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أهم الـؼاط التي تـاوهلا البحث

اجلفــــــال!!!
أسطورة ( :)5أغبى األغبقــــــاء...أجفل ّ
وإمـــا التـشــبـقــه!!!
أسطورة (ّ :)6إمــا التـجـســــقـم ّ
أسطورة ( :)7يرى اهلل وخياص ُبه!!! أصـل توحقدي تقـؿي!!!
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الدكتور حقدر اخلزاعي

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)2( .................................

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)3( .................................

آيات وخطبة
ِ
ِّس ِِل
اْش ْح ِِل َصدْ ري﴿َ ﴾52و َي ِّ ْ
{{ َؿ َال َر ِّب ْ َ
اح ُؾ ْل ُظ ْؼدَ ًة ِم ْن ف ِ َس ِاِن﴿َ ﴾52ي ْػ َؼ ُفوا َؿ ْو ِِل
َأ ْم ِري﴿َ ﴾52و ْ
﴿ . }}﴾52صدق اهلل افعظقم
()1

ادوحدين (ظؾقه افصالة
ؿال موٓكا أمر ادممـغ وش ّقد
ِّ
وافتسؾقم) :بسم اهلل افرمحن افرحقمَ ،ما َو َّحدَ ُه َم ْن َـ َّق َػ ُهَ ،وَٓ
ِ
اب َم ْن َم َّث َؾ ُهَ ،وَٓ إِ َّيا ُه َظـَى َم ْن َص َّب َف ُهَ ،وَٓ َص َؿدَ ُه َم ْن
َحؼق َؼتَ ُه َأ َص َ
ِ
ات،
اتَ ،وَٓ ت َْرؾِدُ ُه َا َْٕ َد َو ُ
َّه ُه َٓ ...ت َْص َح ُب ُه َا َْٕ ْو َؿ ُ
َأ َص َار إِ َف ْقه َوت ََو َّ َ
ات ـ َْو ُك ُه َو َا ْف َعدَ َم ُو ُجو ُد ُه َو َا ِٓ ْبتِدَ ا َء َأ َز ُف ُهُ َٓ ...ي ْش َؿ ُل
َش َب َق َا َْٕ ْو َؿ َ
ت
ات َأ ْك ُػ َس َفاَ ،و ت ُِش ُر َأَْٓ ُ
ب بِ َعدٍّ َ ،وإِك َََّم ََتُدُّ َا َْٕ َد َو ُ
ُي َس ُ
بِ َحدٍّ َ ،وَٓ ُ ْ
ِ
ِ
ُون َو ْ
افسؽ ُ
َي ِري
اْلَ َر َـ ُةَ ،و َـقْ َ
ف َْ
َي ِري َظ َؾقْه ُّ
إِ َػ َك َظائ ِر َهاَ ...و َٓ َ ْ

ِ ِ
ِ
ُيدُ ُ
ث ؾِ ِقه َما ُه َو َأ ْحدَ َث ُه،
َظ َؾ ْقه َما ُه َو َأ ْج َرا ُه َو َي ُعو ُد ؾقه َما ُه َو َأ ْبدَ ا ُه َو َ ْ
) (1شورة ضه.

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)4( .................................

َت َذا ُت ُهَ ،و َفت ََج َّز َأ ُــ ُْف ُهَ ،و َٓ ْم َتـ ََع ِم َن ْإَ َز ِل َم ْعـَا ُهَ ،و َفؽ َ
َان
اوت ْ
إِ ًذا َف َت َػ َ
َف ُه َو َرا ٌء إِ ْذ ُو ِجدَ َف ُه َأ َما ٌمَ ،و َٓ ْفت ََؿ َس افت َََّم َم إِ ْذ َف ِز َم ُه افـُّ ْؼ َص ُ
انَ ،وإِ ًذا
َان َمدْ ُف ً
َف َؼا َم ْت آ َي ُة ا َْد ْصـُو ِع ؾِ ِقهَ ،و َفت ََح َّو َل َدف ِ ًقال َب ْعدَ َأ ْن ـ َ
وٓ َظ َؾ ْق ِه...
ُون مو ُفودا ،و ََل يو َفدْ َؾق ِصر ََم ْدُ ودا ،ج َّل َظ ِن ِّاِّت ِ
ِ
َاذ
ً َ
ََل ْ َيؾدْ َؾ َقؽ َ َ ْ ً َ ْ ُ
َ َ
َاء ،و َضفر ظن م َالمس ِة افـِّس ِ
ِ
اءَ ...و َٓ ُي َؼ ُال َف ُه َحدٌّ َو َٓ ِِنَا َي ٌة،
َ
ْإَ ْبـ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ

ِ
َت ِو ِيه َؾت ُِؼ َّؾ ُه َأ ْو ُ ُْت ِو َي ُهَ ،أ ْو َأ َّن
اع َو َٓ َؽا َي ٌةَ ،و َٓ َأ َّن ْإَ ْص َقا َء َ ْ
َو َٓ اكْؼ َط ٌ
ان و ََلو ٍ
ِ ٍ
ِ
َصقئ ًا َ ِ
اتَ ،و َي ْس َؿ ُع َٓ
ْز َٓ بِؾ َس َ َ َ
ُيؿ ُؾ ُه َؾ ُقؿق َؾ ُه َأ ْو ُي َعدِّ َف ُهُُ ...ي ِ ُ
ْ ْ
وق و َأدو ٍ
ول َو َٓ َي ْؾ ِػ ُظَ ...ي ُؼ ُ
اتَ ،ي ُؼ ُ
ول َدِ ْن َأ َرا َد ـ َْو َك ُه ُـ ْن
بِ ُخ ُر ٍ َ َ َ
ُون َٓ ،بِصو ٍ
َؾ َقؽ ُ
ت َي ْؼ َر ُعَ ،و َٓ بِـِدَ ٍاء ُي ْس َؿ ُعَ ،وإِك َََّم ـ ََال ُم ُه ُش ْب َحا َك ُه
َ ْ
ؾِع ٌل ِمـْه َأك َْش َله وم َّث َؾهََ ،ل يؽُن ِمن َؿب ِل َذف ِ َك ـ ِ
َائـ ًاَ ،و َف ْو ـ َ
َان َؿ ِد ًيَم،
ُ َ َ ُ َْ ْ ْ ْ
ُ
ْ
َان إِ ََلًا َثاكِ ًقاُ َٓ ...ي َؼ ُال ـ َ
َفؽ َ
ُنَ ،ؾت َْج ِر َي َظ َؾ ْق ِه
َان َب ْعدَ َأ ْن ََل ْ َيؽ ْ

اتَ ،و َٓ َيؽ ُ
ُون َب ْقـ ََفا َو َب ْقـَ ُه َؾ ْص ٌلَ ،و َٓ َف ُه َظ َؾ ْق َفا
ات ا ُْد ْحدَ َث ُ
افص َػ ُ
ِّ
ِ
ِ
يع .
ُوعَ ،و َي َتؽَا َؾ َل ا ُْد ْبتَدَ ُع َوا ْف َبد ُ
افصاك ُع َوا َْد ْصـ ُ
َؾ ْض ٌلَ ،ؾقَ ْست َِو َي َّ
()1

) (1اإلمام ظع (ظؾقه افسالم)ِ ،نج افبالؽة.

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)5( .................................

بعد افتوـل ظذ افعع افؼدير (شبحاكه وتعاػ) ،كؽؿل
افؽالم يف بحوث توحقد افتقؿقة اجلسؿي إشطوري...

أسطورة ( :)5أغبى األغبياء...أجهل اجلهّال!!!
[قال تقؿقة]
ؿال صقخ اإلشالم ابن تقؿقة{{ :فػظ افرؤية وإن ـان يف
إصل مطاب ًؼا ؾؼد ٓ يؽون مطاب ًؼا ـَم يف ؿوفهَ { :أ َؾ َؿ ْن ُز ِّي َن َف ُه
ُشو ُء َظ َؿؾِ ِه َؾ َر َآ ُه َح َسـًا} [ؾاضر من أية ،]2:وؿالَ { :ي َر ْو َِن ُ ْم
غ} ِ
ِم ْث َؾ ْق ِف ْم َر ْأ َي ا ْف َع ْ ِ
افتوهم
[آل ظؿران من أية ،]11:وؿد يؽون
ُّ
وافتخ ُّقل مطاب ًؼا ِمن وجه دون وجه ؾفو حق يف مرتبته وإن َل يؽن
ً
مماثال فؾحؼقؼة اخلارجة مثل ما يراه افـاس يف مـامفم ،وؿد يرى يف

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)6( .................................

ً
وأؾعآ ويسؿع
صورا
افقؼظة ِمن جـس ما يراه يف مـامه ؾنكه يرى
ً
ً
أؿوآ }} .
()1

()1

) )1هل ؾفؿتم صقئًا؟!! ِ
ومن افطبقعي أن جتد هذا إشؾوب حتى يف اْلوزة
افعؾؿ ّقة ،ؾافبعض ِمن إشاس ٓ يػفم صقئًا ،ويليت بخزظبالت ِمن هـا
وهـاك ،وُيؾط إمور ظذ أخرين ،بؿعـى أكّه يعرف ادصطؾحات ويليت
بؽالم ؾقه كوع ِمن افسباـة وافسبك (إذا ـان يعرف افسبك) ،ويف مؼابل هذا
جتد ّ
دائَم متقل إػ افؽسل وافراحة وظدم افدؿة وظدم بذل افسعة
أن افـاس ً
واجلفد وافؼدرة ،ورسظان ما يرى مثل هذا افؽالم تراه هيتز وُياف
ويرتبك!!! وكػس افؽالم يف اخلطب وادحارضات وافدروس ادسؿوظة،
مر ظؾقـا يف ّأول تواصؾـا مع اْلوزة وأهؾفا ِمن ضؾبة
وربَم افبعض شؿع ما ّ
ظؾوم ديـقة وؽرهم ،ؾعـدما تسلل ظن صخص :ـقف تعرف ّ
أن افشخص
إول أظؾم ِمن افشخص افثاِن ،يليت اجلواب افغريب ّ
إول أظؾمٕ ،كّه
بلن ّ
ّ
ؾنِن أؾفم ما يؼول ،وظـدما أحرض ظـد إول ٓ أؾفم
ظـدما أحرض ظـد افثاِن ّ
ما يؼول!!! وإذا شلفته داذا ٓ تػفم؟!! وما هو افدفقل ظذ أكّك ٓ تػفم؟!!
يؼول إكّه يطرح مطافب ظافقة ،وأكا ٓ أؾفؿفا ،وهي أظذ ِمن مستواي!!!
وحسب ما يظفر أ ّن هذا ُيصل مع ابن تقؿقة وممفػاته افتي كسبت إفقه ،ؾنكّه
ُيـ َظر إفقفا هبذا ادـظار ،أي مـظار افؽؿقة ٓ افـوظقة!!! وادؾػت فؾـظر ّ
أن هذا

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)7( .................................

أقول:
1ـ [هل يعرف ابن تقؿقة ما يؼول؟!!]
ؿال تقؿقة (فػظ افرؤية وإن ـان يف إصل مطاب ًؼا) ،ؾفل
يعرف افشقخ تقؿقة معـى ما ؿال ،ؾضال ظن أتباظه؟!! وهل يوجد
بقـفم إكسان وفو باْلد إدكى ِمن افعؼل اإلكساِن شلل كػسه :ما

دائَم يتحدث ظن اجلاكب افؽؿي،
آشؾوب يعرؾه ابن متقة فذفك تراه يتحدث ً
ِمن ؿبقل ـم افتحق بعع ،وـم افتحق بؿعاوية ،وـم افتحق باْلسغ ،وـم
افتحق بقزيد ،وـم معرـة صارك ؾقفا هذا ،وـم معرـة صارك ؾقفا أخر،
وـم صخص َذ َبح وؿتل هذا ،وـم صخص ذبح وؿتل أخر ،ؾفو يعرف هذا
إشؾوب ،ويليت باجلاكب وإشؾوب افؽؿي ويضعه يف ـتاباته ،إن ـاكت
ادمفػات وآصدارات هي ً
ؾعال فه ،وَل تؽن ٔخرين ِمن أصخاص أو
ممشسة مـظؿة ِمن جفات حؽومقة ،بلن صؽّؾت جلان وأ َّفػت ما تريد ِمن
َّ
شلؾصخ فؽم هذا
ـتب وكسبتفا إػ ابن تقؿقة ،ـَم كَسبت فغره ،وأن
ِّ
افؽالم.
) )1ابن تقؿقة ،بقان تؾبقس اجلفؿقة.152-152 /1 :

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)8( .................................

معـى ادطابؼة ادذـورة ،ومع َمن تؽون ادطابؼة؟!! ؾفل ُيػى ظذ
اجلفال وأؽبى إؽبقاء ّ
أن فػظ (افرؤية) إن ؿؾـا بؿطابؼته
أجفل ّ
فقء ،ؾفو ٓ يطابق ّإٓ كػسه ،بل حتى افؼول بؿطابؼته فـػسه ؾفو
ؽر تام؛ ّ
ٕن ادطابؼة تتلفف وتتح ّؼق ِمن ضرؾغ ،ؾقؼال هذا يطابق
هذا!!! أ ّما أن تؼول فػظ (افرؤية) يطابق فػظ (افرؤية) ،ؾفو ِمن
افؾغو وخػة افعؼلٕ ،كّه ؽر تام يف كػسه ،أو أكّه ِمن َتصقل
اْلاصل!!! ؾفل تق َّؼـتم ّ
بلن َمن يؼول هبذا افؽالم ،و َمن أتى هبذه
اجلفال وأؽبى إؽبقاء؟!!
افعبارة ،هو أجفل ّ

2ـ [كالم ابن تقؿقة غري تام]
وظؾقه ؾال يتم ـل ما ؿافه بعده ِمن ـالم ،ؾال يتم ؿوفه
وء َع َؿؾِ ِه َف َر َآ ُه
((فؼد ٓ يؽون مطاب ًؼا كام يف قولهَ { :أ َف َؿ ْن ُز ِّي َن َل ُه ُس ُ
ِ
ي الْ َع ْ ِ
ي})) ،ؾؾػظ (رآه) مطابق
َح َسـًا} ،وقالَ { :ي َر ْو ََن ُ ْم مثْ َؾ ْق ِف ْم َر ْأ َ
(يرون) مطابق فـػسه ،أي
فـػسه ،أي مطابق فؾػظ (رآه) ،وفػظ َ
مطابق فؾػظ ( َي َرون) ،حسب ـالم ومبـى ابن تقؿقة كػسه.

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)9( .................................

3ـ [دفاع التقؿقة عن شقخفم تقؿقة غري تامة]
تلويالت افتقؿ ّقة وتزيراُتم فؽالم صقخفم ؽر مؼبوفة
وؽر تامة!!! ّ
وإٓ ؾؾَمذا ٓ يؼبؾون تػسرات وتلويالت وتزيرات
افصوؾقة ،واداتريدية ،وافشقعة ،وإصاظرة ،وؽرهم ِمن ؾرق
ُيرجوِنم ِمن اإلشالم،
ادذاهب وافؽالم وافػؾسػة ،بل ّ
ويؽ ِّػروِنم ،ويبقحون دماءهم وأظراضفم وأمواَلم؟!!

4ـ [تقؿقة جيفل أبجديات الؾغة والعرف]
أبجديات افؾغة وافعرف ،وأبجديات وبدهيقات ادـطق،
يػرؿون بغ افدال واددفول ،وٓ بغ
َيفؾفا تقؿقة وأتباظه افذين ٓ ّ
ؾؿن ـان هبذا اجلفل
افعـوان وادعـون ،وٓ بغ افؾػظ وادعـى!!! َ
وادستوى افضحل ِمن افتػؽر ،ـقف يستطقع افتؿققز بغ معاِن
افؼرآن وبغ معاِن افسـة افؼيػة؟!! وـقف يؿ ّقز بغ ادحؽم
وادتشابِه ،وبغ افـاشخ وادـسوخ ،وبغ اخلاص وافعام ،وبغ
ادطؾق وادؼ َّقد ،وبغ اْلاـم وادحؽوم؟!! وـقف يؿ ِّقز بغ افزهان
وادغافطة؟!! وـقف يؿ ِّقز بغ اهلل (تعاػ) وافدجال افشاب إمرد

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
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اجلعد افؼطط؟!! وـقف شقؿقِّز بغ ـالم اهلل اْلق وـالم إبؾقس
افدجال ،وـقف يؿ ِّقزون بغ مراد اهلل وأحؽامه ومراد افشقطان
ّ
ؾفم افذين مرؿوا ِمن افدين ،ؾصاروا
وخزظبالته وضالٓته؟!! ُ
يستخدمون افدين واإلشالم وافؼرآن فؾباضل ،وافؼبح ،وافػساد،
واإلرهاب ،ؾؽاكوا وٓ يزافون يرؾعون افؼرآن وـؾؿة اْلق يراد
مـفا باضل ،وصقطـة ،وؾساد ،وؿتل ،وإرهاب!!!
اجلفال ،وأؽبى إؽبقاء ،وأكا ظن ؿصد
إذن ّإِنم أجفل ّ
ودراية ووظي أشتخدم افعـاوين وإشؾوبّ ،
وإٓ ّ
ؾنن ـل ما
يصدر مـي ٓ يصل إػ كسبة واحد بإفف مما يتجرأ به وَياوز ؾقه
ابن تقؿقة ظذ أهل افبقت وأمر ادممـغ وافصحابة وظذ افـبي
وظذ اهلل (شبحاكه وتعاػ) ويف ـتبه ،بحقث أكّه حتى ـؾَمت
افػحش وافػسوق تستخدم يف ـتبه ،وشآيت فؽم إن صاء اهلل ببعض
ادوارد ،ويؿؽن أن تطؾعوا ظذ ـتبه وتعرؾون ذفك ،وأن يؿؽن
أن تليت إػ أي إرهايب داظق تؽػري يبقع ظؾقك إخالق ويرائي
هبا ،وبؿجرد ما تستػزه ً
ؿؾقال وَترجه بؿوؿف وترد ظؾقه برد
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ظؾؿي ،ؾنكّه شتـؽشف فك اجلقػة وافـجاشة وادعدن افـجس!!!
ادؿغرر به َل
وربَم افبعض مـؽم ؿد مر ظؾقه هذا إمر ،وفؽن هذا
َّ
ِ
يلت بذفك ِمن ظـده ،بل ِمن رموزه ومشاُيه وأئؿته ،وظـدما
ترجع إػ افتاريخ إموي واْلؽام إمويغ ادـحرؾغ وتراثفم
وشرُتم ،أي ـتب افتاريخ افتؽػري افداظق ،جتد موبؼات
وؾضائح اْلؽام إمويغ ادـحرؾغ!!! وكحن كؿ ِّقز بغ اْلاـم
إموي ادـحرف وؽر ادـحرفِ ،
ً
وظدٓ
ومن هـا كسىض صد ًؿا
ظذ ظؿر بن ظبد افعزيز.

5ـ [جعل التقؿقة األلػاظ رشيؽة هلل!!!]
شوي ّ
أن افؾػظ ظادة
أظزائي ٓ ُيػى ظذ ـل إكسان ظاؿل
ّ
يستخدم ـآفة ووشقؾة إليصال ادعـى ،وؿد وضع افواضع إفػاظ
فتسفقل ظؿؾقة اْلوار وتبادل إؾؽار وإمتام ادعامالت بغ افـاس،
بل باؿي ادخؾوؿاتً ،
ؾؿثال فػظ (ماء) يستخدم فؾدٓفة ظذ معـاه
وهو افسائل ادعروف افذي يؼال ظـه إكّه ظديم افؾون وافطعم
وافرائحة ،ويف باؿي افؾغات يوجد فػظ آخر ؿد اظتزه وجعؾه

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)12( .................................

وضع ً
مثال
افواضع فؾدٓفة ظذ كػس افسائل ،وفػظ اداء َل ُي َ
ؾوضع َلذا
فؾجسم افصؾب افذي يطػو ظذ اداء وُيسق بافـارُ ،
فػظ (خشب) فؾدٓفة ظؾقه ...ؾال كعرف ما هو جواب أصحاب
افتوحقد افتقؿي إشطوري ظن افؾغة وإفػاظ افتي تؽؾم هبا اهلل
(تعاػ) مع موشى (ظؾقه افسالم)؟!! ّ
وأن هذه إفػاظ ،افتي
وضعفا اإلكسان ادعت َِز وحسب حاجته وحسب موضـه وزماكه
وفغته ،هي ِمن و ْض ِع وصـْع اإلكسان ِ
ومن خؾق اإلكسان ،ؾؽقف
َ ُ
َ
وإِنا فقست خمؾوؿة ِمن خمؾوؿات
َيعؾفا افتقؿقّة ؿديؿة بؼدم اهللّ ،
اهلل ،بل جعؾوها ْشيؽًا مع اهلل أو هي اهلل؟!! شبحان اهلل ظَم
يؼوفون!!!
وادصقبة افعظؿى ّأِنم مع هذا اجلفل وافتػاهة وافسػاهة
ؾنِنم يؽ ِّػرون َمن ُيافػفم يف هذه إشاضر
وافضحافةّ ،
واخلزظبالت ويؼتؾوِنم ،ـَم ؿتؾوا ظؾَمء مسؾؿغ ـبار ِمن أئؿة
وؾؼفاء وؾالشػة ومتؽؾؿغ!!!
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وبتعبر آخر ،شمال بسقط فؾتقؿة :هل ّ
أن اهلل ظـدما ـ َّؾم
تؽؾقَم تؽ َّؾم معه بافؾغة افعربقة أو افؾغة افعز ّية أو بؾغة
موشى
ً
أخرى؟!! مع مالحظة ّ
أن هذه إفػاظ موضوظة ومعتزة ِمن
وضع فػظ دعـى ،ـَم يف
اإلكسان بحسب حاجته افتي اؿتضت أن ُي َ
فػظ ماء ،ؾنكّه يف فغتـا ُو ِضع دعـى ،ويف فغات أخرى َو َضعوا فػ ًظا
آخر دعـاه ،ـَم يف افؾغات إجـب ّقة ِمن فغة صقـ ّقة أو هـد ّية أو
إكؽؾقز ّية أو ظز ّية أو ؽرها ،ؾافؾػظ ُو ِضع ِمن ؿبل اإلكسان ؿبل
أظوام ،وهـا كسللّ :
بلي فغة؟!!
إن اهلل (تعاػ) َتدّ ث مع موشى ّ
بؿعـى ّ
أن افؾغة موضوظة ِمن كاس؛ وموشى هو ممَّن تع َّؾم فغة
افؼوم ،ؾإفػاظ وافؽؾَمت إذن حديثةِ ،
ومن َو ِضع اإلكسان ،واهلل
(شبحاكه وتعاػ) حتى يوصل ادعـى إػ موشى ،ـقف يتحدَّ ث
معه؟!! ؿافوا إكّه تؽ َّؾم بافؾغة افعز ّية ،ؾفل يوجد ظاؿل يليت ويؼول
بلن اهلل تؽ َّؾم مع موشى بافؾغة افعربقة وإِنا فغة خافدة ِ
ّ
ومن أزال
ّ ّ
افؼديؿة؟!! ؾفل هي اهلل؟!! وهل هي ؽر خمؾوؿة؟!! بافتلـقد ٓ
يوجد ظاؿل يؼول هبذا!!! ومع هذا أفغي افعؼل!! وؿتل وذبح

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)14( .................................

اإلكسان!!! واكُتفؽت اْلرمات!!! ِمن أجل هذه افؼضقة افبدهيقة
أي إكسان!!! ؾافؽالم واْلروف وإفػاظ
افتي ٓ ُيتؾف ظؾقفا ّ
حديثة ،ومع هذا يؼول افتقؿ ّقة وافدواظش افػؽر ّية واإلرهاب
افػؽري ّ
إن افؽالم واْلروف وإفػاظ ؿديؿة!!! وما ظؾقك ّإٓ أن
تُـ ِّػذ وٓ تـاؿشِ ،
ومن هـا ُؿتِل افعؾَمء وإئؿة وافػالشػة ممَّن
تؽ َّؾم هبذه افؼضقة!!!

6ـ [كالم تقؿقة ٓ يستؼقم]
بعقدً ا ظن مغافطات وتشويشات وتشوهيات ادـفج افتقؿي
افدـتاتوري افسؼقم ،كرجع إػ َمتؿالت ادعـى ،وفو َل تؽن
مؼصودة يف إصل ،ؾعذ ؾرض إرادة ادعاِن وفقس إفػاظ
بذاُتاّ ،
أيضا ،وشـرى هذا ٓح ًؼا.
ؾنن ـالم ابن تقؿقة ٓ يستؼقم ً
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أسطورة ( :)6إمّا التجسيه وإمّا التشبيه!!!
[قال تقؿقة]
ؿال ابن تقؿقة{{ :وتؾك أمثال مرضوبة ْلؼائق خارجقة ـَم
رأى يوشف شجود افؽواـب وافشؿس وافؼؿر فه ؾال ريب أن
وتصوره يف كػسه ،وـاكت حؼقؼته شجود أبويه وأخوته
هذا َمت َ َّثؾه
َّ
ِ
اي ِم ْن َؿ ْب ُل َؿدْ َج َع َؾ َفا َر ِّيب
ـَم ؿالَ { :يا َأ َبت َه َذا َت ْل ِو ُيل ُر ْؤ َي َ
ظزها يوشف ،حقث رأى
َح ًّؼا}  ،وـذفك رؤيا ادؾك افتي َّ
()1

افسـبل ،بل وافبؼر ،ؾتؾك؛ رآها متخ ّقؾة متؿ ّثؾة يف كػسه ،وـاكت
حق
حؼقؼتفا وتلويؾفا ِمن اخلصب واجلدب ،ؾفذا افتؿثل وافتخ ُّقل ٌ
ً
وصدق يف مرتبته ،بؿعـى ّ
ٌ
صحقحا يؽون مـاش ًبا فه
تلويال
أن فه
ً
ومشا ًهبا فه ِمن بعض افوجوهّ ،
ؾنن تلويل افرؤيا مبـاها ظذ افؼقاس
وآظتبار وادشاهبة وادـاشبة ،وفؽن َمن اظتؼد ّ
(أن ما مت َّثل يف كػسه
وِّت َّقل ِمن افرؤيا هو مماثل فـػس ادوجود يف اخلارجّ ،
وأن تؾك

) (1شورة يوشف ،أية.111
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إمور هي بعقـفا رآها) ،ؾفو مبطل ،مثل َمن يعتؼد ّ
(أن كػس
افشؿس افتي يف افسَمء وافؼؿر وافؽواـب اكػصؾت ظن أماــفا
وشجدت فقوشفّ ،
بؼرا موجودة يف اخلارج شب ًعا شَمكًا أـؾت
وأن ً
شب ًعا ِظجا ًؾا) ،ؾفذا باضل ،وإذا ـان ـذفك؛ ؾاإلكسان ؿد يرى ر ّبه
حق يف افرؤيا ،وٓ َيوز أن يعتؼد ّ
أن اهلل يف
يف ادـام وُياضبه ،ؾفذا ّ
كػسه مثل ما رأى يف ادـامّ ،
ؾنن شائر ما يرى يف ادـام ٓ َيب أن
يؽون ً
مماثال ،وفؽن ٓ بد أن تؽون افصورة افتي رآه ؾقفا مـاشبة
ومشاهبة ٓظتؼاده يف ر ّبه ،ؾنن ـان إيَمكه واظتؼاده مطاب ًؼا ،أيت ِمن
افصور ،وشؿع ِمن افؽالم ،ما يـاشب ذفكّ ،
وإٓ ـان
بافعؽس }} .
()1

()5

) (1ـالم ضويل ،ويوجد َمن يؽون يف حافة إرباك وضعف ووهن وذفة أمام ما
يؼول ابن تقؿقة ،وإكّه ـالم ـبر وؾقه ظؾم وؾؾسػة ،وٓ يعؾم ّأِنا ظبارة ظن
خزظبالت وأمور ؽر مسابطة وِّتقالت وشػاهات جعؾفا ظبارة ظن ؿقاشات
باضؾة ؽر تامة ٓ ِمن كاحقة اَلقئات وٓ ِمن كاحقة ادواد ،ؾال مؼدمات افؼقاس
تامة ،وٓ صؽل افؼقاس تام!!! وشـطرح افدفقل وافزهان ظذ ذفك.
) (5ابن تقؿقة ،بقان تؾبقس اجلفؿقة.152-152 /1 :
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أقول:
1ـ [تقؿقة حياول دفع معتؼد التجسقم عن كػسه!!!]
ادجسم دؾع معتؼد افتجسقم ظن
حاول صقخ اإلشالم
ِّ
يؽرر
كػسه ،فؽـّه وؿع يف افتشبقه ،وبؽل تلـقد وإرصار!!! ؾفا هو ِّ
ويمـِّد وجود تشابه بغ ما يراه يف ادـام وبغ ادوجود يف اخلارج،
ؾر ّبه افشاب إمرد اجلعد افؼطط افذي يراه يف ادـام يشبه ر ّبه افذي
يف اخلارج ،وـ َّؾَم ازداد اإلكسان إيَمكًا ويؼقـًا ،ـ ّؾَم ازدادت كسبة
ادشاهبة وظدد جفات ادشاهبة حتى تصل إػ افتطابق بغ ما يراه يف
ادـام وما موجود يف اخلارج ،ؿال افشقخ تقؿقة{ :وتؾك أمثال
مرضوبة ْلؼائق خارجقّة ـَم رأى يوشف ...وـذفك رؤيا
ً
ادؾك ...بؿعـى ّ
صحقحا يؽون مـاش ًبا فه ومشا ًهبا فه
تلويال
أن فه
ً
ِمن بعض افوجوهّ ،
ؾنن تلويل افرؤيا مبـاها ظذ افؼقاس وآظتبار
وادشاهبة وادـاشبة ...وإذا ـان ـذفك؛ ؾاإلكسان ؿد يرى ربه يف
ادـام وُياضبه ...وفؽن ٓ بد أن تؽون افصورة افتي رآه ؾقفا
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مـاشبة ومشاهبة ٓظتؼاده يف ر ّبه ،ؾنن ـان إيَمكه واظتؼاده مطاب ًؼا،
أيت ِمن افصور وشؿع ِمن افؽالم ما يـاشب ذفك}.

2ـ [قول تقؿقة بتطابق الرؤيا مع اهلل!!!]
ؿال ابن تقؿقة{ :ؾفذا حق يف افرؤيا ،وٓ َيوز أن يعتؼد ّ
أن
اهلل يف كػسه مثل ما رأى يف ادـامّ ،
ؾنن شائر ما ُيرى يف ادـام ٓ َيب
أن يؽون مم ً
اثال} ،افتػت جقدً ا ،إكّه َل يؼل {َيب أن ٓ يؽون
مماثال} ،بل ؿال {ٓ َيب أن يؽون ً
ً
مماثال} !!! ؾافتَمثل افؽع
()1

وافتطابق ممؽن ظـد تقؿقة ،وٓ ماكع ُيول دون إمؽاكه ،فؽـّه يعتؿد
ظذ مستوى اإليَمن ودرجة افقؼغ ،وَلذا ؿال { ّ
ؾنن ـان إيَمكه
واظتؼاده مطاب ًؼا ،أيت ِمن افصور ،وشؿع ِمن افؽالم ما يـاشب
ذفكّ ،
وإٓ ـان بافعؽس}.

ؾنن "َيب أن ٓ يؽون ً
) )1افػرق بغ افؼوفغ واضحّ ،
مماثال" ،أي أكّه يـػي
افتَمثل وافتطابق ِنائ ًقا ،وأما "ٓ َيب أن يؽون ً
مماثال " ،ؾنكّه يـػي افوجوب
ٓ اإلمؽان ،بؿعـى ّ
أن افتَمثل وافتطابق ممؽن!!!
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3ـ [يا تقؿقة ِمن أين تليت بصورة صبق األصل هلل؟!!]
رب ذاك،
رب هذا ُيتؾف ظن ّ
ما هو افعؽس؟!! ؾفل ّ
ؾتختؾف افصور ،وُيتؾف افؽالم ،بحسب إيَمن واظتؼاد
وأي إيَمن واظتؼاد يتحدَّ ث ظـه ابن تقؿقة؟!! وما هي
افشخص؟!! ّ
أي يشء تؽون ادطابؼة؟!! واْلديث يف ادؼام ظن
ادطابؼة؟!! ومع ّ
كتصور مطابؼة هـا ّإٓ مع صور وـالم أصع
افصور وافؽالم ،ؾال
َّ
ِ
ومرجع كرجع إفقه ،فـعرف هل إكّه يطابق أو ٓ يطابق ،أو يطابق
بعضه؟!! وهـا يليت افسمال ظن افصورة وافؽالم إصع ِ
ادرجع،
ؾؿن أين ُيصل ظؾقه افشخص؟!! وـقف يعؾم به ويتق َّؼـه؟!!
وأين يراه ويسؿعه ،ثم َيعؾه ِ
مرج ًعا فه ُيط ِّبق ظؾقه افصور وافؽالم
افتي رآها وشؿعفا يف ادـام؟!!
وبتعبر آخر :يـبغي آفتػات إػ ّ
أن افؽالم يف رؤية اهلل
وشَمع ـالمه يف افرؤيا ،ؾعـدما ترى صورة ،وتسؿع ـال ًما يف
ادـام ،ؾافتساؤل ادفم هو إكّك ـقف تُط ِّبق افؽالمّ ،
وإن هذا افؽالم
هو ـالم اهلل ،أو هذا اجلزء ِمن افؽالم هو ـالم اهللّ ،
وإن هذا

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)21( .................................

افصوت هو صوت اهلل ،أو هذه افؽؾَمت وإفػاظ هلل (تعاػ) ،أو
إن هذه افصورة هي صورة اهلل ،أو هذا افشاب هو اهللّ ،
ّ
وإن هذه
افؼطط ّقة واجلعد ّية وافصػة افػالكقة أو افعغ أو إذن أو افقد
وافساق وافؾفاة وافرأس هي هلل؟!! واجلواب ّ
أن ادػسض يؽون
ظـدك صورة ومعؾومات ؿبؾقّة ،أي ِ
مرجع فؾصور وفألصوات
ِ
سض ّ
أن ؾقه صور
تُط ِّبق ظؾقه ،وهذا ادرجع وإشتوديو ُيػ َ
وأحرف وـالم وـؾَمت وأصوات اهلل حتى تُط ِّبق ذفك!!!

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)21( .................................

أسطورة ( :)7يرى اهلل وخياطبُه!!! أصل توحيدي تيني!!!
[هل ابن تقؿقة مسؾم مممن صالح؟!!]
هل ابن تقؿقة مسؾم؟!! هل هو مممن؟!! هل هو
ادوحد إوحدي؟!!
صافح؟!! هل هو صقخ اإلشالم افتؼي افـؼي ِّ
بؽل تلـقد يؽون جواب افتقؿقة باإلَياب!!! وٓ ّ
صك ظـدهم يف
ذفك أبدً ا !!! إذن إن ـان ظـدـم ظؼل ،ؾاشؿعوا واؿرؤوا
1

واظؼؾوا :ؿال ابن تقؿقة{{ :ؿال بعض ادشايخ :إذا رأى افعبد ر ّبه
يف صورة ،ـاكت تؾك افصورة حجا ًبا بقـه وبغ اهلل ،وما زال
أطن ً
ظاؿال
رهبم يف ادـام وُياضبفم ،وما ّ
افصاْلون وؽرهم يرون ّ
ُيـؽِر ذفك ّ ...
ؾنن وجود هذا مما ٓ يؿؽن دؾعه ،إذ افرؤيا تؼع
()5

) )1وكحننن كحننسم رأهيننم واختقننارهم ،وهننذا صننلِنم ،وـننَم يؼننال حر ّيننة
أي حر ّية وديؿؼراض ّقة مع افذبح واْلرق وافتؿثقل باجلثنث
وديؿؼراض ّقة ،فؽن ّ
ومصادرة افػؽر وإؾؽار وافعؼل ،بل ومصادرة افرؤوس وإرواح؟!!
) )5ظـدما تسجل إصؽال ظذ هذه افعبارة ،يؼال فك ّ
إن هذا فقست رأيهٕ ،كّه
يؼول ؿال بعض ادشايخ!!! وهـا يؼال َلذا ادتجرّ :أهيا افصـم!!! ّأهيا افعبد!!!

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)22( .................................

فإلكسان بغر اختقاره ،وهذه مسلفة معروؾة ،وؿد ذـرها افعؾَمء
ِمن أصحابـا وؽرهم يف أصول افدين ...وافـؼل بذفك متواتر
ظؿن رأى ر ّبه يف ادـام}} .
َّ
()1

هـا كؼاط:
1ـ [ابن تقؿقة يرى ر ّبه الشاب األمرد يف ادـام!!!]
ابن تقؿقة افعاَل افصافح افتؼي افـؼي يرى ر ّبه يف ادـام
ويؼر ويدَّ ظي ويزظم ذفك ،بل
وُياضبه ،حسب ـالمه ،ؾفو يؼول ّ
يتجسد به أوضح وأجذ تطبقؼات
إكّه افشقخ افصافح افذي
َّ
ػنرع
ػرع ظذ ما ؿافه ،ويليت بافشاهد ،و ُي ّ
ّأهيا ادغاِل وادم ِّفه فألصخاص!!! أَل ُي ّ
ظؾقه افؽالم وافـتائج ،ؾؽقف تؼول ٓ يتبـّى هنذا؟!! ـنَم يف تصنحقح رواينة
ؾضال ظن ّ
وحديث افشاب إمردً ،
أن بن تقؿقة يعقب ظذ افـاس ويؽ ّػنرهم،
ؾاكظروا ما هي مصادره؟!! ؾالن صاهد يف افرؤيا!!! أو ؿال بعض ادشايخ!!!
وـذفك مثل ادظاءاته أمجع ادسؾؿون!!! وؿال افعؾَمء وافسؾف وافصحابة!!!
وافـتقجة ـؾفا ادظاءات ؽر حؼقؼقة وخمافػة فؾواؿع!!!
) (1ابن تقؿقة ،بقان تؾبقس اجلفؿقة.152-152 /1 :

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)23( .................................

ومصاديق ما ذـره ِمن أشطورة رؤيا اهلل وخماضبته ،ؾتطبق ًؼا فؽالمه
وؿاكوكه وكظريته افعرؾاك ّقة افؽشػ ّقة ،وظذ فساكه أؿول{ :ابن تقؿقة
ِمن افصاْلغ ،بل ِمن أصؾح افصاْلغ وأرؿاهم ،ؾَم زال يرى ر ّبه
ظاؿال يـؽر ذفكّ ،
يف ادـام وُياض ُبه ،وما أطن ً
وإن وجود هذا مما ٓ
يؿؽن دؾعه ،إذ افرؤيا تؼع فإلكسان بغر اختقاره ،وهذه مسلفة
معروؾة ،وؿد ذـرها افعؾَمء ِمن أصحابـا وؽرهم يف أصول
ظؿن رأى ر ّبه يف ادـام} !!!
افدين ...وافـؼل بذفك متواتر َّ
()1

ادجسؿة بصورة هلل صبق األصل!!!]
2ـ [كطالب التقؿقة
ِّ
ّ
ورب افعادغ مجق ًعا حتى ؽر افصافح
رب افصاْلغ ّ
إن اهلل ّ

ِمن افػاشؼغ وادـاؾؼغ وادؼـغ وافؽ ّػارّ ،
وإن صقخ افتجسقم
تقؿقة يؼول ّ
رهبم وُياضبفم حتى ؽر
إن اجلؿقع يرون ّ
افصاْلغ!!! وهـا كطؾب ِمن افتقؿقة أن يذـروا فـا صورة ضبق

) (1وهذا تطبقق فؽالم ابن تقؿقة وتطبقؼه ظؾقهٕ ،كّه ـَم يزظم أتباظه ،أكّه أرؿى
افصاْلغ ،بل إمام وخؾقػة وكبي افصاْلغ!!!

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)24( .................................

إصل ظن اهلل افرب افذين يروكه وُياضبوكه وُياضبفم،
وفقتػضؾوا ظؾقـا ويذـروا فـا ّ
ـل افصور ضبق إصل فؾرب افتي
ـل أتباع مذهب وضائػة ودين ِ
يراها ّ
ومؾة وكِحؾة ،ـي كعؿل
معرضا فؾصور ،حتى ٓ تشتبه وِّتتؾط إمور ظؾقـا!!!
ً

3ـ [ما هي صورة اهلل التي يراها ابن تقؿقة وإبؾقس؟!!]
إذا ـان رشول اهلل ،افصادق ،إمغ ،اإلكسان افؽامل،
افصػي ،افـؼي ،افتؼي ،ادخؾِص ،ا ُدخ َؾص ،ادصطػى ،ادجتبى،
يرى اهلل بصورة صاب أمرد جعد ؿطط ،ؾَم هي صور اهلل افتي
شراها أخرون ـابن تقؿقة وأتباظه وباؿي ادسؾؿغ وافـصارى
واْلراك ّقة وادجوس وافسقخ وافبوذيغ
وافقفود وافصابئة
ّ
واَلـدوس وافػالكتايـقغ وادثؾقغ وظبدة افشقطان؟!! بل وما هي
صورة اهلل افتي يراها إبؾقس وباؿي ادردة وافشقاضغ؟!!

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)25( .................................

4ـ [مصدر دين ادارقة التؽػريي اإلرهايب اإلجرامي]
أشطورة وخراؾة صورة اهلل ،وتعدد وـثرة صور اهلل ،ورؤية
اهلل وخماضبته ،تدل وبؽل وضوح ظذ مصدر دين ادارؿة افتؽػري
ؾؿجرد ْلظة تػؽر شؾقم ،وبتجرد تام ،جتد
اإلرهايب اإلجرامي،
َّ
وتتق َّؼن ّ
أن اهلل (تعاػ) يستحقل أن يلمر بؿـفج ؿبقح يف افتؽػر
واإلرهاب وشػك افدماء وافتخريب وافدمار وافػساد واإلؾساد،
إكّه إبؾقس ،إكّه إظور افدجالّ ،إِنم يتعامؾون مع إبؾقس
وافدجال ،ويرون إبؾقس وافدجال وافشقاضغ ،يلخذون ديـفم
مـفم!!!
رب افعادغ وافعاؿبة فؾؿتؼغ ،وأشلفؽم افدظاء،
واْلؿد هلل ّ
اهلل أـز اهلل أـز اهلل أـز ،افؾفم ً
صل ظذ َمؿد وآل َمؿد

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)26( .................................

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)27( .................................

احملتويات
آَاث وخطبت 3 ..............................................................
أسطىرة ( :)5أغبً األغبُاء...أجهل الج ّهال!!! 5 ..................
[قال تيًيح] 5 ............................................................
أقىل 7 ....................................................................
1ـ [هم يعرف اتن تيًيح يا يقىل؟!!] 7 .............................
2ـ [كالو اتن تيًيح غير تاو] 8 ........................................
3ـ [دفاع انتيًيح عن شيخهى تيًيح غير تايح] 9 .....................
4ـ [تيًيح يجهم أتجذياخ انهغح وانعرف]9 ..........................
5ـ [جعم انتيًيح األنفاظ شريكح هلل!!!] 11 ..........................
6ـ [كالو تيًيح ال يستقيى] 14 ..........................................
أسطىرة ( :)6إ ّما التجسُم وإ ّما التشبُه!!! 15 ......................
[قال تيًيح] 15 ..........................................................
أقىل 17 ..................................................................
1ـ [تيًيح يحاول دفع يعتقذ انتجسيى عن نفسه!!!] 17 .............
2ـ [قىل تيًيح تتطاتق انرؤيا يع هللا!!!] 18 ........................
3ـ [يا تيًيح ِين أين تأتي تصىرج طثق األصم هلل؟!!] 19 ........

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ال َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األس ُطوري)28( .................................

أسطىرة (َ :)7ري هللا وَخاطبُه!!! أصل تىحُدٌ تُمٍ!!! 21 ..
[هم اتن تيًيح يسهى يإين صانح؟!!] 21 ...........................
هنا نقاط 22 ..............................................................
1ـ [اتن تيًيح يري رتّه انشاب األيرد في انًناو!!!] 22 ..........
2ـ [نطانة انتيًيح انًجسًِّح تصىرج هلل طثق األصم!!!] 23 ....
3ـ [يا هي صىرج هللا انتي يراها اتن تيًيح وئتهيس؟!!]24 .......
4ـ [يصذر دين انًارقح انتكفيري اإلرهاتي اإلجرايي] 25 ......
المحتىَاث 27 ..............................................................

