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 تقديم -١ 
) رجـــال ألTـــم صـــلوا  ١٣هــــ قـــبض علـــى (  ٣٩٣يف مدينـــة القـــاهرة ســـنة  -أ

  الضحى وحلت \م العقوبة ألن الشيعة ال يقولون بصالة الضحى
به جرمية كربى أال وهى إظهـار قبض على رجل وحلت به عقوبة إلرتكا -ب

حمبته أليب بكر وعمر رضى اهللا عنهما وطافوا به يف شوارع املدينة وقـالوا هـذا 
جزاء من حيب أيب بكر وعمر هذا مما فعله الشيعة الفاطمية فمن هم الشـيعه 

 الفاطميه وماذا فعلوا إبان حكمهم ملصر؟؟؟؟
يف مصـــر ، ووجـــود   تلـــك املرحلـــة الـــيت متخضـــت عـــن اختـــاد القبـــور مســـاجد  

الطائفــة الدرزيــة الــيت تؤلــه أحــد خلفــاء الشــيعة الفاطميــة ( احلــاكم بــأمر اهللا ) 
   وهذة الطائفة عداؤها لألسالم ال خيفي علي أحد

إضافة إيل بعض العادات املخالفة لإلسالم واليت تسري يف دماء  الكثري مثـل 
هـــذا ماحاولـــت   األحتفــال باملوالـــد واملواســـم مثــل موســـم النصـــف مــن شـــعبان

    كشفه يف هذه الرسالة واهللا املستعان



  الشيعة الفاطمية فرقة من فرق الشيعة اإلسماعيلية -٢
التعريــــف :  اإلمساعيليــــة فرقــــة باطنيــــة إنتســــبت لإلمــــام امساعيــــل بــــن جعفــــر 

 الصادق
 . ظاهرها التشيع آلل البيت . حقيقتها هدم عقائد اإلسالم

 -:أدوار الفاطمية  - 
  هـ اىل ظهور عبيد اهللا املهدي١٤٣ر التسرت من موت امساعيل دو   -

بدايــة الظهــور باحلســن بــن حــوش الــذي أســس دولــتهم بــاليمن ونشــر   -
 نشاطة لشمال  افريقيا .  يلي ذلك رفيقه على بن فضل الـذي إدعـى النبـوة

     
 دور الظهور :  ظهور عبيد اهللا املهدي وهروبه لشمال أفريقيا  -
   -: د اهللا دولتهم يف تونس وتتابع بعده الفاطميون وهمأسس عبي  -

احلــاكم بــأمر اهللا الظــاهر   -العزيــز بــاهللا   -املعــز الــدين اهللا  -املنصــور بــاهللا  
  املستنصر باهللا  -

ـــة الفاطميـــة  إســـتمرت    ـــة  –الدول ـــيمن   -العبيدي حتكـــم مصـــر واحلجـــاز وال
   . ه اهللا تعاىلحىت زوال دولتهم على يد صالح الدين األيويب رمح

،  تــــاريخ املــــذاهب  ١راجــــع املوســــوعة املســــرية يف األديــــان واملــــذاهب جـــــ    
حممــد أبــو زهــرة . طائفــة اإلمساعيليــة تارخيهــا ، نظمهــا ،  ١اإلســالمية    جـــ 

 عقائدها  د / حممد كامل
 



 -: من عقائد الشيعة الفاطمية -٣ 
مــد بــن امساعيــل ضــرورة وجــود إمــام معصــوم منصــوص عليــه مــن نســل حم -أ

  على أن يكون اإلبن األكرب وقد حدث خروج على هذه القاعدة عدة مرات
  يضفون على اإلمام صفات ترفعه إىل ما يشبه اإلله -ب
 يؤمنون بالتقية   ( يقولون ماليس يف قلو\م ) وعملهم يتم بالسرية -جـ
 يقولون بتناسخ األرواح  -د
 عاىلينكرون أكثرصفات اهللا سبحانه وت -هـ

إاحســـــان إهلـــــى ظهـــــري  -،  اإلمساعيليـــــة ١راجـــــع املوســـــوعة امليســـــرة جــــــ      
   فضائح الباطنية  أيب حامد الغزايل



  -: حالة مصر قبل احتالل الشيعة الفاطمية لها -٤
 كانت مصر تابعة للخالفة العباسية يف بغداد   -أ 
 تأثرت مصر بأحوال العباسيني  -ب
 مل بعض الوالةظهر السخط من وسائل تعا -جـ

د ـ أدى اخنفاض النيل لسنوات إىل انتشار اHاعات و الغالءو هاجر البعض 
    للعراق و الشام
 حوال احلكومة بسبب ذلكأهـ ـ اضطربت 

 ل ـ ساعد على ذلك نفقات اجلند و اضطراب األامن
 ع ـ ظهر التنافس على احلكم و املناصب وأحيانا القتال بسبب ذلك 

متفشيا و ساعد على ذلك عدم اعالن الشيعة الفاطميـة عـن ن ـ كان اجلهل 
  عقائدهم بل  يستخدمون التقية و املكر اخلداع و الكذب

ر ـ مل تقف اخلالفة العباسية موقـف املتفـرج بـل حاولـت االصـالح واملسـاعدة 
   على اTاء الغالء و استقرار األوضاع

يــة ىف عصــر اخلليفــة ز ـ بعثــت اخلالفــة العباســية جيشــا دفــع الشــيعة الفاطم
  املقتدر بقيادة  (مؤمن اخلادم) فانتصرعلى الفاطمني و أحرق سفنهم

ط ـ أرســل اخلليفــة الفــاطمى مفاوضــات إىل كــافور األخشــيدى يطلــب منــه 
  مصادقته وايثار السالمة و جاراه األخشيدى ألغراض سياسية

شـــيدى مـــع رغبـــة ىف االســـتمرار حتـــت ســـيادة العباســـيني ، مث بعـــث األخ     
    برغبته ىف تزوجه ابنته ، لكن هذا الزواج مل يتم

ســـنه ،  ١١د ـ تـــوىل احلكـــم أىب الفـــوارس حفيـــد األخشـــيدى و كـــان عمـــره 
 فاستأثر الوزير جعفر باحلكم و اضطربت البالد



  الشيعة الفاطمية يستعدون للغزو -٥
أ ـ اســـتغل الشـــيعة الفاطميـــة اضـــطراب أوضـــاع مصـــر و علمهـــم عـــن طريـــق 

  واسيسهم  أن قادة مصر ىف صراع على السلطةج
ب ـ عزموا بشـدة علـى احـتالل مصـر لنشـر املـذهب الشـيعى ألن مصـر قلـب 
العامل  اإلسالمى و كوTا الطريق إىل الشام و اليمن و كثرة خرياVا و موقعهـا 

 و Tرها
ج ـ اسـتعد الشـيعة الفاطميـة لغـزو مصـر ، فـأمر املعـز لـدين اهللا قائـده جــوهر 

   قلى حبملة لغزو مصرالص
 



  دخول جوهر الصقلى مصر -٦
هـــ اىل برقــة و قــدم لــه صــاحبها فــروض  ٣٥٨أ ـ قــدم جــوهر الصــقلى ســنة 

الطاعــــة مث دخــــل االســــكندرية بــــدون مقاومــــة و لتشــــجيع بــــاقى املــــدن علــــى 
   االستسالم أمر جنده مبنع التعرض ألحد و أجزل هلم العطايا

نفـوذ و اسـتقرر رأيهـم علـى االستسـالم و ب ـ شاور الوزير جعفر أصـحاب ال
  طلب  األمان

 علـى سـبيل اخلـداع، ج ـ أعلن الفاطميون أن جيوشهم قدمت مصر لآلتـى 
:- 
  ـ  محاية املصريني ١
 ـ  اصالح الطرق و تيسري احلج ٢
 ـ  نشر العدل و تأسيس املساجد ٣
 ئمة املساجد و املؤذننيـ  دفع أموال أل ٤
 جيع احلج و اجلهادـ  مجع الزكاة و تش ٥
 ـ  جريان أحكام القرآن الكرمي و السنة النبوية ٦

  مث أعلنوا أمان املصريني على أمواهلم و أرواحهم     
 



 بعض المقاومة للشيعة الفاطمية -٧
مثــال : اعــرتاض أهــل الفســطاط وقــالوا مــا بيننــا و بيــنهم إال الســيف فقــاتلهم 

األمــر علــى طلــب األمــان مــن جــوهر الشــيعة و قتلــوا مــنهم الكثــري مث اســتقر 
  الصقلى و خرج القادة لذلك و استتب األمر للشيعة الفاطمية

 
 )من أيد الغزاة الشيعة ( داخل مصر  -٨

اجلهلــة و مــن يــؤثرون الســالمة تطلعــا ملســتقبل دينــوى أفضــل خاصــة مــع  -١
 انتشاراHاعة و االوبئة

  من تشيع من املغاربة و قدم معهم للغزو -٢
 . املرتزقة السودانيني (جند من السودان يعملون باألجر ) ، واألرمن -٣
  بعض املنافقني و مثال على ذلك -٤

عنـــدما قـــدم املعـــز لـــدين اهللا أقـــاموا احتفـــاالت خاصـــة ابتهاجـــا لقدومـــه و     
تروى كتب التاريخ أن من حضر االحتفاالت قبل األرض بني يديه . و كان 

 ة أحد احلجاب فرفع صوتهأحد القضاة وافقا و عاتب
تســمع املعــز ( مــا هكــذا ) هــذا . هــو الشــمس الــىت قاهلــا النــىب صــلى اهللا     

  ) عليه و سلم     (من عالمات الساعة طلوع الشمس من مغر\ا
    يقصد اخلليفة . عنه اخلليفة و علت منزلته    
   و قال ابن هاىن مادحا اخلليفة املعز    
 ولعله ما كانت االشياء     خلقت له     هو عله الدنيا و من   
 جترى بأمرك الرياح رخاء  و لك اجلوارى املنشأت مواخرا       
نَشآُت ِيف الَبْحِر َكاَألْعالمِ    

ُ
  ) يقلد اآلية الكرمية (َوَلُه اَجلَواِر امل



 و الوظائف العليا بعض من أراد الدنيا ورأها فرصة ملنصب الوزارة -٥
من كاد لإلسالم من يهـود و نصـارى ألTـم رأوا أن الشـيعة يعـادون أهـل  -٦

  السنة وهم غالبية أهل مصر
بعــض الصــوفية لكــنهم تنكــروا هلــم عنــد فــرض املــذهب الشــيعى بــالقوة و  -٧

ىف املسـاجد و اجلـدران و غـري   -رضـوان اهللا علـيهم  –نقش سب الصحابة 
  الىت رفضها الصوفيةذلك من املخالفات 



 سياسة الشيعة الفاطمية فى أول عهدهم بمصر  -٩ 
  عملوا على اTاء اHاعة و اظهار العطف على الفقراء الستمالة العامة .١
  أظهروا احلرية الدينية مع توقريهم للمذهب الشيعى .٢
عـــــدم اســـــتخدام القســـــوة إال ىف حالـــــة تعرضـــــهم خلطـــــر أو اهلجـــــوم علـــــى  .٣

  ممذهبه
  استمالة النصارى و اليهود و اسناد مناصب و أعمال خاصة هلم .٤
 مل يستعينوا مبصريني ىف جيوشهم .٥
أحـاطوا أنفسـهم \الـة مـن التقـديس يقـول داعيـة هلـم عنـد لقائـه للخليفـة  .٦

الفاطمي : ( فلم تقع عيين عليـه إال أخـذتين الروعـة وغلبتـين الغـربه، ومتثـل يف 
سول اهللا وأمري املـؤمنني صـلي اهللا عليهمـا ، وإجتهـدت عنـد نفسي أنين بني ر 

وقــوعي إيل األرض ســاجدا لــويل الســجود أن يشــفع لســاين بشــفاعة حســنة ، 
 )  بنطقه فوجدته بعجم املهابة معقودا

لقبوا أنفسهم بألقاب ضخمة \ا مبالغات وVاويـل ، مثـل اخلليفـة رضـي  .٧ 
  ، أمري اجليوش ، هادي دعاة املؤمننياهللا عنه، أمري املؤمنني عليه السالم 

إســتعانوا بالشــيعة مــن املغاربــة  وجبــيش  كثيــف  مــن املنــافقني واملنتفعــني   .٨ 
  واجلواسيس ومن يتطلعون للمناصب ببيع دينهم بدنياهم

 
  )  ٥ص ٢خطط املقريزي ج -راجع  الدولة الفاطمية يف مصر حممد مجال الدين (



 مذهب الشيعىمن وسائلهم لنشر ال -١٠
اسناد املناصب ملن يغري مذهبه السىن للمذهب الشيعى حىت أTـم جعلـوا  .١

 )مع كل موظف مصرى آخر مغربيا (شيعي
  يف املساجد ائهمرب كتشجيع دفن   .٢ 
  بناء اجلامع االزهر لنشر  مذهبهم .٣

   وسبب ذلك وجود مساجد كبرية علي املذهب السين وهي    
مسـجد الفضـل  –مسجد أمحد بن طولـون  –ن العاص مسجد  عمرو ب    

  فبنوا اجلامع األزهر ليكون مسجدا كبريا ينشرون فيه التشيع    ،  بن صاحل
نشــروا الثقافــة واآلداب واملكتبــات الــيت تنشــر املــذهب الشــيعي الفــاطمي  .٤

وأنشــأوا مكتبــات و معاهــد خاصــة لــذلك وأجزلــوا العطــاء ملــن يقومــون عليهــا 
ب التفسري والفقه والسرية اليت تدعو للمذهب الشـيعي وكانـت هلـم ونشروا كت

جمالســــة بــــاألزهر تــــدعو للتشــــيع . وأوجــــد احلــــاكم بــــأمر اهللا يف قصــــره مكتبــــة 
كمــا   -عظيمــة مســح بــدخوهلا وأوجــد فيهــا دعــاة ومدرســني للمــذهب الشــيعي

  عملواعلي تشجيع دراسة املنطق والفلسفة والتنجيم
  ) ١٥٨يف مصر يف العصر الفاطمي ص  راجع التعليم العايل  ( 

 :)  نظام  التعليم يف دار احلكمة ( مدرسة عامة لكل طالب .٥ 
   تعاليمها أشتقت من مبادئ عبد اهللا بن ميمون -١
  التعليم علي تسع مراتب وينقسم الطالب فيها إيل قسمني كبريين -٢
   -اجلاهل -العامل               ب -أ

  دعاة من القسم األوليعترب ال         



يبــدأ الــدعاة مبناقشــة الطالــب يف املســائل الدينيــة وتفســري القــرآن . ويعلمونــه  -٣
أن مسائل الدين أمـور شـديدة التعقيـد تصـعب علـي الـذهن العـادي وال يسـتطيع 
فهمـــه إال الـــدعاة الـــذين تبحـــروا يف دراســـتها  . ويأخـــذون عليـــه العهـــود أال يـــذيع 

  المرتبة األوليظريات والشروح وهذه هي شيئا ما يعلمونه من الن
يعلـــم الطالـــب أن كـــل التفاســـري واألحكـــام الـــيت يقـــول \ـــا  المرتبـــة الثانيـــة :

األئمــة الســابقون  باطلــة وأن األحكــام الصــحيحة هــي الــيت يقــول \ــا األئمــة 
   الذين تلقوها  من اهللا

  حممد بن إمساعيلأن هؤالء هم األمساعيلية  وهم سبعة آخرهم  المرتبة الثالثة  :
أن األنبيــاء  الــذين تقــدموا آل البيــت ســبعة أيضــا هــم آدم  المرتبــة الرابعــة :

ونوح وإبراهيم وموسي واملسيح وحممد ( النـيب العـريب ) صـلي اهللا عليـه وسـلم 
  مث حممد بن إمساعيل
يبــدأ الــدعاة بتنفيــذ مهمــتهم احلقيقــة وهــي هــدم العقيــدة  المرتبــة الخامســة :

لمـون الطالـب أال  يـؤمن بالســنة وأن يـرفض تعـاليم النـيب صــلي اهللا الدينيـة فيع
  عليه وسلم

أن كـــل األديـــان ومـــا أمـــرت بـــه مـــن الفـــروض كالصـــالة   المرتبـــة السادســـة :
وغريها مـاهي إال أكاذيـب ألخضـاع اHتمعـات البشـرية  ويـدللون علـي ذلـك 

  بنظريات فالسفة كأرسطو
 . ية وبذلك Vدم عقيدة االله الواحديلقن تعاليم الثنو  المرتبة السابعة:
تنكـــر كـــل صـــفات األلوهيـــة ونبـــوة الرســـول صـــلي اهللا عليـــه  المرتيـــه الثامنـــة:

وســـلم ويعلـــم الطالـــب أن الرســـل احلقيقيـــني هـــم رســـل العمـــل الـــذين يهتمـــون 
 .بالشئون الدنيوية كالسياسة واالقتصاد



م الدينيـة أوهـام يـدخل حظـرية األسـرار ويعلـم أن كـل التعـالي المرتبة التاسعة:
  .وأن االنبياء تعلموا الفلسفة

 مـــــــن كتـــــــاب تـــــــاريخ اجلمعيـــــــات الســـــــرية واحلركـــــــات اهلدامـــــــة : حممـــــــد عبـــــــد اهللا عنـــــــان ص ( 
  ) بتصرف٤٣،٤٢

  نشروا الدعاة خاصة الذين جييدون التلبيس وخلط احلق بالباطل -٦
 محاية من يظهر التشيع وبناء دور وحرس خاص هلم -٧ 

  والئم للعامة يرغبوTم يف خلطة دعاVمإقامة  -٨
فعلــــى ســــبيل املثــــال تــــروي كتــــب التــــاريخ ( كــــان يقــــام يف ليلــــة عيــــد الفطــــر  

بالديوان الكبري الذي يواجه جملس اخلليفـة مسـاط عظـيم ضـخم .  يبلـغ طولـه 
ثلثمائة ذراع يف عرض سبعة أذرع . وتنثر عليه صنوف الفطـائر واحللـوى فـإذا 

الة الفجـــر عـــاد Hلســـه وفتحـــت أبـــواب القصـــر علـــى انتهـــى اخلليفـــة مـــن صـــ
 مصراعيها وهرع الناس من مجيع الطبقات إىل الوالئم

عملــوا علــى نشــر فكــرهم بــني الفئــات املــؤثرة يف العامــة وكــان قــدوVم يف  -٩ 
 ذلك اخلليفة الذي كان له جمالس علمية يف القصر حبضور وزراء وكبار القوم

 خري العملنشروا اآلذان حبي على  -١٠ 
احتفلوا بالعاشر مـن حمـرم وعيـد غـديرخم ( اليـوم الثـامن عشـر مـن ذي  -١١

احلجــــة ويفضــــلونه علــــى عيــــدى األضــــحى والفطــــر ويســــمونه بالعيــــد األكــــرب 
وصــيام هــذا اليــوم عنــدهم ســنة مؤكــدة .  وهــو اليــوم الــذي يــدعون فيــه بــأن 

 الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد أوصى فيه باخلالفة لعلى
لعنهم اخللفاء الثالثة ( أيب بكر وعمر وعثمان ) علـى املنـابر ( رضـى  -١٢ 

  ) اهللا عنهم أمجعني



  - محاولتهم التقريب بين المذهبين السلفي و الشيعي: -١١
هــ عـدم التعصـب فأصـدار  ٣٩٧أظهراحلاكم بأمر اهللا يف أحـد تقلباتـه  عـام  

الصحابة  ، وألغي حي علـي  قرارا بعدم لعن اخللفاء الثالثة  وحمو نقش سب
ن يقــول  املــؤذن ( الصــالة خــري مــن النــوم يف أوأجــاز  نخــري العمــل مــن اآلذا

  ) الفجر
 )  ومسح ( بصاليت الضحي والرتاويح

  وأنشأ مدرسة لتعليم املذهب  السلفي
وأصــدر  مرســوما بــالتوفيق بــني املــذهبني وأطلــق حريــة الشــعائر وصــوم رمضــان  

  .  وTي عن سب الصحابة  رضوان اهللا عليهميكون بشهادة شيعي أوسين
تـــاريخ األســـالم – ١٦٦ص  ٢راجـــع وفيـــات األعيـــان : إبـــن خلكـــان ج )

 ٣السياسي : حسن إبراهيم ج



 تعصب شديد ضد أهل السنة والجماعة ومن ذلك -١٢
   التضييق عليهم يف معايشهم - ١
ة  نقــــش ســــب الصــــحابة رضــــوان اهللا علــــيهم ولعــــن  اخللفــــاء الثالثــــ - ٢

ـــــواب وجـــــدران   املســـــاجد والشـــــوارع  ـــــي  األب رضـــــي اهللا عـــــنهم عل
 واألزقة

  التعرض بالعقاب ملن يعلن حمبته للصحابة  رضي اهللا عنهم  - ٣
  التعرض بالعقاب ملن يصلي الضحي أو الرتاويح - ٤
إستخدام  القسوة مـع دعـاة أهـل السـنة حـيت أن الـبعض طلـب مـن  - ٥

قســوته علــيهم حــيت أصــدر هلــم  احلــاكم بــأمر اهللا األمــان مــن شــدة 
كتابا فيه ( هذا كتاب مـن عبـد اهللا ووليـه املنصـور احلـاكم بـأمر اهللا 
أمــري املــؤمنني ....... أمــان أمــري املــؤمنني علــي الــنفس واملــال والــدم 

 )والعرض وال خوف عليكم
  إستخدام السجن والقتل مع دعاة أهل السنة واجلماعة - ٦
ي علي خري العمل اآلذان أو يقول التعرض بالعقاب ملن يعارض ح - ٧

  الصالة خري  من النوم يف صالة الفجر
يف أي نــزاع بــني أهــل الســنة والشــيعة كانــت احلكومــة الفاطميــة مــع  - ٨

الشــــيعة ومــــن هــــذا مــــا رواه املؤرخــــون مــــن تعــــرض مغاربــــة ملصــــريني 
إعرتضــــوا علــــي مســــريات شــــيعية ووهجــــم علــــيهم املغاربــــة وحطمــــوا 

  بيوVم
ات املصـــريني بوحشـــية شـــديدة ومـــن ذلـــك ماحـــدث عـــام إمخــاد ثـــور  - ٩

هــــــ ثـــــار عبـــــد العزيـــــز بـــــن هـــــيج الكـــــاليب يف الصـــــعيد ودعـــــا  ٣٦١



للعباســـــيني فأرســـــل إليـــــه جـــــوهر جيشـــــا قضـــــي علـــــي الثـــــوار وقتـــــل  
 رئيسهم وجئ  به يف قفص وجلد ، 

اتعـــاظ احلنفـــا  –راجـــع الدولـــه الفاطميـــة يف مصـــر : حممـــد مجـــال الـــدين ســـرور  ( 
  )  ١٤٨      للمقريزي ص

ورغــم ذلــك ســجلت كتــب التــاريخ متســك أهــل مصــر بالســنة النبويــة الشــريفة 
ومــن ذلــك الفقيــة أيب بكــر حممــد النعــايل : كانــت حلقتــه يف جــامع عمــرو بــن 

  العاص دور علي سبعة عشرعمودا لكثرة تالميذته
 

 : في ترجمة المعز الفاطمي  -رحمه اهللا   -قال ابن كثير 
نصاف املظلوم من الظامل ،  ويفتخر بنسـبه وأن اهللا رحـم كان يدعى إ ... "

 األمة \م ، 
وهو مع ذلك متلبس بالرفض ظاهرا وباطنا كما قاله القاضـي البـاقالين :  إن 
مذهبهم الكفـر احملـض واعتقـادهم الـرفض ،  وكـذلك أهـل دولتـه ومـن أطاعـه 

 . ونصره ووااله قبحهم اهللا وإياه
لعابـد الـورع الناسـك التقـي أبـو بكـر النابلسـي ،  وقد أحضر بني يديه الزاهـد ا

فقــال لــه املعــز بلغــين عنــك أنــك قلــت لــو أن معــي عشــرة أســهم لرميــت الــروم 
 بسهم ؟  -أي الفاطميني   -بتسعة ورميت املصريني 

فقال النابلسي :  مـا قلـت هـذا ،  فظـن أنـه رجـع عـن قولـه ، فقـال لـه كيـف 
 قلت ؟



مث نـــرميهم بالعاشــر ،  قـــال : ومل ؟ قـــال  قــال قلـــت ينبغــي أن نـــرميكم بتســعة
ألنكــم غــريمت ديــن األمــة وقتلــتم الصــاحلني وأطفــأمت نــور اإلهليــة ، وادعيــتم مــا 

 . ليس لكم
فــأمر بإشــهاره يف أول يــوم ، مث ضــرب يف اليــوم الثــاين بالســياط ضــربا شــديدا 

يف اليــــوم الثالــــث ، فجــــئ بيهــــودي  -وهــــو حــــي   -مربحــــا مث أمــــر بســــلخه 
ه وهــو يقــرأ القــرآن ، قــال اليهــودي ، فأخــذتين رقــة عليــه ، فلمــا فجعــل يســلخ

  بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكني فمات. رمحه اهللا
  ) ١١/٢٨٤البداية والنهاية إلبن كثري (  " راجع

 
 ) من سياستهم مع أهل الذمة ( اليهود والنصاري -١٣ 

  عناصر  أجنبيةأحاطوهم بالرعاية وقربوهم وتساحموا معهم واستعانوا ب -١
   إستعان املعز لدين اهللا بأطباء يهود وأسندوا هلم بعض الدواوين -٢
يف عهد العزيز أظهر التسامح مع النصاري وأكرمهم وتزوج نصرانية كان   -٣

هلـــا ســـطوة ورفـــع أخواهـــا ألعلـــي مناصـــب الكنيســـة أحـــدمها مطرانـــا للقـــاهرة 
 مناسباVم الدينية واألخري بطريركا  يف بيت املقدس وعطف عليهم  يف

  تعيني اليهودي منشا بن إبراهيم واليا علي الشام -٤
  سامهوا يف بناء كنائس وأديرة -٥
 ساعدوا النصاري يف أعماهلم جتارية -٦
 احتفالوا ببعض أعياد النصارى -٧
 ) تاريخ األنطاكي -٢٠٩راجع تاريخ الدولة الفاطمية : حسن إبراهيم ص   (



الفاطمية مع اإلفرنجة ضد أهل السنة  الشيعة تحالف  -١٤ 
  -: الجماعة ومن هذاو 
ــق الشــيعة الفاطميــة علــى صــالح الــدين رمحــه اهللا تعــاىل ودبــروا لــه  -١  حن

املكائــد وقــد إتفـــق  رأيهــم علـــى مكاتبــة اإلفرجنـــة ودعــوVم إىل مصـــر فــإذا مـــا 
خــرج صــالح الــدين إىل لقــائهم قبضــوا علــى مــن بقــى مــن أصــحابه بالقــاهرة 

ضموا إىل األفرجنة يف حماربتهم والقضاء عليه وفعال جاء األفرجنـة إىل مصـر وإن
  هـ ،  وضيق على أهلها . ٥٦٥وحاصروا دمياط سنة 

  )٢٦٠صـــ  ٢البداية والنهاية إلبن كثري ( جـ ،   ) ٢راجع خطط املفريزي ( جـ ( 
 
يـــد إتفـــق الفـــاطميون مـــع الفرجنـــة علـــى حصـــار اإلســـكندرية إلنتزاعهـــا مـــن  -٢

صــالح الــدين يف أثنــاء غيــاب أســد الــدين شــريكوه فــإمتنع صــالح الــدين أشــد 
اإلمتنــاع ولكــن ضــاقت علــيهم األقــوات واحلــال جــدا فســار إلــيهم أســد الــدين 
شريكوه فصاحله الوزيرشاور عـن اإلسـكندرية خبمسـني ألـف درهـم فأجابـه علـى 

لفرجنـة علـى ذلك وخرج منها وسلمها للمصريني مث عاد إىل الشام وقـرر شـاور ل
  . مصر يف كل سنة مائة ألف دينار وأن يكون هلم شحنة بالقاهرة

 
  ) ٢٥٢صـــ  ٢راجع البداية والنهاية ( جـ  ( 



  أعياد الشيعة الفاطمية -١٥
    عيد رأس السنة  -١
 عيد أول العام -٢
  يوم عاشوراء          -٣
 مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم -٤
  علي بن أيب طالب     مولد  -٥
 مولد احلسن بن على -٦
  مولد احلسني بن على  -٧
 مولد فاطمة الزهراء -٨
  مولد اخلليفة  -٩

  ليلة أول رجب -١٠
  ليلة النصف من رجب   -١١
   ليلة أول شعبان -١٢
  ليلة النصف من شعبان  -١٣
 موسم ليلة رمضان -١٤
  غرة رمضان  -١٥
 ليججرب اخل -١٦
  عيد النريوز ( من أعياد الفرس القدمية )   -١٧
 يوم امليالد -١٨
  يوم الغطاس -١٩
 )  يوم النصر ( يوم إطالق سراح أحد زعماؤهم -٢٠
   أيام ٣مخيس العهد : حينفل فيه النصارى بإجنيلهم قبل الفصح بــ  -٢١

 

  ) ٤٣١ص   ١راجع خطط املقريزي ج  (



 شيعة الفاطميةبذخ واسراف ال -١٦
ومــن ذلــك مــا رواه املؤرخــون أن للجنــود والــوزراء قصــورا ومتاعــا وبــذخا كبــريا 
ومــن هــذا مــا وصــفه غليــوم رئــيس أســاقفة صــور عنــد زيــارة رســول ملــك بيــت 

   -: املقدس للقصر الفاطمي
( وســار الــوزراء يقــودهم الــوزير شــاور بنفســه إىل قصــر لــه رونــق و\جــة وفيــه  

الء املبعوثــون متــأثرين مبــا حــوهلم ، فوجــدوا أن يف هــذا زخــارف أنيقــة وكــان هــؤ 
وسـيوفهم مسـلولة وقـادوا  القصر حراسا كثرين وسار احلراس يف طليعة املوكـب

السفراء يف ممـرات طويلـة مث وصـل املوكـب يف فنـاء مكشـوف حتـيط بـه أعمـدة 
وأرضه مرصوفة بأنواع الرخام متعدد األلوان وكان يف وسط الفناء نافورة جيري 

نابيــــب مــــن الــــذهب والفضــــة إىل ........... وكــــان أاملــــاء الصــــايف منهــــا يف 
  . الوزراء يرتدون احلرير ومعهم سيوفهم املرصعة باجلواهر

  
 ) ٨٥وسرية املؤيد:هبة اهللا الشريازي صـــــ ٣٨٢صــــ  ١( راجع املقريزي جـ  
 

  
  



 إشاعة الموسيقى والغناء والنحت -١٧
اء وأقبـل وجهـاء القـوم يف جمـاهلم اخلاصـة علـى كثر إهتمامهم باملوسـيقى والغنـ

 . مساع املغنيات واجلواري
وحيكى أنه قد أشرتى من بغداد جارية جتيد الغناء ألحد أبناء املعـز لـدين اهللا 
فغنت له وجللسائه ومل تزل تزيـده حـىت قـال هلـا متـين مـا شـئيت فتمنـت أن تغـين 

 . ببغداد فأرسلها لبغداد
 الغنـاء مث عـاد يف عهـد املنتصـر الـذي كـان مييـل إىل ومنـع احلـاكم بـأمر اهللا -

 . مساعه
والنقـــــوس يف عصـــــرهم \ـــــا صـــــور حيوانـــــات ومنـــــاظر صـــــيد وبعضـــــها يســـــب 

  الصحابة رضوان اهللا عليهم وأخرى متدح أهل البيت
 ٢٨٧صــــــــ  ٢خطط املقريزي جـ 

  



 أهم أسباب رفض أهل مصر للمذهب الشيعي الفاطمي -١٨
ده علـــم أن هــــذا املـــذهب يعــــارض أحكـــام القــــرآن الكــــرمي رأي مـــن عنــــ -١ 

ـــة املطهـــرة بينمـــا رأي  أTـــم جـــاءوا بأحكـــام مل يعتادوهـــا  اجلهـــالوالســـنة النبوي
 وخمالفة للفطرة ومل يسمعوا \ا من قبل مثل سب الصحابة رضـوان اهللا علـيهم

  القسوة الشديدة ملن يعارض مذهبهم -٢ 
ب باملـذهب الشــيعي لـيس إال منافقــا أراد رأي أهـل مصــر أن مـن يتمــذه-٣ 

 منصبا
إزداد هــــذا النفــــور مــــن املــــذهب الشــــيعي الفــــاطمي بعــــد إعــــالن الوهيــــة  -٤ 

  . احلاكم بأمر اهللا
  

 )١راجع ظهر األسالم : أمحد أمني ج  ( 



  مرحلة الحاكم بأمر اهللا -١٩
وصــاية هـــ وعمــره وقــام بال ٣٨٦تــويل اخلالفــة اخلالفــة بعــد وفــاة أبيــه عــام  -أ

  عليه برجوان الصقلي
وفطن بسبب أضـطراب األحـوال إىل حـرص برجـوان علـى االسـتئثار بالسـلطة 

  عندما منعه من االتصال املباشر برجال الدولة فقتله
ب ـ حـــرص علـــى التجـــوال لـــيال لتوطيـــد األمـــن و أمـــر بتعليـــق املصـــابيح ىف 

  القاهرة والفسطاط وبذلك صارت املعامالت التجارية تتم ليال
مر بعد ذلك مبنع النساء من التجوال بعـد العشـاء و منـع فـتح احلوانيـت أجـ ـ 

ىل األســـواق و أصـــدر أمـــر لصـــانعى إبعــد العشـــاء و منـــع النســـاء مـــن اخلـــروج 
ــع صــنع أحذيــة للنســاء ليمــنعهن مــن اخلــروج مث  صــدر قــرار مبنــع أاألحذيــة مبن
  تل العقلصيد مسكا بدون قشر الشاذة الغريبة الىت التصدر إال عن خم
  د ـ أظهر التقشف و عدم ميله كسالفيه ىف األلقاب الضخمة

 هـ ـ إستعمل اجلواسيس بكثرة لكشف خمالفى أوامره
  ل ـ إستخدم اجلنود السودانني ىف التنكيل مبعارضيه

  
 



 دعاة شيعة شديدى التشدد يقترحون ألوهيةالحاكم بأمر اهللا -٢٠
  أ ـ حمزة

فارسـى األصـل قـدم ملصـر وهـو أول مـن نشـر و هو  ،كان أحد عمال اللباد 
  بأمر اهللا وإجتمع له  متطرىف الشيعة واستحبوا ذلك

 ب ـ حسن بن حيدرة
مـــن أعـــوان محـــزة تقـــرب للحـــاكم بـــأمراهللا و جتـــرأ فـــأعلن ىف جـــامع عمـــرو بـــن 
العــاص ألوهيــة احلــاكم فغضــب النــاس و انقضــوا علــى أتباعــه وهــرب مــنهم مث 

 جنح أهل السنة ىف قتله
  محمد بن اسماعيل الدرزى جـ ـ

مــن أنصــار محــزة شــرح دعوتــه ىف رســالة قــدمها حلمــزة و عطــف عليــه احلــاكم 
بأمراهللا و جعل الوزراء ال يرفضون له رأيا وجترأ فأعلن ىف اجلـامع األزهراحلـاكم 
فأثار سخط أهل مصر و ذهبوا يطالبون بتسليمه فماطلهم احلـاكم مث أعطـاه 

     انشرالدعوة فإن أهلها سريعوا اإلنقياداملال وقال له اذهب للشام و 
  فرحل إىل بانياس واصحابه عرفوا بالدرزية



 مر اهللاأنهاية الحاكم ب -٢١
  Tاية غامضة اليعلم هل قتل أو هرب

 لكن اتباعه رأوا أنه سيعود ليمأل األرض عدال كما ملئت جورا وظلما
إلســالم السياســي : تــاريخ ا – ١٦٦ص  ٢راجــع وفيــات األعيــان ألبــن خلكــان ج(

  )  ٣حسن إبراهيم ج
  

 أهم معتقدات الدروز -٢٢
 يقولون بألوهية احلاكم بأمر اهللا و ملا قتل قالوا بغيبته وأنه سريجع. ١
 ينكرون األنبياء والرسول و يبغضون خمالفيهم مبا فيهم املسلمني .٢
 ميعتقدون أن ديانتهم نسخت كل ما قبلها لذا ينكرون أحكام اإلسال .٣
يقولـــون بالتناســـخ و ان الثـــواب و العقـــاب بأنتقـــال الـــروح مـــن جســـد إىل  .٤

الشخصــــية . فهــــم ينكـــرون الثــــواب و العقــــاب  حبســــب صـــالح جســـد آخــــر
  االخروى

  اليأخذون بالقرآن الكرمي و هلم مصحف خاص يسمى املنفرد بذاته .٥
  مهـ و الىت أعلن فيها الوهية احلاك ٤٠٨يبدأ التاريخ عندهم من  .٦
يعتقدون أن القيامة هى رجوع احلاكم ليهدم الكعبة ويسحق املسلمني و  .٧

  النصارى ليحكم الدروز العامل إىل األبد
 مينعون أبناء الطائفة من الزواج بعدهم و حيرمون إرجاع املطلقة .٨
  اليسمح ألحد بالدخول ىف دينهم و اليسمحون آلتباعهم باخلروج منه .٩

  هم خالية من املساجدمناطق تواجد .١٠



اليبوحــون بعقائــدهم آلحــد و ال يعملوTــا للمكلفــني مــن أتبــاع الطائفــة  .١١
 . إال بعد سن األربعني

رض رب معبــــود إال يقولــــون لــــيس ىف الســــماء إلــــه موجــــود وال علــــى األ .١٢
 . احلاكم بأمره

  )  ١راجع املوسوعة امليسرة يف األديان ج( 
 

 طمى فى مصرـ نهاية المذهب الشيعى الفا٢٣
كانت Tاية الشيعة علي يد صالح الدين األيويب رمحه اهللا وحاولوا قتله عـدة 
مرات وتآمروا عليه ولكن اهللا سبحانه وتعاىل أيده بالنصـر ومـن هـذا مـا ترويـه  

 -: كتب التاريخ مثل
كانــت Tــايتهم علــى يــد صــالح الــدين االيــوىب رمحــه اهللا تعــاىل الــذى حــارب 

 ر املذهب السىن فجزاه اهللا خري اجلزاء عن االسالمو نص املذهب الشيعى
 
هـ يف رابع عشر ذي احلجة وثب عدة من اإلمساعيلية علـى  ٥٧١ويف سنة  "

 " .. السلطان صالح الدين فظهر \م بعد ما جرحوا عدة أمراء واخلواص
  ) ٦١صــ ١راجع ( السلوك ملعرفة دول امللوك جــ 
 
 

 مت حبمد اهللا سبحانه وتعايل
 


