بحىث :تحليل هىضىعي
في العقائد والتاريخ اإلسالهي
(ٕٔ)

ادحارضة ()1
احلسني (
الرصخي
ادرجع الديني
ّ
ّ

)

أهم النقاط التي تناوهلا البحث

...صححه توموة!!!
اب َأ ْم َر ٌد َج ْعدٌ َقطَ ٌط
َّ
أسطورة ( :)1اهلل َش ٌّ
أسطورة ( :)2جتـسـوم وتقلوـد وجهــل وتـشــــويــش!!!
أسطورة (ُ :)3يرى يف ادنام وتُدركه إبصـار يف أخرة !!!
لوــوسـف!!!
احلراىـي ُيـجـوــز الســجــود
ُ
أسطورة (ّ :)4
إعــــداد
الدكتور غسان البهاديل

الدكتور حودر اخلزاعي

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٕ( .................................

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٖ( .................................

آيات وخطبة
(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) .
()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 َـ ْق َ
ف َْ
َي ِري َظ َؾ ْقه ُّ
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 َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٗ( .................................

َ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 (ِ ،)نج افبالؽة.

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)٘( .................................

املقدِّمة
افعع افؼدير (شبحاكه وتعاػ) ،كؼع يف
بعد افتوـّل ظذ
ّ
ٍ
ٍ
جديد ِمن افبحوث افتارُي ّقة افعؼائد ّيةَ ،تت ظـوان:
بحث
(و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري) ،وٓ أريد أن
أدخل يف تػصقل فبقان بعض ادحتؿالت ادتعؾؼة بلشاس ،ومـبع،
وتوجفه ،وبغضه فؾـبي وأمر
وأصل ،أؾؽار ابن تقؿ ّقة ،وكػس ّقته،
ّ
ادممـغ وأهل افبقت (صؾوات اهلل وشالمه ظؾقفم) ،وؿد ذـركا
ذفك ؾقَم شبق ،وؿبل ما وؿع ظؾقـا ِمن اظتداءَ ،تت ظـوان
(وؿػات َتؾقؾ ّقة مع أؾؽار ابن تقؿقة) ،وَتدَّ ثـا ظن أصل ابن تقؿ ّقة،
حران مديـة ابن تقؿ ّقة،
ومؽاكه ،وبؾده ،ودياكته ،ـَم َتدّ ثـا ظن َّ
وظن افشقخ افػؼقه اْلراين افذي ـان ُيؿي افزكادؿة ظبدة إوثان،
ويع ِّؾؿفم افتؼ ّقة افتقؿ ّقة وـقػ ّقة آؾالت ِمن حؽم اإلشالم
ٍ
بثؿن وأثَمن ،وإن صاء اهلل (تعاػ) يف
وادسؾؿغ ،وباع َلم افػتوى
وكبغ َمن هو هذا افشقخ!!!
أؿرب بحث ودرس شـذـر فؽم ّ
اْلراك ّقة افصابئة،
وَتدَّ ثـا ظن ظـاد ،واشتؽبار ،وضالل ،وإضاللَّ ،

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٙ( .................................

ّ
وأصل هذه إؾؽار
وَتدَّ ثـا ظن وثـ َّقة ،وجموشقِّة ،وأشاضر بابؾ ّقة،
ِ
حران ،ؾاكتؼؾت إػ اَلـد ،ثم إػ إيران ،ثم إػ بابل ،ثم إػ
ـان من َّ
بالد ما بغ افـفرين ،ثم إػ مؽة وافؽعبة ،ؾؽان اْلديث ظن
افؽعبة وإصـام ،وؿؾـاّ :
إن افؽعبة وإصـام ٌ
حران،
مؾك فصابئة ّ
وشقليت افؽالم ؾقه إن صاء اهلل (تعاػ) ؿري ًبا ،وَتدَّ ثـا ظن
(بوذاشف) ،ؿال افبروين ظن (بوذاشف) :طفر ظـد ميض شـة ِمن
مؾك (ضفؿورث) بلرض اَلـد ،وأتى بافؽتابة افػارش ّقة ،ودظا إػ
مؾة افصابئقغ ،ؾاتّبعه خؾق ـثر ،وـان مؾوك افبقشداذ ّية وبعض
تػرظات افػرات ،أي يف
افؽقاكقة ممَّن ـان يستوضن بؾخ (أحد ّ
افـرين (افشؿس وافؼؿر) ،وافؽواـب،
حران) ،ـاكوا يع ّظؿون ِّ
َّ
بحران،
وـ ِّؾ ّقات افعـارص ،ويؼدِّ شوِنا ...وبؼايا أوفئك افصابئة َّ
اْلراكقة ،ويذـرون ّ
أن افؽعبة
ُيـسبون إػ موضعفم ،ؾ ُقؼال َلمَّ :
وأصـامفا ـاكت َلم ،وظبدُتا ـاكوا ِمن مجؾتفمّ ،
وأن افالت ـاكت

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)7( .................................

باشم زحل ،وافعزى باشم افزهرة ،وَلم أكبقاء ـثرة ،وأـثرهم
ؾالشػة يوكان .
()1

أقول:
ادجسم
كتحدث أن ظن افتوحقد افتقؿي إشطوري ادش ِّبه
ِّ
ادع ِّطل افذي ٓ مثقل فه ،وشقؽون فـا وؿػات ـثرة معه ،ويؽون
افؽالم يف أشاضر َتت ظـاوين خمتؾػة.

) (1افبروين :أثار افباؿ ّقة ظن افؼرون اخلاف ّقة.

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)8( .................................

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)9( .................................

أسطورة ( :)1اهلل شَابٌّ َأمِرَ ٌد جَعِ ٌد قَطَطٌ...صحَّحَه تيمية!!!
صح َح توموة حديث الشاب إمرد؟!!
هل َّ
ِمن دون آكجرار إػ ِشجال ومغافطات شؼقؿة ظؼقؿة،
افتقؿي ،أؿول
وف َؼطع افطريق ظذ إشؾوب آفتؼاضي افتشويق
ّ
ّ
إن ـالمي -يف هذا ادؼام -ظن تصحقح افشقخ ابن تقؿقة
صح َح افتقؿقة اْلديث أو
فؾحديث ،وفقس ظن يشء آخر ،ؾفل َّ
ٓ؟!!
قال توموة
ؿال ابن تقؿقة(( :ؾقؼتيض ّأِنا رؤية ظغ ،ـَم يف اْلديث
افصحقح ادرؾوع ظن َؿتادة ،ظن ظؽرمة ،ظن ابن ظباس ،ؿال :ؿال
رشول اهلل ({ :)ر َأي ُت رِّب ِيف ص ِ
اب َأ ْم َر َدَ ،ف ُه َو ْؾ َر ٌة
ورة َص ٍّ
َ ْ َ ِّ
ُ َ
ٍ
ِ
ْضا َء})) .
َج ْعدٌ َؿ َط ٌط ،يف َر ْو َضة َخ ْ َ
()1()1

) )1ابن تقؿقة :بقان تَؾبقس اجلَ ْفؿ ّقة يف تلشقس بِدَ ِظفم افؽالمقة :ج:092/7
ادـورة1201 ،هــ.
ضبعة جمؿع ادؾك ؾفد فطباظة ادصحف افؼيف ،ادديـة ّ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٔٓ( .................................

صحح حديث الشاب إمرد!!!
توموة ُي ِّ
يصحح حديث ّ
أن اهلل صورتُه صاب ،ضؾع
إذن ابن تقؿقة
ِّ
صاربه ،وَل تـبت ْلقته ،وفقس بلصؾع ،وفقس بلؿرع ،بل فه صعر
جمتؿع ظذ رأشهّ ،
وأن صعره ؿصرَ ،ج ْعد ،مـؼبض ،مؾتوي ،وأ ّن
افـبي إمغ ( )ؿد رأى اهلل ر ّبه ظذ صورة ذاك افشاب إَ ْم َر ٌد
ّ
اجلَ ْعدٌ اف َؼ َط ٌط ...ؿال تقؿقة صقخ اإلشالم(( :ـَم يف اْلديث
افصحقح ادرؾوع ظن َؿتادة ، ))...ؾفل يوجد إكسان -يؿتؾك وفو
اْلد إدكى ِمن افعؼل وافػؽر -يؼول إكّه ََل ْ ُي َص ِّحح اْلديث؟!!
()0

وكوضح ،وكػفم افسامع وادتؾؼي ،وكثبت
كبغ،
ِّ
وهل ُيتاج إػ أن ِّ
فهّ ،
صحح اْلديث؟!! ؾفا هو ابن تقؿقة يؼول(( :ـَم
أن ابن تقؿقة َّ
يف اْلديث افصحقح))؟!!

افو ْؾ َرةَُّ :
افش ْع ُر ادجتؿع ظذ افر ْأس،
صاب ضؾع صار ُبه وَل تـبت ْلقتُهَ .
) )1أمردٌّ :
أو ما جاوز صحؿ َة إذنَ .ج ْعدَ :ص ْع ُر ُه مـؼبض ،مؾتوي .ؿططَ :ص ْعر ؿصر.
جل ْفؿ ّقة يف تلشقس بِدَ ِظفم افؽالمقة :ج.092/7
) )0ابن تقؿقة :بقان تَؾبقس ا َ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٔٔ( .................................

أسطورة ( :)2جتشيم وتقليد وجهل وتشويش!!!
السن ِ َّوة
مؤسسة الدرر َّ
الس ّقاف يف َّ
قال َّ
افسـ ِ َّقة :افؼسم افعؾؿي :مراجعة ادؼف
ممشسة افدرر َّ
يف َّ
افس ّؼاف] 9مجادى أخرة 1241هـ:
افعام َ
[ظ َؾوي بن ظبد افؼادر َّ
ؿال{{ :حديث(( :رأيت رِّب يف صورة صاب أمرد ،فه َو ْؾرة َج ْعد
بعض ادبتدظة َ
صقخ اإلشالم اب َن
َؿ َطط ،يف روضة خْضاء))َ ،ي ِتفم ُ
تقؿقة بلكّه ُجم ِّسم ،ويستشفدون بتصحقحه ْلديثَ « :ر َأ ْي ُت َر ِِّّب ِيف

ٍ
ص ِ
ِ
ْضا َء» ،ؾفل
ورة َص ٍّ
ُ َ
اب َأ ْم َر َدَ ،ف ُه َو ْؾ َر ٌة َج ْعدٌ َؿ َط ٌط ،يف َر ْو َضة َخ ْ َ
صحح صقخ اإلشالم هذا اْلديث؟!! وهل هو حديث
ح ًؼا
َّ

صحقح؟!!

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٕٔ( .................................

[صريقا حديث الشاب إمرد اجلعد القطط]
وفؾجواب ظذ هذا افسمال أؿول [وافؽالم فؾسؼاف] :هذا
اْلديث ورد ِمن ضريؼغ وبلفػاظ خمتؾػة :
()1

إولِ :من حديث ؿتادة ،ظن ظؽرمة ،ظن ابن ظباس
الطريق َّ
مرؾوظاِ ،
ومن أفػاطه:
(ريض اهلل ظـفَم)،
ً
1ـ " ّ
أن َمؿدً ا ( )رأى ر ّبه يف صورة صاب أمردِ ،من
دوكه شس ِمن فمفم ،ؿدمقه -أو ؿال :رجؾقه -يف َخ ِْضة".
« -0رأيت رِّب َج ْعدً ا ،أمرد ،ظؾقه ُح ّؾة خْضاء».
« -4رأيت رِّب يف صورة صاب ،أمردَ ،ج ْعد ،ظؾقه ُح ّؾة
َخْضاء».

))1

ٓحظ ،ـقف يستخدمون أشؾوب افتشويش ،وافتشويه ،وآفتؼاط،

صح َح اْلديث
وافعشوائقة ،ـي يضقع ادطؾب ظذ ادتؾؼي!!! ؾفل ابن تقؿقة َّ
أو ََل يصحح؟!! تؼول :صحح اْلديث ،فؽـّه ٓ يػقد يف ـذا وـذا وـذاِ ،
ومن
َّ
ِّ
ْ
ِ
هـا ٓبدّ من آفتػات إػ أشؾوب آفتؼاط ،وافتشويش ،وافتشويه ،وافتلثر
واجلفال ،وافغباء وإؽبقاء!!!
ظذ افعؼل ،واشتغالل اجلفل
ّ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٖٔ( .................................

ِ
إول]
[تصحوح حديث الشاب إمرد من الطريق ّ
مجع ِمن
ـ وهذا اْلديث ِمن هذا افطريق
صح َحه ٌ
[إول] َّ
ّ
أهل افعؾم ،مـفم:
 -1اإلمام أمحد يف (ادـتخب ِمن ِ
افعؾل فؾخالل ،ص:
[ ،]080وإبطال افتلويالت ِّٕب َي ْعذ.)]149/1[ :
 -0وأبو زرظة افرازي يف (إبطال افتلويالت ِّٕب يعذ:
[.)]122/1
 -4وافطزاين يف (إبطال افتلويالت ِّٕب يعذ:
[.)]124/1
 -2وأبو اْلسن بن بشار يف (إبطال افتلويالت/1[ :
.)]000[ ،]124-120
 -5وأبو يعذ يف (إبطال افتلويالت.)]124-121 /1[ :
 -1وابن صدؿة يف (إبطال افتلويالت،)]122/1[ :
(تؾبقس اجلفؿقة.)]005/7[ :

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٔٗ( .................................

 -7وابن تقؿقة يف (بقان تؾبقس اجلفؿقة-092 /7[ :
 ،]451ضبعة جمؿع ادؾك ؾفد فطباظة ادصحف افؼيف-
1201هـ).
صح َح اْلديث ،ؾال جمال فؾتدفقس،
[أؿول :إذن ابن تقؿقة َّ
وآحتقال ،وادغافطات بعد هذا ،و.هـ.م (وهو ادطؾوب)!!!]
ِ
إول]
[تضعوف حديث الشاب إمرد من الطريق ّ
وضعػه [ ]1ابن اجلوزي يف ِ
(افعؾل ادتـاهقة،)]41/1[ :
َ َّ
[ ]0واشتـؽره افذهبي ـَم يف (شر أظالم افـبالء،)]114/12[ :
[ ]4وؿال افسبؽي يف (ضبؼات افشاؾعقة افؽزى:)]410/0 :
"موضوع مػسى ظذ رشول اهلل (.")
والطريق أخرِ :من حديث مروان بن ظثَمن ،ظن ظَمرة بن
مرؾوظا،
ِّب بن ـعب (ريض اهلل ظـفَم)
ً
ظامر ،ظن ُا ّم افطػقل امرأة ُا َ ِّ
ِ
ومن أفػاطه:

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٔ٘( .................................

[ألفاظ حديث الشاب إمرد ِمن الطريق الثاين]
َ « -1ر َأ ْي ُت َر ِِّّب ِيف ادـام يف صورة صاب ُم َو ّؿ ٍر ِيف َخ ِ ٍ
ْض،
ظؾقه َكع ِ
الن ِمن ذهبَ ،و َظ َذ وجفه ؾراش ِم ْن ذهب».
ْ
(ظ ّز َو َج ّل) يف ادـام يف صورة صاب
" -0يذـر أكّه رأى َر ّبه َ
ُموؾِر (موؿر) ،يف َخ ِْض ،ظذ ؾراش ِمن ذهب ،يف رجؾقه َك ْعالن ِمن
َذ َهب".
(ظز َو َج ّل) يف افـوم يف صورة صاب ذي
" -4أكّه رأى ر َّبه َّ
َو ْؾرة ،ؿدماه يف اخلَ ِْضة ،ظؾقه َك ْعالن ِمن ذهب ،ظذ وجفه ؾراش
ِمن ذهب".
[تصحوح حديث الشاب إمرد ِمن الطريق الثاين]
ِ
صح َحه [ ]1اْلسن بن
وهذا اْلديث [من افطريق افثاين]َّ ،
بشار ]0[ ،وأبو َي ْعذ ،ـَم يف ضبؼات اْلـابؾة ِّٕب َي ْعذ:
[.)]59/0

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٔٙ( .................................

[تضعوف حديث الشاب إمرد ِمن الطريق الثاين]
مج ٌع ِمن أهل افعؾم ،مـفم:
وض َّعػه واشتـؽره َ ْ
َ
افعؾل ِ
 -1اإلمام أمحد يف (ادـتخب من ِ
فؾخالل ٓبن
ؿدامة ،ص.)]082[ :
 -0وُيقى بن معغ يف (تاريخ بغداد فؾخطقب:
[.)]411/14
 -4وافـسائي يف ِ
(افعؾل ادتـاهقة ٓبن اجلوزي.)]42/1[ :
 -2وابن حبان يف (افثؼات.)]025/5[ :
 -5وافسبؽي يف (ضبؼات افشاؾعقة افؽزى.)]410/0[ :
 -1وابن حجر يف (ُتذيب افتفذيب.)]81/12[ :
 -7وافسقوضي يف (افًفئ ادصـوظة.)]42/1[ :
 -8وافشوـاين يف (افػوائد ادجؿوظة ،ص.)]227[ :

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٔ7( .................................

ُّ
صح َح اْلديث ،أثبت أكَه رؤيا مـام ٓ رؤيا ظغ،
وـل َمن َّ
فذفك ؾال إصؽال وٓ مطعن ٕهل إهواء ؾقه .
()1

ؿال صقخ اإلشالم ابن تقؿقة يف (بقان تؾبقس اجلفؿقة:
[" :)]009/7وـ ّؾفا  -يعـي روايات اْلديث -ؾقفا ما ُي ِّبغ ّ
أن
ذفك ـان يف ادـام ،وأكّه ـان بادديـةّ ،إٓ حديث ظؽرمة ظن ابن
ظباس (ريض اهلل ظـفم) ،وؿد جعل أمحد أصؾفَم -أي حديث ابن
ظباس و ُا ّم افطػقل -واحدً ا ،وـذفك ؿال افعؾَمء ".
()0

) )1أي حديث تؼصد؟!! هل اْلديث يف افطريق إول أو يف افطريق افثاين؟!!
وافطريق إول ؾقه أفػاظ ،وافطريق افثاين ؾقه أفػاظً ،
ؾؿثال أمحد بن حـبل
ف أخر ،ؾفل تعتز اْلديثغ ظبارة ظن حديث
وض َّع َ
صح َح أحد اْلديثغ َ
َّ
واحد؟!! ؾنذا ـان ظبارة ظن حديث واحد ،ؾؽقف ُي َص ِّحح أمحد اْلديث
و ُي َض ِّعف أمحد اْلديث؟!! ظؼل متػتح ٍ
ادجسؿة
راق ظـدك وظـد أمثافك ِمن
ِّ
افتقؿ ّقة!!!
دائَم ما ير ِّددها
) )0ظبارة (ؿال افعؾَمء) ،و(َت َّؼق آمجاع) ،و(امجعت إمة)ً ،
افتقؿ ّقة ،واْلؼقؼة ّإِنا ادظاءات ؽر حؼقؼ ّقة ،وٓ مصداؿ ّقة َلا!!!

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٔ8( .................................

وؿال يف (بقان تؾبقس اجلفؿقة" :)]192/7[ :وهذا
رصح ؾقه بلكّه رأى ذفك يف
اْلديث افذي َ
أمر أمحد بتحديثه ،ؿد َّ
ادـام"}} .
()0()1

) )1ممشسة افدرر ِ
افس ّؼاف.
افسـ َّقة :إرشاف ومراجعة َّ
َّ
َّ
)ٓ )0حظ ،ـقف يؾتؼطون ِمن هـا وهـاك ،ؾادورد إول أتى ؾقه ِمن اجلزء
افسابع افصػحة ( ،)009وادورد افثاين أتى ؾقه ِمن اجلزء افسابع افصػحة
( ،)192وهذه ظبارة ظن معؾومات افتؼاض ّقةّ ،
يوجد فه ُك ّؼاد،
وـل َمن يؽتب َ
أي إكسان أن َيـْت َِؼد ،فؽن هل يستطقع
وافـاؿد َيد اخلؾل هـا وهـاك ،ويستطقع ّ
افـاؿد أن يليت بَم أتى به ادُـْ َت َؼد؟!! ؾافـؼد ؽر افبـاء وافتلشقس وافتلصقل،
وواؿع اْلال ُيثبِ ْت ّ
أن ابن تقؿ ّقة ٓ يؿتؾك إصول ،وٓ ادتون ،وٓ افـظرية،
ومعؾوماته آفتؼاض ّقة ظـدما جتؿع بقـفا يتَّضح افتضارب فك ؾقفا،
وادالحظ -يف
وافتعارض ،وافتـاؿض ،واخلراؾة ،واخلقال ،وآشطورة،
َ
ِ
ادؼامّ -
افس َّؼاف ؿد أتى بطريق ّأول
ادوحد
افعاَل
أن
ِّ
افتقؿي إشطوري َّ
ّ
وضريق ٍ
ثان ،ؾافؼارئ ،ادتؾؼي ،افسائل ،اإلكسان افعامي افعادي ،ؽر ادتػ ِّؼه،
ادتخصص ،ماذا يػفم ِمن اجلواب ظن هذا افسمال؟!! هل
ؽر افباحث ،ؽر
ِّ
ؾافس ّؼاف ُيجل أن
ِّ
َّ
يصحح؟!! َّ
صح َح ابن تقؿ ّقة حديث افشاب إمرد أ ْم ََل ْ
ِٕنم
يليت باجلواب
واضحا ويؼول إكّه َّ
ً
صحح اْلديث!!! ٓ يؼوفون هذا!!! ّ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٔ9( .................................

يعرؾون أكػسفم أِنم يف وهن ،ووهم ،وخراؾة ،وجفل ،وادػسض -إن
صح َح اْلديث ،ويؿؽـك أن تداؾع ظـه،
ـاكت ظـدك صجاظة -أن تؼول َّ
ٍ
إول ؾقه أفػاظ ،ويوجد َمن
ؾافس َّؼاف أتى بطريق ّأول وضريق ثان ،وافطريق ّ
َّ
صح ّحه ،ويوجد َمن َض َّع َػه ،ـَم ّ
أيضا ،ويوجد ِمن
أن افطريق افثاين ؾقه أفػاظ ً
َّ
افس َّؼاف
َّ
صح َحه ،ويوجد َمن َض َّع َػه ،إذن ََل ْ كػفم صقئًا!!! وبعد ذفك افتؼط َّ
أي حديث
ـال ًما ٓبن تقؿ ّقة وؿال يتحدَّ ث ابن تقؿ ّقة ظن هذا اْلديث!!! ّ
وأي ضريق يا أصحاب إشطورة تتحدّ ثون ظـه؟!! وظذ َمن تضحؽون؟!!
ّ
وأي ظؼول تستجقب فؽم؟!! إكّه خؾط فألمور!!! ومتفقد وتلشقس
ّ
ؾافس َّؼاف ََل ْ يذـر اإلجابة
فؾتشويش ،وافتشويه ،وآفتؼاض ّقة ،وافعشوائ ّقة!!! َّ
ً
جاهال ٓ يؿتؾك
صح َح اْلديثٕ ،كّه يعرف أكّه يتَّبع
بشجاظة ويؼول إكّه َّ
أي أصل وأشاس!!! وادؾػت فؾـظر
ضوابط افعؾم ،وافدفقل ،وافزهان ،وٓ ّ
صح َح ابن تقؿ ّقة اْلديث يف
أكّه ذـر ابن تقؿ ّقة ضؿن جمؿوظة أشَمء ،إذ ؿال َّ
وَل ِ
يلت بؼول ابن تقؿ ّقة ظن اْلديث يف افطريق
افطريق ّ
إول ،وشؽت!!! َ ْ
صح َح ابن تقؿقة؟!! وبافتلـقد ٓ يوجد
ؾلي فػظ ِمن إفػاظ
َّ
افثاين!!! ّ
ِ
افس َّؼاف ،شقؼول
جواب!!! وادمـَّد أكّه بعد أن َيستػفم افعاؿل افـبقه من َّ
صح َح ،وذـرته ضؿن أشَمء افعؾَمء!!! هذه
افس َّؼاف فه أؿصدُ ـذا ،وأكا ؿؾت َّ
َّ
أشافقب ادخادظغ!!!

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٕٓ( .................................

هنا تعلوقات:
1ـ ظشوائ ّقة ،وافتؼاط ،وتشويه ،وتشويش ،فؾتلثر ظذ
ظؼل وؾؽر افسامع وافؼارئ وادتؾ ّؼي.
يتكف ـعاَل جمتفد ،بل
َّ
0ـ ابن تقؿقة ـعادته وحؼقؼته ََل ْ
تكف ـؿؼؾد ؽر مـضبط ،يؾتؼط ِمن هـا ِ
ومن هـاك!!! ؾبعد أن
َّ
اشتظفرّ -
أن حديث ظؽرمة ظن ابن ظباس ،فقس ـباؿي
افروايات ،أي فقست افرؤيا يف ادـام ،وهذا آشتظفار تام ،وهو ما
َيزم به ويعتؼده ابن تقؿقة ،فؽـّه ُياف ِمن افتكيح به ،أؿول بعد
أن أمحد بن حـبل ؿد جعل َ
اشتظفاره -ذفك ،ؾنكّه زظم ّ
أصل
بصحة زظؿه ،ؾفل أكت يا صقخـا يا
اْلديثغ واحدً ا ،ؾؾو ش َّؾؿـا
َّ
َت ظـه ِمن دون أن
وشؽ َّ
تقؿقة تؼ ِّؾد اإلمام أمحد حتى كؼؾت رأيه َ
تعطي رأيك ،ودفق َؾك ،وبرهاكَك ،ظذ ّ
أن أصؾفَم واحد ؟!! وأكّى
()1

))1

ػسض أن تؽون يا بن تقؿقة يف مؼام دفقل ،وبرهان ،واشتدٓل ،ورد،
ُي َ

ودؾاع ،ما هو رأيك؟!! ؾؼط تـؼل وتؾتؼط رأي هذا ورأي ذاك!!! تليت مرة
برأي أمحد ،ومرة برأي أِّب حـقػة ،وأخرى برأي افشاؾعي ،وأخرى برأي

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٕٔ( .................................

فك ذفك؟!! ّ
إن خرط افؼتاد أؿرب فك وفإلمام أمحد ِمن أن تُثبتا
ّ
أن أصؾفَم واحد!!!
4ـ يا بن تقؿقة ،يا صقخـا ،يا (وردة) ،يا (ح ّباب) ،أين
افعؾَمء؟!! أين أشَمء افعؾَمء؟!! وأين أؿوال افعؾَمء افذين جعؾوا
أصل اْلديثغ واحدً ا؟!! إكّه ؾؼط يف افوهم ،واخلقال ،وآدظاء
افباضل ،وادغافطات!!!
2ـ فؼد وؿع آصؽال وآضطراب حتى يف ز ْظ ِم اف َت ْقؿ ّقة

ِ
وصقخ ِفم (افتحػة) ،إذ ؿال تقؿقة{ :ؿد جعل أمحد أصؾفَم -أي
حديث ابن ظباس و ُا ّم افطػقل -واحدً ا} !!! ؾلين جعل أمحد
()1

أكػسفم يـؼؾون
ذفك؟!! وـقف َيعل أص َؾفَم واحدً ا؟!! وافتقؿ ّقة ُ

ؽرهم ،ؾفل أكت مؼ ِّؾد فإلمام أمحد؟!! ؾؾو أتقـا فؾتقؿ ّقة -يف مؼام آخر -بؿثل
هذا افدفقل وافزهان ،ؾسقؼوفون هو ٓ يؼول بَم يؼوفه أمحد ،بل هو ُيافف
أمحد!!! و َمن ؿال إكّه يم ِّيد ؿول أمحد؟!! إكّه َك َؼ َل ؾؼط ؿول أمحد!!! فؽ ّن هل
أكت تؼ ِّؾد أمحد يا بن تقؿقة حتى تـؼل رأيه؟!!
) )1ابن تقؿقة :بقان تؾبقس اجلفؿقة.009/7 :

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٕٕ( .................................

ف أخر واشتـؽره؟!! ؿال
صح َح أحدَ َّها ،بقـَم ض َّع َ
ظن أمحد أكّه َّ
إول ...:ظن ابن ظباس (ريض اهلل ظـفَم)...
افتقؿ ّقة{ :افطريق ّ
ِ
مج ٌع ِمن أهل افعؾم ،مـفم:
صح َحه َ ْ
وهذا اْلديث من هذا افطريق َّ
افعؾل ِ
اإلمام أمحد يف (ادـتخب ِمن ِ
فؾخالل ،ص ،]080[ :وإبطال
افتلويالت ِّٕب يعذ ...)]149/1[ :وافطريق أخر ...:ظن ُا ّم
مج ٌع ِمن أهل افعؾم ،مـفم :اإلمام
وض َّع َػه واشتـؽره َ ْ
افطػقلَ ...
ِ
أمحد يف (ادـتخب ِمن ِ
فؾخالل ٓبن ؿدامة ،ص:
افعؾل
إول ،و ُي َض ِّعف افثاين ،وأكت
[ ، })]082اإلمام أمحد
يصحح َّ
ِّ
()1

تؼول اإلمام أمحد ُي ِ
رجع اْلديثغ إػ أصل واحد ،ما هذه
اخلراؾة؟!! ما هذا افعؼل؟!! ما هذا اجلفل؟!! هذه أشطورة!!!
هذا جفل!!! هذه خراؾة!!! يؼتؾون افـاس ظذ افتفؿة وافشبفة،
وباؾساءات ِمن ظـدياُتمِ ،
ومن باضؾفم!!! ؾقذبحون افشقعة،
وافسـة ،وادسقح ،وافصابئة ،وافؼؿقغ ،وافغربقغ ،وبادظاءات ما
ِ
مـظرا
أكزل اهلل هبا من شؾطانُ ،يدع كػسه هبا ،إػ أن صار افتقؿقة ً
افس ّؼاف.
افسـ َّقة :إرشاف ومراجعة َّ
ممشسة افدرر َّ
)َّ )1

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٕٖ( .................................

مػر ًخا فإلرهاب وفإلجرام
فؾؼتل وافتؼتقل وافتؽػر ،وصار ِّ
وفتـػر افـاس ِمن اإلشالم ِ
ومن افؼرآن ،بتؾك آدظاءات
افباضؾة!!!
هل ُيعؼل ّ
أن اإلمام أمحد ُي َص ِّحح اْلديث و ُي َض ِّعف كػس
اْلديث؟!! يؼول يرجعفَم إػ أصل واحد!!! أي يعتز افطريؼغ
ظبارة ظن حديث واحد ،وبـػس افوؿت ُي َص ِّحح هذا اْلديث،
و ُي َض ِّعف هذا اْلديث!!! أين افعؼل؟!! ؾال ظتب ظؾقك أكت
حراين ،أكت ِمن
وفعع ،وٕهل بقت
فؾـبي
مبغض
افـبي ،أكت ّ
ّ
ّ
ّ
أصل افصابئة واْلراك ّقة ،فؽن افعتب ظذ َمن يتَّبع هذه اخلراؾة
وإشطورة!!!
ِ
ّ -5
كصه:
إن افسؼاف أتى بشاهد من ـالم ابن تقؿقة افذي ّ
((وـ ّؾفا -يعـي روايات اْلديث -ؾقفا ما ُي ِّبغ ّ
أن ذفك ـان يف
ادـام ،وأكّه ـان بادديـةّ ،إٓ حديث ظؽرمة ،ظن ابن ظباس (ريض
اهلل ظـفم) ،وؿد جعل أمحد أصؾفَم -أي حديث ابن ظباس و ُا ّم

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٕٗ( .................................

افس َّؼاف-
افطػقل -واحدً ا ،وـذفك ؿال افعؾَمء))  ،وأكّه -أي َّ
ذـر ضري ًؼا أول وضري ًؼا ٍ
ثان ،وافطريق إ ّول ظن ابن ظباس،
ّ
()1

أيضا ّ
أن حديث
افس َّؼاف ً
وافطريق افثاين ظن ُا ّم افطػقل ،وؿد ذـر َّ
إول ؾقه ظدة أفػاظ ،وحديث افطريق افثاين ؾقه ظدة
افطريق ّ
أفػاظ ،وؿال ّ ِ
إول ّ
أن َمؿدً ا رأى ر َّبه يف
إن من أفػاظ افطريق ّ
رِّب يف صورة صاب
رِّب جعد أمرد ،رأيت ّ
صورة صاب ،رأيت ّ
إول ثالثة أفػاظ ،وهـا كتساءل
أمرد ،وهؽذا ،ؾنكّه ذـر فؾطريق ّ
صحة ادظاء ابن تقؿقة يف ؿوفه(( :ـ ّؾفا– يعـي روايات
أين
َّ
يبغ ّ
أن ذفك ـان يف ادـام)) ؟!! ؾلين ادـام يا
اْلديث -ؾقفا ما ِّ
()0

إول ذـر فه ثالثة أفػاظ ،وٓ يوجد ؾقفا ما
بن تقؿقة ،ؾافطريق ّ
ّ
يدل ظذ أكّه يف ادـام ،إكّه أشؾوب افتدفقس ،وافتغرير ،وافتشويش،
وادغافطات ،وفؽ ّن اهلل فك بادرصاد ،ؾقفقئ َمن يؽشف افزيف
وافـؼؿة افتي تؼع ظذ مبغيض ظع وأهل افبقت وافـبي إـرم

) )1ابن تقؿقة :بقان تؾبقس اجلفؿقة.009/7 :
) )0ابن تقؿقة :بقان تؾبقس اجلفؿقة.009/7 :

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٕ٘( .................................

(صذ اهلل ظؾقفم أمجعغ) ،كعم كحن معك ّ
إن افطريق افثاين ؾقه
رِّب يف
ثالثة أفػاظ ورد ؾقه ظن ُا ّم افطػقل إِنا ؿافت :ؿال :رأيت ّ
ادـام ،أو ؿال إكّه رأى ر ّبه (ظز وجل) يف ادـام ،وؿال إكّه رأى ر ّبه
إول ثالثة
(ظز وجل) يف افـوم ،وافـتقجة يوجد يف افطريق ّ
إول ٓ
أفػاظ ،ويوجد يف افطريق افثاين ثالثة أفػاظ ،ويف افطريق ّ
يبغ أكّه يف
يبغ أكّه يف ادـام ،ويف افطريق افثاين يوجد ما ِّ
يوجد ما ِّ
ادـام ،وهذا يعـي أكّه كظر بعغ واحدة إػ إفػاظ افثالثة يف
إول ،واظتزها حديثًا واحدً ا ،وكظر بعغ أخرى فؾطريق
افطريق ّ
افثاين ،واظتز رواياته ظبارة ظن أحاديث ،وأتى هبذه افعبارة:
يبغ ّ
أن ذفك ـان يف
((وـ ّؾفا– يعـي روايات اْلديث -ؾقفا ما ِّ
ادـام ،وأكّه ـان بادديـةّ ،إٓ حديث ظؽرمة ظن ابن ظباس ،وؿد
جعل أمحد أصؾفَم واحدً ا ،ـذفك ؿال افعؾَمء))  ،وٓبدّ أن ُيؾت َػت
()1

افس َّؼاف يف
إػ أكّا يف مؼام افـؼاش مع ابن تقؿقة ،وـذفك مع َّ

) )1ابن تقؿقة :بقان تؾبقس اجلفؿقة.009/7 :

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٕٙ( .................................

خصوص ما أتى به ،وشقخرج َمن ُيرج ويؼول ّ
افس َّؼاف َل
إن َّ
يؽن مصق ًبا ،وَل تؽن إجابته تامة!!!

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٕ7( .................................

أسطورة ( :)3يُرى يف املهام وتُدركه األبصار يف اآلخرة!!!
ّأو ًٓ ٓ :تدركه يف الدىوا بإبصار حال الوقظة!!! :ؿال:
ادجسؿة :
{{يف (مـفاج افسـة )]414/0[ :يف معرض ر ِّده ظذ
ِّ
{أ ْد َخؾوا يف ذفك ِمن إمور ما كَػا ُه اهللُ ورشو ُفه ،حتى ؿافوا :إكّه
()1

ُيرى يف افدكقا بإبصار}}} .
()0

أؿولَ :ؿ َّقد افرؤيا بـ(يف افدكقا) ،وواضح ّ
أن افشقخ افتقؿقة
يف مؼام بقان وفقس اَلزل وافؾغو ،ؾتكُيه ،وتؼققده فؾؿحذور (يف

))1

من افسخرية وادفازل ّ
ادجسؿة وافتجسقم إشطوري ير ّد ظذ
أن صقخ
ِّ

ادجسؿة ،وإكّا هلل وإكّا إفقه راجعون!!! ظجائب يف هذه افدكقا ـثرة!!!
ِّ
وادؾػت ّ
افس َّؼاف اكتؼل ِمن ـتاب بقان تؾقس اجلفؿ ّقة ،اجلزء افسابع ،إػ
أن َّ
ـتاب مـفاج افسـة ،اجلزء افثاين ،وهذا يمـِّد ما ذـركاه شاب ًؼا ِمن ظشوائ ّقة
وافتؼاض ّقة ،ؾال يوجد ظـد افتقؿ ّقة وحدة موضوع ،وٓ أشاشقات ،وٓ
ضوابط ،وٓ أصول ،بل ظبارة ظن تشويش ،وتشويه ،وأمور تُؾتَؼط ِمن هـا،
وتُؾتَؼط وهـاك ،وأشَمء تُذـَر هـا ،ويذـر ؽرها هـاك.
افس ّؼاف.
افسـ َّقة :إرشاف ومراجعة َّ
ممشسة افدرر َّ
)َّ )0

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٕ8( .................................

ػفم مـه أكّه ٓ َمذور ظـده ؾقَم إذا ـاكت افرؤيا يف ؽر
افدكقا)ُ ،ي َ
افدكقا ،ـافرؤيا يف أخرة ،أو رؤيا افـوم ،أو افرؤيا يف ادعراج ،وؿد
ثبت ظـه دؾاظه افشديد ظن افرؤيا وإدراك إبصار بعغ افرأس يف
ؿرآين
فـص
أخرة ،وحتى يف ؽرها  ،وهذه خمافػة رصُية صـقعة ّ
ّ
()1

رصيح واضح َمؽم ،ؿال اهلل افواحد إحد( :ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) .
()0

ثاى ًوا :احلديث صحوح و ُيثبِت رؤيا اهلل يف ادنام!!! :ؿال
(افس ّؼاف){ :وصقخ اإلشالم ابن تقؿقة فقس وحده افذي كػى أن
َّ
يؽون يف اْلديث إصؽالٕ ،كّه رؤيا مـام ،بل ذـر ذفك ؽر واحد
ِمن أهل افعؾمِ ،
ومن همٓء :
4

) )1شقليت افؽالم ظن هذا إن صاء اهلل.
) )0إكعام.124 :
افس َّؼاف شاب ًؼا ذـر ّ
) ٓ )4كـسى ّ
ـل افعؾَمء ،أ ّما أن ،ؾقؼول فقس وحده،
أن َّ
ويريد بذفك ضرد افوحشة وافوحدة وافزفل ،ويداري ادغافطة وافسؼم يف

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٕ9( .................................

 -1افذهبي يف (مقزان آظتدال )]592/1[ :ؿال" :وهذه
صحت".
افرؤية رؤيا مـام إن َّ
 -0افسقوضي يف (افًفئ ادصـوظة )]42/1[ :ؿال:
"وهذا اْلديث إن ُمحِل ظذ رؤية ادـام ،ؾال إصؽال".
 -4افعجؾوين يف (ـشف اخلػاء )]247/1[ :كؼل ـالم
افسقوضيَ ،
وَل ْ يتع َّؼبه.
 -2ادع ِّؾؿي ـَم يف (افتـؽقل )]054/1[ :ؿالّ " :
إن َلذا
ِ
بلِنا رؤيا مـام ،ويف
اْلديث ضر ًؿا معروؾة ،يف بعضفا ما ُيشعر ّ
رأشا"
كح بذفك ،ؾنن ـان ـذفك ،اكدؾع آشتـؽار ً
بعضفا ما ُي ّ
وؽرهم...
5ـ ؿال اإلمام افدارمي يف (افـؼض ظذ ادرييس:
رِّب يف أحسن صورة»:
[ )]748/0ظـد ـالمه ظذ حديث« :أتاين ّ

افدفقل افذي يليت به!!! إذن ابن تقؿقة يؼول ٓ يوجد إصؽال يف اْلديث،
افس َّؼافٕ ،كّه رؤيا مـام.
واْلديث صحقح حسب ما يدّ ظي َّ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٖٓ( .................................

"وإكَم هذه افرؤية ـاكت يف ادـام ،ويف ادـام يؿؽن رؤية اهلل (تعاػ)
ـل حال ويف ّ
ظذ ّ
ـل صورة"} .
()1

ثال ًثاَ :من أدركه بعني رأسه ،فهو غالط فقط!!!{ :وؿال
(ابن تقؿقة) يف (افوصقة افؽزى ،صّ " :)]77[ :
وـل َمن ؿال ِمن
اف ُع َّباد ادتؼدمغ أو ِّ
ادتلخرين إكّه رأى ر ّبه بعغ رأشه ،ؾفو ؽا َف َط يف
ذفك بنمجاع أهل افعؾم واإليَمن"} .
()0

ػفم مـه أكّه فقس ظـده
أقول :تؼققد افرؤيا بعغ افرأس ُي َ
َمذور يف رؤيا ؽر رؤيا ظغ افرأس ـرؤيا افـوم أو ؽرها ،ؾال
ماكع ظـده ،وٓ َمذور ظـده يف رؤيا اهلل (تعاػ) يف ادـام ،وماذا
شقؽون جوابه إذن ظذ افرؤيا يف ادعراج؟!! وماذا يؽون جوابه
ظذ افرؤيا يف أخرة افتي تدل ظؾقفا افروايات بكاحة ّإِنا رؤيا
ظغ؟!! ضب ًعا جوابه واضح وثابت ،وهو إكّه ٓ َمذور يف رؤيا ظغ
افرأس يف أخرة ،وَلذا ؿ ّقد َمذور افرؤيا أظاله بافدكقا!!!...

افس ّؼاف.
افسـ َّقة :إرشاف ومراجعة َّ
ممشسة افدرر َّ
)َّ )1
) )0ادصدر كػسه.

و َق َفات مع ..ت َْوحود ال َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي إس ُطوري)ٖٔ( .................................

افبؼ ،أؿول ،ما افػرق بغ
وفذوي افعؼول وإؾفام ،وف َبـي َ
وجمسؿة أخرة؟!! وـقف
وجمسؿة افدكقا وبغ مش ِّبفة
مش ِّبفة
ِّ
ِّ
ُي َص ِّحح افتقؿ ّقة افتشبقه وافتجسقم يف أخرة ،ويـػوكه يف افدكقا ،إن
صح وصدق كػ ُق ُفم فؾتشبقه وافتجسقم يف افدكقا ،ورؤيا ظغ افرأس
ّ
يف افدكقا ،وَل يؽن كػقفم ظن تؼ ّقة وخوف ِمن ردود أؾعال افـاس
ظؾقفم ،وتعرف ذفك وتتق َّؼـه ِمن ْلن ؿوَلم وـؾَمُتم؟!!
وبؽؾؿة أخرىّ :
إن افذي يزور افؼبور مع وجود إدفة
افؼظقة ،ؾنكّه يؽ ِّػر ،و َيؼتل ،و َيسؾب ،و َيـفب ،وٓبدّ ِمن آفػات
إػ أكـا ظـدما كتحدث ظن ـ ّؾقة وؿاظدة وحؽم رشظي ،ؾنكّه ٓ
ظالؿة فه بافتطبقق إخطاء وادالزمات افتي َتصل يف اخلارج،
افتي تصدر ِمن بعض إصخاص ،بؿعـى ّ
أن اخلؾل يف افتطبقق ٓ
ً
يعـي ّ
حالٓ،
أن اْلؽم ؿد كؼض وتبدل وصار حرا ًما بعد أن ـان
ويف ادؼام ظـدما كتحدَّ ث ظن افزيارة واشتحباهبا واْلث ظؾقفا،
ّ
ؾنن هذا ٓ يعـي إكـا كدظو إػ اخلزظبالت ،وآشاضر،
وآكحراؾات ،وتعطقل إظَمل ،وآرضار بافعباد وافبالدِ ،من
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اؿتصاد ،وأموال ،وأحقاء ،وارض ،وإكسانّ ،
وـل ما يتع َّؾق باْلقاة،
ؾؽالمـا ظن أصل ادوضوع وحؽؿه ،وأ ّما افتطبقق ،ؾقحتاج إػ
كبغ
ـالم آخر ،وؿد َتدّ ثـا وأصدركا افؽثر هبذا اخلصوص ،أي ِّ
كبغ خطل افتطبقق وحرمته،
َّ
صحة ومتام ّقة هذا اْلؽم ،ويف ادؼابل ِّ
أؿول هذا ٕكّه ُيؼتل افصويف ،إصعري ،افشقعي ،ادسؾم ،وـل
أهل افؼبؾة ،بادظاءات واؾساءات باضؾة تُسجل ظؾقفمِ ،
ومن يرى
َّ
ر َّبه بعغ رأشه ،ؾنكّه ؿد ؽافط يف ذفك ؾؼط ،واكتفى إمر!!!
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أسطورة ( :)4احلرّاني يُجيز الشجود ليوسُف (!!!)
فقوشف ( )يف ادـام ،ويف
داذا َيقز ابن تقؿقة افسجود ُ
ِ
ِ
أي
اْلراين ّ
اخلارج ،وافواؿع؟!! وداذا َل ُيصدر و َيصدُ ر من افتقؿقة ّ
ويوشف ،وأ ِّمه ،وأبقه( ،ظؾقفم افسالم)،
يوشف،
ُ
تؽػر ٕخوة ُ
اْلراين
ِٕنم شجدوا فغر اهلل (شبحاكه وتعاػ)؟!! وداذا ََل ْ يؽ ّػر ّ
ّ
وأتباظه ،وهم ُي ِؼ ّرون و َيؼبؾون بافسجود فقوشف ،ؾقَم كَراهم
كػسه
َ
َ
َ
وأهل افؼبؾة ،بدظاوى واُتامات واؾساءات
ؿد ـ ّػروا ا ُدسؾؿغ
باضؾةَ ،تت ظـوان زيارة افؼبور ،وظبادة افؼبور ،وافؼبور ّية،
وؽرها ِمن ظـاوين؟!!
ؿال افشقخ ابن تقؿقة يف (بقان تؾبقس اجلفؿقة-405 /1[ :
{{ :)]408فػظ 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
غ} ِ
من أية ،]8:وؿالَ { :ي َر ْو َِن ْم ِم ْث َؾ ْق ِف ْم َر ْأ َي ا ْف َع ْ ِ
[آل ظؿران ِمن
ُ

افتوهم وافتخ ُّقل مطاب ًؼا ِمن وجه دون
أية ،]14:وؿد يؽون
ُّ
وجه ،ؾفو حق يف مرتبته ،وإن َل يؽن ً
مماثال فؾحؼقؼة اخلارجة مثل
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ما يراه افـاس يف مـامفم ،وؿد يرى يف افقؼظة ِمن جـس ما يراه يف
ً
ً
أؿوآ ،وتؾك أمثال
وأؾعآ ويسؿع
صورا
مـامه ،ؾنكّه يرى
ً
مْضوبة ْلؼائق خارجقة ـَم رأى يوشف شجود افؽواـب
وافشؿس وافؼؿر فه [أي فقوشف] ،ؾال ريب ّ
أن هذا مت َ َّث َؾه َوت ََص َّو َره
يف ِ
كػسه ،وـاكت حؼقؼتُه شجود أبويه وأخوته ـَم ؿال (تعاػ)َ { :يا
ِ
اي ِم ْن َؿبْ ُل َؿدْ َج َع َؾ َفا َر ِِّّب َح ًّؼا} [يوشف من
َأ َبت َه َذا َت ْل ِو ُيل ُر ْؤ َي َ
ظزها يوشف ،حقث رأى
أية ،]122:وـذفك رؤيا ادؾك افتي َّ
افسـبل ،بل وافبؼر ،ؾتؾك رآها متخقؾة متؿثؾة 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  :وفؽ ّن َمن اظتؼد ّ
أن ما متثَّل يف
()1

))1

افطريف ّ
أن ابن تقؿقة يؽ ِّػر أبا حـقػة ظذ افعؼل وافرأي وآجتفاد

ّ
(ؾنن تلويل افرؤيا مبـاها ظذ افؼقاس وآظتبار
وافؼقاس ،بقـَم هو يؼول
وادشاهبة وادـاشبة)!!!
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كػسه ،وِّتقَّل ِمن افرؤيا ،هو مماثل فـػس ادوجود يف اخلارجّ ،
وأن
تؾك إمور هي بعقـفا رآها ،ؾفو مبطل ،مثل َمن يعتؼد ّ
أن كػس
افشؿس ،افتي يف افسَمء ،وافؼؿر وافؽواـب ّ،اكػصؾت ظن أماــفا
بؼرا موجودة يف اخلارج شب ًعا شَمكًا أـؾت
وشجدت فقوشف ،وأن ً
شب ًعا ِظجا ًؾا ،ؾفذا باضل}} .
()1

هنا ُخ ُطوات:
اْلراين أبدً ا يف ّ
أن افسجود ـان
أوىلََ :ل ْ يشك ابن تقؿقة ّ
فقوشف ( ،)شواء يف ظاَل افرؤيا أو يف افواؿع واخلارج ،ؿال
ُ
تقؿقة{{ :وتؾك أمثال مْضوبة ْلؼائق خارجقّة ـَم رأى يوشف
شجود افؽواـب وافشؿس وافؼؿر فه ...وـاكت حؼقؼتُه شجود
أبويه وأخوته}} .
()0

اْلراين.
) )1بقان تؾبقس اجلفؿقة :1/تقؿقة ّ
اْلراين.
) )0بقان تؾبقس اجلفؿقة :1/تقؿقة ّ
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ؿال افعع افعظقم( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ...
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ...ﯝ) .
()1

ثاىوة :يف افرؤيا ثالثة أضراف1( :ـ افؽواـب وافشؿس
وافؼؿر0 ،ـ افسجود4 ،ـ يوشف ( ،))ؾاْلدث يف افرؤيا هو
إول فؾثافث ،أي شجود افؽواـب وافشؿس وافؼؿر
شجود ّ
أيضا ثالثة أضراف1( :ـ
فقوشف ،ويف اخلارج واْلؼقؼة اخلارجقة ً
أخوة يوشف وأ ّمه وأبوه0 ،ـ افسجود4 ،ـ يوشف( )ؾاْلدث
ِ
أخوة
إول فؾثافث ،أي شجود
يف اخلارج وافواؿع هو شجود ّ
يوشف وأ ِّمه وأبقه فقوشف (ظؾقفم افسالم)!!!
ثالثة :ؾؾَمذا إذن تؽ ّػرون ادسؾؿغ بتفؿة زيارة افؼبور ،وٓ
يوجد بقـفم أبدً ا َمن يؼول أكّه يسجد فؾؼبور ويعبد افؼبور؟!!

) )1يوشف.
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بلِنم يسجدون
رابعة :حتى مع اؾساءاتؽم ظذ ادسؾؿغ ّ
فؾؼبور ويعبدوِنا ،ؾؾَمذا تستـؽرون ظؾقفم ،وتؽ ِّػروِنم،
وتسػؽون دماءهم ،وها هو زظقؿؽم ،وـبرـم ،وصقخؽم ،ابن
ِ
ِ
ك ،ظذ َتؼق افسجود فقوشف حؼقؼة
تقؿقةُ ،يؼ ّر ،و َيعسف ،و ُي ّ
وخارجا ،بحسب افـص افؼرآين افواضح افكيح!!! وـالم
ً
صقخؽم واضح ورصيح ،وأكّه يرؾض مطؾ ًؼا ادجاز وافتلويل ،ؾ َؾ ْم
يؼبل أي جماز وتلويل يدّ ظقه ادعتزفة وإصاظرة وا َدات ِ
ُريد َّي ُة وأهل
ّ
ً
ؾضال ظن افشقعة وؽرهم ِمن ادسؾؿغ وأهل افؼبؾة!!!
افسـّة،
وإذا اِّتذ افتقؿقة وصقخفم افتلويل وادجاز فؾدؾاع ظن معتؼدهم،
ظَم ؿافوه ،ؾؾَمذا ٓ تسؿحون ،وٓ تؼبؾون ،ما
وافؽشف وافتلويل ّ
يتلو ُفه ،وما ِ
يؼصدُ ُه أخرون ،وما يعتؿدوكهِ ،من معاين جمازية؟!!
َّ
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