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املقدمة

أقمقذ سماهلل اًمسؿقع اًمعؾقؿ ِمـ اًمشقطان اًمؾعلم اًمرضمقؿ ،سمسؿ
ِ
ِّس
اذ ْح ِزم َصدْ ري ﴿َ ﴾52و َي ِّ ْ
اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿَ {{ ،ىم َال َر ِّب ْ َ
اطم ُؾ ْؾ ُقم ْؼدَ ًة ِم ْـ ًم ِ َس ِان ﴿َ ﴾52ي ْػ َؼ ُفقا َىم ْق ِزم
ِزم َأ ْم ِري ﴿َ ﴾52و ْ
﴿. }} ﴾52
()1

صدق اهلل اًمعظقؿ
((اْلؿدُ هللِ اًمدَّ ِّال َقم َغم وضم ِ
قد ِه سمِ َخ ْؾ ِؼ ِف،
سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ،
ُ ُ
َْ ْ
ِ
ِِ
ِ
اؿمتِب ِ
اه ِف ْؿ َقم َغم َأ ْن َٓ َؿم َب َف ًَم ُفَٓ ،
َوسمِ ُؿ ْحدَ ث َظم ْؾؼف َقم َغم َأ َزًم َّقتفَ ،وسمِ ْ َ
اقمر ،وَٓ َ َْتجبف اًمسقاشمِرْ ِٓ ،وم ِ ِ
ِ
ِ
اًمصاكِ ِع َوا َْعم ْصـُقعِ،
ؽماق َّ
شم َْستَؾ ُؿ ُف اعمَْ َش ُ َ
َ
ُ ُ ُ َّ َ ُ
ِ
اًمر ِّب َوا َْعم ْر ُسم ِ
قب ،آْ َطمدُ َٓ سمِ َت ْل ِو ِ
يؾ َقمدَ ٍد،
ـؿ ْحدُ ودَ ،و َّ
اْلا ِّد َوا ًْم َ
َو ْ َ
ب ،و ِ
ٍ
و ْ ِ
قع َٓ سمِ َل َد ٍاةَ ،وا ًْم َب ِص ُػم َٓ
اًمسؿ ُ
َ َ
اْلاًم ُؼ َٓ سمِ َؿ ْعـَك َطم َريمَة َوك ََص ٍ َ َّ

اهدُ َٓ سمِؿَمؾم ٍف ،وا ًْمب ِائـ َٓ سمِ َؽم ِ
اًمش ِ
سمِ َت ْػ ِر ِيؼ آ ًَم ٍةَ ،و َّ
اظمل َم َسا َوم ٍة،
َ َ ُ
َ
ُ َ َّ
) )1ؾمقرة ـمف.
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واًم ّظ ِ
اه ُر َٓ سمِ ُرؤ َي ٍةَ ،وا ًْم َباـمِ ُـ َٓ سمِ َؾ َطا َوم ٍةَ ،سم َ
ان ِم َـ إؿمقاء َسما ًْم َؼ ْف ِر ََلَا،
َ
ِ
ِ
ِ
اًمر ُضمق ِع إِ ًَم ْق ِف ،
َوا ًْم ُؼدْ َرة َقم َؾ ْق َفاَ ،و َسماكَت إؿمقاء مـْ ُف َسم ْ ُ
اْل ُضق ِع ًَم ُفَ ،و ُّ
ث ا ًْم َغ ْق َ
ث ا ًْم َغ ْق َ
ْت ،ا ًْم َغ ْق َ
ثَ ،ظم ِّؾ ْصـا ِم َـ
ُؾم ْبحاك ََؽ يا ٓ إًِم َف إّٓ َأك َ
ِ
ِ
مح ُفَ ،يا
ؽم َ َ
اؾم َ ْ
اؾم َت ْع َص َؿ ُفَ ،يا َراطم َؿ َم ِـ ْ
اًمـ ِّار يا َر ِّب ،يا َقماص َؿ َم ِـ ْ
()1

ِ
ِ
ِ
اؾمت َْح َػ َظ ُف،
ٍْم ُهَ ،يا َطماوم َظ َم ِـ ْ
َاِص َم ِـ ْ
َهماوم َر َم ِـ ْ
اؾم َتـ َ َ
اؾم َت ْغ َػ َر ُهَ ،يا ك َ
ِ
ؽم َؿمدَ ُهَ ،يا َ ِ
ِص َ
يخ َم ِـ
اؾم َ ْ
اؾم َتؽ َْر َم ُفَ ،يا ُم ْرؿمدَ َم ِـ ْ
َيا ُمؽ ِْر َم َم ِـ ْ
اؾم َت َعا َك ُفَ ،يا ُم ِغ َ
اؾم َت َغا َصم ُفُ ،ؾم ْبحاك ََؽ يا
ٍَم َظم ُفَ ،يا ُم ِع َ
قث َم ِـ ْ
لم َم ِـ ْ
ْ
اؾمت ْ َ
ث ا ًْم َغ ْق َ
ث ا ًْم َغ ْق َ
ْت ،ا ًْم َغ ْق َ
ثَ ،ظم ِّؾ ْصـا ِم َـ اًمـ ِّار يا
ٓ إًِم َف إّٓ َأك َ

َر ِّب.)) ...
()5

هذه اعمحارضة اًمثامـة وإرسمعقن ِمـ حمارضات سمحث" :و َق َػات
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اًمٍمظمل (دام فمؾف) ضؿـ ؾمؾسؾة سمحقث َتؾقؾ مقضققمل ذم
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) )5اًمطقد ،مصباح
ّ
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5112 -11 -11م ،وذم هذه اعمحارضة يستؿر اًمسقد اًمٍمظمل
(دام فمؾف) سماًمؽالم قمـ إؾمطقرة اْلامسة واًمثالصملم اعمقؾمقمة:
اًمػتـة ...رأس اًمؽػر ...ىمرن اًمشقطان!!! وذم هذه إؾمطقرة قمدة
ضمفات ،اجلفة إومم هل :اعمَ ِ
نمق قمـد اًمرازي ،واجلفة اًمثاكقة هل:
اًمنمق اًمشَمل و ك َْجد اًمعراق ..قمـد اًمقهاسم ّقة!!! واجلفة اًمثاًمثة هل:
مل يؽـ قمراق ..يماكت شمبقك ومل يؽـ ؿمام!!! واجلفة اًمراسمعة هل:
ك َْجد ذم إدب واًمتاريخ وإصمر ،واجلفة اْلامسة هل :اعمنمق ذم
اًمعؾقم واًمطبقعة ،واجلفة اًمسادؾمة هل :أضاع اعمنمق اًمؼرآن
واًمـبقي!!! ووصؾ اًمبحث إمم اجلفة اًمساسمعة اًمتل هل :اجلَفؿل
ٕول
واعمجسؿ هؾ يتّػؼان؟!! وذم هذه اجلفة قمدة أمقر ،إمر ا ّ
ّ
امتدطم ُف اًمرازي وأ ّيدَ اسمـ شمقؿقة ذًمؽ سمؾ
هق :اعمؾؽ اًمعادل إ ّيقيب
َ
زاد ذم مدطمف ،أي أهنَم اشمّػؼا سماًمرهمؿ ِمـ آظمتالف اعمذهبل
قمؿ اًمعادل
واًمعؼدي سمقـفَم ،وإمر اًمثان هق :اًمقزير ؿمػميمقه ّ
وصالح اًمديـ ،وإمر اًمثاًمث هق :اًمسؾطان صالح اًمديـ
إيقيب ،وإمر اًمراسمع هق :اعمؾؽ اًمعادل أسمق سمؽر سمـ أيقب
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(إ ّيقيب) ،وإمر اْلامس هق :اسمـ اًمعؾؼؿل اًمشقعل وأسمـاء
ات اًمتقؿقة
اًمعال ُىمؿ اًمتقؿقة ،وإمر اًمسادس هقَ :ر ْو َزظمقك ّق ُ
وجماًمسفؿ اْلسقـقة ،وإمر اًمساسمع هق :اًمطقد واًمعؾؼؿل
ُ
واْلؾقػة وهقٓيمق واعممامرة ،وذم هذا آمر قمدة كؼاط ،اًمـؼطة
إومم هل :اًمطقد ،واًمـؼطة اًمثاكقة هل :اسمـ اًمعؾؼؿل ،واًمـؼطة
اًمثاًمثة هل :اْلؾقػة ومماًمقؽف وطماؿمقتف ،وىمد وصؾ ؾمَمطمتف (دام
فمؾف) إمم اًمـؼطة اًمراسمعة اًمتل هل :هقٓيمق وضمـؽزظمان واعمغقل
واًمتتار ،وذم هذه اًمـؼطة قمدة مقارد ،إذ وصؾ ؾمَمطمتف إمم اعمقرد
اًمثامـ ،واًمبحث مستؿر إن ؿماء اهلل (شمعامم).
سملن سمحث "وقػات مع ....ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
قمؾَم ّ
اجل ْسؿي
ً
األس ُطوري" ىمد َّسمقسمف اًمسقد اًمٍمظمل (دام فمؾف) قمغم ؿمؽؾ
أؾماـمػم شمتؽ َّؾؿ قمـ شمقطمقد اًمتقؿقة اْلراذم إؾمطقري ،وإؾمطقرة
.صححف شمقؿقة!!!
اب َأ ْم َر ٌد َضم ْعدٌ َىم َط ٌطَّ ..
إومم مقؾمقمة :اهلل َؿم ٌّ
وإؾمطقرة اًمثاكقة مقؾمقمة :دمسقؿ وشمؼؾقد وضمفؾ وشمشقيش!!!
واًمثاًمثة هلُ :يرى ذم اعمـام وشمُدريمف إسمصار ذم أظمرة!!! واًمراسمعة
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ًمققؾمػ (قمؾقف اًمسالم)!!! واْلامسة
اْلران ُُيقز اًمسجقد ُ
هلّ :
اجلفال!!! وإؾمطقرة اًمسادؾمة هل:
هل :أهمبك إهمبقاء...أضمفؾ ّ
إ ّما اًمتجسقؿ وإ ّما اًمتشبقف!!! واًمساسمعة هل :يرى اهلل وخياـم ُبف،
أصؾ شمقطمقدي شمقؿل!!! واًمثامـة هل :يرى اهلل وخياـم ُبف ،أصؾ
شمقطمقدي شمقؿل!!! اًمتقطمقد اًمتقؿل أشمايمؿ سماًمذسمح!!! واًمتاؾمعة هل
دقمقة ًمؾقصمـقّة واًمشاب إ ْم َرد!!! وإؾمطقرة اًمعاذة هل :يرى
ِ
َة...و َّ
اًمش َج َرة
اًمر ْؤ َيا اًمػ ْتـ َ
ر ّسمف ذم اًمقؼظة!!! واْلادية قمنمة هلُّ :
اًمرب سملم اْلؼقؼة واًمتلويؾ
ا َْعم ْؾ ُعقكَة!!! واًمثاكقة قمنمة هل:
ّ
اعمػؼقد!!! واًمثاًمثة قمنمة هل :يقؾمػ رأى اًمؽقايمب ٓ همػم وماومفؿ
اًمر ْؤ َيا ومفؾ
يا شمقؿقة!!! واًمراسمعة قمنمة هلَ :ىمدْ َصدَّ ْق إسمراهقؿ ُّ
صدّ َق اًمتقؿقة اًمرؤيا؟!! وإؾمطقرة اْلامسة قمنمة هلًَ :م َؼدْ
َ
ؿمقخف؟!! واًمسادؾمة
إمر ُد
اًمر ْؤ َيا ومفؾ َصدَ َق
َ
َصدَ َق اهللَُّ َر ُؾمق ًَم ُف ُّ
قمنمة هل :رؤيا إكبقاء َو ْطم ٌل ..ومفؾ أوطمك اًمشاب اًمؼطط
قمؾؿ
ًمرؾمقًمف؟!! واًمساسمعة قمنمة هل ٓ :يـام ىمؾبف ...ومفؾ إمر ُد ُ
وطمؼ اًمقؼلم؟!! واًمثامـة قمنمة هل :أؾمطقرة
اًمقؼلم
وقملم اًمقؼلم ُّ
ُ
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ِ
اًمص ْبحِ  ..ومليـ ر ّسمؽؿ إمرد؟!!
اًمصاد َىم ُة يم َػ َؾ ِؼ ُّ
اًمر ْؤ َيا َّ
(ُّ :)12
رُّبؿ أسمق اًمـَ ْعؾلم ِمـ شمصديؼ
وإؾمطقرة اًمتاؾمعة قمنمة هل :أيـ ُّ
وشملويؾ اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ؟!! وإؾمطقرة
اًمعنمون هلَ :مـ رأى اهلل ذم اعمـام ومؼد رآه ّ
ومنن اًمشقطان ٓ يتؿ َّثؾ
ًمؾدضمال
إمرد ُي َؿ ّفد
سمف وٓ سمصقرشمف!!! واْلادية واًمعنمون هل:
ّ
َ
وقمالج اًم َعلم اًم َع ْقراء!!! واًمثاكقة واًمعنمون هل :أؾمطقرة (:)55
أ ّم اعمممـلم :اسمـ شمقؿقة َىمدْ َأ ْقم َظ َؿ َقم َغم اهللَِّ ا ًْم ِػ ْر َي َة!!! واًمثاًمثة
قاطما
يمػرا َسم ً
واًمعنمون هل :اسمـ شمقؿقة يؽ ّػر كػ َسف وأئؿتَف ً
اطما!!! واًمراسمعة واًمعنمون هل :رؤية اًمعلم سمنمجاع إئؿة..
ُِص ً
وشمدًمقس مارىمة اًمتقؿقة!!! واْلامسة واًمعنمون هل :كقم أو يؼظة
واًمرب إمرد؟!! وإؾمطقرة اًمسادؾمة
أو اًمـقم اًمقؼظة..
ّ
واًمعنمون هل :اسمـ شمقؿقة :اإلرساء ذم اًمـقم!!! ٓ سماًمروح وٓ
سماجلسد!!! واًمساسمعة واًمعنمون هل :اْلـْ َبكم ُيثبِت ..ومذهب
اًمتقؿقة َيـػل!!! واًمثامـة واًمعنمون هل :أيـ اًمثرى وأيـ اًمثريا..
اسمـ شمقؿقة واًمػخر اًمرازي؟!! واًمتاؾمعة واًمعنمون هل :اسمـ شمقؿ ّقة
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ي ِ
ستد ّل سمـ {أسم َؾغ ما يؼال إلصمبات رؤية اًمعلم}!!! وإؾمطقرة
َ
اًمثالصمقن هل :اسمـ شمقؿقة يميمِّد ويميمِّد ..وأشمباقمف ُيـؽرون!!!
اًمرب إرض ّقة
مرشملمُ ..ص َقر
ّ
واْلادية واًمثالصمقن هل :رأى ر ّسمف َّ
واًمسَمو ّية!!! واًمثاكقة واًمثالصمقن هل :أسمطؾ سماـمؾ ِمـ أضمفؾ
ضماهؾ ..ىمال :شمَدْ َطم ُض ِذم َسم ْقًم ِ َؽ!!! واًمثاًمثة واًمثالصمقن هلُ :
أهؾ

ِ
ُ
ِ
وأهؾ إصمبات اجلس ِؿ اًمتقؿقة!!! داقمش:
وكػل اجلسؿ..
اًمتـزيف
إرض مس َّطحة صماسمتة ..اًمشؿس شمدور طمقَلا!!! وإؾمطقرة
اْلامسة واًمثالصمقن هل :اًمػتـة ..رأس اًمؽػر ..ىمرن اًمشقطان؟!!
وٓزاًمت ْللم صدور هذه
وهل شمبدأ ِمـ اعمحارضة اًمثامـة قمنمة
ْ
اعمحارضة اًمثامـة وإرسمعلم.
الـؼطة الرابعة :هوٓكو وجـؽزخان وادغول والتتار
ذم رؾماًمة اًمذهبل وشمؼريعف ٓسمـ شمقؿقة ويمشػف طمؼقؼة اسمـ شمقؿقة وممّا
أيمّده هق كػاق وزكدىمة اسمـ شمقؿقة ،ىمال اًمذهبل ((يمره كبقؽ "صغم
اهلل قمؾقف [آًمف] وؾمؾؿ" اعمسائؾ وقماُّبا ،وهنك قمـ يمثرة اًمسمال،
إن أظمقف ما أظماف قمغم أ ّمتل ّ
وىمال " ّ
يمؾ مـاومؼ قمؾقؿ اًمؾسان"...

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)01( ..............................

واهلل ذم اًمؼؾقب ؿمؽقكْ ،
إن َؾمؾِ َؿ َ
ًمؽ إيَمكؽ سماًمشفادشملم ،وملكت
ؾمعقد)).
ووصؾـا إمم اًمـؼطة اًمراسمعة اعمتع ّؾؼة سمذيمر طمريمة اًمتتار واعمغقل
وطمال اعمسؾؿلم وطمؽّام اعمسؾؿلم ،واًمؽالم ذم اعمقرد اًمثامـ ،إذ
ىمال اسمـ إصمػم:
وضم ْعؾ
وذم وصػ اًمذهبل ٓسمـ شمقؿقة -سملكّف رأس اًمضالًمة واًمبدع َ
اًمؽػريات واًمضالٓت ِمـ حمض اًمسـة ِ
ومـ أؾماس اًمتقطمقد-
ىمال اًمذهبل ًمف وٕشمباقمف سمعد أن وصػفؿ سماًمزكادىمة" :وضمدّ وا ذم
اًمسـّة
رأؾما ِمـ اًمضالل ىمد
ْ
صارت هل ّ
ذيمر سمدع يمـّا كعدّ ها ً
وأؾماس اًمتقطمقد ،واهلل ذم اًمؼؾقب ؿمؽقك ،إن ؾمؾؿ ًمؽ إيَمكؽ
سماًمشفادشملم ،وملكت اًمسعقد ،يا ظمقبة َمـ اشمبعؽ ،ومنكّف معرض
ًمؾزكدىمة وآكحالل"

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)00( ..............................

املىرد :8تارٌخ خمتصر انذول :1/اتٍ انعِربي:
ؾمـلظمذ صقرة قمـ هقٓيمق واًمتتار وقمـ طمؽّام اعمسؾؿلم ذم شمؾؽ
اعمدة ،طمتك شمتّضح قمـدكا اًمصقرة ،وشمؼؽمب إًمقـا اْلؼائؼ وإمقر
طمصؾت سمـسبة معقـة-:
اًمقاىمع ّقة اًمتل
ْ
[أئًح انتًٍٍح آتاءً وأتُاءً ٌتصارعىٌ فًٍا تٍُهى عهى انكرسً!!!]
1ـ قال ابن العربي({{ :)242( /اًمظاهر سمـ اًمـاِص) :و ّعما
شم ُُق ِّ َذم اًمـاِص ًمديـ اهلل ،سمقيع اسمـف اإلمام اًمظاهر سملمر اهلل ذم صمان
ؿمقال ِمـ ؾمـة اصمـتلم وقمنميـ وؾمتَمئة (255هـ):
ّ
أـ ويمان واًمده ىمد سمايع ًمف سمقٓية اًمعفد ،ويمتب ُّبا إمم أوماق،
وظمطب ًمف ُّبا مع أسمقف قمغم ؾمائر اعمـاسمر.
ومضت قمغم ذًمؽ مدّ ة ،صمؿ َك َػ َر قمـف سمعد ذًمؽ ،وظماومف قمغم
بـ
ْ
كػسف ،ومنكّف يمان ؿمديدً ا ىمق ًّيا أ ِّيدً ا (ىمق ّيا ؿمديدً ا) قمازم اَلؿة ،وملؾمؼط
اؾمؿف ِمـ وٓية اًمعفد ذم اْلطبة ،واقمتؼؾف وض ّقؼ قمؾقف.

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)02( ..............................

[[أىمقل :ما ؿماء اهلل!!! أطمؼر وأظمبث وأىمبح ِصاع قمغم اًمسؾطة
آسمـ ذم اًمسجـ،
إب
ومقضع
واًمؽراد وا ُعمؾؽ واًمـػقذ!!!
َ
ُ
ُ
إخ َ
إب ،ويؼتؾ ُ
إخ!!! ومليـ
آسمـ ،ويؼتؾ
إب
آسمـ َ
ُ
َ
ويؼتؾ ُ
هذه اًمؽمسمقة عمارىمة اسمـ شمقؿقة ِمـ شمرسمقة اًمرؾمقل اًمؽريؿ وآل سمقتف
اًمطاهريـ وأصحاسمف اًمؽرام (صؾقات اهلل وؾمالمف قمؾقفؿ
أمجعلم)؟!! أيـ هؿ ِمـ شمرسمقة اإلمام قمكم ًمؾحسـ واْلسلم (قمؾقفؿ
اًمسالم)؟!! وأيـ هؿ ِمـ شمرسمقة اًمصحاسمة ٕسمـائفؿ؟!!]]
قمكمّ ،إٓ أكّف مل َي ْع َفد إًمقف،
جـ ـ ومال إمم أظمقف اًمصغػم إمػم ّ
قمكم اًمصغػم ذم طمقاة واًمده ،وظمؾػ أوٓ ًدا
ْ
وماشمػؼت ووماة إمػم ّ
ػآ ،ومبعث ُّبؿ إمم ؿمشؽمِ ،
ـمِ ً
ومعؾؿ اإلمام اًمـاِص أكّف مل َ
يبؼ ًمف وًمدٌ
همػمهَ ،وم َع ِفدَ إًمقف ،وسمايع ًمف اًمـاس وهق ذم
شمصػم اْلالومة إًمقف سمعده َ
ُ
اْلبس مضبقط قمؾقف.
د ـ ومؾَم شم ُُق ِّ َذم اًمـاِص أظمرضمف أرسماب اًمدوًمة وسمايعقه سماْلالومة.

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)03( ..............................

هـ ـ صمؿ أفمفر ِمـ اًمعدل وإمـ ما مل يؿؽـ وصػف ،وأزال اًمظؾؿ،
ً
ذت
ور ّد قمغم اًمـاس
أمقآ ضمزيؾة وأماليمًا ضمؾقؾة يماكت ىمد ُا ِظم ْ
مـفؿ.
زاًمت دوًمتف يمذًمؽ قمادًمة آمـة مـذ وزم إمم أن شمقذم ذم راسمع
و ـ وما ْ
قمنم ؿمفر رضمب ؾمـة صمالث وقمنميـ وؾمتَمئة (254هـ) سمعد
شمسعة أؿمفر ِمـ وٓيتف.
شمقذم اإلمام اًمظاهر سملمر اهللُ ،سم ِ
ز ـ (اعمستـٍم سمـ اًمظاهر) :وعما ّ
قي َع
اسمـف اعمستـٍم سماهللُ ،سم ِ
قي َع يقم مات واًمده ،وأفمفر ِمـ اًمعدل وطمسـ
اًمسػمة أضعاف ما أفمفره واًمده ،وشمؼدّ م سمنكشاء مدرؾمتف اعمعروومة
سماعمستـٍمية}} .
()1

) (1اسمـ ِ
اًمعؼمي ،شماريخ خمتٍم اًمدول ،1/ص.535

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)04( ..............................

[انتًٍٍح انتكفريٌىٌ املذنِّسح ٌربِّؤوٌ أئًتهى يٍِ انعًانح نهغزاج]

2ـ وقال ابن ِ
العربي{{ :)244( /أـ ذم ؾمـة ارسمع وقمنميـ
وؾمتَمئة (253هـ) ،شمقذم اعمؾؽ اعمعظؿ قمقسك سمـ اعمؾؽ اًمعادل
صاطمب دمشؼ ،وصار ُمؾؽُف سمدمشؼ واًمؼدْ س واًمسقاطمؾ امم
وماؾمتؼر مؾؽف ُّبا،
و ًَم ِده اعمؾؽ اًمـاِص صالح اًمديـ داود
ّ
(ر َضم َع) ضمـؽزظمان ِمـ اعمَمًمؽ اًمغرسم ّقة
ب ـ وومقفا (253هـ) َىم َػؾ َ
إمم مـازًمِف اًمؼديؿة اًمنمىم ّقة ،صمؿ رطمؾ ِمـ هـاك إمم سمالد شمـؽقت،
وهـاًمؽ قمرض ًمف مرض ِمـ قمػقكة ذًمؽ اَلقاء اًمقظمقؿ ،وعما َىم ِقي
أيؼـت مػارىمة اًمدكقا،
مرضف ،اؾمتدقمك أوٓده وىمال َلؿ :إكـل ىمد
ُ
وٓ سمدّ ِمـ ؿمخص يؼقم سمحػظ اعمؿؾؽة قمغم طماَلا ّ
واًمذ ّب قمـفا،
مرة ّ
أن اسمـل أويمتاي َي ْص ُؾ ُح ( َيص َؾ ُح) َلذا
وىمد أقمؾؿتؽؿ همػم ّ
وزم قمفدي وىم ّؾدشمف ما سمقدي ِمـ مجقع اعمَمًمؽ ،ومَم
اًمشلن ،ومؼد ضمعؾتف ّ
ىمقًمؽؿ ذم هذا اًمذي اؾمت َْص َق ْسمتُف؟ ىماًمقا :ضمـؽزظمان هق اعماًمؽ
ًمؾرىماب ،وكحـ اًمعبقد اًمسامعقن اعمطقعقن ذم مجقع ما يتؼدّ م سمف قمغم
وومؼ مراده ومرؾمقمف.

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)05( ..............................

ّ
وشمقذم ٕرسمع مضلم ِمـ ؿمفر رمضان ؾمـة أرسمع وقمنميـ وؾمتَمئة
(253هـ) ،ويماكت مدّ ة مؾؽف كحق مخس وقمنميـ ؾمـة.
دت اًمرؾمؾ
جـ ـ وذم ؾمـة مخس وقمنميـ وؾمتَمئة (252هـ) ،شمر ّد ْ
سملم اًمػركج واعمؾؽ اًمؽامؾ ذم ـمؾب اًمصؾح ،وماشمػؼ قمغم شمسؾقؿ
اًمبقت اعمؼدّ س إمم اًمػركج ،ومتس ّؾؿقه ومقاضع يمثػمة ُا َظمر ِمـ سمالد
اًمساطمؾ ،وإكَم أضماُّبؿ اًمؽامؾ عما رأى ِمـ يمثرة قمسايمرهؿ وإمداد
اًمبحر َلؿ سماًمرضمال وإمقال ،ومخاف قمغم سمالده أن شم َ
ُمظمذ مـف
َقمـ َْقة ،وملرضاهؿ سمذًمؽ}} .
()1

ومبح َسبِف
شمبلم ًمـا
ْ
وشمؽرر قمؾقـا مـفج اسمـ شمقؿقة اعمارقَ ،
َّ
[[اًمتػت :يمَم ّ
ّ
شمٍمف اْلؾقػة اإلمام اًمؽامؾ ٓ يقضمد ومقف قمَمًمة ،وٓ ظمقاكة،
أن ّ
وؾمداد وَتؼقؼ
وٓ رأي ظماـمئ ،وٓ ىمرار همػم صائب ،سمؾ طمؽؿة َ
مصؾحة ودومع رضر!!! ومنذا يماكت اًمؼقاؾمات ُّبذه اًمصقرة ،ومؾَمذا
ؼمرة ،سمؾ أومم
ٓ يتؿ شمطبقؼفا قمغم اسمـ اًمعؾؼؿل ،ومتؽقن أقمَمًمف م َّ
) (1اسمـ ِ
اًمعؼمي ،شماريخ خمتٍم اًمدول ،1/ص.533

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)06( ..............................

سماًمتؼمير ِمـ ومعؾ اعمؾؽ اًمؽامؾ؟!! إكّف كػاق اعمد ًِّمسلم اًمتؽػػميلم
اًمؼتؾة!!!]]
[أٌها انتًٍٍح هم قادج انغزاج يثم أئًتكى املتصارعني فًٍا
تٍُهى؟!!]

ِ
ؾمت وقمنميـ
3ـ وقال ابن العربي{{ :)244( /ذم ؾمـة ّ

وؾمتَمئة (252هـ):
ذقمقا ومقَم شمؼدّ م سمف
أـ ّ
شمؿ اضمتَمع إوٓد وأمراء اعمغقل ،صمؿ ّ
ضمـؽزظمان ِمـ اًمقص ّقة واًمعفد سماعمؿؾؽة إمم أويمتاي ،ومامتثؾقا يم ّؾفؿ
سملهؾِ َّقتِ ِف ًمذًمؽ[ ،هؿ ذم سمؾدان ؿمتك،
إوامر اجلـؽزظماكقة ،واقمؽمومقا ْ
وقمـدما َتصؾ ووماة ماّ ،
ومنن إمقر شمسػم ذم ضؿـ ؾمقاق معلم،
ًمشخص معلمً ،مف صػات مع ّقـة ،وسمعد ذًمؽ حيصؾ آضمتَمع،
ؿمخصا آظمر
يؼرون
ً
ويتؿ إ ّما إىمرار َمـ ؾمار قمؾقف اًمسقاق ،وإ ّما ّ
زقمقَم وىمائدً ا وؾمؾطاكًا وظمؾقػة ،ومػل ؾمـة (253هـ) شمقرم
يؽقن
ً
ضمـؽقزظمان ،سمقـَم آضمتَمع طمصؾ ذم ؾمـة (252هـ)]

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)07( ..............................

ىمائالّ :
ب ـ وماؾمتؼاَلؿ أويمتاي اًمقٓية ً
إن أمر اًمقاًمد وإن يمان ٓ
اقمؽماض قمؾقف ًمؽـ هفـا ٌ
أخ أيمؼم ِمـّل وأقمَم ٌم هؿ َا ْومم ِمـّل ُّبا.
[أويمتاي هؾ هق مثؾ اًمسالـملم اًمؼدِّ ؾمقلم اعمؼدَّ ؾملم أو مثؾ ظمؾػاء
اعمسؾؿلم وأئؿتفؿ اعمتصارقملم قمغم اًمسؾطة إمم مستقى أن يؼتؾ
آسمـ؟!!]
إب
سمعضا سملن يؼتؾ
سمعضفؿ ً
ُ
إب ويؼتؾ ُ
آسمـ َ
ُ
وأِصوا قمغم أكّف ٓ سمدّ ِمـ امتثال مرؾمقم
جـ ـ ومؾؿ يؼقؾقه إ ّياها،
ّ
يترضقمقن
اًمقاًمد ،ودامقا قمغم إِصارهؿ أرسمعلم يق ًما ،وما زاًمقا
ّ

إًمقف ،و ُيؾِ ّحقن قمؾقف سماعمسلًمة ،طمتك أضماب إمم ذًمؽ.

ِ
وضمفز
مهتف إمم ضبط اعمَمًمؽّ ،
د ـ و ّعما َوم ِر َغ مـ هذه إمقرِ ،صف ّ
وؾمػمهؿ إمم كاطمقة ظمراؾمان،
ضمقرماهمقن ذم صمالصملم أًمػ ومارسّ ،
وأكػذ ؾمـتاي ُّبادر ذم مثؾ ذًمؽ اًمعسؽر إمم ضماكب ىمػجاق
وؾمؼسلم وسمؾغار ،ومجاقمة أظمرى إمم اًمت ّبت ،وىمصد هق سمـػسف سمالد
ْل َطا}} .
ا َ
()1

) (1اسمـ ِ
اًمعؼمي ،شماريخ خمتٍم اًمدول ،1/ص.533

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)08( ..............................

[أئًح انتًٍٍح املارقح ٌىدِّعىٌ انذٍَا تاخلًىر وانههى وانطرب!!!]

ِ
(وصؾ امم
صمؿ وصؾف
َ
4ـ وقال ابن العربي{{ :)246( /أـ ّ
قار ْزمشاه) ظمؼم قمبقر ضمقرماهمقن كقيـ هنر أمقيف (اًمـفر) ذم
ُظم َ
ومتقضمف إمم شمؼميز[ ،أن هؿ يالطمؼقن ظمقارزم طمتك سمعد ووماة
ـمؾبفّ ،
إبٕ ،كّف ىمد همدر ُّبؿ ،وكؽّؾ سمعقائؾفؿ وكسائفؿ وأـمػاَلؿ،
شمٍمف اًمؾصقص]
وشمٍمف معفؿ ّ
ّ
ً
رؾمقٓ إمم اْلؾقػة ،وآظمر إمم اعمؾؽ
(ظمقار ْزم)
ب ـ وأرؾمؾ
َ
ً
ورؾمقٓ إمم اًمسؾطان قمالء اًمديـ صاطمب اًمروم،
إذف،
قمسايمر اًمتَّتار ِ
ِ
ُ
وطمدّ َة ؿمقيمتِفؿ وؿمدّ َة
يستجقشفؿ و ُيعؾِ ُؿفؿ يمَثر َة
ِ
يعجزون قمـ
كِؽا َيتِفؿ ،وإكّف إذا ارشمػع هق ِمـ اًم َب ْلم (اًمبِلم)
مؼاومتِفؿ ،وإكف يم ََسدِّ اإلؾمؽـدر يؿـ ُعفؿ قمـفؿ ،وماًمرأي أن يساقمدَ ه
ِ
ٌّ
قمسؽرهً ،مػمشمبِط سمذًمؽ ُ
وحي ِجؿ
يمؾ مـفؿ سمػقج ِمـ
ضملش أصحاسمف َ
حجؿ ،ىمال ِمـ هذا اًمـقع وأيمثر،
ُّبؿ
اًمعدو قمـ اًمبالد وم ُق َ
ّ
واؾمتٍم َظمفؿ ومؾؿ ُي ِ
ٍمظمقه ،واؾمتغاصمفؿ ومؾؿ ُي ِغقثقهَ ،
ومشتّك سملرمقة
ْ َ
و َا ْؿمتَقا.

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)09( ..............................

شمقضمف إمم كقاطمل ديار سمؽر ،وصار ُيزضمل أوىماشمف
جـ ـ وذم اًمرسمقع ّ
سماًمتؿتّع واًمؾفق واًمنماب واًمطرب ،يملكّف يق ّدع اًمدكقا و ُمؾؽَفا
اًمػان[ ،هذا هق مـفج اًمسالـملم ِمـ سمـل أمقةً ،
كزوٓ ،وهؿ أئؿة
اسمـ شمقؿقة ،شمقديع اًمدكقا قمـدهؿ يؽقن سماْلؿقر واًمؾفق واًمنماب
ٕهنؿ ؾمقذهبقن إمم كار ضمفـؿ
واًمطرب ،وسمؾحاظ يؽقن َلؿ اْلؼّ ،
وسمئس اعمصػم!!! ومليـ ُيدون ِمـ هذا ذم ذًمؽ اعمؽان؟!! ومفؿ ذم
يئس!!!]
تػت :هذا هق واىمع طمال اًمسالـملم اْلؾػاء أئؿة اعمسؾؿلم
[اًم ْ
و ُامراء اعمممـلم!!! ومفـق ًئا ًمؾَمرىمة أسمـاء اًمتقؿقة ُّبؿ!!! وطمنمهؿ اهلل
رب اًمعاعملم ،وٓ
معفؿ ذم اىمؽمان ٓ يػؽمىمان!!! اًمؾفؿ آملم يا َّ
أدري عماذا اًمتزيقػ واًمتدًمقس سمتسؿقتفا سماًمدول واْلؽقمات
اكػتاطما وإسماطم ّق ًة
اإلؾمالم ّقة وهل ذم طمؼقؼتفا وواىمعفا قمؾَمك ّقة وأيمثر
ً
ِ
ِ
ؼما
ومؿـ مـؽؿ ؿماهد أو ؾمؿع ظم ً
وقمؾَمكق ًة مـ اًمعؾَمك ّقة كػسفا؟!! َ
يؼقـ ًّقا قمـ أطمد طمؽام اًمعرب أو طمؽام اًمبؾدان اإلؾمالم ّقة أو طمؽام
اًمدول اًمغرسم ّقة أكّف ومعؾ مثؾ ما يمان يػعؾ ظمقارزم وأمثاًمف اًمػسؼة

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)21( ..............................

اًمػجرة ،ذم اجلفر واًمعؾـ ،ذم اًمسؾؿ واْلرب ،ذم اًمصباح واعمساء،
خترب وشمد ّمر وشمُزال قمغم أيدي اًمغزاة؟!! وملي
واًمـاس شمُباد ،واًمبالد ّ
ديـ ،وأي أظمالق ،وأي قمؼؾ ،وأي إكساك ّقة ،دمعؾ أو شمؼبؾ أن
يؽقن مثؾ همٓء أئؿة وظمؾػاء حيؽؿقن سماِؾمؿ اإلؾمالم؟!!]
ِّس ٓ ،سمؾ ُي َغ ّرَ ،وم ِج َئ ُف هجقم سمايَمس كقيـ ذم
د ـ وسمقـَم هق ذم ذًمؽ ُي َ ّ
قمسؽره ً
ًمقال ،ومتؽ ّؾػ ًمالكتباه وقما َي َـ كػمان اعمغقل سماًمؼرب ِمـ
مؽاكف ،ومتؼدّ م إمم إمػم أورظمان ْ
أن َي ُؾ ّؿ سمف اجلَمقمة ويشغؾ اعمغقل
وومر هق مع صمالصمة كػر
قمـد اًمصبح سماإلىمدام شمارة واإلطمجام أظمرىّ ،
أن اسمـ ِ
ِ
شمائفا ذم ضمبال ديار سمؽر[ ،يمَم ؾمقليت ّ
اًمعؼمي
مـ مماًمقؽف ً
رضمؾ كٍمان ،ومع هذا ِ
ٓطمظ يمقػ يصػ اْلؾقػة واإلمام
واًمسؾطان اإلؾمالمل؟!!]
فمـ اعمغقل ّ
قار ْزمشاه ومقفؿ
هـ ـ ومؾَم أصبحقاّ ،
أن ضمالل اًمديـ ُظم َ
(ذم قمسايمر إمػم أورظمان) ،ومجدّ وا ذم ـمؾبفؿ ـمارديـ ذم أقمؼاُّبؿ
وهؿ مـفزمقن سملم أيدهيؿ ،و ّعما َتؼؼقا أكّف ًمقس معفؿ ،رضمعقا
قمـفؿ.

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)20( ..............................

و ـ وملما ضمالل اًمديـ ظمقارزمشاه ،وملوىمع سمف ىمقم ِمـ إيمراد
سمبعض ضمبال ِآمد ،ومل يعرومقه ،وىمدّ روه ِمـ سمعض ضمـد اْلقارزم ّقة،
ومؼتؾقه واعمؿؾقيملم ـمؿ ًعا ذم صمقاُّبؿ وظمقؾفؿ وؾمالطمفؿ}} .
()1

[أتُاء تًٍٍح ٌتساتقىٌ إىل اخلٍاَح خذيح نهًحتهِّني!!!]

5ـ وقال ابن ِ
العربي{{ :)248( /أـ ومج ّقش اًمتقن ظمان مؾؽ
ِ
أمػما ِمـ أمرائف،
ا َ
ْل َطا مائة أًمػ مـ ؿمجعاكف ،وىمدّ م قمؾقفؿ ً
ومؾَم وصؾقا إًمقفؿ ،اؾمتحؼروهؿ ًمؼ ّؾتفؿ
وأكػذهؿ ًمؾؼاء اعمغقلّ ،
سماًمـسبة إًمقفؿ ،وهتاوكقا ذم أمرهؿ ،وأرادوا أن يسقىمقهؿ يمَم هؿ
همؿف ،إذا هق رضب
إمم مؾؽفؿ اًمتقن ظمانً ،مق َػ ّرضمقا ُّبؿ قمـف َّ
قمؾقفؿ طمؾؼة وصادهؿ صقدً ا.
ومش َغؾفؿ اعمغقل سمػتقر اعمؽاومحة ،وأـمؿعقهؿ إمم ْ
بـ َ
وصؾت
أن
ْ
إومقاج اًمتل مع ىماان ،وملوىمعقا سمعسؽر اْلَ َطا ،ومل َيػؾِ ْت ( ُيػؾِ ُت)
مـفؿ ّإٓ اًمـ َّْزر.
) (1اسمـ ِ
اًمعؼمي ،شماريخ خمتٍم اًمدول ،1/ص.532

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)22( ..............................

ِ
ومؾَم
شمسؿك كامؽقـؽّ ،
جـ ـ ويمان اًمتقن ظمان ( َمؾؽ اْلَ َطا) سمؿديـة ّ
ارشماع ِ
وأي َس ِمـ طمقاة اًمدكقا،
َسم َؾ َغف اْلؼم سمَم ضمرى قمغم أصحاسمف،
َ

مج َع أوٓ َده وكسا َءه َّ
ويمؾ َمـ َي ِع ّز قمؾقف ،ودظمؾقا سمقتًا ِمـ سمققت
و َ
اْلشب ،وأمر سمرضب اًمـار ومقف ،وماطمؽمق هق ومـ معف َأ َك َػة ِ
(قم َّزة
َ
ومحِ ّقة) ِمـ اًمقىمقع ذم أرس اعمغقل ،ودظمؾت قمسايمر اعمغقل إمم
َ

اعمديـة ،وهنبقا وأرسوا اًمبـلم واًمبـات وأ ّمـقا اًمباىمل ،وومتحقا
همػمها ِمـ اعمدن اعمشفقرة ،ورشمّب ُّبا ىماان ِّ
اًمشحان.
ْل َطاّ ،
شمقذم شمقزم ظمان ،ويمان
د ـ وسمقـَم هؿ مِّسورون سمػتح سمالد ا َ
يمثػما ،وأمر أن زوضمتف ّ
شمتقمم
أطمب إظمقة إمم ىماان،
ّ
ّ
وماهمتؿ ًمذًمؽ ً
شمدسمػم قمسايمره ،ويمان َلا ِمـ إوٓد أرسمعة سمـلم مقكؽؽا ىمقسمالي
وملطمسـت شمرسمقة إوٓد وضبط إصحاب،
هقٓيمق اريغبقيما،
ْ
ويماكت ًمبقبة مممـة ،شمديـ سمديـ اًمـٍماك ّقة ،شمعظؿ ّ
حمؾ اعمطاركة
واًمرهبان ،وشمؼتبس صؾقاهتؿ وسمريمتفؿ.
هـ ـ وضمعؾ (اًمؼائد اعمغقزم) خم َّق َؿف قمغم ؿماـمئ هنر اشمؾ ،وهمزا هذه
اًمـقاطمل (سمالد اًمصؼاًمبة ّ
واًمالن واًمروس واًمبؾغار) ،ومؼتؾ ومقفا

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)23( ..............................

ظمالئؼ سمؾغ قمددهؿ مائتل أًمػ وؾمبعلم أًم ًػاِ ،
قمؾؿت
[مـ أيـ
ْ
ُّبذا؟!! هؾ يمَم يؼقل ويػؽمي اًمتقؿقة؟!! ومفؾ أظمذ ِمـ هنج
وشمدًمقس اسمـ شمقؿقة ِ
ومـ ظمزقمبالت ورزظمقكقات وهـبالت
وأيماذيب اسمـ شمقؿقة؟!! واجلقاب يمال!!! إكّف يعؾؿ ّ
أن شمؾؽ أيماذيب
وادقماتِ ،
ومـ هـا أقمطك اًمسبب طمقث يؼقل] ُقمؾِ َؿ ذًمؽ
ً
امتثآ عمرؾمقم ىماانٕ ،كّف
(قمدَ ُد ُهؿ) ِمـ آذان اًمؼتغم اًمتل ىمطعقها
َ
شمؼدّ م سمؼطع آُ ْذن (آُ ُذن) اًمقؿـك ِمـ ّ
يمؾ ىمتقؾ.
ِ
دمفز ًمؾدظمقل إمم كقاطمل
و ـ وسمعد ومراغ سماشمقا مـ أمر اًمصؼاًمبةَّ ،
اًمؼسطـطقـ ّقة ،ومبؾغ ذًمؽ مؾقك اًمػركج ،ومجاؤوا طماومؾلم طماؿمديـ،
واًم َت َؼ ْقا اعمغقل ذم أـمراف سمؾد اًمبؾغار ،وضمرت سمقـفؿ طمروب يمثػمة
ِ
ِ
ِ
(ومر َضمعقا)
اعمغقل وهزيؿتِفؿ
يمِّسة
اكجؾت قمـ
ْ
وهرُّبؿ ،ومؼػؾقا َ
ِ
ِ
يتعرضقن إمم سمالد يقكان وومركجة إمم
مـ ُهمزاهتؿ هذه ،ومل يعقدوا ّ
يقمـا هذا}} .
()1

) (1اسمـ ِ
اًمعؼمي ،شماريخ خمتٍم اًمدول ،1/ص.532

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
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ِ
[ٓطمظ :قمغم اًمرهمؿ ِمـ اًمٍماقمات سملم مؾقك وؾمالـملم سمالد
اًمغرب ذم اًمققكان واًمػركج ّإٓ ّإهنؿ شمريمقا ِصاقماهتؿ ضماك ًبا،
ٍ
واَتدوا ضدّ قمدو مغق ٍّزم ٍ
ٍ
ومؽِّسوه ،وماهنزم
هماز
متغطرس وماشمؽُ َ ،
ِ
وهمزوهؿ ،سمقـَم إئؿة اْلؾػاء ؾمالـملم
وامتـع قمـ ىمصد سمالدهؿ
إمة اإلؾمالم ّقة أسمـاء شمقؿقة يتساسمؼقن إمم اْلقاكة واًمعَمًمة ًمؼقى
اًمغزو وآطمتالل وآؾمتؼقاء ُّبا ضد سمعضفؿ ،سمؾ واًمؼقام
سمحروب ـماطمـة ومقَم سمقـفؿ كقاسمة قمـ أؾمقادهؿ اعمحت ِّؾلم وَتؼق ًؼا
عمصاْلفؿ آؾمتعَمر ّية اًمػاؾمدة اًمؼبقحة!!!]
[إيايح انتًٍٍح جمعىنح يٍِ قثم انغزاج!!!]

6ـ وقال ابن ِ
العربي{{ :)249( /أـ ذم ؾمـة صمالصملم وؾمتَمئة
(241هـ) ،أرؾمؾ اًمسؾطان قمالء اًمديـ يمقؼباذ صاطمب اًمروم
َ
ً
وسمذل اًمطاقمة ،ومؼال ىماان ًمؾرؾمقل :إكّـا ىمد ؾمؿعـا
رؾمقٓ إمم ىماان
سمرزاكة قمؼؾ قمالء اًمديـ واصاسمة رأيف ،ومنذا طمرض سمـػسف قمـدكا ،يرى
مـّا اًم َؼبقل واإليمرام ،وكق ًّمقف آظمتاضمقة ذم طمرضشمـا ،وشمؽقن سمالده

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)25( ..............................

شمعجب مـف ّ
يمؾ َمـ
ومؾَم قماد اًمرؾمقل ُّبذا اًمؽالمَّ ،
ضمارية قمؾقفّ ،
ّ
واؾمتدل قمغم ما قمؾقف ىماان ِمـ اًمعظؿة.
ؾمؿعف،
[هـا يتليمّد ًمؽؿ وحيصؾ اًمقؼلم قمـدكا مجق ًعا ّ
سملن اًمسؾطة واْلؽقمة
واْلالومة واإلمامة جمعقًمة ومـصقص قمؾقفا ِمـ ِىم َبؾ ىمائد اعمغقل
ومصارت ظمالومة وإمامة
اًمسؾطان اًمتتاري اعمنمك اًمقصمـل اًمؽاومر!!!
ْ
ؾمالـملم أسمـاء شمقؿقة سمجعؾ وشمنميع وأمر اإلمام إيمؼم واًمرؾمقل
إقمظؿ اًمسؾطان اعمغقزم!!! ومفـق ًئا ٓسمـ شمقؿقة ُّبذا اْلط اعمبتؽَر
اإلسمداقمل ًمتعقلم وشمـصقب اْلؾقػة اإلمام وزم إمر اعمؼدَّ س
اًمؼدد!!! ومؿبارك ٕسمـاء شمقؿقة هذا اًمػتح اعمبلم!!!]
ب ـ وذم ؾمـة صمالث وصمالصملم وؾمتَمئة (244هـ) ،همزا اًمتَّاشمار سمؾد
وقم َؼموا إمم سمؾد كقـقى ،وكزًمقا قمغم ؾماىمقة ىمرية شمرضمغم (شمرضم ّؾة)
أرسمؾ َ
ومف َر َب ُ
أهؾ يمرمؾقس ودظمؾقا سمقعتفا ،ويمان َلا سماسمان،
ويمرمؾقسَ ،
ومدظمؾفا اعمغقل ،وىمعد أمػمان مـفؿ ّ
يمؾ واطمد قمغم سماب ،وأ َذكقا
ومؿـ َظم َرج ِمـ أطمد سما َسم ْقفا ىمتؾقه،
ًمؾـاس ذم اْلروج قمـ اًمبقعةَ ،

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)26( ..............................

و َمـ ظمرج ِمـ اًمباب أظمر أـمؾؼف إمػم اًمذي قمغم ذًمؽ اًمباب
ومتعجب اًمـاس ًمذًمؽ.
وأسمؼاه،
َّ
جـ ـ وومقفا أقمـل ؾمـة أرسمع وصمالصملم وؾمتَمئة (243هـ) ،ذم ؿمفر
ؿمقال ،همزا اًمتّتار سمؾد أرسمؾ ،وهرب أهؾ اعمديـة إمم ىمؾعتفا،
ّ
ومحاِصوها أرسمعلم يق ًما ،صمؿ أ ْقم َطقا ً
ومرطم ُؾقا قمـفا}} .
مآَ ،
()1

[انتًٍٍح املارقح ميجِّذوٌ إيايهى املُهزو يٍِ أياو انغزاج!!!]

7ـ وقال ابن ِ
العربي{{ :)251( /ذم ؾمـة مخس وصمالصملم
وؾمتَمئة (242هـ) :وومقفا همزا اًم ّتاشمار اًمعراق ،ووصؾقا إمم ُختُقم
رس َم ّرأى ،ومخرج إًمقفؿ جماهد
سمغداد إمم مقضع ّ
يسؿك زكؽاسماذ وإمم ُ ّ
يب ذم قمسايمرمها ،وم َؾ َؼقا
اًمديـ اًمدويدار وذف اًمديـ إىمبال اًمنما ّ
ِ
ـجـقؼات قمغم
اعمغقل وهزمقهؿ ،وظماومقا مـ قمقدهؿ ،ومـصبقا ا َعم َ
ؾمقر سمغداد ،وذم آظمر هذه اًمسـة (242هـ) قماد اًمتّاشمار إمم سمؾد
سمغداد ،ووصؾقا إمم ظماكؼلم ،ومؾؼ َقفؿ ضمققش سمغداد ،وماكؽِّسوا،
) (1اسمـ ِ
اًمعؼمي ،شماريخ خمتٍم اًمدول ،1/ص.532

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)27( ..............................

وقمادوا مـفزملم إمم سمغداد سمعد ْ
أن ُىمتِؾ مـفؿ ظمؾؼ يمثػم ،وهمـِؿ
اعمغقل همـقؿة قمظقؿة وقمادوا}} .
()1

ِ
طمصؾت
سملكػسفَم وَتت ىمقادهتَم
[تعؾقق :أـ اًمدويدار واًمنمايب
ْ
مقاضمفتان قمسؽريتان مع اعمغقل قمغم ُختُقم وطمدود سمغداد ،اعمعريمة
إومم
طمصؾت قمـد ؾمامراء ،وىمد اكتٍم ومقفا ضمقش سمغداد ،وسمعدَ
ْ
ٍ
وىمعت اعمعريمة اًمثاكقة ذم ظماكؼلم ،وىمد اكؽِّس ومقفا ضمقش
أؿمفر
ْ
سمغداد ،ومعادوا مـفزملم إمم سمغداد ،إضاومة ًمذًمؽ ومؼد كؼؾـا ًمؽؿ ِمـ
قمدة مصادر ّ
َتريمقا ًمغزو سمغداد ذم زمـ ظمالومة
أن اعمغقل ّ
اعمستعصؿ كػسف ذم ؾمـة (234هـ) ،ومؽقػ يدّ قمل مـفج اسمـ شمقؿقة
ّ
وُي َفؾقن َـم َؿ َعفؿ
ُي َفؾقن ىمقة وظمطر اعمغقل َ ْ
أن همٓء اًمؼادة َ ْ
ضمفال يعؾؿقن سمخطر اعمغقل
سمبغداد؟!! أو ّأهنؿ ىمادة ؾمػفاء أهمبقاء ّ
وـمؿعفؿ سمبغداد وظمالومتفا ًمؽـّفؿ مل يستعدِّ وا ًمؾؿقاضمفة َلا ،سمؾ
ومػؼدت سمغداد اًمؼقة اًمعسؽرية ًمؾؿقاضمفة؟!!
رسطمقا اًمعسايمر،
ْ
ّ

) (1اسمـ ِ
اًمعؼمي ،شماريخ خمتٍم اًمدول ،1/ص.521

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)28( ..............................

ب ـ وٓ أدري أيـ يمان اْلؾقػة اعمستعصؿ ِمـ همزو اعمغقل ًمبغداد
ـجـقؼات قمغم ؾمقر سمغداد
ووىمقع معارك قمسؽر ّية معفؿ وكصب ا َعم َ
ذم زمـ اْلؾقػة وواًمده وىمبؾ اؾمتالمف اْلالومة سمخؿس ؾمـلم؟!!
ومفؾ يؼقل اسمـ شمقؿقة ّ
إن اْلؾقػة اًمسؾػل اعمستعصؿ يمان ذم ُؾمؽْر
وَتت شملصمػم اعمخدِّ رات ـمقال شمؾؽ اًمسـلم وما سمعدها ،ومؾؿ َي ْش ُعر سمَم
طمصؾ؟!! أو أكّف يمان يعؾؿ ّ
سمؽؾ رءً ،مؽـف سمؿستقى اْلضقض
ِ
رسح ضمقشف ،ومؾؿ َي ُؼؿ سملي
مـ اًمسػاهة واًمغباء واجلفؾ ،سمحقث ّ
اؾمتعدادات عمقاضمفة اًمغزو اعمغقزم اعمداهؿ ًمبغداد وسماىمل سمؾدان
اإلؾمالم؟!!
جـ ـ قمغم اًمرهمؿ ِمـ ّ
أن اًمدويدار اهنزم أمام اًمتّتار ذم معريمة
ظماكؼلم ،و َوم ّر مـفز ًما إمم سمغداد ،وأكّف ىمد اهنزم أمام اًمتتار ذم معريمة
ِؿمَمل سمغداد ىمبقؾ ؾمؼقط سمغداد سمليام أو أؾماسمقع ىمؾقؾة ،ومع ذًمؽ
ّ
يؿجد
ومنن روزظمقكقات وأيماذيب اسمـ شمقؿقة ومـفجف اْلراذم
ّ
سماًمدويدار اعمتآمر اْلائـ اعمـفزم ،ومقدّ قمل ّ
أن اًمدويدار يمان
سماؾمتطاقمتف أن هيزم هقٓيمق وُيعؾف يشتغؾ سمـػسف قمـ همزو سمالد

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)29( ..............................

اإلؾمالمً ،مؽـ اْلؾقػة اعمستعصؿ مل يسؿح ًمف سمذًمؽ وىمد مـعف قمـ
ذًمؽ ويمَم يـؼؾ هذا قمـ اًمدويدار!!! سمؾ ّ
إن أيمذوسمتفؿ شمؾؽ شمُثبِت
أن إمقر يماكت سمقد اْلؾقػة كػسف وًمقس سمقد اسمـ اًمعؾؼؿلّ ،
ّ
وإٓ
ًمؼال دويدار ّ
أن اسمـ اًمعؾؼؿل مـعـل ومل يؿؽّــل ِمـ ىمفر هقٓيمق
واؿمغاًمف سمـػسف قمـ همزو سمالدكا!!! وماًمذهبل :ؾمػم أقمالم اًمـبالء:
 :)421( /54ىمال{{ :اًمطبؼة اْلامسة واًمثالصمقن :اًمدُ َو ْيدار:
اعمؾؽ مؼدَّ م ضمقش اًمعراق جماهد اًمديـ أيبؽ اًمدويدار اًمصغػم:
أطمد إسمطال اعمذيمقريـ واًمشجعان اعمقصقوملم اًمذي يمان يؼقل:
ت اًمتتار و ًَم َش َغؾت هقٓيمق
أمػم اعمممـلم اعمستعصؿ ًَم َؼ َف ْر ْ
ًمق َم َّؽـَـل ُ
سمـػسف ،ىمال اًمؽازرون ومقَم أكبلنّ :
إن اْلؾقػة ىمتؾ معف قمدة ِمـ
شمزوج
أقمَممف وأوٓده واسمـ اجلقزي وجماهد اًمديـ اًمدويدار اًمذي َّ
سمبـت سمدر اًمديـ صاطمب اعمقصؾ ،ومحؾ رأؾمف ورأس اعمؾؽ
ِ
[شمبلم
ؾمؾقَمن ؿماه وأمػم اْلج ومؾؽ اًمديـ ومـُصبقا سما َعم ْقصؾ}}َّ ،
أن ّ
شمزوج سمـت سمدر اًمديـ ًممًمم صاطمب اعمقصؾ
أن اًمدويدار َّ

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)31( ..............................

قمؿقؾ اعمغقل اًمذي أراد اعمـفج اًمتقؿل همسؾ اًمعار سمادقمائفؿ أكّف ِمـ
ؼمع سمؼـديؾ عمرىمد قمكم (ؾمالم اهلل قمؾقف)!!!]
اًمشقعة سماقمتباره شم َّ
[كم جٍىش انتًٍٍح تُهزو أياو احملتهِّني!!!]

8ـ وقال ابن ِ
العربي{{ :)251( /أـ ذم ؾمـة ؾمبع وصمالصملم
ً
ضمققؿما إمم
ضمفز اًمسؾطان همقاث اًمديـ
وؾمتَمئة (242هـ)ّ ،
ِ
[ٓطمظ :هذه
أرمقـقة ،ومامتـع اعمغقل ِمـ اًمدظمقل إمم سمؾد اًمروم،
ِمـ ردود ومعؾ اعمغؾقل ّعما ُيدون اًمؼقة اعمؼاسمؾة يمَم طمصؾ مع اًمػركج
ضمفز اًمسؾطان همقاث اًمديـ
ومامتـعقا قمـ مفامجتفؿ ،وهـا ً
أيضا ّعما َّ
ً
ضمققؿما إمم أرمقـقة ،امتـعقا قمـ اعمفامجة].
ب ـ وذم ؾمـة أرسمعلم وؾمتَمئة (231هـ) ،ؾمار اًمسؾطان همقاث
اًمديـ يمقخِّسو (اًمسؾجقىمل) إمم أرمقـقة ذم مجع يمثقػ وضمفاز مل
يتجفز أطمد مثؾف ذم قمسايمره وقمسايمر اًمققكاكقلم واًمػركج واًمؽ ُْرج
َّ
وإرمـ واًمعرب عمحارسمة اًمتّاشمار.

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)30( ..............................

يسؿك
جـ ـ وماًمتؼك اًمعسؽران سمـقاطمل أرزكؽان سمؿقضع
ّ
وأول وهؾة سماذ اعمسؾؿقن و َمـ معفؿ اجلققش
يمقؾماذاغّ ،
اًمـٍماك ّقة اْلرب ،و ُذ ِهؾقا وأد َسمروا َو َو ًّمقا هارسملم ،وماهنزم اًمسؾطان
مبفقشمًاَ ،
وملظمذ كسا َءه وأوٓ َده ِمـ ىمقسار ّية ،وؾمار إمم مديـة أكؼقرة
ومتحصـ ُّبا.
(أك َؼرة)
َّ
د ـ وأىمام اعمغقل يقمفؿ ذًمؽ مؽاهنؿ ،ومل يؼدمقا قمغم اًمتؼدّ م،
أن هـاك يمؿقـًا إذ مل يروا ً
ومظـقا ّ
ىمتآ يقضمب هزيؿتفؿ وهؿ ذم شمؾؽ
سملن ّ
أن اعمغقل مل يصدِّ ىمقا ّ
اًمؽثرة ِمـ إمؿ اعمختؾػة[ ،أي ّ
يمؾ هذه
اجلققش اإلؾمالم ّقة واًمعسايمر اًمققكاك ّقة واًمػركج ّقة واًمؽقج
اهنزمت أمام اعمغقل اًمتتار!!!]
وإرمـ واًمعرب ىمد
ْ
ومؾَم َت ّؼؼقا إمر ،اكتنموا ذم سمالد اًمروم ،ومـازًمقا ً
أوٓ مديـة
هـ ـ ّ
قمقضا قمـ
ؾمققاس ،ومؿؾؽقها سمإمان ،وأظمذوا أمقال أهؾفا
ً
أرواطمفؿ ،وأطمرىمقا ما وضمدوا ُّبا ِمـ آٓت اْلرب ،وهدمقا
ؾمقرها.

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)32( ..............................

و ـ صمؿ ىمصدوا مديـة ىمقسارية ،ومؼاشمؾ أهؾفا أياما صمؿ َقم ِج ُزوا،
ومػتحقها َقمـ َْقة َو َر َمقا ومقفا اًمسقػ وأسمادوا أيماسمِ َرها وأهمـقا َءها
وظمرسمقا
معاىمبلم قمغم افمفار إمقال ،وؾمبَقا اًمـساء وإوٓد،
َّ
إؾمقار ،وقمادوا ،ومل ّ
يتقهمؾقا ذم سماىمل سمالد اًمسؾطان.
ز ـ وعما ِ
ِ
ؾمؿع ُ
وضم ِزقمقا
أهؾ َم َؾ ْط َق َة ما ومعؾ اًمتّاشمار سمؼقسار ّيةَ ،هؾعقا َ
أمػمها ومعف أصحاسمف
أومحش اجلزع ،وم َا ْضم َػ َؾ رؿمقد اًمديـ اْلقيـل ُ
ـماًمبلم طمؾب ،ويمذًمؽ َمـ أمؽـف اَلرب ِمـ أماصمؾفا ،ووصؾ اًمتّتار
ِ
يتعرضقا إًمقفا ،وأما اًمذيـ ظمرضمقا ِمـ
سماًمؼرب مـ َم َؾ ْط َقة ،ومل ّ
ِ
وملدريمَفؿ اعمغقل قمـد ىمرية يؼال َلا سماضمقزة قمغم قمنم
اعمديـة ُجمػؾلمَ ،
ِ
وؾمبَقا اًمـساء وإوٓد ،و َمـ
ومراؾمخ مـ اعمديـة ،ومؼتؾقا اًمرضمالَ ،
َؾمؾِ َؿ مـفؿ ذم اعمغائر واًمشعاب وإود ّية اًمغائرة ِمـ اًمـساء
واًمرضمال قماد إمم َم َؾ ْطقَ َة ُقمرياكا طماوم ًقا.
ويمر اعمغقل قمغم مديـة أرزكؽان ،ومؾؽقها َقمـ َْقة ،وىمتؾقا
ح ـ ّ
وظمرسمقا ؾمقرها و َم َض ْقا.
رضماَلاَ ،و َؾمبَقا
ّ
اًمذراري ،وهنبقهاَّ ،

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)33( ..............................

ط ـ وعما رأى اًمسؾطان اًمعجز قمـ مؼاومة اًمتّاشمار ،أرؾمؾ إًمقفؿ
ً
رؾمال يطؾب اًمصؾح ،ومصاْلقه قمغم مال وظمقؾ وأصمقاب وهمػمها
يعطقفؿ ّ
يمؾ ؾمـة مبؾ ًغا مع ّقـًا مؼاـمعة}} .
()1

ّ
وسمؽؾ ما
[اًمتػت :ؾمؾطان ،ؾمؾجقىمل ،شمريمل ،اْلؾقػة ،اإلمام،
ْ
يؿؾؽ ِمـ ؾمؾطة ومال َوأشمْباع ،ومع ظمقف اعمغقل ِمـ اًمتقهمؾ ذم
سمالده ،ومنكّف مع ّ
يمؾ ذًمؽ هيادن ويصاكع ويذل كػسف ًمؾؿغقل ويدومع
صاهمرا ِمـ أضمؾ أن ُيؿضقا ًمف إمامتَف وظمالومتَف وؾمؾطـتف،
َلؿ اجلزية
ً
وملمضاها ًمف اًمـبل اعمغقزم!!! ومفـق ًئا ٓسمـ شمقؿقة ُّبذا اْلط اعمغقزم
اًمتّؽمي ذم شمـصقب ظمؾقػة اعمسؾؿلم وإمامفؿ ووزم أمرهؿ ،ومفـق ًئا
ِ
اًمرب إمرد وروماىمف!!!]
ًمؽؿ اًمـبل اًمرؾمقل اعمغقزم اعمبعقث مـ ّ

) (1اسمـ ِ
اًمعؼمي ،شماريخ خمتٍم اًمدول ،1/ص.521

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)34( ..............................

[اتٍ انعِربي ٌشخِّص افتتاٌ أئًح انتًٍٍح تانشراب وانطٍىر!!!]

9ـ وقال ابن ِ
العربي :)254( /أـ اعمستعصؿ سمـ اعمستـٍم :وذم
ؾمـة أرسمعلم وؾمتَمئة (231هـ) سمقيع اعمستعصؿ يقم مات أسمقه
اعمستـٍم ،ويمان صاطمب َلق و َىم ْصػ (صاطمب َلق وًمعب واومتـان
ِ
ب وأصاب ىمؾبف
ذم اًمطعام واًمنماب)َ ،ؿمغػ سمؾعب اًمطققر (أطم ّ

واؾمتقًمت قمؾقف اًمـساء.
وأوًمع سمؾعب اًمطققر)،
ْ
َ
قمَم ُيب ًمتدسمػم
ب ـ ويمان ضعقػ اًمرأي ،ىمؾقؾ اًمعزم ،يمثػم اًمغػؾة ّ
اًمدول.
جـ ـ ويمان إذا ك ّبف قمغم ما يـبغل أن يػعؾف ذم أمر اًمتّاشمار ،أ ّما اعمداراة
ّ
وشمقظمل مرضاهتؿ ،أو دم ّقش اًمعسايمر
واًمدظمقل ذم ـماقمتفؿ
ومؾتؼاهؿ سمت ُُخقم ظمراؾمان ىمبؾ متؽّـفؿ واؾمتقالئفؿ قمغم اًمعراق،
كزًمت َلؿ
ومؽان يؼقل{ :أكا سمغداد َشمؽ ِْػقـل وٓ يستؽثروهنا زم إذا
ْ
قمكم وأكا ُّبا وهل سمقتل ودار
قمـ سماىمل اًمبالد ،وٓ ً
أيضا هيجؿقن ّ
ُ
وأمثاَلا َقمدَ ًَم ْت سمف قمـ
َمؼامل ( ُمؼامل)} ،ومفذه اْلقآت اًمػاؾمدة
اًمصقاب ،وملصقب سمؿؽاره مل َ ْ
خت ُطر سمباًمِف.

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
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د ـ وذم ؾمـة اطمدى وأرسمعلم (231هـ) ،همزا يساوركقيـ اًمشام،
يسؿك طمقالن قمغم سماب طمؾب ،وقماد قمـفا ْلػل
ووصؾ إمم مقضع ّ
أصاب ظمققل اعمغقل [ َشم َؼ َّنمت طمقاومر اْلققل ِمـ َيمثْ ِ
ٌم].
رة ا َْعم ْ ِ
ْ
َ
َ
وظمرب سمؾدها ،ورقمك َهم ّال ِهتا وسمساشمقـَفا
سمؿ َؾطقة،
ّ
هـ ـ واضمتاز َ
ً
وصؾبان
ويمرو َمفا ،وأظمذ مـفا
أمقآ قمظقؿة طمتك َظم َشؾ اًمـساء ُ
اًمبِ َقع ووضمقه إكاضمقؾ وآكقة اًم ُؼدّ اس اعمصقهمة ِمـ اًمذهب
واًمػضة ،صمؿ َر َطم َؾ قمـفا.
ووسمئت إرض ،ومفؾؽ
وأىمحطت اًمبالد سمعد شمرطمال اًمتاشمار،
وـ
ْ
ْ
َ
اًمـاس أوٓ َدهؿ سملىمراص اْلبزِ ٓ[ ،طمظ :ذم اًمبالد
وسماع
قماملٌ،
ُ
َ
اإلؾمالم ّقة ّ
إن اعمؾقك ،اًمسالـملم ،إئؿة ،اْلؾػاء ،يعقشقن مؽموملم
ذم همـك ورىمص وـمرب وومجقر ومخقر ،سمقـَم اًمـاس شمبقع إوٓد
ِ
إول أسمق سمؽر (ريض اهلل
وصمؿـفؿ أىمراص مـ اْلبز!!! أيـ اْلؾقػة ّ
قمـف؟!! أيـ قمؿر (ريض اهلل قمـف)؟!! أيـ أهؾ اًمبقت (قمؾقفؿ
اًمسالم)؟!! أيـ قمكم (قمؾقف اًمسالم)؟!! أيـ اًمـبل (صغم اهلل قمؾقف
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وآًمف وؾمؾؿ)؟!! أيـ همٓء وأيـ همٓء إئؿة اًمػجرة ،أئؿة اسمـ
شمقؿقة ،وىمادة اسمـ شمقؿقة ،وظمؾػاء اسمـ شمقؿقة؟!!]
ز ـ وذم ؾمـة اصمـتلم وأرسمعلم (235هـ) ،أهمار اًمتّاشمار قمغم سمؾد سمغداد،
ومل يتؿؽّـقا ِمـ مـازًمتفا}} .
()1

[أئًح انتًٍٍح حيضروٌ يراسى تُصٍة انسالطني انغزاج!!!]

11ـ قال ابن ِ
العربي{{ :)255( /أـ ؾمـة اصمـتلم وأرسمعلم
ؾمػم اًمسؾطان همقاث اًمديـ ً
قمظقَم إمم مديـة
ضمقشا
ً
(235هـ) ،وومقفا َّ
ـمرؾمقس ،ومحاِصوها مدة ،وض ّقؼقا قمؾقفا ،ويمادوا يػتحقهنا
َقمـ َْقة ،وماشمػؼ ْ
أن مات اًمسؾطان همقاث اًمديـ ذم شمؾؽ إيام ،ويمان
اًمسؾطان همقاث اًمديـ ً
مؼبال قمغم ا ُعمجقن وذب اًمنماب ،همػم
ِ
مـغؿ ًسا ذم اًمشفقات اعمقسمِؼة[ ،هذا اإلمام
مريض اًمطريؼة،
ّ
واْلؾقػة ىمائدُ وىمدو ُة وظمؾقػ ُة وإما ُم اسمـ شمقؿقةّ ،
ويمؾ هذه إومعال
ّ
واْلشاؿمة
ومع هذا يتحدَّ صمقن قمـ آؾمَمقمقؾقة واًمباـمـ ّقة
) (1اسمـ ِ
اًمعؼمي ،شماريخ خمتٍم اًمدول ،1/ص.523
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واعمالطمدة!!! وأي إْلاد وزكدىمة سمعد هذه إومعال اًمتل يؼقم ُّبا
أئؿة اسمـ شمقؿقة ِمـ جمقن وذب وذاب ورىمص وهمـاء وـمرب
ووًمدان وصبقان وؿماب أمرد وروماق اًمشاب إمرد ِمـ
إرسماب؟!!! وملي زكدىمة وأي إْلاد هذا طمتك يؼارن مع إْلاد
ضمرت
آؾمَمقمقؾ ّقة؟!! ومال يقضمد أي مؼاركة!!! وًمؽـ مع هذا
ْ
سمتقؾمط اإلقمالم اعمد ًِّمس قمغم ّ
أن آؾمَمقمقؾقة مالطمدة!!!
إمقر ّ
وقمغم ّ
أن أئؿة اسمـ شمقؿقة وأصؾ اإلْلاد هؿ ِمـ اًمدول اًمؼدؾم ّقة
اعمؼدَّ ؾمة واًمقاضمب قمغم اجلؿقع اـماقمتفؿ!!!]
قمز اًمديـ ،،وريمـ اًمديـ
ب ـ وظم ّؾػ همقاث اًمديـ صمالصمة سمـلمّ :
قمز اًمديـ ،وهق اًمؽبػم ،وطمؾػ ًمف
وقمالء اًمديـ ،ومقزم اًمسؾطـة ّ
إمراء وظمطب ًمف قمغم اعمـاسمر.
[[أىمقل :ؾمبحان اهلل ،مـؼم رؾمقل اهلل (صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾم ّؾؿ)
شمـزو قمؾقف اًمؼردة ِمـ أهؾ اْلؿقر واًمرىمص واًمغـاء واًمـساء
ِ
واًمقًمدان واعمجقن واًمػسقق واإلضمرام ،ومعـ ؾمفؾ سمـ ؾمعد َىم َال:
(ص َّغم اهللَّ َقم َؾ ْق ِف وآًمف َو َؾم َّؾ َؿ) َسمـِل ُا َم ّقة (مروان)
َر َأى َر ُؾمقل اهللَّ َ

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
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ون َقم َغم ِمـْؼمه ك َْزو ا ًْم ِؼردةَ ،ومساءه َذًم ِ َؽَ ،ومَم اِؾمتَجؿع َض ِ
َيـ ُْز َ
اطمؽًا
َ ْ ْ َ َ
َ َُ
َ َ
َ
ِ
اًمر ْؤ َيا ا ًَّمتِل
اتَ ،و َأك َْز َل اهللَّ َ
َطمتَّك َم َ
(قم َّز َو َضم َّؾ) ِذم َذًم َؽ { َو َما َضم َع ْؾـَا ُّ
اًمشجر َة ا َْعم ْؾعق َك َة ِذم ا ًْم ُؼر ِ
َاك إِ َّٓ ومِتْـَ ًة ًمِؾـ ِ
َأ َر ْيـ َ
آن}]...
ُ
ْ
َّاس َو َّ َ َ
جـ ـ وذم ؾمـة صمالث وأرسمعلم (234هـ) ،شمر ّددت رؾمؾ اعمغقل ذم
قمز اًمديـ ًمقحرض سمـػسف ذم ظمدمة ىماان[ ،وإمم
ـمؾب اًمسؾطان ّ
قمبقد ّية اًمسؾطان واْلؾقػة واًمؼائد واإلمام واًمـبل واًمرؾمقل واإلًمف
واًمقصمـ اعمغقزم ،طمتك حيصؾ قمغم اإلمامة واْلالومة واًمسؾطـة
حمتجا سمؿعاداة ِمـ ُياوره
واًمتسؾط واعمؾؽ واًمتعلم مـف!!!] ،ومتع ّؾؾ ًّ
ِمـ مؾقك اًمققكاك ّقلم وإرمـ إ ّياه ،وإكّف متك ومارق سمالده ،مؾؽفا
همٓء ،ويمان يريض اًمرؾمؾ سماَلدايا وسمذل إمقال ،ويداومعفؿ ِمـ
وىمت إمم وىمت.
ومنهنؿ
ْ
[اًمتػت :أؾمؾقب ىمادة اعمغقل ذم اًمتعامؾ مع اًمسالـملمّ ،
يستخدمقن ّ
يمؾ اْلؾقل اًمدسمؾقماؾم ّقة واًمـػس ّقة إلظمضاع اًمسالـملم
واًمدول َلؿ ومع اؾمتـػاذ ذًمؽ ،ومقؽقن اًمؼرار ذم اْلرب ،واضمتقاح
اًمبؾدان ،وىمتؾ اْلؽّام ،وإسمادة اإلكسان ،وختريب اًمبؾدان ،ىمال:

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
اجل ْسؿي األسطُوري)39( ..............................

دت ُر ُ
قمز اًمديـ ،}...ومؾؿ
ؾمؾ اعمغقل ذم ـمؾب اًمسؾطان ّ
{شمر ّد ْ
ِ
اًمر ُؾمؾ ،وهذا ما طمصؾ مع
يؽتػ سمرؾمقل واطمد ،سمؾ
ْ
شمرددت ُ
وأِص قمغم
اؾمتخػ ُّبقٓيمق،
ظمؾقػة سمغداد اعمستعصؿً ،مؽـف
ّ
ّ
ُفؽت اًمبالد
ومتـؿر هقٓيمق ،ومحصؾ اعمحذور ،واكت ْ
آؾمتخػافّ ،
واًمعباد وطمصؾ اْلراب واًمدمار!!!]
د ـ وومقفا (234هـ) ،ووماة ىماان.
شمؿ اضمتَمع إوٓد
هـ ـ وذم ؾمـة أرسمع وأرسمعلم وؾمتَمئة (233هـ)ّ ،
وإطمػاد وأمراء اعمغقل ذم وىمت اًمرسمقع.
أيضا ،ممّا وراء اًمـفر
جؿع ِمـ همػم اعمغقل ً
و ـ وطمرض ذم ا َعم َ
وشمريمستان إمػم مسعقد سمقؽِ ،
ومـ ظمراؾمان إمػم أرهمقن آهما
وصحبتف أيماسمر اًمعراق واًمؾقر وأذرسمقجان وذوانِ ،
ومـ اًمروم
ُ َ
اًمسؾطان ريمـ اًمديـِ ،
ومـ إرمـ اًمؽـدؾمطبؾ أظمق اًمتؽػقر
ومـ يمرضمستان اًمداودان اًمؽبػم واًمصغػمِ ،
طماشمؿِ ،
ومـ اًمشام أظمق

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
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اعمؾؽ اًمـاِص صاطمب طمؾبِ ،
ومـ سمغداد ومخر اًمديـ ىمايض
اًمؼضاةِ ،
ومـ قمالء اًمديـ صاطمب إعمَقت حمتشؿق ىمفستان.
[ؾممال :ماذا يؼقل اعمارىمة وؿمقخفؿ اًمطائػل اًمتؽػػمي قمـ ومخر
اًمديـ -ىمايض ىمضاة سمغداد اْلالومة اًمعباؾم ّقة -اًمذي يمان حيرض
جماًمس شمـصقب اًمطغاة اعمغقل؟!! ومفؾ هق اسمـ قمؾؼؿل شمقؿل اسمـ
شمقؿل؟!! وماذا يؼقًمقن قمـ سماىمل أسمـاء اًمعال ُىمؿ اًمذيـ طمرضوا
اضمتَمع شمـصقب اًمسؾطان اًمتّؽمي اجلديد؟!! وأيـ اسمـ اًمعؾؼؿل
اًمشقعل؟!! وأيـ كصػم اًمديـ اًمطقد؟!! يا قمؼقل ومارهمة
ظمراومقة!!!]
عفد مثؾف ،وىمع آشمػاق قمغم
شمؿ هذا اعمجؿع اًمعظقؿ اًمذي مل ُي َ
ز ـ ومنذ ّ
يمققك ،ويمققك ظمان َؾم َّؿ ْقه ،ويمان ًمف أظمقان آظمران يمقسمان
وؾمػمامقن}} .
()1

) (1اسمـ ِ
اًمعؼمي ،شماريخ خمتٍم اًمدول ،1/ص.522
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رب اًمعاعملم،
واْلؿد هلل ّ
واًمعاىمبة ًمؾؿتؼلم،
ِّ
وصؾ اًمؾفؿ قمغم حمؿد وآًمف اًمطقبلم اًمطاهريـ،
وأؾملًمؽؿ اًمدقماء،
اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم اًمؾفؿ ِّ
صؾ قمغم حمؿد وآل حمؿد

و َق َػات مع ..ت َْوحقد ابن َت ْق ِؿ ّقة ِ
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