  ثم  االعتـزال،  من 

به   يتعظ  ما  والعقوبة  النكال  من  هبم  حل  خالفوه  متى  وأهنم  لإلسالم،  املخالفة  واملقاالت 

   (1)أمثاهلم(

وقد أثنى عليه سبب هذا املوقف كل الطائفيون، وال يزالون يمجدونه بسببه، يقول ابن  

هلذا اهتم كثري من امللوك والعلامء بأمر اإلسالم، وجهاد أعدائه، حتى صاروا يلعنون تيمية: )و

الرافضة واجلهمية وغريهم عىل املنابر، حتى لعنوا كل طائفة رأوا فيها بدعة..وكذلك اخلليفة  

 ( 2) القادر ربام اهتم بذلك، واستتاب املعتـزلة من الفقهاء(

دعوة املالحدة املنافقني ـ يقصد الفاطميني ـ وكان  وقال: )وكانت قد انترشت إذ ذاك  

هذا مما دعا القادر إىل إظهار السنة، وقمع أهل البدع، فكتب االعتقاد القادري.. وأمر باستتابة 

 (3)من خالف ذلك من املعتـزلة وغريه(

 
 .  12/6، والبداية 28/27إلسالم ، وتاريخ ا9/305، والكامل  176، 15/125( انظر : املنتظم 1) 

 . 13( نقض املنطق ص 2) 

 . 2/331( نقض التأسيس 3) 
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باهلل   القادر  استتاب  )وفيها  الذهبي:  املعتـزلة    ـ وقال  من  طائفة  سنّةـ  صاحب  وكان 

 (1)والرافضة، وأخذ خطوطهم بالتوبة(

وقال ابن القيم: )وكان ]القادر[ قد استتاب من خرج عن السنة من املعتـزلة والرافضة  

 ( 2) ونحوهم.. فتحرك والة األمور إلظهار السنة(

يتواجدون فيها، يقول   وهكذا أثنوا عىل عزله لعلامء الشيعة من اخلطابة يف األماكن التي

ابن كثري مثنيا عليه بسبب ذلك: )وعزل خطباء الشيعة، ووىل خطباء السنة، وهلل احلمد وعىل 

 ( 3) ذلك وغريه( 

وهكذا، وبدل أن يقيم عالقات طيبة مع الدولة الفاطمية، حتى جيتمع اجلميع عىل محاية  

أولئك   جيمع  راح  هتددها،  التي  األخطار  من  اإلسالمية  به  الدولة  أحاطوا  الذين  الفقهاء 

 للتشكيك يف نسب الفاطميني، ولست أدري ما جيديه ذلك. 

هـ( أن القادر باهلل، ومن أجل مواجهة الفاطميني  402فقد ذكر املؤرخون يف أحداث )

شكل حمرضًا يتضمن الطعن يف أنساهبم، وأهنم زنادقة كّفار، )وكتب هذا املحرض، وأقره مجع  

الفاطميني  من األرشاف والقضاة وامل أن  املحرض:  والفقهاء والعدول، وخالصة هذا  حدثني 

ملوك مرص، منسوبون إىل ديصان بن سعيد اخلّرمي، فليسوا من أهل البيت، وال نسب هلم يف  

ولد عيّل بن أيب طالب.. وأن هذا احلاكم بمرص هو وسلفه كفار فّساق فجار، ملحدون زنادقة،  

امل وملذهب  جاحدون،  ولإلسالم  احلدود،  معطلون،  عطلوا  قد  معتقدون،  والثنوية  جوسية 

 ( 4)وأحلوا اخلمور، وسفكوا الدماء، وسبوا األنبياء، ولعنوا السلف، واّدعوا الربوبية( 

التاريخ وفرض ما يشاء من أحكام، فقال:   القادر باهلل يف كتابة  وقد ذكر الذهبي دور 

 
 .  3/98( العرب 1) 

 .  4/1286( الصواعق املرسلة 2) 

 .  12/26( البداية 3) 

 . 15/177، وسري أعالم النبالء 28/11، وتاريخ اإلسالم  83، 15/82( انظر : املنتظم 4) 
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در بعمل حمرض يتضمن القدح يف  )ويف هذا الوقت انبثت دعاة احلاكم يف األطراف، فأمر القا 

 (1)نسب العبيدية(

ولألسف، فإن ابن تيمية وغريه بدل أن ينتهج املنهج العلمي يف البحث عن حقيقة ما  

امللك  أصحاب  حوهلا  التي  األباطيل  تلك  كل  مثل  حقيقة  يعتربه  راح  املحرض،  ذلك  ذكره 

فيام يتبناه، وتتبناه طائفته:    العضوض إىل حقائق، وقد قال يف ذلك، عىل طريقته يف حرص األمة 

)قد علم أن مجهور األمة تطعن يف نسبهم، ويذكرون أهنم من أوالد املجوس، أو اليهود، هذا 

مشهور من شهادة علامء الطوائف من احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، وأهل احلديث،  

أمر قد   والعامة، وغريهم، وهذا  النسب،  الكالم، وعلامء  املصنفني ألخبار  وأهل  ذكره عامة 

 ( 2) الناس وأيامهم(

ومل يتوقف رصاع القادر باهلل مع الطوائف اإلسالمية فقط، بل إنه تعداها للمسيحيني  

الذين استعمل كل وسائل إذالهلم كام هي عادة مجيع أصحاب امللك العضوض، وقد أثنى عليه  

ع قد  املتوكل  أيام  يف  )وكان  فقال:  ذلك،  بسبب  تيمية  الذمة  ابن  أهل  ألزم  حتى  اإلسالم  ز 

والرافضة   اجلهمية  وقمعت  واجلامعة،  السنة  فعزت  الصغار،  وألزموا  العمرية،  بالرشوط 

أمحد   كانوا  الذين  اخللفاء  من  والقادر، وغريهم  واملهدي  املعتضد  أيام  يف  ونحوهم، وكذلك 

ب السنة  وكانت  أعز،  زمنهم  يف  اإلسالم  وكان  غريهم،  من  طريقة  وأحسن  حسب  سرية، 

 (3)ذلك(

وفوق ذلك، فإن فتنته مل تبق قارصة عىل عرصه، بل إهنا تعدهتا إىل كل العصور التي تلته،  

وضع  كام  اإلسالمي،  لإليامن  قانونا  وضع  عندما  وذلك  نعيشه،  الذي  هذا  عرصنا  فيها  بام 

 
 .  15/132( سري أعالم النبالء 1) 

 . 131،  130،  35/128جمموع الفتاوى ( 2) 

 .  20( نقص املنطق ص 3) 
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 قسنطني قانونا لإليامن املسيحي. 

ويفرض   وغريها،  املساجد  يف  يقرأ  القانون  ذلك  كان  يقول  وقد  فرضا،  الرعية  عىل 

سنة   حوادث  يف  وقريء  420الذهبي  اخلالفة،  دار  يف  والقضاة  العلامء  مُجع  شعبان  )ويف  هـ: 

عليهم كتاب طويل عمله القادر باهلل، يتضمن الوعظ، وتفصيل مذهب السنة، والطعن عىل 

ب طويل عمله  ، ويف رمضان مُجعوا أيضًا، وقريء عليهم كتا عتـزلة، وفيه أخبار كثرية يف ذلكامل

، وفيه رّد عىل من يقول بخلق القرآن، وحكاية ما جرى القادر باهلل، فيه أخبار وفاة النبي  

بني عبدالعزيز وبرش املرييس ثم ختمه بالوعظ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.. ويف ذي 

القرآن، وأعيد فيه  القعدة مجعوا الكتاب الثالث يف فضل أيب بكر وعمر، وسّب من يقول بخلق  

ما جرى بني عبدالعزيز وبرش املرييس، وأقام الناس إىل بعد العتمة حتى فرغ، ثم أخذ خطوطهم  

 ( 1) بحضورهم وسامع ما سمعوا(

وقد نوه ابن تيمية بذلك القانون، وكيف صار ُيعلن عنه يف املساجد وغريها، واعتباره  

إليه:    من خيالفه مبتدعا ومهرطقا، فقال متحدثا عن كاتبه  ينسب  الذي كتبه للخليفة، وصار 

الشيخ أبو أمحد الكرخي، اإلمام املشهور يف أثناء املائة الرابعة، يف العقيدة التي ذكر أهنا  )قال  

اعتقاد أهل السنة واجلامعة، وهي العقيدة التي كتبها للخليفة القادر باهلل، وقرأها عىل الناس،  

ا أهل  طوائف  وأقرهتا  عليها،  الناس  من ومجع  السنة  عن  خرج  من  استتاب  قد  وكان  لسنة، 

  (2)(املعتزلة والرافضة ونحوهم، سنة ثالث عرشة وأربعامئة 

وقتلوا   العلامء،  حتى  بل  الناس،  به  امتحن  وكيف  االعتقاد،  ذلك  انترش  كيف  وذكر 

عن   متحدثا  فقال  له،  خمالفتهم  سبكتكنيبسبب  بن  حممود  باهلل،    السلطان  القادر  أيده  الذي 

وأظهر السلطان حممود بن سبكتكني لعنة أهل البدع عىل ه من جنده وأنصاره، فقال: ) واعترب

 
 .  28/268( تاريخ اإلسالم 1) 
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املنابر، وأظهر السنة، وتناظر عنده ابن اهليصم وابن فورك يف مسألة العلو، فرأى قوة كالم ابن 

اهليصم، فرجح ذلك، ويقال إنه قال البن فورك: فلو أردت تصف املعدوم كيف كنت تصفه  

أو قال: فرق يل بني هذا الرب الذي تصفه وبني املعدوم؟ وأن ابن فورك كتب    بأكثر من هذا؟ 

لو كان فوق   أنه  إال  فلم يكن اجلواب  أيب إسحق األسفراييني يطلب اجلواب عن ذلك،  إىل 

ومن الناس من يقول: إن السلطان ملا ظهر له فساد قول ابن فورك ،  العرش للزم أن يكون جسامً 

وت قتله،  حتى  السم  وفقهاء  سقاه  الشافعي وغريهم،  أصحاب  من  احلديث  فقهاء  عنده  ناظر 

 (1) (الرأي، فرأى قوة مذهب أهل احلديث فرجحه 

يف   الناس  امتحان  من  باهلل  القادر  استعمله  ما  نفس  حممود  السلطان  استعمل  وهكذا 

 ة. عقائدهم، وقتل من رأى فيه التنزيه، مثلام ُفعل باملوحدين يف املسيحية واهتامهم باهلرطق

التي   العقائد  من  عقيدتني  هنا  فسنذكر  كذلك،  دعوى  جمرد  حديثنا  يكون  ال  وحتى 

وردت يف ذلك القانون العقدي الذي رشعه القادر باهلل، وكلتامها كان هلا آثارها اخلطرية التي  

 ال نزال نراها إىل اليوم يف كتب العقائد اإلسالمية. 

 بالتجسيم: أ ـ االعتقاد يف كالم اهلل تعاىل وربطه  

بكل   التجسيم  إىل  يدعو  الذي  النص  هبذا  القانون  ذلك  االعتقاد  هذا  عىل  نص  وقد 

  ، متكلم بكالماملعاين، ويفرضه فرضا، بل حيكم بالقتل عىل من مل يقل به، فقد ورد فيه: )واهلل  

ال بآلة خملوقة كآلة املخلوقني، ال يوصف إال بام وصف به نفسه أو وصفه به نبيه عليه السالم،  

وصف هبا نفسه أو وصفه هبا رسوله فهي صفة حقيقية ال جمازية، ويعلم أن كالم  وكل صفة  

عىل لسان جربيل بعد ما سمعه    اهلل تعاىل غري خملوق، تكّلم به تكلياًم، وأنزله عىل رسوله  

وتاله حممد عىل أصحابه، وتاله أصحابه عىل األمة، ومل  ،جربيل منه، فتال جربيل عىل حممد 

لوقني خملوقًا؛ ألنه ذلك الكالم بعينه الذي تكلم اهلل به فهو غري خملوق بكل  يرص بتالوة املخ
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حال، متلوًا وحمفوظًا ومكتوبًا ومسموعًا، ومن قال إنه خملوق عىل حال من األحوال فهو كافر  

  (1) (حالل الدم بعد االستتابة منه

لسلفية، فكل األمة  وهذا نص خطري، ألنه حيكم بالكفر عىل أكثر األمة، ما عدا الطائفة ا

تنزه اهلل تعاىل عن أن يكون لكالمه حرف أو صوت، عىل عكس املدرسة السلفية التي أملت  

 تلك العقيدة عىل القادر باهلل، وراح يفرضها عىل األمة. 

القانون   ذلك  عليهم  طبقنا  لو  األمة،  يف  األكرب  النسبة  يشكلون  والذين  فاألشاعرة، 

والقتل مجيعا، فقد قال الشيخ العثيمني مبينا اتفاق األشاعرة  القادري، حلكمنا عليهم بالكفر  

وقالت األشعرية الذين تذبذبوا بني أهل السنة واملعتزلة قالوا: إن : )املعتزلة يف صفة الكالممع  

ليعرب عام يف   تعاىل  ُيسمع فإنه خملوق خلقه اهلل  القائم يف نفسه، وما  املعنى  كالم اهلل تعاىل هو 

الفرق: أن املعتزلة يقولون: ال ننسب الكالم إليه   إذن بني املعتزلة واألشعرية؟ فام الفرق نفسه. 

وخلقا.  فعال  بل  يشء    وصفا،  أنه  باعتبار  ال  وصفا  إليه  الكالم  ننسب  يقولون:  واألشاعرة 

مسموع، وأنه بحروف، بل باعتبار أنه يشء قائم بنفسه، وما يسمع أو يكتب فهو خملوق؛ فعىل 

األشاعرة يتفق  القرآن    هذا  يقولون:  فاألشاعرة  خملوق،  يكتب  أو  ُيسمع  ما  أن  يف  واملعتزلة 

أن  كام  حقيقة،  كالمه  إنه  يقولون:  املعتزلة  لكن  خملوق،  القرآن  يقولون:  واملعتزلة  خملوق، 

السموات خلقه حقيقة، وقالت األشاعرة: ليس هو كالم اهلل تعاىل حقيقة، بل هو عبارة عن 

ة من هذا الوجه أبعد عن احلق من املعتزلة، وكلتا الطائفتني ظامل،  كالم اهلل!!، فصار األشاعر

ألن الكالم ليس شيئا يقوم بنفسه، والكالم صفة املتكلم، فإذا كان الكالم صفة املتكلم، كان 

كالم اهلل صفة، وصفات اهلل تعاىل غري خملوقة، إذ إن الصفات تابعة للذات، فكام أن ذات الرب  

  (2)(كذلك صفاته غري خملوقة، وهذا دليل عقيل واضحعز وجل غري خملوقة، ف
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اجلاميوقال   أمان  حممد  )الشيخ  صفة  :  يف  املعتزلة  وبني  األشاعرة  بني  إذن  الفرق  ما 

خالف لفظي غري حقيقي كلهم يتفقون عىل أن هذا القرآن الذي نقرأه ونحفظه ونكتبه    الكالم؟

ة عىل هذا بل موقف األشاعرة أخطر ألن خملوق وليس بكالم اهلل، تتفق األشاعرة مع املعتزل 

  (1)(موقف املعتزلة واضح

وهكذا ينطبق عىل األشاعرة كل تلك األحكام القاسية التي حكم هبا عليهم االعتقاد  

القادري، والذي نشأ أصال من تلك العقائد التي كان يبثها كعب األحبار وغريه يف كيفية تكليم  

عليه   ملوسى  تعاىل  امللك اهلل  أصحاب  من  عارصه  من  عليها  يشجعه  كان  والتي  السالم، 

 العضوض. 

وقد كان السند األكرب الذي اعتمد عليه القادر باهلل لوضع تلك املواد اخلاصة بتكفري  

القائلني بخلق القرآن، ما وصله من تلك النصوص التكفريية التي أعطي هلا وألصحاهبا من 

 . القداسة ما مل يعط األنبياء أنفسهم

روي عن   ما  املقرئومنها  خلف  بن  قال  حييى  بن ):  أنه  بكر  أبا  فلقيت  الكوفة  أتيت 

عياش؛ فسألته: ما تقول يف من قال: القرآن خملوق؟ فقال: كافر، وكل من مل يقل: إنه كافر؛ فهو  

كافر. ثم قال: أُيشك يف اليهودي والنرصاين؛ أهنام كافران؟ فمن شك يف هؤالء أهنم كفار؛ فهو  

  (2) (والذي يقول: القرآن خملوق. مثلهام كافر،

من قال: القرآن خملوق. فهو كافر، ومن مل يكفره؛  ) :  قوله   يزيد بن هارونويروون عن  

  (3)(فهو كافر، ومن شك يف كفره؛ فهو كافر

القرآن كالم اهلل عز وجل؛ من قال: خملوق. فهو  ):  قوله   سفيان بن عيينةويروون عن  
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 ( 1)(فهو كافركافر، ومن شك يف كفره؛ 

كافر، ومن شك يف  ) :  قوله   أمحد بن حنبل ويروون عن   فهو  القرآن خملوق.  قال:  من 

  (2) (كفره؛ فهو كافر

سألت أيب وأبا زرعة؛  )قال ابن أيب حاتم: وبناء عىل هذا كله ينقلون اإلمجاع عىل ذلك،  

مصار، وما يعتقدان عن مذاهب أهل السنة يف أصول الدين، وما أدركا عليه العلامء يف مجيع األ

من  فكان  ويمنًا؛  وشامًا  وعراقًا  حجازًا  األمصار  مجيع  يف  العلامء  أدركنا  فقاال:  ذلك؛  من 

مذهبهم: اإليامن قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كالم اهلل غري خملوق بجميع جهاته.. ومن 

يف كفره ـ ممن يفهم  زعم أن القرآن خملوق؛ فهو كافر باهلل العظيم كفرًا ينقل عن امللة. ومن شك  

  (3) (وال جيهل ـ فهو كافر

ونحن اآلن ذاكرون رشح السنة، ووصفها، مما أمجع عىل رشحنا  ) قال ابن بطة:  وهكذا  

، إىل وقتنا هذا.. من قال: خملوق، أو قال:  له أهل اإلسالم، وسائر األمة، منذ بعث اهلل نبيه 

كالم اهلل، ووقف، أو شك، أو قال بلسانه، وأضمره يف نفسه، فهو كافر باهلل حالل الدم، بريء  

 ( 4) (من شك يف كفره، ووقف عن تكفريه، فهو كافرمن اهلل، واهلل منه بريء، و

وهذه الكلامت املمتلئة بالتكفري تنطبق عىل مجيع املدارس اإلسالمية من دون حاجة ألي  

 تعيني أو تسمية. 

 ب ـ االعتقاد يف الصحابة ومراتبهم: 

منها   القصد  وإنام كان  ترد ال يف كتاب وال يف سنة،  مل  التي  الغريبة،  العقائد  وهي من 

واجهة الشيعة الذين يرون الصحابة كسائر الناس، خيّطئون من أخطأ منهم، ويصّوبون من م
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إن مل تكن ،  أصاب، لكن الطائفيني اعتربوا العقيدة يف الصحابة الركن السابع من أركان اإليامن

عندما ذكر األركان الست لإليامن يف حديث جربيل نيس   ذلك أن النبي  ،  الركن األول منه

أو أخطأ ـ باعتباره برشا يف تصورهم ـ فلم يذكر هذه العقيدة اخلطرية التي تعترب أهم العقائد،  

 فراحوا يستدركوهنا عليه. 

ولذلك نص االعتقاد القادري عىل هذه العقيدة التي مل ينص عليها الكتاب والسنة، وقد  

كلهم، ونعلم    وجيب أن حيّب الصحابة من أصحاب النبي  بخصوص هذه العقيدة: )ورد فيه  

أبو بكر    وأن خريهم كلهم وأفضلهم بعد رسول اهلل  ،  أهنم خري اخللق بعد رسول اهلل  

الصديق، ثم عمر بن اخلطاب، ثم عثامن بن عفان، ثم عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهم، ويشهد 

، ومن سّب عائشة فال حظ له يف اإلسالم، وال   أزواج رسول اهلل  للعرشة باجلنة ويرتحم عىل 

  (1) (يقول يف معاوية إال خريًا، وال يدخل يف يشء شجر بينهم، ويرتحم عىل مجاعتهم

صحبتهم     باعتبار  الصحابة  احرتام  عىل  ينص  أن  االعتقاد  هذا  إمكان  يف  كان  وقد 

لكل طائفة صحابة تفضلهم، وترى أهنم    من غري تسمية، وال ترتيب، ذلك أن  لرسول اهلل  

أوىل من غريهم.. وبذلك تنتفي املشكلة، لكن القادر باهلل عالج القضية بام عاجلها به قسطنطني،  

فراح حيارب الطوائف بعضها ببعض، لتنشغل عن اإليامن باهلل، وبالبحث عن أسامئه احلسنى،  

 بالبحث يف أسامء الصحابة، وأهيم أفضل من غريه. 

ولت هذه العقيدة اجلديدة بعد ذلك إىل عقيدة أكرب من كل العقائد حتى أن كل  وقد حت

مل ُيرسل إال    أعامل املؤمن حتبط عندهم إن قال بفضل عيل عىل أيب بكر.. وكأن رسول اهلل  

 ألجل أن يفاضل الناس بني أصحابه. 

أصحاب امللك العضوض  وقد كان سند القادر باهلل عىل هذه العقيدة الغريبة ما ورثه من  

ومن أحب عمر  ،  )من أحب أبا بكر فقد أقام الدين:  الذين سبقوه، ومنها قول أيوب السختياين
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السبيل أوضح  اهلل عز وجل،  فقد  بنور  استنار  عثامن  أحب  أخذ  ،  ومن  فقد  عليا  أحب  ومن 

الوثقى اهلل  ،  بالعروة  رسول  أصحاب  عىل  الثناء  أحسن  ومن    ومن  النفاق  من  برئ  فقد 

الصالحي والسلف  للسنة  خمالف  مبتدع  فهو  منه  كان  ليشء  يبغضه  أو  منهم  أحدا  ،  نتقص 

  (1) واخلوف عليه أن ال يرفع له عمل إىل السامء حتى حيبهم مجيعا ويكون قلبه هلم سليام( 

ولست أدري من أين له كل هذه األحكام اخلطرية التي حتتاج إىل معصوم إلثبات أي  

وهل صار حب عثامن ..  ة الدين مجيعا متوقفة عىل حب أيب بكرفهل صارت إقام،  حرف منها 

أم أن ،  ومن أين استنبط كل هذه األنواع العجيبة من اجلزاء والعقوبة ..  سببا لالستنارة بنور اهلل

ويفرضوا عىل اهلل أن ،  وحيق للسلف أن يتحدثوا فيها بام شاءوا،  اجلزاء والعقوبة حمل اجتهاد

 ؟  جيزي هبا من شاءوا

بينام أنا عىل جبل بالشام إذ سمعت  ):  قال  بعض السلفومثل ذلك ما رواه ابن كثري عن  

ومن أبغض  ،  ومن أبغض عمر فإىل جهنم زمر،  من أبغض الصديق فذاك زنديق:  هاتفا يقول

ومن أبغض معاوية سحبته  ،  ومن أبغض عيل فذاك خصمه النبي،  عثامن فذاك خصمه الرمحن 

  (2)(يرمى به يف احلامية اهلاوية ، جهنم احلامية، إىل الزبانية

إذا رأيت الرجل  ):  من قوله عن أيب زرعة  ومثل ذلك أو أخطر منه ما يروونه كل حني  

،  عندنا حق  وذلك أن الرسول  ، فاعلم انه زنديق  ينتقص أحدا من أصحاب رسول اهلل  

اهلل  ،  والقرآن حق القرآن والسنن أصحاب رسول  إلينا هذا  أدى  أن ،  وإنام  يريدون  وإنام 

 ( 3)  (واجلرح هبم أوىل وهم زنادقة ، جيرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة 

الصادقني   بأولئك  كبريا  اهتامما  نجد  ال  منها  ومرادهم  كالمهم  حلقيقة  تتبعنا  وعند 

 
 (2/47(، كتاب الشفا )1/236(، الكبائر للذهبي )68-1/60( االعتصام )1) 

 . 6/184(   البداية والنهاية 2) 

 ( 1/49( الكفاية يف علم الرواية )3) 



340 

 

ي،  السابقني الذين أوذوا يف اهلل  بل  ،  عريهم املمجدين للملك العضوض أي اهتامموالذين ال 

وإنام العربة عندهم بأولئك   ..وال عربة بجهادهم،  ال قيمة لتضحياهتم،  إهنم جمهولون عندهم

   . الطلقاء الذين قضوا حياهتم يف حرب رسول اهلل 

الذي   الطليق  بن  الطليق  الكثرية يف فضل معاوية وهو  الكتب  يؤلفون  نراهم  ولذلك 

لكنهم مل يؤلفوا وال نصف  ،  هو وأبوه وأمه وأهله مجيعا   قىض حياته كلها يف حرب رسول اهلل  

حمكا ومعيارا لتمييز    كتاب يف عامر بن يارس ذلك الرجل العظيم الذي اعتربه رسول اهلل  

 .  ظاملة من الفئة املحافظة عىل دين اهلل األصيل الفئة الباغية ال

وهلذا ـ أيضا ـ نراهم يف كتب العقائد التي وضعها سلفهم يضمنون العقائد يف معاوية  

)معاوية رمحه اهلل  :  (الرشيعة يف )اآلجري  كام قال  ،  إىل جانب العقيدة يف اهلل ورسله ومالئكته 

رآن بأمر اهلل عز وجل وصاحب رسول  عىل وحي اهلل عز وجل وهو الق   كاتب رسول اهلل  

أن يقيه العذاب ودعا له أن يعلمه اهلل الكتاب ويمكن له يف البالد    ومن دعا له النبي    اهلل  

ِذيَن آَمُنوا َمَعُه  .. وأن جيعله هاديًا مهدياً  وهو ممن قال اهلل عز وجل ﴿ َيْوَم ال خُيِْزي اهللرُ النربِير َوالر

  )(1)ضمن اهلل الكريم له أن ال خيزيه ألنه ممن آمن برسول اهلل ( فقد 8:  ﴾ )التحريم

)ترتحم عىل أيب عبد الرمحن معاوية بن أيب سفيان  :  (اإلبانة الصغرى)وقال ابن بطة يف  

  (2) خال املؤمنني أمجعني وكاتب الوحي وتذكر فضائله(  أخي أم حبيبة زوج النبي 

،  عامر والطعن فيه وتأويل ما ورد يف فضله من نصوصوهلذا ـ أيضا ـ نراهم جييزون نقد  

وبدعة ليس لصاحبها قرار سوى ،  وزندقة عظمى،  بينام يعتربون الكالم يف معاوية طامة كربى

عبد اهلل بن فقد رووا عن سلفهم  ،  وال راد لقراره،  ألن سلفهم هو الذي قرر ذلك..  يف النار

أعني  ،  اهتمناه عىل القوم؛  ه ينظر إىل معاوية َشْزراً فمن رأينا ،  معاوية عندنا حمنة) :  قوله املبارك  

 
 . 496/  3(   الرشيعة ] 1) 

 [. 299(   اإلبانة الصغرى ] ص: 2) 
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  ) (1) عىل أصحاب حممد 

فقد وضع املمجدون للملك العضوض  ،  وكام أن كل عقيدة حتتاج إىل تفاصيل وفروع

اجلديدة العقيدة  هلذه  الفروع  من  احلروب  ،  الكثري  تلك  عن  السكوت  وجوب  عقيدة  ومنها 

التي راح ضحيتها   الناس املستعرة  الذين كانوا حياربون كانوا  ،  عرشات اآلالف من  ألن كل 

بالطهارة والنبل والصفاء،  يستعملون سيوفهم فقط  فقد رروا ..  أما قلوهبم فقد كانت ممتلئة 

اذكروا :  أدركت من أدركت من صدر هذه األمة وهم يقولون): قوله وعن شهاب بن خراش 

وال تذكروا الذي شجر بينهم فتحرشوا ،  بما تألف عليه القلو   جمالس أصحاب رسول اهلل  

 (2) (عليهم الناس 

واتفق أهل السنة عىل وجوب منع الطعن عىل أحد من  ):  بجرأة عجيبة   ابن حجر ويقول  

الصحابة بسبب ما وقع هلم من ذلك ولو عرف املحق منهم ألهنم مل يقاتلوا يف تلك احلروب  

املخطئ يف االجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وان إال عن اجتهاد وقد عفا اهلل تعاىل عن  

  (3) (املصيب يؤجر أجرين

وهكذا أصبح القاتل الظامل املحرف لدين اهلل مأجورا عىل ذلك رغم أنف كل األحاديث  

 .  املطهرة التي حتذر من تلك الفتنة العظيمة التي حولت دين اهلل إىل دين البرش

فال حيل ألحد عند املمجدين للملك  .. بني الصحابةومن تلك العقائد عقيدة التفاضل 

بل عليه أن يعطيهم من ،  ويعطيه املزيد من املحبة،  العضوض أن خيتار من يشاء من الصحابة

حيب  ذكر أنه  عن رجل  سئل  اإلمام أمحد  فقد رووا أن  ،  املحبة بحسب ما متليه العقيدة السلفية 

)السنة أن يفضل أبا بكر وعمر  :  قال ف،  وال يفضل بعضهم عىل بعض  أصحاب رسول اهلل  

 
 . 59/209دمشق(   تاريخ 1) 

 ( 8/285( سري أعالم النبالء )2) 

 (13/34(   فتح الباري)3) 
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  (1) وعثامن وعيل من اخللفاء(

)وأفضل  :  بقوله   كثريوبناء عىل هذا فقد وضعوا سلام للتفاضل بني الصحابة عرب عنه ابن  

أبو بكر الصديق ثم من بعده عمر بن :  بل أفضل اخللق بعد األنبياء ـ عليهم السالم ـ،  الصحابة

  (2)ثم عيل بن أيب طالب(اخلطاب ثم عثامن بن عفان  

لكن ذلك اخلالف  ،  املفاضلة بني عثامن وعيل وقد حصل اخلالف بني السلف األول يف  

ألن سلف السلفية ال يعريون اهتامما كبريا لعيل ،  وهذا يشء طبيعي ،  ترجح أخريا لصالح عثامن

طالب أيب  الصحابة،  بن  لسائر  خالفا  سبه  توليه  ،  وجييزون  لوال  إنه  الفرتة  بل  لتلك  اخلالفة 

القصرية لكان شأنه شأن عامر وبالل وزنرية وسمية وغريهم من الصحابة الذين ال يسمع هبم  

 .  أحد

؟:  يف ذكر اخلالف احلاصل بني أهيام أفضل عيل أم عثامن  وقال ابن تيمية يف )منهاج السنة(

الناس ففضلوا عثامن السنة،  )وأما مجهور  أمر أهل  هب أهل احلديث  وهو مذ،  وعليه استقر 

حنيفة   وأيب  وأصحابه  وأمحد  وأصحابه  كالشافعي  الفقهاء  وأئمة  والتصوف  الزهد  ومشايخ 

،  وذكر أن هذا هو مذهب مجاهري أهل الكالم،  وأصحابه وإحدى الروايتني عن مالك وأصحابه

ر  من مل يقدم عثامن عىل عيل فقد أزرى باملهاجرين واألنصا :  ونقل عن أيب أيوب السختياين قوله

  (3)وهكذا قال أمحد والدارقطني وغريمها(: قال

)لو مل يكن عثامن أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا  :  بأنهالتقديم  ذلك  رس  ويفرس ابن تيمية  

ومن نسبهم إىل اجلهل  ،  وإما ظاملني بتقديم املفضول من غري ترجيح ديني،  إما جاهلني بفضله

  (4)والظلم فقد أزرى هبم(

 
 (372/ 2(   رواه اخلالل يف )السنة( )1) 

 ( 183(   الباعث احلثيث )ص: 2) 

 (202/ 4(   منهاج السنة، )3) 

 ( 428/ 4(   جمموع الفتاوى، )4) 
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نامذج عن   العقائد، وتوجيهها خالف  هذه  العضوض يف حتريف  امللك  آثار أصحاب 

وجهتها التي جاء هبا القرآن الكريم، ولذلك أصبحت أسامء اهلل احلسنى مهجورة، وعوضت  

بأسامء أخرى كثرية، من بينها أسامء أصحاب امللك العضوض أنفسهم.. والذين هيتز أتباعهم  

الدين، يف نفس الوقت الذي ال هيتزون ملن يسب اهلل  ألي نقد هلم، أو دعوة ملراجعة آثارهم يف  

   وأسامءه احلسنى..

 حتريف القيم األخالقية و امللك العضوض..  ـ   2

امللك   أصحاب  أضافها  التي  واملستحدثات  البدع  لتلك  الكربى  اآلثار  من  كان  لقد 

تتناىف مع الدين،  العضوض للدين، استدراكا عىل املصادر املقدسة، نرش الكثري من القيم التي  

ومن أبرزها قيم الرصاع والعنف، والذي جعل من اإلسالم دينا مليئا بمظاهر العنف، سواء  

 مع املخالف يف املذهب والطائفة، أو املخالف غري املسلم. 

ولذلك استبدل احلوار واجلدال بالتي هي أحسن بالسيف، وصار السيف هو الوسيلة  

 سلمني فقط، وإنام مع املسلمني أيضا. الوحيدة املستعملة، ليس مع غري امل 

الفقهاء، بل إنه تعداه إىل املصادر املقدسة   وليت األمر اقترص يف ذلك عىل اجتهادات 

نفسها، ليمحو منها كل ما فيها من قيم الرمحة والتسامح والعفو، ال بمحو ألفاظها، فالقرآن 

عضوض من هذه األمة أن حيرفوه  الكريم قد تكفل اهلل بحفظه، وهلذا مل يستطع أصحاب امللك ال 

التنزيل   حتريف  استبدلوا  ولذلك  األخرى،  األمم  من  العضوض  امللك  أصحاب  فعل  كام 

 بتحريف التأويل. 

باسم الناسخ الذي جرى  التالعب  ذلك  القرآنية  بالقيم  العبث  ومن األمثلة عىل ذلك  

التي ابتدعها  املمجدون للملك   واملنسوخ وأسباب النزول ونحوها من علوم القرآن الكريم 

 ، وقيدوا هبا املعاين القرآنية أو عطلوها، أو حرفوها.العضوض 

عبث باآلية الكريمة التي تضع قانون التعامل مع املخالف يف  ومن األمثلة عىل ذلك ال
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ُيَقاتِلُ  ِذيَن مَلْ  وُكْم يِف  الدين أيا كان كتابيا أو غري كتايب، وهي قوله تعاىل: ﴿اَل َينَْهاُكُم اهللرُ َعِن الر

وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنر اهللرَ حُيِبُّ املُْْقِسطنِيَ  يِن َومَلْ خُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َترَبُّ ﴾ ]املمتحنة:    الدِّ

[، فاآلية الكريمة تدعو إىل الرب والقسط بني املسلمني وغريهم من أهل األديان املختلفة، بل  8

له بالدين، وهي بذلك حتى مع امللحدين من هم، ألن القيد فيها مرتبط باملحاربة، وال عالقة 

 تقسم الناس إىل معتدين ومساملني، كام تقسمهم آيات أخرى إىل مستضعفني ومستكربين. 

العضوض  لكن   امللك  الكريمة  أصحاب  اآلية  عطلوا  ـ  النزول  أسباب  علم  وباسم  ـ 

صني يف زمان خمصوص، وأن عالقتنا هبا ال  تعطيال تاما، حيث أهنم جعلوها خاصة بقوم خمصو

 تتعدى الرتتيل مع اشرتاط أن يكون الرتتيل متناسبا مع خمارج احلروف وأحكامها. 

يف   باألخرى  أو  الكريمة،  اآلية  تفسري  يف  األقوال  من  املفرسون  ذكره  ما  هنا  وسأنقل 

 ( 1) حتريفها، ومنها قول جماهد أهنم )الذين آمنوا بمكة ومل هياجروا(

، وقد روى  (2) ومنها قول عبد اهلل بن الزبري، أنه )عني هبا من غري أهل مكة من مل هياجر(

عنه الطربي وغريه يف سبب نزول اآلية قوله: )نزلت يف أسامء بنت أيب بكر، وكانت هلا أم ىف  

ك اجلاهلية يقال هلا قتيلة ابنة عبد العزى، فأتتها هبدايا وصناب وأقط وسمن، فقالت: ال اقبل ل 

، فأنزل اهلل  فذكرت ذلك عائشة لرسول اهلل    هدية، وال تدخيل عيل حتى يأذن رسول اهلل  

وهُ  يِن َومَلْ خُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َترَبُّ ِذيَن مَلْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الدِّ ْم َوُتْقِسُطوا  ﴿اَل َينَْهاُكُم اهللرُ َعِن الر

 (3)[(8 املُْْقِسطِنَي ﴾ ]املمتحنة:  إَِلْيِهْم إِنر اهللرَ حُيِبُّ 

قول  من    هومنها  خيرجوهم  ومل  املؤمنني،  يقاتل  مل  من  مكة  مرشكي  من  هبا  )عني  بأنه 

نسخ،   قد  )هذا  قال:  فقد  زيد،  ابن  قول  بقتاهلم(، وهو  باألمر  بعد  ذلك  اهلل  ونسخ  ديارهم؛ 

 
 (322/ 23(   تفسري الطربي )1) 

 ( 322/ 23)  املرجع السابق، (   2) 

 ( 322/ 23)املرجع السابق،  (   3) 
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يرضبوهنم، ورضب اهلل هلم  نسخه، القتال، أمروا أن يرجعوا إليهم بالسيوف، وجياهدوهم هبا،  

  (1) أجل أربعة أشهر، إما املذابحة، وإما اإلسالم(

وبناء عىل هذا فقد عطلت هذه اآلية الكريمة تعطيال تاما.. وعطل بنفس السبب قوله  

لرِذيَن آَمنُوْا اْليَ  َلَتِجَدنر َأَشدر النراِس َعَداَوًة لِّ ُهوَد  تعاىل يف شأن رقة النصارى مقارنة باليهود: ﴿ 

َذلَِك  َنَصاَرى  إِنرا  َقاُلَوْا  ِذيَن  الر آَمنُوْا  لرِذيَن  لِّ ًة  َودر مر َأْقَرهَبُْم  َوَلَتِجَدنر  ُكوْا  َأرْشَ ِذيَن  ِمنُْهْم    َوالر بَِأنر 

ُْم الَ َيْسَتْكرِبُون ﴾ ]املائدة: يِسنَي َوُرْهَباًنا َوَأهنر  [، فقد ذكروا عن سلفهم أن هذا ليس عاما 82ِقسِّ

وهم اثنان   بكل النصارى، بل خاص بالنجايش ووفده الذين أسلموا ملا قدموا عىل النبي  

وثالثون أو أربعون أو سبعون أو ثامنون رجال، وليس املراد كل النصارى ألهنم يف عداوهتم  

 .  (2)كاليهود

وهكذا راحوا  وهكذا عطلت هذه اآليات الكريمة باستخدام سالح أسباب النزول..  

يستعملون ما وضعوه من علوم نسبوها للقرآن الكريم يستخدموهنا مع كل اآليات الكريمة  

 . التي تدعو إىل التسامح والرمحة والعالقات الطيبة بني البرش مجيعا مسلمني وغري مسلمني 

قد قال الشيخ  وسالح النسخ،  لك األسلحة، وهو أخطرها  ومن تلك العلوم، أو من ت

هـ(، وهو من مشايخ السلفية الكبار يف قوله  1033مرعي بن يوسف املقديس احلنبىل )املتوىف: 

َقِدير ﴾ ]البقرة:   
ٍ
ء إِنر اهللَّ َعىَل ُكلِّ يَشْ بَِأْمِرِه  َيْأيِتَ اهللُّ  َفاْعُفوْا َواْصَفُحوْا َحترى  [:  109تعاىل: ﴿ 

ِذيَن الَ  ) أصل العفو الرتك واملحو والصفح اإلعراض والتجاوز نسخ بقوله تعاىل: ﴿ َقاتُِلوْا الر

َم اهللُّ َوَرُسوُلُه  ﴾ ]التوبة: ُموَن َما َحرر [، وأمر اهلل القتل  29ُيْؤِمُنوَن بِاهللِّ َوالَ بِاْلَيْوِم اآلِخِر َوالَ حُيَرِّ

لب والنفي  واجلالء  قريظة،  لبني  يسمى  والسبي  ال  هذا  مثل  إن  املحققون:  قال  النضري،  ني 

منسوخا، ألن اهلل جعل العفو والصفح مؤقتا بغاية، وهو إتيان أمره بالقتال، ولو كان غري مؤقت  

 
 ( 323/ 23)املرجع السابق،  (   1) 

 ( 100(   قالئد املرجان يف بيان الناسخ واملنسوخ يف القرآن )ص: 2) 
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   (1)بغاية جلاز أن يكون منسوخا(

نَا   وَننَا يِف اهللِّ َوُهَو َربُّ اجُّ َوَربُُّكْم َوَلنَا َأْعاَمُلنَا َوَلُكْم  ومثل ذلك قالوا يف قوله تعاىل:﴿ ُقْل َأحُتَ

]البقرة:  ﴾ خُمْلُِصون  َلُه  َوَنْحُن  آية  139َأْعاَمُلُكْم  نسختها  منسوخة،  أيضا  اعتربوها  فقد   ،]

.. فام حاجة املسلمني إىل حماجة خصومهم وجمادلتهم وحوارهم بعد أن أن أمدهم  (2)السيف

 بالسيف حماورا.اهلل بقوة السيف؟ فكفى بالسيف شافيا، وكفى 

  ﴾ اْلَغيِّ   ِمَن  ْشُد  الرُّ  َ ترَبنير َقد  يِن  الدِّ يِف  إِْكَراَه  الَ  تعاىل:﴿  قوله  يف  قوهلم  ذلك  ومثل 

 ..  (3)آية السيفيذكرون أهنا منسوخة ب [، فهي مثل سابقاهتا 256]البقرة: 

ِذيَن َيْعَلُم اهللُّ َما يِف   ُقُلوهِبِْم َفَأْعِرْض َعنُْهْم  ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىل:﴿ أوَلـئَِك الر

]النساء:   ﴾ َبلِيًغا  َقْوالً  َأنُفِسِهْم  يِف  ُْم  هلر َوُقل  بدء  63َوِعْظُهْم  يف  )كان  هذا  أن  ذكروا  فقد   ،]

 (4)اإلسالم، ثم صار الوعظ واإلعراض منسوخًا بآية السيف(

إِنر   َواْصَفْح  َعنُْهْم  َفاْعُف  تعاىل:﴿   قوله  يف  قوهلم  ذلك  ﴾  ومثل  املُْْحِسننِي  حُيِبُّ  اهللَّ 

اليهود، ثم نسخ العفو والصفح بآية  13]املائدة: [، فقد ذكروا أن سلفهم ذكر أهنا )نزلت يف 

  (5) السيف(

ُه ُهَو   ْل َعىَل اهللِّ إِنر ْلِم َفاْجنَْح هَلَا َوَتَوكر ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىل:﴿ َوإِن َجنَُحوْا لِلسر

ِميُع اْلَعلِ  .. فام حاجة  (6) [، فقد نص سلفهم عىل أهنا منسوخة بآية السيف  61يم ﴾ ]األنفال: السر

 املسلمني للسالم، وقد أعطاهم اهلل القوة التي يقهرون هبا أعداءهم. 

 
 (54(  املرجع السابق، )ص: 1) 

 . 45-44(   الناسخ واملنسوخ للنيسابوري ص2) 

 .. 97- 96ص املرجع السابق،   (3) 

 .135ص املرجع السابق،  (   4) 

 .150، ص املرجع السابق، (   5) 

 . 177-176(   قالئد املرجان، ص 6) 
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ْكَمِة َواملَْْوِعَظِة احْلََسنَِة َوَجاِدهْلُم   ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىل:﴿ اْدُع إىل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِ

[،  125تِي ِهَي َأْحَسُن إِنر َربرَك ُهَو َأْعَلُم بَِمن َضلر َعن َسبِيلِِه َوُهَو َأْعَلُم بِاملُْْهَتِدين ﴾ ]النحل: بِالر 

.. فام حاجة املسلمني للحكمة واملوعظة وقد (1) فقد نصوا عىل أهنا منسوخة نسختها آية السيف

 من اهلل عليهم بنعمة القوة والعزة والتسلط. 

يَِّئَة َنْحُن َأْعَلُم باَِم َيِصُفون  ومثل ذل تِي ِهَي َأْحَسُن السر ك قوهلم يف قوله تعاىل:﴿ اْدَفْع بِالر

ذلك واضح لكل  ذكروا أن  .. و(2) [، فقد نصوا عىل أهنا نسختها آية السيف96﴾ ]املؤمنون: 

 هي أحسن.    عاقل.. فمن أعطاه اهلل القوة التي يقهر هبا أعداءه ال حيتاج إىل أن يدفع بالتي 

بُِّكْم َفَمِن اْهَتَدى   َا النراُس َقْد َجاءُكُم احْلَقُّ ِمن رر ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىل:﴿ ُقْل َياَأهيُّ

اَم َيِضلُّ َعَلْيَها َوَما َأَنْا َعَلْيُكم بَِوكِيل ﴾ ]يونس:  [، فقد نصوا  108َفإِنراَم هَيَْتِدي لِنَْفِسِه َوَمن َضلر َفإِنر

 .  (3)ن معناها نسخ ال لفظها بآية السيفعىل أ

ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىل:﴿ َوإَِذا َسِمُعوا اللرْغَو َأْعَرُضوا َعنُْه َوَقاُلوا َلنَا َأْعاَمُلنَا َوَلُكْم  

بآية  عندهم  [، فهي األخرى نسخت  55َأْعاَمُلُكْم َساَلٌم َعَلْيُكْم الَ َنْبَتِغي اجْلَاِهلِني ﴾ ]القصص: 

.. أليس اإلعراض نوعا من الضعف.. واملسلم  واضح ملن تأمله  ويذكرون أن ذلك ..  (4)السيف

 ؟ قوي عزيز ال حيتاج أن يذل نفسه

  ﴾ َوَنِذيًرا  ا  ً َوُمَبرشِّ َشاِهًدا  َأْرَسْلنَاَك  ا  إِنر النربِيُّ  َا  َياَأهيُّ تعاىل:﴿  قوله  يف  قوهلم  ومثل ذلك 

هم  عند.. وهي واضحة  (5)بآية السيف  عندهم   [،  فهي مثل سابقاهتا منسوخة 45]األحزاب: 

 ال حتتاج إىل رشح يبني نسخها. 

 
 ..210ص   املرجع السابق، (   1) 

 ..235ص املرجع السابق،  (   2) 

 ..252ص املرجع السابق،  (   3) 

 .253ص   املرجع السابق(   4) 

 .258ص   املرجع السابق(   5) 
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تِي ِهَي َأْحَسُن   يَِّئُة اْدَفْع بِالر ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىل:﴿ َوالَ َتْسَتِوي احْلََسنَُة َوالَ السر

ُه َويِلٌّ مَحِيم ﴾ ]فصلت:  [، فقد نص سلفهم عىل أهنا منسوخة  34َفإَِذا الرِذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنر

 .(1) آية السيفب

َأْهَواءُهْم   َتتربِْع  ُأِمْرَت َوالَ  َكاَم  َواْسَتِقْم  َفاْدُع  َفلَِذلَِك  ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىل:﴿ 

نَا َوَربُُّكْم َلنَا َأْعاَمُلنَ  َأْعاَمُلُكْم  ا َوَلُكمْ َوُقْل آَمنُت باَِم َأنَزَل اهللرُ ِمن كَِتاٍب َوُأِمْرُت ألَْعِدَل َبْينَُكُم اهللرُ َربُّ

َة َبْينَنَا َوَبْينَُكُم اهللرُ جَيَْمُع َبْينَنَا َوإَِلْيِه املَِْصري ﴾ ]الشورى:  [، فقد نصوا عىل أهنا منسوخة  15الَ ُحجر

 .(2)بآية السيف 

فهمها أن ينسخوا هبا كل قيم   أتباع امللك العضوض وهكذا استطاعت آية واحدة أساء

السامحة والرمحة التي جاء القرآن الكريم للدعوة إليها، وهلذا يذكرون يف فضل آية السيف قول  

احلسن بن فضل: )نسخت هذه اآلية كل آية يف القرآن فيها ذكر اإلعراض والصرب عىل أذى 

مائة وأربع عرشة آية يف ثامن األعداء..(، وقال ابن حزم يف كتابه الناسخ واملنسوخ: )يف القرآن 

كِنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهمْ }وأربعني سورة نسخت الكل بقوله:   ( 3)[..(5]التوبة:   {اْقُتُلوا املرُْْشِ

وهلذا أباح أصحاب امللك العضوض ألنفسهم غزو شعوب العامل، واستعامل كل أنواع  

بذلك، بل راحوا إىل املواطنني    اجلرائم يف حقها، وباسم اإلسالم، وباسم الفتح.. ومل يكتفوا

أنواع  بكل  معهم  يتعاملون  واحدا  وطنا  معهم  يسكنون  الذين  األخرى  األديان  أهل  من 

 اإلذالل، كام رأينا ذلك سابقا.

حمامد   من  يعتربون  ووهلذا  واملتوكل  والقادر هارون  واملهدي  من    املعتضد  وغريهم 

  م من الذين أحيوا سنة قهر أهل الذمة وإذالهلم، ولذلك أثنى عليه أصحاب امللك العضوض  

 
 .268ص   املرجع السابق(   1) 

 .270ص   املرجع السابق(   2) 

 ( 12(   الناسخ واملنسوخ البن حزم )ص: 3) 
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وكان يف أيام املتوكل قد عز اإلسالم حتى ألزم أهل الذمة بالرشوط العمرية،  ابن تيمية، فقال: )

أيام  وألزموا الصغار، فعزت السنة واجلامعة، وقمعت اجلهمية والرافضة ونحوهم، وكذلك يف  

من  وأحسن طريقة  أمحد سرية،  كانوا  الذين  اخللفاء  والقادر، وغريهم من  واملهدي  املعتضد 

  (1)(غريهم، وكان اإلسالم يف زمنهم أعز، وكانت السنة بحسب ذلك

وملا ألزم املتوكل أهل الكتاب برشوط عمر الفاروق، استفتى علامء وقته يف هدم  وقال: )

فبعث فأجابوه،  والبيع،  سواد    الكنائس  كنائس  هبدم  فأجابه  أمحد،  اإلمام  إىل  بأجوبتهم 

  (2) (العراق

مر املتوكل أهل الذمة أن يتميزوا عن املسلمني يف لباسهم  مؤرخا لذلك: )أ ابن كثري  وقال  

حكم عىل  فيها  يكون هلم  التي  الدواوين  من  يف يشء  ُيستعملوا  ال  وأن  وثياهبم..  وعامئمهم 

حدثة.. وأمر بتسوية قبورهم باألرض، وكتب بذلك إىل سائر  مسلم، وأمر بتخريب كنائسهم امل

  (3)(األقاليم واآلفاق

ولو أن األمر اقترص عىل أصحاب امللك العضوض ملا كان لنا كبري اهتامم باملسألة، لكن  

املشكلة أن تلك األحكام الظاملة اجلائرة، التي ختالف النصوص املقدسة، حتولت إىل دين جديد،  

 حة والرمحة. نسخ دين السام

إىل بعض ترشيعات هذا الدين اجلديد الذي شيده أصحاب امللك  ابن القيم  وقد أشار  

)ولإلمام أن يستويل عىل كل وقف وقف عىل كنيسة أو بيت نار أو بيعة كام له  :  بقولهالعضوض  

أن يستويل عىل ما وقف عىل احلانات واخلامرات وبيوت الفسق بل أوىل فإن بيوت الكفر أبغض  

وإن .  إىل اهلل ورسوله من بيوت الفسق وشعار الكفر أعظم من شعائر الفسق وأرض عىل الدين

 
 . 20. نقض املنطق ص   (1)

 . 700، 693،  2/691، وأحكام أهل الذمة  3/270.  انظر : جامع املسائل البن تيمية    (2)

والنهــايــة،    (3) البــدايــة  الطربي    314،    10/313.   تــاريخ  األثري    9/196، وانظر:  واملنتظم   7/52، والكــامــل البن   ،

 . 12/34، وسري أعالم النبالء  265،  238،  11/222
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كنا نقر بيوت الكفر اجلائز إقرارها وال نقر بيوت الفسق فام ذاك ألهنا أسهل منها وأهون بل  

م  ألن عقد الذمة اقتىض إبرارهم عليها كام نقر الكافر عىل كفره وال نقر الفاسق عىل فسقه فلألما 

  (1)أن ينتزع تلك األوقاف وجيعلها عىل القربات(

،  من إتاحة احلرية الدينية هلم   املقدسةوهذه الفتوى تتناقض متاما مع ما ورد يف النصوص  

بل اعترب يف حال  ، فالفاسق مل يقر يف أي دين عىل فسقه، والقياس عىل الفسقة قياس مع الفارق

ال الرذائل حماربا هلل ورسوله بخالف  املتعبدنرشه  اهلل،  كتايب  إىل  أمره  اهلل من ،  فإن  منعنا  وقد 

 .  التعرض له 

تغليب   مدى  عىل  يدل  املسألة  هذه  يف  القيم  ابن  به  استدل  الذي  االستدالل  ووجه 

 .  املواقف والفهوم الشخصية والقياسات البعيدة عىل النصوص القطعية

هبذا وسلفه  القيم  ابن  يكتف  صغري،  ومل  كل  يف  يتدخلون  نراهم  تتعلق  بل  وكبرية  ة 

)أما حكم أبنيتهم  :  قوله فمام ذكره ابن القيم من أحكامهم  ،  باملجاورين هلم من أهل الكتاب

ودورهم فإن كانوا يف حملة منفردة عن املسلمني ال جياورهم فيها مسلم تركوا وما يبنونه كيف  

جلار مالصقا أو غري  وإن جاوروا املسلمني مل يمكنوا من مطاولتهم يف البناء سواء كان ا،  أرادوا

 (2) مالصق بحيث يطلق عليه اسم اجلار قرب أو بعد( 

بقوله اجلار  :  وعلل هذا احلكم  لو ريض  اجلار حتى  املنع حلق اإلسالم ال حلق  )وهذا 

وليس هذا املنع معلال بإرشافه عىل املسلم بحيث لو مل يكن ..  بذلك مل يكن لرضاه أثر يف اجلواز

 (3)   بل ألن اإلسالم يعلو وال يعىل( ، اإلرشاف جازله سبيل عىل 

)والذي تقتضيه أصول املذهب وقواعد  :  فقال،  وبني عموم هذا احلكم عىل كل األحوال 

 
 (340/ 1( أحكام أهل الذمة )1) 

 (225/ 3( أحكام أهل الذمة )2) 

 (226/ 3)املرجع السابق، ( 3) 
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الرشع أهنم يمنعون من سكنى الدار العالية عىل املسلمني بإجارة أو عارية أو بيع أو متليك بغري  

من حقوق اإلسالم واحتجوا باحلديث وهو    فإن املانعني من تعلية البناء جعلوا ذلك ،  عوض

 ( 2)  (1) )اإلسالم يعلو وال يعىل( : قوله

دل عىل علو  يف حال صحته يفاحلديث  ،  ولسنا ندري عالقة احلديث الرشيف باملوضوع 

فاملسلم يعلو  ،  وهذا العلو يدل عىل املعاين ال عىل املحسوسات،  بأخالقه وقيمه الرفيعة  املسلم

 .  ال بالتطاول بالبنيان عىل غريه، ومنهجه يف احلياة بخلقه وعلمه وتفكريه 

يف   حتى  املسائل  من  الكثري  يف  ساريا  احلديث  هلذا  اخلاطئ  التطبيق  نجد  ولألسف 

)واحتجوا بأن يف ذلك إعالء رتبة هلم عىل املسلمني  :  قال ابن القيم ،  املجالس التي جيلسون فيها 

يمنعون من صدور املجالس ويلجؤون إىل أضيق الطرق  وهلذا  ..  وأهل الذمة ممنوعون من ذلك

فإذا منعوا من صدور املجالس واجللوس فيها عارض فكيف يمكنون من السكنى الالزمة فوق  

 (3) رؤوس املسلمني( 

كام تدخلوا  ،  وهكذا نرى ابن القيم وسلفه وخلفه يتدخلون يف حرية لباس أهل الكتاب 

)وجوب استعامل الغيار ألهل امللل  :  يب القاسم قولهنقل عن أفقد  ،  يف حرية لباس املسلمني

الذين خالفوا رشيعته صغارا وذال وشهرة وعلام عليهم ليعرفوا من املسلمني يف زهيم ولباسهم  

  (4)وال يتشبهوا هبم(

ومن مقتضيات هذا الغيار الذي هو نوع من التمييز العنرصي منعهم من اللباس الطيب  

ألن هذا يفعله أرشاف  ،  هل الذمة يلبسون طيالسهم فوق عامئمهم)وال يرتك أ:  فقال،  اجلميل 

لذلك  أهال  الذمة  أهل  وليس  والرشف  العلم  يف  دوهنم  عمن  للتمييز  وعلامؤهم  املسلمني 

 
 .371، ص4الدارقطني ، ج( سنن 1) 

 (226/ 3( أحكام أهل الذمة )2) 

 (226/ 3)املرجع السابق،  (3) 

 (249/ 3)املرجع السابق،  (4) 
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  (1)فيمنعون منه(

وعدم   التمييز  كامل  ليحصل  املسلمني  لنعال  خمالفة  نعاهلم  )تكون  أن  مقتضياته  ومن 

ليكون ذلك أبعد من املشاهبة يف الزي الباطن فإن املشاهبة يف أحدمها املشاهبة يف الزي الظاهر  

  (2)تدعو إىل املشاهبة يف اآلخر بحسبها وهذا أمر معلوم باملشاهدة(

)ال  :  ومن مقتضياته ما نقله ابن القيم عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إىل أمصار الشام 

قباء وال يميش إال بزنار من جلد وال يلبس طيلسانا يميش نرصاين إال مفروق الناصية وال يلبس  

وال يلبس نعال ذات عذبة وال يركب عىل رسج وال يوجد يف  ،  وال يلبس رساويل ذات خدمة 

  (3) بيته سالح إال انتهب وال يدخل احلامم يوم اجلمعة هيودي وال نرصاين حتى تصىل اجلمعة( 

الذي عرب عنه  ، طربي هذا االجتهاد الغريبفينقل ابن القيم عن أيب القاسم ال، أما املرأة

  (4))وأما املرأة إذا خرجت فيكون أحد خفيها أمحر حتى يعرف بأهنا ذمية(: بقوله 

بينام اآلخر  ،  ولكن العجب يف كون أحد اخلفني أمحر ،  والعجب ليس يف كون اخلف أمحر 

 .  بلون خمتلف 

تعداه إىل شؤون خاصة جدا    بل،  بل إن األمر مل يقترص عىل الرشوط املرتبطة باللباس

)واملقصود  :  فقد عقد ابن القيم فصال حول أحكام شعر أهل الذمة جاء فيه ،  كترسحية الشعر

وإما  رؤوسهم  مقادم  بجز  إما  شعورهم  يف  املسلمني  عن  بتمييزهم  يؤخذون  الذمة  أهل  أن 

  (5)ولو حلقوا رؤوسهم مل يعرض هلم(، بسدهلا 

املسلمني من التعلم بسبب االختالط وغريه ـ حيرمون  وهكذا نراهم ـ كام حرموا أبناء  

 
 (262/ 3)املرجع السابق،  (1) 

 (257/ 3)املرجع السابق،  (2) 

 (254/ 3)املرجع السابق،  (3) 

 (269/ 3)املرجع السابق،  (4) 

 (261/ 3)املرجع السابق،  (5) 
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العربية اللغة  تعلم  من  جمتمعهم  يف  املسلمني  غري  من ،  أبناء  له  مؤيدا  القيم  ابن  ذكره  فمام 

:  )وال نتكلم بكالمهم( :  اجتهادات يف هذا الباب قوله تعليقا عىل ما ورد يف املعاهدة العمرية

الذي   الكتاب  أهل  الرشط يف  ذاك )هذا  إذ  واجلزيرة  الشام  العرب كنصارى  لغة  لغتهم غري 

العربية  لغتهم غري  تكن  مل  الذين  العرب  نصارى  دون  البالد  فمنعهم عمر من  ،  وغريمها من 

التكلم بكالم العرب لئال يتشبهوا هبم يف كالمهم كام منعوا من التشبه هبم يف زهيم ولباسهم  

اهنم ليعرفوا حني التكلم أهنم كفار فيكون ومراكبهم وهيئات شعورهم فألزمهم التكلم بلس

عليها  يسلط  مل  حيث  ولغتهم  العرب  كالم  تعظيم  من  ذلك  يف  ما  مع  التميز  كامل  من  هذا 

كيف وقد أنزل اهلل هبا أرشف كتبه ومدحه بلسان ..  األنجاس واألخابث بذلوهنا ويتكلمون هبا 

وهذا من ،  عليه أن يتكلموا به  فصان أمري املؤمنني هذا اللسان عن أهل اجلحيم وغار..  عريب

من  ورسوله  اهلل  وبعث  بلغتهم  القرآن  نزل  الذين  والعرب  والقرآن  لإلسالم  تعظيمه  كامل 

التي منها جدهلم فيها واستطالتهم عىل  املفاسد  التكلم هبا من  أنفسهم مع ما يف متكينهم من 

  (1)املسلمني(

وهم ال يعرفون  ، القرآن الكريم ولسنا ندري كيف يفهم هؤالء الذين طولبنا بدعوهتم ب

مع أن القرآن الكريم يف أكثر خطابه خياطب اإلنسان جمردا  ،  ثم نجد من حيرم الرتمجة،  العربية

 .  من أي دين أو مذهب 

حيث أن من الفقهاء من ذهب إىل حرمة  ،  بل إن األمر تعداه إىل ما هو أخطر من ذلك

ا من الكفار رغب أن يرسل إليه بمصحف  )ولو أن أحد:  قال الباجي،  تعلمهم القرآن الكريم

وال جيوز ألحد أن يسلمه  ،  ألنه نجس جنب وال جيوز له مس املصحف،  يتدبره مل يرسل إليه به 

ألن ذلك سبب  ،  وكذلك ال جيوز أن يعلم أحد من ذرارهيم القرآن ،  إليه ذكره ابن املاجشون

به ،  لتمكنهم منه إليهم باآلية  وال  ،  وال بأس أن يقرأ عليهم احتجاجا عليهم  بأس أن يكتب 
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  (1)ونحوها عىل سبيل الوعظ(

الرشوط املجحفة املميزة بني األكثرية واألقلية ما  بل إن ابن القيم وسلفه يضعون من  

وقد عرب ابن ،  وهو رشط مل يدل عليه أي نص من النصوص القطعية،  يسميه برشط الضيافة

وال تلزمهم  ،  )وهذا الضيافة قدر زائد عىل اجلزية:  فقال،  القيم عن أدلته واألحكام املرتبطة به

كام أن ..  هذا هو الصحيح.  واحتج الفقهاء بالرشوط العمرية وأوجبوا اتباعها ..  إال بالرشط

وكذلك عقد الذمة ملن بلغ من  ،  رشطه عليهم يف اجلزية مستمر وإن مل جيدده عليهم إمام الوقت

 ( 2)  أوالدهم وإن مل يعقد هلم اإلمام الذمة( 

ومن التفاصيل املرتبطة هبذا ما نقله عن الشافعي من أنه )وتقسم الضيافة عىل عدد أهل  

وإن كان فيهم املورس  .  الذمة وعىل حسب اجلزية التي رشطها فيقسم ذلك بينهم عىل السواء 

ويذكر ما يعلف به الدواب من :  قال الشافعي..  واملتوسط واملقل قسطت الضيافة عىل ذلك

والشعري و ما :  قال..  غري ذلكالتبن  منازهلم وكنائسهم  ينزلوا يف فضول  أن  ويشرتط عليهم 

يكنون فيه من احلر والربد منها إذ الضيف حمتاج إىل موضع يسكن فيه ويأوي إليه ما حيتاج إىل  

  (3)  طعام يأكله( 

ولو أن مثل هذه الرشوط طبقت عىل املسلمني إذا نزل عليهم أهل الكتاب لكان يف ذلك  

أنوفهم طول  ،  العدالةنوعا من   يتحملون رغم  الذميني بحيث  املؤسف قرص ذلك عىل  لكن 

 .  بل حتى هبائمه ، ليس وحده،  السنة وحدهم كل ضيف يمر عليهم

:  )ومن نزل هبم مل خيل من ثالثة أحوال:  قال ابن القيم،  بل إن الرشوط أكثر من ذلك

الثالث أو ينزل هبم وهو  ،  وهو صحيحالثاين أو ينزل هبم  ،  األول إما أن ينزل هبم وهو مريض
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فإن نزل هبم وهو مريض فربىء فيام دون الثالث فهذا جيري جمرى الضيف  .  صحيح فيمرض 

وكام جيب عليهم إطعام الضيف وخدمته جيب عليهم القيام عىل املريض ومصاحله فإنه أحوج  

نفق عىل نفسه مل يلزمهم  فإن زاد مرضه عىل ثالثة أيام وله ما ي.  إىل اخلدمة والتعاهد من الصحيح

وإن مل يكن له ما  ،  ولكن تلزمهم معونته وخدمته ورشاء ما حيتاج إليه من ماله ،  القيام بنفقته 

يموت أو  يربأ  أن  إىل  عليه  القيام  لزمهم  نفسه  عىل  مات  .  ينفق  حتى  وضيعوه  أمهلوه  فإن 

  (1) ضمنوه(

دون عليهم شاءوا أم  وهذا جيعل من الذميني جمرد عبيد مسخرين للمسلمني الذين يف

 .  أبوا

قلوهبم   تأليف  إىل  الكريم  القرآن  دعا  الذين  املساملون  فتحول  األمر،  انتكس  وهكذا 

واملعاملة احلسنة معهم إىل حماربني ال يمكننا أن نتدين التدين الصحيح إال إذا أريناهم وجوهنا 

 الكاحلة، حتت اسم ]الوالء والرباء[ 

ه والتاريخ، وإنام انتقل إىل املعارصين الذين ال يزالون  مل يبق ذلك حمصورا يف كتب الفقو

من األمثلة عىل ذلك ما أجاب به الشيخ ابن باز عن سؤال يقول  يفتون من تلك املصادر، و

معنا   ويأكل  إخوة،  ونحن  أخي،  يل:يا  يقول  مسيحي،وهو  شخص  معي  )يسكن  صاحبه: 

 ويرشب، فهل جيوز هذا العمل أم ال؟( 

بقوله:   الشيخ  املُْْؤِمُنوَن  فأجاب  يقول:﴿إِنراَم  واهلل  للمسلم،  أخا  ليس  )الكافر 

ويقول  10إِْخَوٌة﴾]احلجرات:   ،])املسلم أخو  )املسلم  الكافر  (2):  فليس  أو  - ،  هيوديا 

ليس أخا للمسلم، وال جيوز اختاذه صاحبا   -نرصانيا أو وثنيا أو جموسيا أو شيوعيا أو غريهم 

األحيان من غري أن تتخذوه صاحبا وصديقا، وإنام يصادف  وصديقا، لكن إذا أكل معكم بعض  
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اختاذه صاحبا وصديقا وجليسا وأكيال فال  أما  أو يف وليمة عامة فال بأس،  يأكل معكم،  أن 

 (1)جيوز، ألن اهلل قطع بيننا وبينهم املحبة واملواالة(

امللك   أهل  قام  التي  نفسها  هي  املسلمني،  غري  هبا  عومل  التي  القاسية  املعاملة  وهذه 

العضوض بترشيعها للتعامل مع املسلمني املخالفني هلم يف املذهب، ومن األمثلة عىل ذلك ما 

:  ( عن خصائص أهل السنة املتمسكني هبدي السلفهـ 449  )تويفأبو إسامعيل الصابوين  قاله  

وال  ،  يصحبوهنم   وال حيبوهنم وال ،  البدع الذين أحدثوا يف الدين ما ليس منه )ويبغضون أهل  

كالمهم  الديني ،  يسمعون  يف  جيادلوهنم  وال  جيالسوهنم  صون ،  يناظروهنم  وال،  وال  ويرون 

باآلذان وقرت بالقلوب رّضت وجّرت    آذاهنم عن سامع أباطيلهم التي إذا مرت باآلذان َقّرت 

ت  ت الفاسدة ما إليها من الوساوس واخلطرا  ﴿َوإَِذا َرَأْيَت  :  وفيه أنزل اهلل عز وجل قوله،  َجرر

يْطَ  ُينِْسَينرَك الشر ا  ِه َوإِمر آَياتِنَا َفَأْعِرْض َعنُْهْم َحترى خَيُوُضوا يِف َحِديٍث َغرْيِ ِذيَن خَيُوُضوَن يِف  اُن الر

ْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظراملنِِيَ   (2) ([ 68:  ﴾ ]األنعامَفاَل َتْقُعْد َبْعَد الذِّ

عىل القول    )واتفقوا مع ذلك:  ثم قال ،  وعالمات أهل السنة،  ثم ذكر عالمات أهل البدع

وإقصائهم وإبعادهم  وإخزائهم  وإذالهلم  البدع  أهل  منهم ،  بقهر  مصاحبتهم    والتباعد  ومن 

  (3) (…ومعارشهتم والتقرب إىل اهلل عز وجل بمجانبتهم ومهاجرهتم 

اإليامنية  وهلذا   اإلخوة  إىل  يدعو  الذي  الكريم  بالقرآن  االستدالل  يرتكون  نراهم 

أو هدي ورثته الذي عرب اإلمام  ،  املمتلئ بالسامحة   ويرتكون هدي رسول اهلل  ،  واإلنسانية

  : شرت ملا واله مرص يف عهده ملالك األ  عيل عن منهجهم يف التعامل مع املسلم وغري املسلم بقوله

وال تكونن عليهم سبعًا ضاريًا تغتنم  ،  قلبك الرمحة للرعية واملحبة هلم واللطف هبم شعر  أو..  )
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وتعرض  ،  يفرط منهم الّزلل ،  أو نظري لك يف اخللق،  ما أخ لك يف الدينإفإهنم صنفان  ،  كلهمأ

فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي حتب  ،  يدهيم يف العمد واخلطأأويؤتى عىل  ،  هلم العلل 

  (1)ن عفوه وصفحه(أن يعطيك اهلل م

التعاليم   لكن أصحاب امللك العضوض، املفتخرين باألجماد املزيفة، يرتكون كل هذه 

،  )من جلس مع صاحب بدعة فاحذره:  الفضيل بن عياضألتباعهم قول  املقدسة، ويروون  

احلكمة   ومن ُيعَط  مل  البدعة  صاحب  مع  بدعة،  جلس  صاحب  وبني  بيني  يكون  أن    وأحب 

 . (2) البدعة( آكل مع اليهودي والنرصاين أحب إيلر من أن آكل مع صاحب، حصن من حديد

واحذروا  ،  اإلسالم   من أتاه رجل فشاوره فدله عىل مبتدع فقد غش):  ويروون عنه قوله

 ( 3) (الدخول عىل صاحب البدع فإهنم يصدون عن احلق

 (4)(وإياك أن جتالس صاحب بدعة):  قوله  عن ابن املباركيروون و

صاحب بدعة خرج من عصمة   )من أصغى بإذنه إىل: قولهعن سفيان الثوري ويروون 

 ( 5) اهلل ووكل إليها يعني إىل البدع( 

جياورين    أحب إيلر من أن،  ألن جياورين قردة وخنازير ):  قولهعن ابن أي اجلوزاء  يروون  و

 ( 6) (أحد منهم يعني أصحاب األهواء

)لقد رأيت  : ابن زرعة عن أبيه قالما حدث به    ويروون من أفعال سلفهم املثبتة لذلك 

،  فكلام جلس إىل حلقة قاموا وتركوه،  إىل احِلَلق  صبيغ بن عسل بالبرصة كأنه بعري أجرب جييء
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 (1)عزمة أمري املؤمنني(: يعرفونه ناداهم أهل احللقة األخرى  فإن جلس إىل قوم ال

 (2)(معتزلًيا يتكلم جعل إصبعيه يف أذنيه ملا سمع  أنه ) عن طاوسويروون 

لب  قال   ألن:  وقال ،  امتنع من سامع إبراهيم بن أيب حييى املعتزيل أنه )  عبد الرزاقعن  و

 (3)(ضعيف وإن الدين ليس ملن غلب

  مدة ملا أكل عند صاحب هجر رجال  ابن املبارك    أن  وعبد اهلل بن عمر الرسخيسوعن  

 .  (4) بدعة

أيوب    فوىل،  أسألك عن كلمة:  األهواء أليوبوقال رجل من أصحاب  :  وقال سالرم

 .  (5)مرتني يشري بإصبعيه،  وال نصف كلمة : وهو يقول

وهكذا استطاع أصحاب امللك العضوض ومن تبعهم من علامء السالطني أن يؤسسوا  

قيام أخالقية جديدة بدال من تلك القيم التي جاءت هبا املصادر املقدسة، وقد كان لتلك القيم  

آثارها السلبية الكثرية عىل الواقع اإلسالمي، حيث انترشت الطائفية، والرصاع بني املذاهب،  

 ألن كل مذهب يتصور أنه عىل احلق، وغريه عىل الباطل. 

وقد أعاهنم أصحاب امللك العضوض عىل ذلك الرصاع، حيث أهنم بدل أن يوجدوا  

ون ملذهب دون مذهب أو طائفة  قيام مشرتكة للتعايش بني املذاهب والطوائف راحوا ينترص 

 دون طائفة، وبذلك تدخلت السياسة يف الدين بكل قوة، لتمأله بكل أنواع التشويه. 

باستغالل  أهل احلديث  أتباع امللك العضوض من  ومن األمثلة عىل ذلك ما قام به بعض  

لدى   اهلل  نفوذه  عىل  املعتمد  ويتهم(ـه279- 256)اخلليفة  الصوفية،  عىل  يضّيق  فراح  هم  ، 
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 بأن يسن فيهم سنن أجداده يف املبتدعة من القتل والتنكيل.اخلليفة املعتمد ويطالب    ،الزندقةب

الصوفية:   الشاعرية  بلغته  فقال  بذلك،  املرتبطة  األحداث  بعض  اهلجويري  ذكر    وقد 

من املشهور أنه ملا اهتم غالم خليل رجال الصوفية بالزندقة، ألقى القبض عىل الشيخ النورى )

محزة والرقام، وجئ هبم إىل جملس اخلليفة. قال غالم خليل: هؤالء قوم من الزنادقة ولو    وأبى

أمر اخلليفة بقتلهم الجتثت الزندقة من أصلها، فهم زعامء هذه الفرقة، ولو تم هذا األمر عىل 

م  د من الرقام تقديديه لضمنت له حسن اجلزاء. فأمر اخلليفة ىف الوقت بقتلهم، فلام اقرتب اجلال 

النورى وقدم نفسه بدل الرقام بمزيد الفرح والرسور، فعجب لذلك احلارضون وقال اجلالد  

إليه بمثل هذا  يا أهيا الشاب، إن السيف ليس بالشئ الذى يرغب فيه الناس، ويتقدمون  له: 

له النورى: نعم، قد فعلت ذلك ألن مذهبى مؤسس عىل  الفرح، ومل يأت دورك بعد. فقال 

احلياة هى أثمن شئ ىف هذه الدنيا، وإننى أحب أن أضحى بنفسى ليحظى أخى ببضع   اإليثار.

  (1)(من الدقائق الباقيات

أهل احلديث لنفوذهم يف الدولة  و  استغالل احلنابلةومن األمثلة عليها ذلك الرصاع )

باهلل القادر  اخلليفتني  زمن  هلل و  ( ـ ه422- 381)  العباسية  بأمر  القائم    ، ( ـه467-422)   ابنه 

 ( 2) (استطالوا عليهمو طاردوهم ببغدادو فضيقوا عىل األشاعرة

بل إن الرصاع مل يقترص عىل اخلالفات العقدية، وإنام تعداه إىل فروع فقهية بسيطة، لكنها  

لبعض   بالغصص، وكان للحكام دور كبري يف ذلك، بسبب ميلهم  كانت متأل حياة املسلمني 

التنافس  الطوائف، واستغالل نفوذهم يف نرصهتا،   وهو ما يزيد األحقاد شدة، ويزيد كذلك 

 بينهم للوصول إىل مراكز النفوذ، واستثامرها يف رضب اخلصوم. 

ومن األمثلة عىل ذلك أن السلطان حممود بن سبكتكني، وهو من أتباع القادر باهلل، ملا  

 
 .   421، ص :   1980ترمجة إسعاد عبد اهلادي قنديل ، دار النهضة العربية ، بريوت ، ، اهلجويريكشف املحجوب ،  (1) 

 . 14ص:  2( الفروع ، ابن مفلح، ج 2) 
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الفقهاء بم بأحدمها، مجع  ليتمذهب  احلنفي والشافعي  املذهبني  ُيفاضل بني  أن  مرو  أراد  دينة 

وأمرهم بالبحث يف أي املذهبني أقوى، فوقع االختيار عىل أن يصيل كل طرف ركعتني يدي 

وسرتة،   ُمسبغ،  بوضوء  وصىل  القفال  بكر  أبو  الشافعي  الفقيه  فقام  املذهبني،  عىل  السلطان 

ـ  القفال  ـ أي  الشافعي الصالة دوهنا، ثم صىل  التي ال جُيّوز    وطهارة، وقبلة، وباقي األركان 

صالة )عىل ما جُيّوزه أبو حنيفة، فلبس جلد كلب مدبوغ قد ُلطخ ُربعه بنجاسة، وتوضأ بنبيذ،  

فاجتمع عليه الذباب، وكان وضوءا ُمنكسا، ثم كرّب بالفارسية، وقرأ بالفارسية: دو بركك سبز.  

)إن ونقر ومل يطمئن، وال رفع من الركوع، وتشّهد وأخرج الريح بال سالم(، فقال له السلطان:  

مل تكن هذه الصالة جُييزها اإلمام قتلتك(، فأنكرت احلنفية تلك الصالة، فأمر القفال بإحضار 

 .(1) كتبهم فوجدوا األمر كام قال القفال، وحتّول السلطان حممود إىل املذهب الشافعي

ولو أن هذا السلطان أحرض حنفيا، وطلب منه أن يذكر له فتاوى الشافعية الشاذة، لذكر  

ينفره منه، وهذا ما حصل يف فرتات كثرية، وخاصة يف عهد الدولة العثامنية، حني أصبح له ما  

الذين  الشافعية  العثامنيني له، وانتقامهم من  تبني  السائد واملسيطر بسبب  املذهب احلنفي هو 

األيويب)ت   الدين  صالح  السلطان  أشعري  589تبناهم  الفروع،  شافعي  كان  الذي  هـ(، 

هلذ وانترص  مذاهب  األصول،  حساب  عىل  هلام  وتعصب  عالنية  كبريا  انتصارا  املذهبني  ين 

الطوائف األخرى، فأعطى القضاء للشافعية يف دولته، ومّكن لألشعرية يف مملكته، وعىل هنجه  

 .  (2)سار أوالده من بعده يف التمكني لألشعرية التي حرص عىل تربيتهم عليها 

الفقهية وبسبب فروع فقهية بسيطة،  وهكذا كانت حتصل الفتن كل حني بني املذاهب  

ومن األمثلة عليها ما ذكره املؤرخون من الرصاع الشديد بني احلنفية والشافعية إىل الدرجة التي  

وهم  .  )اختلف أهل أصبهان. هـ أنه    633استعانوا فيها بأعدائهم، فقد ذكروا يف أحداث سنة  

 
 .   486ص:  17( الذهبي: السري ، ج1) 
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ة ! فخرج قوم من أصحاب  طائفتان حنفية وشافعية، وبينهم حروب متصلة وعصبية ظاهر

الشافعي إىل من جياورهم ويتامخهم من ممالك التتار فقالوا هلم: أقصدوا البلد حتى نسلمه إليكم  

! فنقل ذلك إىل قاآن بن جنكيز خان بعد وفاة أبيه وامللك يومئذ منوط بتدبريه، فأرسل جيوشًا 

مغربة وانضم إليها قوم ممن من املدينة املستجدة التي بنوها وسموها قراحرم، فعربت جيحون  

سنة يف  أصفهان  فنزلوا  هلم،  املدد  هيئة  عىل  جرماغون  وحرصوها،    633أرسله  املذكورة 

فاختلف سيفا الشافعية واحلنفية يف املدينة حتى قتل كثري منهم، وفتحت أبواب املدينة فتحها 

عية ! فلام دخلوا البلد الشافعية عىل عهد بينهم وبني التتار أن يقتلوا احلنفية ويعفوا عن الشاف

بدؤوا بالشافعية فقتلوهم قتاًل ذريعًا ومل يفوا مع العهد الذي عهدوه هلم، ثم قتلوا احلنفية ثم  

  (1)قتلوا سائر الناس(

فإن مثل هذه األحداث ال تذكر، ويطوى عليها كل رسابيل الكتامن، يف نفس  ولألسف 

اخلائن الوحيد الذي اتصل بالترت من غري أي حتقيق الوقت الذي يشاع فيه بأن ابن العلقمي هو  

 تارخيي. 

ومل تكن تلك األحداث هي الوحيدة، بل كان الرصاع بني املختلفني عىل أبسط الفروع  

يشتد كل حني، ومن األمثلة عىل ذلك ما حصل من رصاع بسبب اجلهر بالبسملة يف الصالة،  

هجرية، عندما 323أحدثوا فتنة يف املجتمع سنة  ومن األمثلة عنها )أن مجاعة من احلنابلة ببغداد  

اعرتضوا عىل كل ما يرونه خمالفا للرشع حسب مذهبهم، كاعرتاضهم عىل من جيهر بالبسملة  

يف الصالة، واألمر استدعى تدخل الرشطة ضدهم، فأمرت بأن ال ُيصيل حنبيل بالناس إال إذا  

نابلة واستمروا يف عنفهم ومشاغباهتم  جهر بالبسملة يف صاليت الصبح والعشاء، فلم يرتدع احل

هـ( توقيعا 329-322جتاه الشافعية، ومل ُيوقفوا ذلك إال بعدما أصدر اخلليفة الرايض باهلل ) 

 
 . 8/237رشح النهج:( ابن أيب احلديد يف 1) 
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 (1)عنيفا زجرهم فيه، وهددهم بالقتل والتنكيل، والترشيد وحرق البيوت(

ني احلنابلة هـ، حيث ذكروا أنه )حدثت فتنة ب  447وهذا ما ذكره املؤرخون أيضا يف سنة  

فانقسمت   الصالة،  يف  بالبسملة  الشافعية  أسباهبا جهر  من  كان  ببغداد،  األشاعرة  والشافعية 

تفلح  إليه، ومل  الذي مالت  الطرف  إىل  انحازت كل طائفة  ثم  مؤيد وخمالف هلم،  العامة بني 

إىل أحد   مساعي ديوان اخلليفة يف التوفيق بني الفريقني وبقي اخلالف قائام، ثم توجه احلنابلة

)أزيلوها من  بالبسملة، فأخرج مصحفا وقال هلم:  الشافعية، وهنوا إمامه عن اجلهر  مساجد 

املصحف حتى ال أتلوها(، ثم تطور النزاع إىل االقتتال، فتقوى جانب احلنابلة وتقهقر جانب  

ت،  الشافعية األشاعرة، حتى ُألزموا البيوت،و مل يقدروا عىل حضور صالة اجلمعة وال اجلامعا 

 ( 2)خوفا من احلنابلة(

ومل يتوقف األمر عند ذلك احلد، بل وصل عند الوهابية ودولتهم التي شكلوها يف نجد  

فقد رصح ابن عبد الوهاب يف رسالة أرسها إىل رشيف مكة،  إىل ما هو أخطر من ذلك بكثري،  

الشهادتان،   جميبا له عن سؤاله عن سبب قتاله للناس، فأجاب: )أركان اإلسالم اخلمسة، أوهلا 

ثم األركان األربعة، فاألربعة إذا أقر هبا، وتركها هتاونا، فنحن وإن قاتلناه عىل فعلها، فال نكفره  

برتكها.. وأيضا: نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر.. ]وأيضا[ من عرف أن التوحيد دين اهلل  

، والشجر، والبرش،  ورسوله، الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضا أن هذه االعتقادات يف احلجر

ينهى عنه، ويقاتل أهله،     الذي هو دين غالب الناس، أنه الرشك باهلل، الذي بعث اهلل رسوله  

ترك  فيه، وال  دخل  تعلمه، وال  التوحيد، وال  إىل  يلتفت  مل  ذلك  كله هلل، ومع  الدين  ليكون 

لرشك فلم يرتكه،  الرشك، فهو كافر، نقاتله بكفره؛ ألنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف ا

 
 . 89، والصياغة منقولة من كتاب: التعصب املذهبي يف التاريخ، ص 182ص:  11( ابن كثري : البداية  ، ج 1) 

. و ابن كثري : البداية و النهاية  ، وانظر:    73ص:    8.و ابن األثري : الكامل ، ج    163ص:    8( ابن اجلوزي: املنتظم ، ج  2) 

 . 89ص  التعصب املذهبي يف التاريخ،
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مع أنه ال يبغض دين الرسول، وال من دخل فيه، وال يمدح الرشك، وال يزينه للناس.. ]وأيضا[  

من عرف ذلك، ولكنه تبني يف سب دين الرسول، مع ادعائه أنه عامل به، وتبني يف مدح من 

د عبد يوسف، واألشقر، ومن عبد أبا عيل، واخلرض، من أهل الكويت، وفضلهم عىل من وح 

اهلل، وترك الرشك، فهذا أعظم من األول.. ]وأيضا[ من عرف التوحيد، وأحبه، واتبعه، وعرف  

أيضا:   فهذا  الرشك،  بقي عىل  من  التوحيد، وحيب  يف  دخل  يكره من  ولكن  وتركه،  الرشك، 

كافر.. ]وأيضا[ من سلم من هذا كله، ولكن أهل بلده يرصحون بعداوة أهل التوحيد، واتباع 

ساعني يف قتاهلم، ويتعذر أن ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل  أهل الرشك، و

فإهنم لو يأمرونه برتك صوم رمضان، وال يمكنه    ;بلده، وجياهد بامله، ونفسه، فهذا أيضا كافر

ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه، وال يمكنه ذلك إال بفراقهم، فعل،    ;الصيام إال بفراقهم، فعل  

 ( 1) عىل اجلهاد معهم(وموافقتهم 

وهكذا رصح ابنه عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب، فقال: )ال نكفر إال من بلغته دعوتنا  

للحق، ووضحت له املحجة، وقامت عليه احلجة، وأرص مستكربا معاندا، كغالب من نقاتلهم  

لكبائر  اليوم، يرصون عىل ذلك اإلرشاك، ويمتنعون من فعل الواجبات، ويتظاهرون بأفعال ا

به، ولتكثري سواد من   ;واملحرمات   نقاتله ملنارصته من هذه حاله، ورضاه  إنام  الغالب  وغري 

ذكر، والتأليب معه، فله حينئذ حكمه يف قتاله، ونعتذر عمن مىض بأهنم خمطئون معذورون،  

لعدم عصمتهم من اخلطأ، واإلمجاع يف ذلك ممنوع قطعا، ومن شن الغارة فقط غلط، وال بدع 

  (2) يغلط، فقد غلط من هو خري منه(أن 

وهذان النصان وحدمها كافيان يف الرد عىل الذين يدعون أن الوهابية طائفة مساملة، وأهنا  

 ال تنتهج العنف، مع أن فتاواها تلك، وهي غيض من فيض مل ترتك أحدا إال وأباحت دمه. 

 
 (102/ 1( الدرر السنية يف األجوبة النجدية )1) 

 (235/ 1)املرجع السابق، ( 2) 
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يسفكون   األرض  يف  الوهابيون  الفتاوى سار  هذه  ما  وبناء عىل  الدماء، وخيربون كل 

 يمرون به من آثار حفظت ألجيال كثرية. 

يقول عثامن بن برش، وهو من مؤرخي الوهابية املعتربين يصف هزيمة أهل الرياض سنة  

يلوي أحد عىل أحد هربوا عىل ـ ه  1187 الرجال والنساء واالطفال ال  الرياض،  )َفرر اهل   :

، وذلك يف فصل الصيف، فهلك منهم خلق كثري  وجوههم إىل الربية يف السهال قاصدين اخلرج

جوعًا وعطشا.. وتركوها خاوية عىل عروشها، الطعام واللحم يف قدوره والسواين واقفة يف  

العزيز   عبد  دخل  فلام  حيرص،  ال  ما  االموال  من  البلد  ويف  تغلق،  مل  املنازل  وأبواب  املناحي، 

  (1)اثرهم يقتلون ويغنمون( الرياض وجدها خالية من أهلها االّ قلياًل فساروا يف 

ابن   فقال: )استوىل  يقاتلوهنم،  الوهابية ألموال من  ابن غنام عن استحالل  ويتحدث 

سعود عىل مجيع ما يف الرياض من أموال ونخيل فيئا من اهلل ألنه مل يوجف عليها  خيل وال  

  (2)ركاب(

واألحساء، وقتل  حيث )هجم سعود عىل القطيف     1207و   1206وهكذا فعل سنة  

  (3) وأباد نحو ألف ومخسامئة رجل، واقام جمازر رهيبة بحق السكان(

عام       حدثت  التي  الرقّيقة(  )وقعة  وهايب،  مؤرخ  وهو  برش،  بن  عثامن  وصف  وقد 

، فقال: )ثور املسلمون بنادقهم دفعة واحدة، فأرجفت األرض، وأظلمت السامء، وثار  1210

وأسقطت   اجلو،  يف  الدخان  )الرقيقة(  عج  يف  سعود  نزل  ثم  األحساء،  يف  احلوامل  من  كثري 

املذكورة.وأقام  مدة أشهر يقتل من أراد قتله،  وجييل من أراد جالءه، وحيبس من أراد حبسه،  

من  ألوفًا  عليهم  ورضب  دورا،  وهيدم  ثغورا  ويبني  املحال،  وهيدم من  االموال،  من  ويأخذ 

 
 .120( عنوان املجد يف تاريخ نجد، عثامن بن عبداهلل بن برش النجدي احلنبيل، ص 1) 

احلسني بن غنام، املحقق:  ( تاريخ نجد املسمى )روضة األفكار واألفهام ملرتاد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي اإلسالم(، 2) 

 . 138نارص الدين األسد، ص 

 . 183 -182( تاريخ نجد، ص 3) 
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فيهم سعود   منهم، وأكثر  إىل  الدراهم وقبضها  البلد، وهذا خيرجونه  مقتول يف  القتل.. فهذا 

اخليام  ويرضب عنقه عند خيمة سعود، حتى أفناهم االّ قلياًل، وحاز سعود من االموال يف تلك 

واحدة هي   قرية  أهل  من  قتل  سعود   ابن  ان  برش:  ابن  ويقول  حيىص(  وال  اليعد  ما  الغزوة 

  (1) رضب األمثال()الفضول(  ثالثامئة رجل، حتى صارت تلك القرية م

ومل يكتف الوهابيون بموطنهم نجد أو ما حييط به من أرض اجلزيرة، بل قصدوا كربالء  

املقدسة غري مراعني حلرمتها، فقد شن سعود بن عبد العزيز صحبة الوهابيني هجوما مباغتًا 

)املصادف  هـ    1216عىل كربالء املقدسة، فأقاموا جمزرة رهيبة فيها، يف شهر ذي القعدة من سنة  

 م(  1802نيسان   20

وقد وصفها املؤرخ الوهايب عثامن ابن برش  يف كتابه )عنوان املجد(، فقال: )إن سعود  

واجلنوب   وبادهيا،  نجد  حارض  مجيع  من  املشهورة،  العتاق  واخليل  املنصورة  باجليوش  سار 

ع فحشد  احلسني،  بلد  أهل  ونازل  كربالء  أرض  وقصدوا  ذلك،  وغري  وهتامة  ليها واحلجاز 

والبيوت،   األسواق  يف  أهلها  غالب  وقتلوا  عنوة،  ودخلوها  جدراهنا  وتسوروا  املسلمون  

وهدموا القبة املوضوعة بزعم من اعتقد فيها عىل قرب احلسني، وأخذوا ما يف القبة وما حوهلا،  

واجلواهر،   والياقوت   بالزمرد  مرصوفة  وكانت  القرب   عىل  وضعوها  التي  النصيبة  وأخذوا 

مجيع ما وجدوا  يف البلد من االموال والسالح واللباس والفرش والذهب والفضة  وأخذوا  

واملصاحف الثمينة وغري ذلك مما يعجز عنه احلرص، ومل يلبثوا فيها إال ضحوة وخرجوا منها 

قرب الظهر بجميع تلك االموال، وقتل من أهلها قريب الفي رجل، ثم ان سعودا ارحتل منها 

أمخ وعزل  الغنائم  عىل  فجمع  باقيها  وقسم  وللفارس    املسلمني اسها،  سهم  للرجل  غنيمة 

  (2) سهامن(

 
 .216( عنوان املجد، ص 1) 

 258 - 257ص املرجع السابق، ( 2) 



366 

 

وكان يمكن أن يكون هذا املصري هو نفسه مصري مكة املكرمة لوال أن أهلها استجابوا  

لرسالته، والتي جاء فيها: )أما بعد، فأنتم جريان اهلل وسكان حرمه آمنون بأمنه. إنام ندعوكم  

يا اهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم ان ال نعبد االّ اهلل وال  لدين اهلل ورسوله )قل 

باننا  اشهدوا  فقولوا:  تولوا  فان  اهلل،  دون  من  أربابًا  بعضًا  بعضنا  يتخذ  وال  شيئًا  به  نرشك 

فأنتم يف أمان اهلل ثم يف أمان أمري املسلمني سعود بن عبد العزيز وأمريكم عبد املعني    "مسلمون  

  (1)اعد، فاسمعوا له وأطيعوا ما أطاع اهلل والسالم(بن مس

هـ  خطب يف أهلها قائال:  1218وعندما دخل مكة املكرمة يف اليوم الثامن من  حمرم   

)امحدوا اهلل الذي هداكم لالسالم وأنقذكم من الرشك. أطلب منكم أن تبايعوين عىل دين اهلل  

 ( 2) الرساء والرضاء والسمع والطاعة(ورسوله وتوالوا من وااله وتعادوا من عاده يف 

ومولد اإلمام عيل     ثم  بادر الوهابيون هلدم القباب  التي كانت عىل حمل مولد النبي  

 .(3)والسيدة خدجية، فهدموها، وهدموا الكثري من اآلثار اإلسالمية

العلامء والوجهاء من علامء احلرمني ومن الرشيف فطلبوا منه التوقيع عىل   ثم قصدوا 

بيان باالعرتاف بالدين اجلديد والتربؤ من دينهم السابق واإلفتاء بكفر عامة املسلمني، فأصدر  

ان هذا  الرقيم:  الواضعون خطوطنا يف هذا  )نحن علامء مكة  البيان:  املكرمة هذا  علامء مكة 

 الدين الذي قام به الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل، ودعا اليه إمام املسلمني سعود بن 

عبد العزيز، من توحيد اهلل ونفي الرشك الذي ذكره يف هذا الكتاب، أنه هو احلق الذي ال شك 

فيه. وال ريب وأن ما وقع يف مكة واملدينة سابقا ومرص والشام وغريمها من البلدان، إىل اآلن،  

ود يف  من أنواع الرشك املذكورة يف هذا الكتاب، أنه: الكفر املبيح للدم واملال، واملوجب للخل

 
 261( عنوان املجد، ص 1) 

 .49( رساة الليل هتف الصباح، عبد العزيز التوجيري، ص 2) 

 46( املرجع السابق، ص 3) 
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النار. ومن مل يدخل يف هذا الدين ويعمل به ويوايل أهله ويعادي أعداءه فهو عندنا كافر باهلل 

واليوم اآلخر. وواجب عىل إمام املسلمني، واملسلمني، جهاده وقتاله حتى يتوب إىل اهلل مما هو  

 .(2)وهكذا فعل يف املدينة املنورة حني دخلها ، (1)عليه، ويعمل هبذا الدين(

العضوض بسبب حتويلهم لإلسالم من دين إهلي  ه امللك  أمثلة عام فعله أصحاب  ذه 

 ممتلئ بالسامحة والنبل ومجيع األخالق الكريمة إىل دين ممتلئ بالعنف والتطرف واإلرهاب. 

بأولئك   يتشبث  وهو  احلقيقي،  اهلل  دين  يعرف  أن  الناس  من  ألحد  يمكن  ال  ولذلك 

وأعواهنم من سدنة معابد السالطني.. أو ذلك الذي يزال يتشبث  امللوك املستبدين الظلمة،  

 بتلك األجماد املزيفة التي راحت حتطم كل املعاين النبيلة التي جاء اإلسالم للدعوة إليها. 

 
 314ص  1ة النجدية، ج( الدرر السنية واألجوب1) 

 317ص  1جاملرجع السابق، ( 2) 
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 هذا الكتاب 

النامذج السبعة املختارة، ومن خالل العودة للمصادر   حياول هذا الكتاب ـ من خالل 

لواقع احلقيقي لتلك األجماد التي يفتخر هبا الكثري من الناس من غري وعي  التارخييةـ  أن يدرس ا

 حلقيقتها املزيفة، والتي مل تزد املسلمني إال ختلفا، ومل تزد القيم اإلسالمية إال تشوهيا. 

املنهج   وفق  التاريخ  دراسة  خالهلا  من  نتعلم  متفرقة،  النامذج  تكون  أن  حاولنا  وقد 

ذلك املنهج التربيري الذي حياول أن يضع ركاما من الرمال عىل اإلسالمي األصيل، ال وفق  

أنفسهم   سموا  الذين  املستعمرين  أخطاء  وعىل  خلفاء..  أنفسهم  سموا  الذي  امللوك  أخطاء 

 فاحتني.. وهذه النامذج السبعة هي: 

 ملاذا حيب الصهاينة صالح الدين األيويب.. ويتمنون عودته؟ .1

 رشيدا.. أم سفيها؟هل كان هارون العبايس  .2

 هل كان املتوكل نارصا للسنة.. أم عدوا هلا؟  .3

 هل كان دخول املسلمني إىل األندلس فتحا؟ .4

 أهيام أكثر جرما: العثامنيون أم الصفويون؟  .5

 من أسقط بغداد: اخلليفة أم وزيره؟  .6

 امللك العضوض.. والصياغة البرشية للدين  .7

املصادر   مجيعا  فيها  اعتمدنا  فلم  وقد  املزيفة،  باألجماد  املتغنون  يعتمدها  التي  التارخيية 

التي   املصادر  تلك  بكل  اكتفينا  بل  غريهم،  وال  احلداثيني،  وال  املسترشقني،  لكتب  نرجع 

 يعتربوهنا جتمع أحداث التاريخ اإلسالمي بإنصاف واعتدال. 
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