بحوث :تحليل موضوعي
في العقائد والتاريخ اإلسالمي
()31

ادحارضة ()15
احلسني (
الرصخي
ادرجع الديني
ّ
ّ

)

أهم النقاط التي تناوهلا البحث

 ابــن الطقـطقي يكشــف اىحراف أئمــة خوارج آخــر الزمـان!!! أّيا الدواعــش هوبـة الصحابـة لـم ِتيت ِمــن إرهــاب الرعـ ّوـة!!!
ّ
ــع!!!
مــم ُيق َط ُ
 َيــد تق َّوـد وهــي مم ّــا ُيفتدى ،و َيــد ُت َقـ َّبل وهـــي ّ أيــن ادـارقــة ِمـن مـوضوعـ ّوة ابن الطقـطقي يف اسـتشــهاداته؟!! -إمــام الدواعـــش تومــوة ينكـر الوقائـع التارخيوـة لولغي احلوار!!!

إعــــداد
الدكتور غسان البهاديل

الدكتور حودر اخلزاعي

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)2( ..............................

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)3( ..............................

املقدمة

أظقذ بٚهلل افسّٔع افًِٔؿ ِمـ افنٔىٚن افًِغ افرجٔؿ ،بسؿ
ِ
ِّس
اذ ْح ِِل َصدْ ري ﴿َ ﴾52و َي ِّ ْ
اهلل افرمحـ افرحٔؿَ {{ ،ؿ َٚل َر ِّب ْ َ
اح ُِ ْؾ ُظ َْدَ ًة ِم ْـ ف ِ َس ِٚن ﴿َ ﴾52ي ٍْ ََ ُٓقا َؿ ْق ِِل
ِِل َأ ْم ِري ﴿َ ﴾52و ْ
﴿. }} ﴾52
()1

صدق اهلل افًئؿ
بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿَ (( ،م َع ـ ُِّؾ َر ٍء َٓ بِ ُّ ََ َٚرٕ ٍََ ٜو َؽ ْ ُر
ـ ُِّؾ َر ٍء َٓ بِ ُّ َزا َي َِ ٍ ، ٜشبحٕٚؽ ي ٓ ٚإفف ّإٓ إٔ ٝافٌقث افٌقث
()5

ِ
ِ
ٚش ِّ َؽ يَ ٚحْ ُ
ّٚن
افٌقث خِهْ ٚمـ افْٚر ي ٚربَ ،اف ِّ ُٓ َّؿ ا ّن َا ْش َٖ ُف َؽ بِ ْ
ران يُ ٚش ْب ُ
قان يُ ٚؽ ٍْ ُ
ىٚن يِ ٚر ْض ُ
هٚن يُ ٚش ِْ ُ
ٚن يُ ٚب ْر ُ
ّٚن يَ ٚد ّي ُ
يَ ٚمْ ُ
حٚن يٚ
) )1شقرة ضف.
))5
ظع (ظِٔف افسالم) ،هن ٟافبالؽ ،ٜج :1ص .12وؿقفف (ظِٔف
خى ٛاإلمٚم ّ

افسالم) ٓ :بّزايِٜ؛ أي ٓ مٍٚرق فألصٔٚء وٓ مبٚيـ هل.ٚ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)4( ..............................

ًَٚن يَ ٚذا ا َْدـ وا ْفب ِ
ُم ْست ُ
ٔٚن ،شبحٕٚؽ ي ٓ ٚإفف ّإٓ إٔ ٝافٌقث
ِّ َ َ
ِ
رء
رب ،يَ ٚم ْـ ت َ
افٌقث افٌقث خ ِِّهْ ٚمـ افْٚر يّ ٚ
َقاض َع ـ ُُّؾ َ ْ
فًِ َيّتِ ِف ي ٚم ِـ اشتَس َِؿ ـ ُُّؾ َ ِ ِ ِ
رء ف ِ ًِ َّزتِ ِف يٚ
َ ْ ْ َ
َ َ
رء ف َُدْ َرتف يَ ٚم ْـ َذ َّل ـ ُُّؾ َ ْ
ْ
ِ ِِ
رء ِم ْـ َخ ْن َٔتِ ِف يَ ٚم ْـ
رء هل َ ْٔ َبتف يَ ٚم ِـ إََْ ٚد ـ ُُّؾ َ ْ
َم ْـ َخ َو َع ـ ُُّؾ َ ْ
ِ
ِِ
اْل ُ ِ
ت ََن ََّ ََ ِ
ِْ ٝ
اموات بِٖ ْم ِر ِه يَ ٚم ِـ
افس
ُ
بٚل م ْـ ََمَ ٚؾتف يَ ٚم ْـ ؿَ ٚمَّ ٝ
ت آْر ُض َ ِ ِ
اش َت ََر ِ
افرظْدُ بِ َح ّْ ِد ِه يَ ٚم ْـ ٓ
قن بِ٘ ْذٕف يَ ٚم ْـ ُي َس ِّب ُح َّ
َ
ْ َّ
َي ًْتَدي َظذ َا ْه ِؾ ََم ْ ََُِتِ ِف ،شبحٕٚؽ ي ٓ ٚإفف ّإٓ إٔ ٝافٌقث افٌقث
افٌقث خ ِِّهِْ ٚمـ افْٚر ي ٚرب )).
()1

هذه ادحٚةرة ااحٚدي ٜوامخّسقن ِمـ احٚةرات بح:ٞ
"و َق َفات مع ....ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األس ُطوري" ،افذي
ئَِف افسٔد افكخل (دام طِف) ضّـ شِسِ ٜبحقث حتِٔؾ
مقضقظل يف افًَٚئد وافتٚريخ اإلشالمل ،وبدأ هذا افبحِ ٞمـ
تٖريخ  11صٍر 1342هـ ،ادقاؾؼ 5112 -11 -11م ،ويف هذه
ادحٚةرة يستّر افسٔد افكخل (دام طِف) بٚفُالم ظـ
) )1مَىع ِمـ دظٚء اْلقصـ افُبر.

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)5( ..............................

إشىقرة امخٚمس ٜوافثالثغ ادقشقم :ٜافٍتْ ...ٜرأس افٍُر...
ؿرن افنٔىٚن!!! ويف هذه إشىقرة ظدَّ ة جٓٚت ،اْلٓ ٜإوػ
هل :ا َد ِ
ؼق ظْد افرازي ،واْلٓ ٜافث ٜٕٔٚهل :افؼق افنامل وٕ َْجد
افًراق ..ظْد افقهٚب ّٔ !!!ٜواْلٓ ٜافثٚفث ٜهل :مل يُـ ظراق ..ـٕٝٚ
تبقك ومل يُـ صٚم!!! واْلٓ ٜافرابً ٜهلَْ ٕ :جد يف إدب وافتٚريخ
وإثر ،واْلٓ ٜامخٚمس ٜهل :ادؼق يف افًِقم وافىبًٔ ،ٜواْلٜٓ
افسٚدش ٜهل :أضٚع ادؼق افَرآن وافْبقي!!! ووصؾ افبحٞ
وادجسؿ هؾ يتٍَّٚن؟!! ويف
ْلّٓل
ّ
إػ اْلٓ ٜافسٚبً ٜافتل هل :ا َ
إول هق :ادِؽ افًٚدل إ ّيقيب
هذه اْلٓ ٜظدة أمقر ،إمر ّ
امتدح ُف افرازي وأ ّيدَ ابـ تّٔٔ ٜذفؽ بؾ زاد يف مدحف ،أي أهنام اتٍَّٚ
َ
بٚفرؽؿ ِمـ آختالف ادذهبل وافًَدي بْٔٓام ،وإمر افثٚن هق:
ظؿ افًٚدل وصالح افديـ ،وإمر افثٚف ٞهق:
افقزير صرـقه ّ
افسِىٚن صالح افديـ إيقيب ،وإمر افرابع هق :ادِؽ افًٚدل
أبق بُر بـ أيقب (إ ّيقيب) ،وإمر امخٚمس هق :ابـ افًَِّل
ٚت
افنًٔل وأبْٚء افًال ُؿؿ افتّٔٔ ،ٜوإمر افسٚدس هقَ :ر ْو َزخقٕ ّٔ ُ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)6( ..............................

وجمٚفسٓؿ ااحسْٔٔ ،ٜوإمر افسٚبع هق :افىقد وافًَِّل
افتّٜٔٔ
ُ
وامخٍِٔ ٜوهقٓـق وادٗامرة ،ويف هذا إمر ظدة َٕٚط ،افَْىٜ
إوػ هل :افىقد ،وافَْى ٜافث ٜٕٔٚهل :ابـ افًَِّل ،وافَْىٜ
افثٚفث ٜهل :امخٍِٔ ٜوَمٚفُٔف وحٚصٔتف ،وؿد وصؾ شامحتف (دام
طِف) إػ افَْى ٜافرابً ٜافتل هل :هقٓـق وجُْزخٚن وادٌقل
وافتتٚر ،ويف هذه افَْى ٜظدة مقارد ،ويستّر شامحتف بٚاحدي ٞظـ
ادقرد افتٚشع حس ٛهذه ادحٚةرة ،وافبح ٞمستّر إن صٚء اهلل
(تًٚػ).
بٖن بح" ٞوقفات مع ....ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
ظِام ّ
اجل ْسمي
ً
األس ُطوري" ؿد َّبقبف افسٔد افكخل

(دام ظله)

ظذ صُؾ أشٚضر

تتُ َِّؿ ظـ تقحٔد ابـ تّٔٔ ٜإشىقري ،وإشىقرة إوػ
...صححف تّٔٔ!!!ٜ
ٚب َأ ْم َر ٌد َج ًْدٌ َؿ َى ٌط
َّ
مقشقم :ٜاهلل َص ٌّ
وإشىقرة افث ٜٕٔٚمقشقم :ٜجتسٔؿ وتَِٔد وجٓؾ وتنقيش!!!
وافثٚفث ٜهلُ :يرى يف ادْٚم وتُدرـف إبهٚر يف أخرة!!! وافرابًٜ
فٔقشػ (ظِٔف افسالم)!!! وامخٚمسٜ
احران ُُئز افسجقد ُ
هل :ا ّ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)7( ..............................

اْلٓٚل!!! وإشىقرة افسٚدش ٜهل:
هل :أؽبك إؽبٔٚء...أجٓؾ ّ
إ ّم ٚافتجسٔؿ وإ ّم ٚافتنبٔف!!! وافسٚبً ٜهل :يرى اهلل وخيٚض ُبف،
أصؾ تقحٔدي تّٔل!!! وافثٚمْ ٜهل :يرى اهلل وخيٚض ُبف ،أصؾ
تقحٔدي تّٔل!!! افتقحٔد افتّٔل أتٚـؿ بٚفذبح!!! وافتٚشً ٜهل
دظقة فِقثْ ّٔ ٜوافنٚب إ ْم َرد!!! وإشىقرة افًٚذة هل :يرى
ِ
َ...ٜو َّ
افن َج َرة
افر ْؤ َي ٚافٍ ْتْ َ
ر ّبف يف افَٔي !!!ٜوااحٚدي ٜظؼة هلُّ :
افرب بغ ااحََٔ ٜوافتٖويؾ
ا َْد ِْ ًُقَٕ !!!ٜوافث ٜٕٔٚظؼة هل:
ّ
ادٍَقد!!! وافثٚفث ٜظؼة هل :يقشػ رأى افُقاـ ٓ ٛؽر ؾٚؾٓؿ
افر ْؤ َي ٚؾٓؾ
ي ٚتّٔٔ !!!ٜوافرابً ٜظؼة هلَ :ؿدْ َصدَّ ْق إبراهٔؿ ُّ
صدّ َق افتّٔٔ ٜافرؤيٚ؟!! وإشىقرة امخٚمس ٜظؼة هلَ :ف ََدْ
َ
صٔخف؟!! وافسٚدشٜ
إمر ُد
افر ْؤ َي ٚؾٓؾ َصدَ َق
َ
َصدَ َق اهللَُّ َر ُشق َف ُف ُّ
ظؼة هل :رؤي ٚإٕبٔٚء َو ْح ٌل ..ؾٓؾ أوحك افنٚب افَىط
ظِؿ
فرشقفف؟!! وافسٚبً ٜظؼة هل ٓ :يْٚم ؿِبف ...ؾٓؾ إمر ُد ُ
وحؼ افَٔغ؟!! وافثٚمْ ٜظؼة هل :أشىقرة
افَٔغ
وظغ افَٔغ ُّ
ُ
ِ
افه ْبحِ  ..ؾٖيـ ر ّبُؿ إمرد؟!!
افهٚد َؿ ُ ٜـ ٍَ َِ ِؼ ُّ
افر ْؤ َيَّ ٚ
(ُّ :)12

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)8( ..............................

رُّبؿ أبق افَْ ًِْغ ِمـ تهديؼ
وإشىقرة افتٚشً ٜظؼة هل :أيـ ُّ
وتٖويؾ افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ؟!! وإشىقرة
افًؼون هلَ :مـ رأى اهلل يف ادْٚم ؾَد رآه ّ
ؾ٘ن افنٔىٚن ٓ يتّ َّثؾ
فِدجٚل
إمرد ُي َّ ّٓد
بف وٓ بهقرتف!!! وااحٚدي ٜوافًؼون هل:
ّ
َ
وظالج اف ًَغ اف ًَ ْقراء!!! وافث ٜٕٔٚوافًؼون هل :أشىقرة (:)55
أ ّم ادٗمْغ :ابـ تَّٔٔ ٜؿدْ َأ ْظ َي َؿ َظ َذ اهللَِّ ا ْف ٍِ ْر َي َ !!!ٜوافثٚفثٜ
قاحٚ
ـٍرا َب ً
ٍٕسف وأئّتَف ً
وافًؼون هل :ابـ تّٔٔ ٜيُ ٍّر َ
اح !!!ٚوافرابً ٜوافًؼون هل :رؤي ٜافًغ ب٘مجٚع إئّ..ٜ
ُس ً
وتدفٔس مٚرؿ ٜافتّٔٔ !!!ٜوامخٚمس ٜوافًؼون هلٕ :قم أو يَيٜ
وافرب إمرد؟!! وإشىقرة افسٚدشٜ
أو افْقم افَٔي..ٜ
ّ
وافًؼون هل :ابـ تّٔٔ :ٜاإلرساء يف افْقم!!! ٓ بٚفروح وٓ
بْٚلسد!!! وافسٚبً ٜوافًؼون هل :ااحْْ َبع ُيثبِ ..ٝومذهٛ
افتَّٔٔ ٜيٍْل!!! وافثٚمْ ٜوافًؼون هل :أيـ افثرى وأيـ افثري..ٚ
ابـ تّٔٔ ٜوافٍخر افرازي؟!! وافتٚشً ٜوافًؼون هل :ابـ تّّٜٔٔ
ي ِ
ستد ّل بـ {أب َِغ م ٚيَٚل إلثبٚت رؤي ٜافًغ}!!! وإشىقرة
َ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)9( ..............................

افثالثقن هل :ابـ تّٔٔ ٜيٗـِّد ويٗـِّد ..وأتبٚظف ُيُْرون!!!
افرب إرض ّٜٔ
مرتغُ ..ص َقر
ّ
وااحٚدي ٜوافثالثقن هل :رأى ر ّبف َّ
وافسامو ّي !!!ٜوافث ٜٕٔٚوافثالثقن هل :أبىؾ بٚضؾ ِمـ أجٓؾ
جٚهؾ ..ؿٚل :تَدْ َح ُض ِيف َب ْقف ِ َؽ!!! وافثٚفث ٜوافثالثقن هلُ :
أهؾ
ِ
ُ
ِ
وأهؾ إثبٚت اْلس ِؿ افتّٔٔ !!!ٜداظش:
وٍٕل اْلسؿ..
افتْزيف

إرض مس َّىح ٜثٚبت ..ٜافنّس تدور حقهل !!!ٚوإشىقرة
امخٚمس ٜوافثالثقن هل :افٍتْ ..ٜرأس افٍُر ..ؿرن افنٔىٚن؟!!
وٓزاف ٝاحغ صدور هذه
وهل تبدأ ِمـ ادحٚةرة افثٚمْ ٜظؼة
ْ
ادحٚةرة ااحٚدي ٜوامخّسقن.

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)11( ..............................

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)11( ..............................

[اته انطقطقي يكشف احنراف أئمة خىارج آخر انسمان!!!]
إول يف إمقر
2ـ قال ابن الطِّقطَقي{{ :)22( /افٍهؾ ّ
وافسٔٚشٚت ادُِ ّٔ:ٜ
افسِىّ ّٜٔ ٕٚ
ّ
أـ أ ّم ٚافُالم ظذ أصؾ ادِؽ وحََٔتف ،وإَسٚمف إػ
ريٚشٚت ديْ ّٔ ٜودٕٔق ّيِ ،ٜمـ خالؾ ٜوشِىْ ،ٜوإمٚرة ووٓي ،ٜومٚ
ـٚن ِمـ ذفؽ ظذ وجف افؼع وم ٚمل يُـ ،ومذاه ٛأصحٚب
مقضقظ ٚفِبح ٞظْف ،وإّٕام
أراء يف اإلمٚم ،ٜؾِٔس هذا افُتٚب
ً
فِسٔٚشٚت وأداب افتل يْتٍع ُّب ٚيف ااحقادث
هق مقضقع ّ
افقاؿً ،ٜوافقؿٚئع ااحٚدث ،ٜويف شٔٚش ٜافرظ ّٔ ٜوحتهغ ادُِّ،ٜ
وافسرة.
ويف إصالح إخالق ّ
ؾٖول م ٚيَٚلّ :
إن ادِؽ افٍٚضؾ هق افذي اجتًّٝ
بـ ّ
وظ ِدم ٝؾٔف ِخهٚل ،ؾٖمِ ٚ
ِ
يستحْ ٛ
أن
امخهٚل افتل
ّ
َ
ّ
ؾٔف خ َهٚل ُ َ
تقجد ؾٔف :ؾّْٓ ٚافًَؾ :وهق أصِٓ ٚوأؾوِٓ ٚوبف تسٚس افدّ ول
بٚدِؽ ،ويف هذا افقصػ ـٍٚي.ٜ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)12( ..............................

ٌَزر بف إمقال ،وتًّر
جـ ـ ومْٓ ٚافًدل :وهق افذي تُست َ
افرجٚل:
بف إظامل ،وتستهِح بف ّ
ش ٝومخسغ
افسِىٚن «هقٓـقش بٌداد يف شّْ ٜ
و ّد ٚؾتح ّ
وشتّامئ222( ٜهـ) ،أمر ْ
أن ُيستٍَتل افًِامءّ ،أّيام أؾوؾ ،افسِىٚن
ثؿ مجع افًِامء
افُٚؾر افًٚدل ،أم افسِىٚن ادسِؿ اْلٚئر؟ ّ
ؾِام وؿٍقا ظذ افٍتٔ ،ٚأحجّقا ظـ اْلقاب،
بٚدستْك ّي ٜفذفؽّ ،
حٚةرا هذا ادجِس ،وـٚن
ظع بـ ضٚووس
وـٚن
ً
ريض افديـ ّ
ّ
ؾِام رأى إحجٚمٓؿ ،تْٚول افٍتٔ ،ٚووضع خ ّىف ؾٔٓٚ
مَدّ ًمّ ،ٚ
بتٍؤؾ افًٚدل افُٚؾر ظذ ادسِؿ اْلٚئر ،ؾقضع افْٚس خىقضٓؿ
بًده.
[افتٍ :ٝهذه افقاؿً ٜتُنػ حََٔ ٜافٍسٚد وآؾسٚد
ْ
ْلقر افذي ـٚن ؾٔف خٍِٔ ٜبٌداد وبٚؿل خٍِٚء اإلشالم،
وافيِؿ وا َ
ً
ظٚدٓ بٚفَٔٚس ظذ طِّٓؿ
بحٔ ٞصٚر هقٓـق افيٚمل
َو َج ْق ِرهؿ!!!]

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)13( ..............................

د ـ ومْٓ ٚافًِؿ :وهق ثّرة افًَؾ ،وبف يست ِ
َبك ا َدِِؽ ؾٔام
َ
ِ
وأحُٚمف ،وبف يتز ّيـ ا َدِِؽ يف
يٖتٔف و َي َذ ُره ويٖمـ افزفؾ يف ؿوٚيٚه
ظٔقن افًّ ٚمَ ٜو َيهر بف مًدو ًدا يف خقاص ادِِقك ،واظِؿ إّٔف فٔس
وافتبحر يف
تهقر ادسٚئؾ ا ُدنُِِ،ٜ
ادراد بٚفًِؿ يف ادِقك هق
ّ
ّ
ؽقامض افًِقم ،واإلؽراق يف ضِبٓ.ٚ
 ؿٚل مًٚوي :ٜم ٚأؿبح بٚدِؽ ْأن يبٚفغ يف حتهٔؾ ظِؿ ِمـ
افًِقم! وإّٕام ادراد ِمـ افًِقم يف ادِؽ هق ّأٓ يُقن فف
إٔس ُّبّ ٚإٓ بحٔ ٞيُّْف ْ
أن يٍٚوض أربُّٚب ٚؾٔٓ،ٚ
مٍٚوض ٜيْدؾع ُّب ٚااحٚل ااحٚةر ،وٓ ةرورة يف ذفؽ إػ
افتدؿٔؼ.
افًَِّل وزير ادستًهؿ ،وهق
احّد بـ
ّ
 ـٚن مٗ ّيد افديـ ّآخر وزراء افدّ وف ٜافً ّبٚشٔ ،ٜيٍٚوض ّ
ـؾ َمـ يدخؾ ظِٔف
ِ
احهؾ ،ومل يُـ فف
مـ افًِامء مٍٚوض ٜظٚؿؾ فبّٔ ٛ
مرتٚضُّ ٚب ٚريٚض ٜضٚئِ.ٜ
بٚفًِقم مُِ ،ٜوٓ ـٚن
ً

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)14( ..............................

 ـٚن بدر افديـ فٗفٗ صٚح ٛادقصؾ ،فُثرة جمٚفسٜإؾٚضؾ وخقضف يف إصًٚر وااحُٚيٚت ،يستْبط
ادًٚن ااحسْ ٜظذ افُّْ ٝافِىٍٔ ،ٜمع إّٔف ـٚن أ ّم ًّٔٓ ٚ
يُت ٛوٓ يَرأ.
ّٔسٚبقري (ريض
ظز افديـ ظبد افًزيز بـ جًٍر افْ
 وـٚن ّّ
اهلل ظْف) دجٚفس ٜأهؾ افٍوؾ ،وفُثرة مًٚذهتؿ فف،
ٍ
مًٚن حسّْ ،ٜ
وحيؾ إفٌٚز ادنُِِ ٜأرسع مْٓؿ،
يتْ ّبف ظذ
ومل يُـ فف ّ
حظ ِمـ ظِؿ ،وم ٚـٚن ييٓر فِْٚس ّإٓ إّٔف
رجؾ ؾٚضؾ}} .
()1

افتحزب
[افتٍ :ٝأشِقب ظِّل مْٓل مْهػ بًٔد ظـ
ّ
ْ
وافىٚئٍ ّٔ ٜوااحُؿ ادسبؼ واإلؿهٚء وافتٍُر وافتجريؿ ،ؾٓ ٚهق
يستنٓد ظذ ؿقفف بًّٚوي ٜـام اشتنٓد بٚبـ افًَِّل وفٗفٗ

) (1اف ّىَىَل ،افٍخري يف أداب افسِى ّٜٔ ٕٚوافدول اإلشالم ّٔ ،ٜج ،1ص.54

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)15( ..............................

وؽرمه ،ٚؾٖيـ جتد مثؾ هذا ظْد ابـ تّٔٔ ٜومْٓجف افتدفٔز
آؿهٚئل؟!!]
[أيّها انذواعش هيثة انصحاتة مل تأتِ مِه إرهاب انرعيّة!!!]

2ـ وقال ابن ال ِّطقطقي:)22( /
{{أـ وم ٚأـثر م ٚرأيْ ٚافرظ ّٔ ٜأو اْلْد ؿد وثبقا ظذ
ؾس َِبقهؿ ردا َء ادُِّ ٜبؾ ردا َء ااحٔٚة:
مِقـٓؿَ ،
 ؾٚبت ُِدئ ِمـ ظّر بـ امخىٚب [ريض اهلل ظْف] ،وؿد وثٛظِٔف فٗفٗة ظبد ادٌرة بـ صًب ٜؾَتِف.
 ثؿ ُث ِّـ بًثامن بـ ظٍٚن -ريض اهلل ظْف -وإير ـٔػاجتّع ظِٔف رظ ّٔتف ِمـ ّ
ـؾ ج ،ٕٛٚؾحٚسوه يف داره
أ ّيً ٚم ،ٚثؿ دخِقا ظِٔف ؾ ََتَِقه ،وادهحػ يف ِح ْج ِره حتك
َؿ َى َرت َؿ ْىرات مـ َد ِمف ظذ ادهحػ.

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)16( ..............................

بًع بـ أيب ضٚف( ٛظِٔف افسالم) وؿد ةربف ظبد
 ثؿ ُث ِِّ َّ ٞافرمحـ بـ مِجؿ -فًْف اهلل -بسٍٔف ظذ أ ّم رأشف بٚفُقؾٜ
ؾَتِف ،وـٚن ابـ مِجؿ ِمـ امخقارج.
إول وافْٚس ٕٚس وافديـ ديـ ،ثؿ
ب ـ هذا يف افهدر ّ
َتَْ َّ َؾ دوف ً ٜؾدوف ،ٜوأيً ٚم ٚؾٖيً ٚم ،ٚإػ أواشط دوف ٜبْل افً ّبٚس،
ٍ
ٍ
واحد
واحد
ؾٕٚير مْذ ظٓد ادتقـّؾ إػ ظٓد ادَتٍل م ٚجرى ظذ
ِمـ امخٍِٚءِ ،مـ افَتؾ وامخ ِْع وافَْٓ ،ٛبسب ٛتٌر ٕٔٚت ِ
جْده
ّ ّ
ْ
َ
ورظ ّٔتف ،ؾٓذا ُش ِّ َؾ ( ُؿِِ ًَ ٝظُْٔف) ،وذاك ُؿتِؾ ،وأخر ُظ ِزل.
ِ
رس ْح ضر َؾؽ يف افدوفتغ افبقّي ّٔ ٜوافسِجقؿ ّٔ ٜت ََر
جـ ـ ثؿ ا َ
ِمـ هذا افبٚب َظ َج ًب ،ٚثؿ ِ
افسك،
ارجع
افبك إػ أوُٕخٚن مِؽ ُّ
َ
ظرضٓٚ
وح ََدَ ظِٔف أصَٔ ٚء َ
ـٔػ د ٚتُّْرت ٕ ّٔتف ظذ جُْزخٚنَ ،
ظِٔف ظْدَ ه ُح ّسُ ٚده ،وأراد (أوُٕخٚن) افقؿًٔ ٜبف ،وأظِّف بذفؽ
افهبٔٚن ،ؾرحؾ (جُْزخٚن) مـ فِٔتف ،ثؿ حند ومجع ووث ٛظذ
أوُٕخٚن َؾ ََ َت َِف و َم َِ َؽ َمٚفَُِف.

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)17( ..............................

د ـ ومـ ِ
يستحْ ٛ
أن تُقن يف ادِؽ ،افُرم:
امخهٚل افتل
ّ
 وَمّ ٚجٚء يف ااحدي ٞافْبقي (صِقات اهلل ظذ صٚحبفافسخل،
سِٔام])« :جتٚوزوا ظـ ذٕٛ
ّ
[وظذ آفف وش َِّؿ ت ً
ؾ٘ن اهلل ٌ
ّ
وؾٚتح ظِٔف ـ ِّام اؾتَرش.
آخذ بٔده ـ ِّام ظثر،
ٌ
ظع (ظِٔف افسالم)« :اْلقد حٚرس إظراضش.
 وؿٚل ّتتوّـ شرة ِمـ حُٚيٚت اْلقد مثؾ مَٕ ٚؾ
 واظِؿ إّٔف ملّ
ؽز
ظـ ؿٚن افًٚدل (وهق أوـتٚي بـ جُْزخٚن) ،ؾّٕ٘ف ّ
يف وجقه مجٔع ـِرا ِم ادِقكِ ،
ومـ آتٍٚؿٚت ااحسْ،ٜ
وجقده يف ظك ادستْك بٚهللَّ [امخٍِٔ ٜافًبٚد بٚن
اددرش ٜادستْك ّي ٜوأخقه خٍٚجل ؿٚئد جْده هٚزم
افتتٚر وامخٍِِٔ ٜمـ بًده فقٓ مٗامرة افدويدار وافؼايب
ظِٔف وتٌٔٔبف بؾ واؽتٔٚفف] ،وـٚن ادستْك أـرم ِمـ
جقد ؿٚن؟!! ِ
ِ
ومـ أيـ
افريح ،وفُـ أيـ يَع جق ُده ِمـ
فِّستْك ٌ
مٚل يٍل بًىٚي ٚؿٚن؟!!

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)18( ..............................

(مـ ِ
هـ ـ ومِْٓ ٚ
امخهٚل) اهلٔب :ٜوُّب ٚحيٍظ ٕيٚم ادُِّ،ٜ
وحيرس ِمـ أضامع افرظ ّٔ ،ٜوؿد ـٚن ادِقك يبٚفٌقن يف إؿٚم ٜاهلٔبٜ
وافْٚمقس ،حتك بٚرتبٚط إشقد وافٍِٔ ٜوافّْقر ،وبرضب
افبقؿٚت افُبٚر ـبقق افٍْر ،وافدّ بٚب [افدّ بٚدب] وافَهع ،ورؾع
افسْٚجؼ (إفقي ٜوافرايٚت) وخٍؼ إفقي ٜظذ رءوشٓؿّ ،
ـؾ
ّ
ذفؽ إلثبٚت اهلٔب ٜيف صدور افرظٔ ،ٜوإلؿٚمٕٚ ٜمقس ادُِّ!!!ٜ
حرضت إشقد ِ
ِ
وافٍ َِٜٔ
ـٚن ظود افدوف ٜإذا جِس ظذ رسيره ُا َ
ً
هتقيال بذفؽ
وج ًِ َِ ٝيف حقار جمِسف،
افسالشؾُ ،
وافّْقر يف ّ
ظذ افْٚس ،وتروي ًً ٚهلؿ.
افسٔٚش :ٜوهل رأس مٚل ادِؽ ،وظِٔٓ ٚافتًّقيؾ
و ـ ومّْٓ ٚ
افؼور ،وؿّع افدُّ ّظٚر
يف حَـ افدمٚء ،وحٍظ إمقال ،ومْع ّ
[افٍٚشَغ ادجٚهريـ] وادٍسديـ ،وادْع ِمـ افتيٚمل ادٗ ّدي إػ
افٍتْ ٜوآضىراب.
ز ـ ومْٓ ٚافقؾٚء بٚفًٓد :ؿٚل تًٚػ شِىُٕٚفَ { :و َأ ْو ُؾقا

بِْ ٚف ًَ ْٓ ِد إِ َّن ا ْف ًَ ْٓدَ َ
ـٚن َم ْس ُٗ ًٓ} اإلرساء ،43 :وهق إصؾ يف

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)19( ..............................

تسُغ افَِقب ،وضّْٖٕٔ ٜافٍْقس ،ووثقق افرظ ّٔ ٜبٚدِؽ إذا
َ
خٚئػ ،أو أرا َد ادًٚهد َة مْف مًٚهدٌ .
إمٚن مْف
ٛ
ٌ
َض َِ َ
ح ـ ومْٓ ٚآ ّضالع ظذ ؽقامض أحقال ادُِّ ٜودؿٚئؼ
أمقر افرظّٔ ،ٜوجمٚزاة ادحسـ ظذ إحسٕٚف وادزء ظذ إشٚءتف،
ـٚن أردصر [مِؽ ؾٚرد] ادِؽ يَقل دِـ صٚء ِمـ أذاف رظ ّٔتف
وأوضٚظٓؿ{ :ـٚن افبٚرحِ ٜمـ حٚفؽ َـ ْٔ ٝو َـ ْٔ ،}ٝحتّك صٚر
ِ
يَٚل ّ
افسامء خيزه بٕٚمقر ،وم ٚذاك ّإٓ
إن أردصر يٖتٔف مِؽ مـ ّ
فتَٔيف وته ٍّحف\.
ِ ِ
ِ
ُـ ؾٔف
ط ـ ؾٓذه
ظؼ خهٚل مـ خهٚل امخرَ ،مـ ـ ّ
ُ
اشتحؼ افرئٚش ٜافُزى.
ّ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)21( ..............................

حؼ افْير ،وترـقا
وفق ٕير أصحٚب أراء وادذاهّ ٛ
اهلقى ،فُ ٕٝٚهذه افؼائط هل ادًتزة يف اشتحَٚق اإلمٚم ،ٜومٚ
ظداه ٚؾٌر ضٚئؾ}} .
()1

[[افتٍ :ٝواضح جدًّ ا ابتًٚد ابـ افىَىَل ظـ افىٚئٍّٜٔ
ْ
وافًْك ّي ٜيف ـتٚبتف ،ؾٓق مل يتحدَّ ث ظـ افقص ّٔ ٜافؼظ ّٔ ٜيف حتديد
ً
أصال ،ؾّٕ٘ف تًٚمؾ مع
اإلمٚم واإلمٚم ،ٜبؾ إّٕف ؽر ٕٚطر فذفؽ
افرئٚش ٜواإلمٚم ٜـحٚف ٜاجتامظ ّٔ ٜمقضقظ ّٔ ٜيًّؾ ظذ افتْير هلٚ
وتقجٔٓٓ ٚوهتذيبٓ ٚوتَقيّٓ ،ٚوؿد ؿٚل{ :أ ّم ٚافُالم ظذ أصؾ
ادِؽ وحََٔتف ،وإَسٚمف إػ ريٚشٚت ديْ ّٔ ٜودٕٔق ّيِ ،ٜمـ خالؾٜ
وشِىْ ،ٜوإمٚرة ووٓي ،ٜوم ٚـٚن ِمـ ذفؽ ظذ وجف افؼع وم ٚمل
يُـ ،ومذاه ٛأصحٚب أراء يف اإلمٚم ،ٜؾِٔس هذا افُتٚب
فِسٔٚشٚت
ً
مقضقظ ٚفِبح ٞظْف ،وإّٕام هق (افُتٚب) مقضقع ّ
وأداب افتل يْتٍع ُّب ٚيف ااحقادث افقاؿً ،ٜوافقؿٚئع ااحٚدث ،ٜويف
وافسرة}.
شٔٚش ٜافرظ ّٔ ،ٜوحتهغ ادُِّ ،ٜويف إصالح إخالق ّ
) (1اف ّىَىَل ،افٍخري يف أداب افسِى ّٜٔ ٕٚوافدول اإلشالم ّٔ ،ٜج ،1ص.52
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وذفؽ واضح ِمـ حّٔ ٞ
أن بًض م ٚذـره ِمـ ِخهٚل
ااحؼ وٓ ِمـ شرتف ،ؾِؿ يُـ
وتىبَٔٚت فٔسِ ٝمـ صٍٚت اإلمٚم ّ
افرشقل إمغ (صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ) وٓ أمر ادٗمْغ ظع
(ظِٔف افسالم) وٓ امخٍِٚء أيب بُر وظّر وٓ ظثامن (ريض اهلل
ظْٓؿ) َمّـ ـ ٕٝٚفف اهلٔب ٜادُتسبِ ٜمـ إرظٚب افْٚس وختقيٍٓؿ
بٚفٍِٔ ٜوإشقد وافّْقر ،بؾ هق ٍٕسف أصٚر إػ ّ
أن أصقات افرظ ّٜٔ
ـ ٕٝٚتًِق ظذ أصقات امخٍِٚء ،ؾِؿ يُـ يف ظكهؿ م ٚؿٚفف:
{وؿد ـٚن ادِقك يبٚفٌقن يف إؿٚم ٜاهلٔب ٜوافْٚمقس ،حتك بٚرتبٚط
إشقد وافٍِٔ ٜوافّْقر ،وبرضب افبقؿٚت افُبٚر ـبقق افٍْر،
افسْٚجؼ (إفقي ٜوافرايٚت)
وافدّ بٚب [افدّ بٚدب] واف َُ َهع ،ورؾع ّ
وخٍؼ إفقي ٜظذ رءوشٓؿّ ،
ـؾ ذفؽ إلثبٚت اهلٔب ٜيف صدور
افرظ ّٔ ،ٜوإلؿٚمٕٚ ٜمقس ادُِّ ،}ٜوهق ٍٕسف ؿد ؿٚل{ :ؾٖ ّمٚ
إول :وهؿ أبق بُر افهدّ يؼ ،وظّر بـ امخ ّىٚب،
خالؾ ٜإربًّ ٜ
وظع بـ أيب ضٚف( ٛظِٔف
وظثامن بـ ظ ٍّٚن (ريض اهلل ظْٓؿ)
ّ
افسالم) ،ـٚن أحدهؿ يِبس اف ّثقب ِمـ افُِربٚس افٌِٔظ ،ويف
ّ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
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رجِف ًَٕالن ِمـ فٔػ ،ومحٚئؾ ِ
شٍٔف فٔػ ،ويّق يف إشقاق
(أشّ ًَ ُف أدٕك افرظ ّٔ)ٜ
أشّ ًَف
َ
ـبًض افرظ ّٔ ،ٜوإذا ـ ِّؿ أدٕك افرظ َّٔ ٜ
ِ
َ ِ
افْبل
أؽِظ مـ ـالمف ،وـٕٚقا َي ًُدّ ون هذا مـ افديـ افذي َب ًَ َ ٞبف ّ
(صِقات اهلل ظِٔف [وظذ آفف] وشالمف}]]
[انذواعش ادلارقة يذخهىن انرعة عهً انرعيّة يف كمّ زمان!!!]

4ـ وقال ابن الطقطقي:)22( /
فِِِّؽ ظذ رظ ّٔتف حَق ًؿّ ،ٚ
{{أـ واظِؿ ّ
وأن هلؿ ظِٔف
أن َ

فِِِّؽ ظذ رظ ّٔتف ،ؾّْٓ ٚافىٚظ:ٜ
حَق ًؿ ،ٚؾٖ ّم ٚااحَقق افتل جتَ ٛ
وهل إصؾ افذي يْتيؿ بف صالح أمقر اْلّٓقر ،ويتُّـ بف
بٚاحؼ ،وَمّٚ
افَقي ،وافَسّٜ
ادِؽ ِمـ اإلٕهٚف فِؤًػ ِمـ
ّ
ّ
ّ
ااح ٞظذ ذفؽ -وهل أي ٜادنٓقرة يف هذا
جٚء يف افتْزيؾ ِمـ
ادًْك -ؿقفف تًٚػ{ :يَ ٚأ ُّ َّي ٚا َّف ِذي َـ آ َمُْقا َأضِٔ ًُقا اهلل َو َأضِٔ ًُقا
قل َو ُأ ِ
افر ُش َ
وِل ْإَ ْم ِر ِمُْْ ُْؿ} افْسٚء.25 :
َّ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
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ِ
[ٓحظ :واضح جدً ا ّ
أن مقرد إىبٚق أي ٜيْحك بٚفقٓيٜ
ذظ ٚادْهقص ظِٔٓ ٚادْحكة بٖئّ ٜاهلدى
واإلمٚم ٜادجًقفٜ
ً
آل بٔ ٝافْبل امخٚتؿ (ظِٔٓؿ افهالة وافسالم) ،حس ٛم ٚيًتَده
افْص ظذ خالف ذفؽ يدل ظذ ّ
أن مْٓ ٟافبحٞ
افنًٔ ،ٜؾتىبٔؼ ّ
مْٓج ٚظِّ ًّٔ ٚمْٓ ًّٔ ٚبًٔدً ا ظـ افتّذهٛ
ظْد ابـ اف ِّىَىَل
ً
وافىٚئٍ ّٔ.]ٜ
توّْ ٝشرة ِمـ افسرّ ،
أن
ب ـ ومل يَْؾ يف تٚريخ وٓ
ّ
دوفِ ٜمـ افدول ُرزؿِ ٝمـ ضٚظ ٜجْده ٚورظٚيٚه ،ٚمُ ٚر ِز َؿتْف هذه
ؾ٘ن ضٚظ َِ ٜ
افدوف ٜافَٚهرة ادٌقف ّّٔ ،ٜ
جْده ٚورظٚيٚه ٚهل ،ٚضٚظ ٜمل
ُرز ْؿٓ ٚدوف ٌِ ٜمـ افدّ ول.
ت َ
[يف هذا ادقرد وأمثٚفف فٔس ؾٔف مدح فٌِّقل ودوفتٓؿ،
ؾٓق وصػ فقاؿع ااحٚل وتدويـ افقاؿع ظذ م ٚهق ظِٔف ِمـ دون
زيػ وٓ تدفٔس وـذب واؾساء ،بخالف مْٓ ٟابـ تّٜٔٔ
وادزيػ فِحَٚئؼ ،وفذفؽ ٕجدهؿ
افتدفٔز ادخٚفػ فِقاؿع
ِّ
ينّْقن محالت تنٓر وإؾؽ وتسَٔط ضد ّ
ـؾ ظٚمل مْهػ ـٚبـ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
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افىَىَل وأمثٚفف ،ؾٔتَّّٓقٕف بٚدٔؾ فٌِّقل ومدحٓؿِ ،مـ أجؾ
افىًـ بام ـتبف وَِٕف ِمـ وؿٚئع وأحداث بًدل وإهٚف!!!]
جـ ـ وأ ّم ٚافدّ ول اإلشالم ّٔ ،ٜؾال ٕسب ٜهل ٚإػ هذه افدوفٜ
إول :وهؿ أبق بُر
حتّك تُذـر مًٓ ،ٚؾٖ ّم ٚخالؾ ٜإربًَ ٜ
افهدّ يؼ ،وظّر بـ امخ ّىٚب ،وظثامن بـ ظ ٍّٚن )ريض اهلل ظْٓؿ(
ؾ٘هن ٚـ ٕٝٚأصبف بٚفرتٛ
افسالم)ّ ،
وظع بـ أيب ضٚف( ٛظِٔف ّ
ّ
ِ
افرت ٛافدٕٔق ّي ٜيف مجٔع إصٔٚء ،ـٚن أحدهؿ يِبس
افديْ ّٔ ٜمـ ّ
اف ّثقب ِمـ افُربٚس افٌِٔظ ،ويف رجِف ًٕالن ِمـ فٔػ ،ومحٚئؾ
شٍٔف فٔػ ،ويّق يف إشقاق ـبًض افرظ ّٔ ،ٜوإذا ـ ِّؿ أدٕك
افرظ ّٔ ،ٜأشًّف أؽِظ ِمـ ـالمف ،وـٕٚقا يًدّ ون هذا ِمـ افديـ
افْبل (صِقات اهلل ظِٔف [وظذ آفف] وشالمف).
افذي بً ٞبف ّ
 ؿٔؾ ّإن ظّر بـ امخ ّىٚب ]ريض اهلل ظْف[ جٚءتف برود ِمـ
ؾٍرؿٓ ٚظذ ادسِّغ ،ؾُٚن ٕهّٔ ٛ
ـؾ رجؾ ِمـ
افّٔـَّ ،
ادسِّغ بر ًدا واحدً ا ،وـٚن ٕهٔ ٛظّر ـْهٔ ٛواحد
ِ
ؾٍهِف ظّر ثؿ فبسف ،وصًد ادْز
مـ ادسِّغ ،ؿٔؾَّ :
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ؾٖمر افْٚس بْٚلٓٚد ،ؾَٚم إفٔف رجؾ ِمـ ادسِّغ وؿٚل:
ٓ شّ ًً ٚوضٚظ ،ٜؿٚل ِمل َ ذفؽ؟ ؿٚلّٕٕ :ؽ اشتٖثرت
بٖي رء اشتٖثرت؟ ؿٚلّ :
إن إبراد
ظِْٔ ،ٚؿٚل ظّرّ :
افّّّْٔٔ ٜدّ ٚؾرؿتٓ ٚحهؾ ّ
فُؾ واحد ِمـ ادسِّغ برد
مْٓ ،ٚوـذفؽ حهؾ فؽ ،وافزد افقاحد ٓ ئٍُؽ ثق ًب،ٚ
ؿّٔه ٚتّ ٚم ،ٚوإٔ ٝرجؾ ضقيؾ ،ؾِق مل
ؾهِتف
ً
وتراك ؿد ّ
تُـ ؿد أخذت أـثر مْف د ٚجٚءك مْف ؿّٔص ،ؾٚفتٍٝ
ظّر إػ ابْف ظبد اهلل وؿٚل :ي ٚظبد اهلل أجبف ظـ ـالمف،
ؾَٚم ظبد اهلل بـ ظّر وؿٚلّ :
إن أمر ادٗمْغ ظّر ّد ٚأراد
تٍهٔؾ برده مل يٍُف ،ؾْٚوفتف ِمـ بردي ٕمتّّف فف ،ؾَٚل
ؾٚفسّع وافىٚظ.ٜ
افرجؾ :أ ّم ٚأن ّ
ّ
افسر فٔسِ ٝمـ ضرز مِقك افدٕٔ ،ٚوهل بٚفْ ّّبقات
 وهذه ّوإمقر إخرو ّي ٜأصبف.
[واضح جدًّ ا ّ
أن ـالم ابـ افىَىَل ومْٓجف يف تٖفٔػ
ـتٚبف بِحٚظ افرت ٛافدٕٔق ّي ٜوفٔس بِحٚظ افرت ٛافديْ ّٔ ،ٜوهلذا
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بٚفرت ٛافدئِّْ ٜمـ
ؾ٘هن ٚـ ٕٝٚأصبف ّ
ؿٚل ظـ خالؾ ٜإربًّ { ٜ
افسر فٔسِ ٝمـ ضرز
افرت ٛافدٕٔق ّي ٜيف مجٔع إصٔٚء ...وهذه ّ
ّ
مِقك افدٕٔ ،ٚوهل بٚفْ ّّبقات وإمقر إخرو ّي ٜأصبف}].
ّ
أمره،ٚ
د ـ وأ ّم ٚخالؾ ٜبْل أم ّٔ ،ٜؾُ ٕٝٚؿد ظيّٝ
وتٍخؿ ُ
وفُـ ضٚظتَٓؿ مل تُـ ـىٚظ ٜهٗٓء (ادٌقل)،
وظ ُر َضَ ٝمُِتُٓ،ٚ
َ
ّ
وـٚن بْق أم ّٔ ٜيف افنٚم ،وـٚن بْق هٚصؿ بٚدديْ ٓ ٜيِتٍتقن إفٔٓؿ،
اهلٚصّل ظذ امخٍِِٔ ٜمـ بْل أمٔ ٜأشًّف ؽِٔظ
وإذا دخؾ افرجؾ
ّ
افُالم وؿٚل فف ّ
ـؾ ؿقل صً.ٛ
هـ ـ وأ ّم ٚافدّ وف ٜافًبٚش ّٔ ،ٜؾِؿ تبِغ ضٚظ ٜافْٚس هل ٚمٚ
بٌِ ٝهذه افدوف( ٜادٌقف ّٔ ،)ٜمع ّ
أن مدّ هت ٚضٚف ٝحتّك جتٚوزت
مخسامئ ٜشْ ،ٜوَمُِتَٓ ٚظ ُر َض ٝحتّك ّ
ًيؿ
إن بًوٓؿ َجبك ُم َ
افدٕٔ ،ٚوحٚصؾ افدٕٔ ٚيف أ ّيٚم افرصٔد ،يف ِحسب ٜجٚمً ٜتنتّؾ
صىرا
ظِٔٓ ٚـت ٛافتقاريخ يدل ظذ ذفؽ ،ؾٖ ّم ٚأوائِٓؿَ :ؾ َج َبقا
ً
وادٓدي وافرصٔد
صٚاحًِ ٚمـ افدٕٔ ،ٚو َؿ ِق َي ٝصقـتُٓؿ ،ـٚدْهقر
ّ
وادٖمقن وادًتهؿ وادًتود وادتقـؾ ،ومع ذفؽ مل تُـ دوفتٓؿ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)27( ..............................

ختِق ِمـ ضًػ ووهـ ِمـ ظدة جٓٚتِ ...:
ومـ أشبٚب افقهـ
افقاؿع يف دوفتٓؿ خروج امخقارج يف ّ
ـؾ وؿ ...ٝوـذفؽ جرى
أمر امخقارج مع خٍِٔ ٜخٍِٔ ،ٜحتك ـٚن افرظ ّٔ ٓ ٜيْٚمقن يف
بٔقهتؿ آمْغ وٓ يزافقن يتق ّؿًقن افٍتْ ٜوااحرب ،ـام ـٚن حٚل
أهؾ ؿزويـ يف جمٚورة ؿالع ادالحدة.
[افتٍ :ٝحٚل افْٚس ِمـ رظ ٛوإرهٚب يف تِؽ إزمٚن
ْ
بسب ٛخقارج ذاك افزمٚن افدواظش هق حٚل افْٚس ٍٕسف يف هذا
ِ
يستثـ
افزمٚن بسب ٛإجرام وإرهٚب دواظش هذا افزمٚن ،ـام إّٔف مل
إرهٚب وإجرام ورظ ٛادالحدة اإلشامظِٔ ّٔ ٜيف ذفؽ افزمٚن!!!]
آؾتخٚري (ريض اهلل
و ـ حدّ ثْل ادِؽ إمٚم افديـ حئك بـ
ّ
ظْف) ؿٚل :أذـر وٕحـ بَزويـ إذا جٚء افِٔؾ ،جًِْ ٚمجٔع مٚفِْ ٚمـ
أثٚث وؿامش ورحؾ يف رسادي ٛفْ ٚيف دورٕ ٚؽٚمو ٜخٍٔ ،ٜوٓ
ٕسك ظذ وجف إرض صٔ ًئ ،ٚخق ًؾِ ٚمـ ـبسٚت ادالحدة ،ؾ٘ذا
أصبحْ ،ٚأخرجْ ٚأؿّنتْ ،ٚؾ٘ذا جٚء افِٔؾ ،ؾًِْ ٚـذفؽ ،وٕجؾ
ذفؽ ـثر محؾ افَزاوٕ ٜفِسُٚـغ ،وـثر محِٓؿ فِسالح ،وم ٚزال
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ادالحدة ظذ ذفؽ حتك ـٚن ِمـ أمر صّس افديـ ؿٚيض ؿزويـ،
وتقجٓف إػ ؿٚن ،وإحوٚر افًسُر ،وختري ٛؿالع ادالحدة مٚ
ّ
ـٚن ،وفٔس هذا ادقضع مقضع اشتٍٔٚء افُالم يف هذا ،ؾّٕ٘ف
اظسض وفٔس بَّهقد.
ز ـ وأ ّم ٚأواخرهؿ ،أظْل أواخر خٍِٚء بْل افً ّبٚد،
ؾوًٍقا ؽٚي ٜافوًػ حتك ظه ٝتُري ٝظِٔٓؿ ...وـٕٚقا
(أظْك ّ
ادتٖخريـ ِمـ خٍِٚء بْل افً ّبٚس) ؿد اؿتكوا يف آخر إمر
ظذ َمُِ ٜافًراق ؾحس ،ٛحتك ّ
إن أربؾ (أربٔؾ) ،مل تُـ يف
حُّٓؿ ،وم ٚزاف ٝخٚرج ٜظـ حُّٓؿ إػ ْ
أن مٚت ميٍر افديـ
ظع ـقجؽ صٚح ٛأربؾ ،وذفؽ يف أيٚم ادستْك
بـ زيـ افديـ ّ
افؼايب ،وـٚن مَدّ م
ظع ذف افديـ إؿبٚل ّ
[تقيف231هـ]ّ ،
ؾًغ ّ
ؾتقجف
وجٓ َزه بٚفًسٚـر،
اْلٔقش فٔتقجف إػ أربؾ فٍٔتحٓ،ٚ
ّ
َّ
احٚسا ثؿ ؾتحِٓ ُ ،ٚ
ؾرضب ٝافبنٚئر
افؼايب إفٔٓ ٚوأؿٚم ظِٔٓ ٚأيً ٚمٚ
ً
ُرضب افبنٚئر
ببٌداد يقم وصقل افىٚئر بٍتحٓ ،ٚؾٕٚير إػ دوف ٜت َ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)29( ..............................

ظذ أبقاب صٚحبِٓ ،ٚو ُي َز ّيـ افبِد ٕجؾ ؾتح ؿًِ ٜأربؾ ،افتل هل
ِ
ِ
افٔقم يف هذه افدوفِ ٜمـ أح ِ
وأهقهن.ٚ
وأصٌرهٚ
َر إظامر
ح ـ بذ ؿد ـٚن مِقك إضراف ،مثؾ مِقك افنٚم ومك
وصٚح ٛادقصؾ ،حيِّقن إفٔٓؿ يف ّ
ـؾ شْ ٜصٔ ًئ ٚظذ شبٔؾ اهلد ّيٜ
واده ،ًٜٕٚويىِبقن مْٓؿ تَِٔدً ا بقٓي ٜبالدهؿ ،بحٔ ٞيتس ِّىقن
بذفؽ ظذ رظ ّٔتٓؿ ،ويقجبقن ظِٔٓؿ ضٚظتٓؿ بذفؽ افسب،ٛ
يًقضقن مِقك إضراف ظـ هدايٚهؿ بام
وفًؾ امخٍِٚء ؿد ـٕٚقا ِّ
يْٚشبٓ ،ٚأو يٍوؾ ظّْٓ ٚ
ـؾ ذفؽ احٍظ افْٚمقس افيٚهر ،وفُٔقن
مخىب ،ٜحتك صٚر يرضب ً
مثال
افسُّ ٜوا ُ
هلؿ يف افبالد وإضراف ِّ
دِـ فف طٚهر إمر ،وفٔس فف ِمـ بٚضْف رء ّ
أن يَٚل{ :ؿْع ؾالن
ِمـ إمر افٍالن بٚفسُّ ٜوامخىب ،}ٜيًْل َؿَْع مْف بٓٚشؿ دون
ااحََٔ ،ٜؾٓذه مجؾ ِمـ أحقال افدوف ٜافًبٚش ّٔ. }}ٜ
()1

) (1اف ّىَىَل ،افٍخري يف أداب افسِى ّٜٔ ٕٚوافدول اإلشالم ّٔ ،ٜج ،1ص.44

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)31( ..............................

[يَذٌ تقيَّذ وهي ممّا يُفتذي ،ويَذٌ تُقَثَّم وهي ممّا يُقطَعُ!!!]

1ـ وقال ابن الطقطقي:)23( /
{{أـ ِ
ومـ ااحَقق افقاجب ٜفِِّؽ ظذ افرظ ّٔ ٜافتًّئؿ
وافتٍّخٔؿ فنٖٕف يف افبٚضـ وافيٚهر ،وتًقيد افٍْس ذفؽ
مستَرة ،وتربٔ ٜإوٓد ظذ ذفؽ
وريٚضتٓ ،ٚبحٔ ٞتهر مُِٜ
ّ
وتٖديبٓؿ بف ،فٔسبك هذا ادًْك مًٓؿ.
ِ
ِ
افرؾؼ ُّبؿ،
ب ـ ومـ ااحَقق افقاجب ٜفِرظ ّٔ ٜظذ ا َدِؽّ ،
وافهز ظذ صٚدرات هٍقاهتؿ ...ـٚن صالح افديـ يقشػ بـ
ّ
مرة
افرؾؼ مقصق ًؾ ٚبف ،دخؾ ّ
أيقب صٚح ٛمك وافنٚم ،ـثر ّ
ااحامم
ااحامم ظَٔ ٛمرض ٜضقيِ ٜأضًٍتف وإتَُّٓ ٝ
ؿقتف ،ؾٖدخؾ ّ
ّ
افوًػ ،ؾىِِ ٛمـ َمِقك ـٚن واؿٍ ٚظذ رأشف
وهق يف ؽٚيِ ٜمـ ّ
ؾِام ؿرب مْف،
حٚرا ،ؾٖحرض فف يف ضٚش ٜمً ٚء صديد ااحرارةّ ،
مً ٚء ً
اضىرب ٝيد ادِّقك ،ؾقؿً ٝافىٚش ٜظِٔف ،ؾٖحرق ادٚء جسده،
ؾِؿ يٗاخذه وٓ بُالم ،ثؿ ضِ ٛمْف بًد ذفؽ بسٚظ ٜمٚء بٚر ًدا،
ؾٖحرض فف يف تِؽ افىٚش ٜمٚء صديد افزد ،ؾحغ ؿرب مْف اتٍؼ فف

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)31( ..............................

ادرة إوػ ِمـ اضىراب يده ووؿقع افىٚش ٜظِٔف،
م ٚاتٍؼ يف ّ
ؾِام أؾٚق ،ؿٚل
بذفؽ ادسٚء افنديد افزد ،ؾٌق ظِٔف وـٚد يّقتّ ،
فِِّقكْ :
ؾًرؾْل ،ومل يزد ظذ هذه افُِّٜ
إن ـْ ٝتريد ؿتعِّ ،
(ريض اهلل ظْف).
ؿقّيؿ ظـ ضًٍٔٓؿ،
جـ ـ وَمُّ ٚي ٛفِرظ ّٔ ٜظذ ادِؽ :ردع ّ
وإٕهٚف ذفِٔٓؿ ِمـ ظزيزهؿ ،وإؿٚم ٜااحدود ؾٔٓؿ ،وإؿرار
حَقؿٓؿ مَٚره ،ٚوإؽٚث ٜمِٓقؾٓؿ ،وإجٚب ٜمستكخٓؿ،
ّ
وإظز،
وإذل
وافتسقي ٜيف حُّف بغ إبًد مْٓؿ وإؿرب،
ّ
ؿٚل ظّر بـ امخ ّىٚب [ريض اهلل ظْف] فرجؾ :إن ٓ أحبؽ ،ؿٚل
(افرجؾ) :ؾتَْهْل ِمـ ح َّل صٔ ًئٚ؟ ؿٚل ظّر ،ٓ :ؿٚل افرجؾ :ؾام
بٚاح ٛبًد هذا ّإٓ افْسٚء!!!
يٍرح
ّ
وافسقؿ ٜواْلٓٚل،
د ـ وَمّ ٚيُره فِِّؽَ ،مٚفى ٜإٕذال ُّ

ِ
ّ
وظبٚراهتؿ افدٕ ّٔ،ٜ
ؾ٘ن شامع أفٍٚطٓؿ افسٚؿى ٜومًٕٓٔٚؿ ادرذوف،ٜ
اهلّ ٜويوع ادْزف ،ٜويهدئ افَِ ٛويزري بٚدِؽ.
َمّ ٚحيط ّ
اهلّ ٜويذـل
افرجٚلَ ،مّ ٚيًع ّ
وَمٚفى ٜإذاف ومًٚذة أؾٚضؾ ّ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)32( ..............................

افَِ ،ٛويٍتؼ افذهـ ويبسط افِسٚن ،وتِؽ ؿٚظدة م ّىردة
فِِّقك ،م ٚزافقا يدخِقن إفٔٓؿ ظقام افرظ ّٔ ٜويًٚذوهنؿ
ّ
وـٖن فسٚن
ويستخدمقهنؿ ،ومل خيؾ أحد ِمـ امخٍِٚء ِمـ مثؾ هذا،
حٚهلؿ يَقلٕ :حـ ّ
ـبٚرا ،ؾ٘ذا اختههْ ٚظٚم ًّّٕٔ ٚقهْٚ
ٕخع افُبٚر ً
بذـره وؿدّ مْٚه حتك يهر ِمـ امخقاص ،ـام إّْٔ ٚإذا أظرضْ ٚظـ
أحد ِمـ امخقاص ،أرذفْٚه حتك يهر ِمـ أراذل افًقام.
[ًٕؿ هذا هق واؿع ااحٚل ظذ ضقل افزمٚن ،ؾهٚر اْلٓٚل
وخقاص ٚوؿوٚة واحدِّ ثغ وثَٚة ،وصٚر افًِامء
إراذل أشًٔ ٚدا
ً
ىرديـ احبقشغ مَتقفغَ ،ؾ َٔدٌ تَ َّٔد
مؼديـ م َّ
افُرمٚء افؼؾٚء َّ
وهل َمُّ ٚيٍتدى ،و َيدٌ ُت ََ َّبؾ وهل َمُّ ٚيَ َى ُع!!!]
هـ ـ وُي ٛظذ ادِؽ ْ
أن يْير يف أمر افَتؾ وإزهٚق
افٍْس ،ؾًِٔؿ إّٔف ااحٚدث افذي ٓ حٔٚة فِحٔقان بًده يف افدٕٔ،ٚ
وإّٔف فق اجتٓد أهؾ إرض ـ ِّٓؿ ظذ إظٚدتف إػ ااحٔٚة مل يَدروا
ظذ ذفؽ ،وبحس ٛهذا ااحٚلُ ،ي ٛأن يُقن تث ّبتف يف إزهٚق
وترويف ،حتك تَقم إد ّف ٜظذ
افهقرة وتٖٕ ّٔف
ّ
افٍّْس وهدم ّ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)33( ..............................

وجقب افَتؾ ،ؾ٘ذا وج ٛاشتًِّف ظذ افقضع ادًٓقدِ ،مـ ؽر
وتْقع ؽري ،ٛومتثٔؾ بٚدَتقل.
تّٖٕؼ ؾٔف ّ
 ورد ظـ شٔد افبؼ (صِقات اهلل ظِٔف [وظذ آفف]وشالمف)« :إيٚـؿ وادثِ ٜوفق بٚفُِ ٛافًَقرش.
ظع بـ أيب ضٚف[ ٛظِٔف
ةر َب ُ
ابـ مِجؿ (فًْف اهلل) َّ
 دَ َ ٚوحبس حتّك يْير مٚ
افسالم] بٚفسٔػُ ،ؿبض ابـ مِجؿ ُ
ِ
ظع وفده
ظع (ظِٔف افسالم) ،ؾجّع ّ
يُقن مـ أمر ّ
وخٚصتف ،وؿٚل [ظِٔف افسالم] :ي ٚبْل ظبد اد ّىِٓ ،ٛ
ّ
ِ
جتتًّقا ِمـ ّ
أمر ادٗمْغٓ ،
ـؾ صقب تَقفقن ُؿت َؾ ُ
شًّ ٝرشقل اهلل (صذ اهلل ظِٔف
ؾ٘ن
ُ
مت ّثِقا بٚفرجؾّ ،
[وآفف] وشِؿ) يْٓك ظـ ادثِ ٜوفق بٚفُِ ٛافًَقر،
مِ ٝمـ ةربتل هذه ،ؾٚةربقا افرجؾ
وإيروا إذا إّٔ ٚ
ةرب ٜبرضب.ٜ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)34( ..............................

ِ
افتٖن وافتث ّب ٝيف افَتؾ ،إمـ ِمـ افّْدم حغ
ومـ ؾقائد ِّ
ٓ ُيدي افّْدم}} .
()1

[اته انطقطقي يُشخِّص اوشغال أئمة انتيمية تانطرب وادلراهىات
!!! ]

6ـ وقال ابن ال ِّطقطقي:)15( /
{{أـ ومَ ٚد َخؾ امخذٓن ظذ مِؽ ِمـ ضريؼ افِٓق
قارزم صٚه ،ؾّٕ٘ف ّدَ ٚهرب
وافًِ ،ٛـام دخؾ ظذ جالل افديـ بـ ُخ َ
ِمـ ادٌقل تبًقه ،ؾُٚن إذا رحؾ ظـ بِدةٕ ،زفقه ٚبًدَ ه ،وإذا
أمسقا هؿ يف ادُٚن يريدون ؿهده ،وهق مع ذفؽ
أصبح يف مُٚنَ ،
فؼ ِ
وافز ْمر ٓ ،يْٚم ّإٓ
ب امخّر ،ظٚـػ ظذ
ّ
افدف َّ
مقاصؾ ْ
َمّقرا ٕنقان ،وظسُره يف ّ
ـؾ يقم ِيَ ّؾ،
شُران ،وٓ يهبح ّإٓ
ً
ـؾ احي ٜئٍؾ ،وحدّ ه ّ
ـؾ يقم يزيد اضىرا ًب ،ٚورأيف يف ّ
وأمره ّ
يٍؾ،
وهق ٓ ينًر بذفؽ وٓ يِتٍ ٝإفٔف.
) (1اف ّىَىَل ،افٍخري يف أداب افسِى ّٜٔ ٕٚوافدول اإلشالم ّٔ ،ٜج ،1ص.42

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)35( ..............................

وَمـ دخؾ ظِٔف افَْص ِمـ ادِقك بسب ٛافِٓق
ب ـ ّ
احّد بـ زبٔدة إمغ ،ـٚن ـثر افِٓق وافًِ ،ٛمًُّْٓٚ
وافًِّ ،ٛ
افربٔع
يف افِذات ،ؿٔؾ :إّٕف فً ٛيق ًم ٚهق ووزيره افٍوؾ بـ ّ
بٚفّْرد ،ؾساهْ ٚيف خٚمتٔٓام ،ؾٌِ ٛإمغ ،ؾٖخذ امخٚتؿ...
جـ ـ وـٚن ادستًهؿ آخر امخٍِٚء صديد افُِػ بٚفِٓق
واف ًِّ ،ٛوشامع إؽٚن ٓ ،يُٚد جمِسف خيِق ِمـ ذفؽ شٚظٜ
واحدة ،وـٚن ٕدمٚؤه وحٚصٔتف مجًٔٓؿ مُّْٓغ مًف ظذ افتْ ٌّؿ
ّ
صالح ،ٚويف بًض إمثٚل (ااحٚئـ ٓ
وافِذات ٓ ،يراظقن فف
ً
صٔٚح[ ،)ٚأيَ :مـ حٚن ؿدره ،ؾال يٍْع ؾٔف افتحذير ِمـ
يسّع
ً
ادهٔب]!!!ٜ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)36( ..............................

افرؿٚع ِمـ افًقا ّم ،وؾٔٓ ٚإٔقاع افتحذير،
د ـ وـتب ٝفف ّ
وأفَٔ ٝوؾٔٓ ٚإصًٚر يف أبقاب دار امخالؾِ ،ٜ
ؾّـ ذفؽ:
ؿؾ فِخًٍِٔ ٜ
حتٛ
مٓال  ...أتٚك مّ ٓ ٚ
ه ٚؿد دهتؽ ؾْقن ِ ...مـ ادهٚئ ٛؽرب

()1

ؾٚهنض بًزم ّ
وإٓ  ...ؽنٚك ويؾ وحرب
ـِّس وهتؽ وأرس  ...ةرب وهن ٛوشِٛ
هـ ـ ّ
ـؾ ذفؽ وهق ظٚـػ ظذ شامع إؽٚن ،واشتامع
ادثٚف ٞوادثٚن ،ومُِف ؿد أصبح واهل ادبٚن.
و ـ وَمّ ٚاصتٓر ظْف إّٔف ـت ٛإػ بدر افديـ فٗفٗ صٚحٛ
ِ
وص َؾ
ا َد ْقصؾ ،يىِ ٛمْف مجٚظ ٜمـ ذوي اف ّىرب ،ويف تِؽ ااحٚل َ
رشقل افسِىٚن هقٓـق إفٔف ،يىِ ٛمْف مْجَْٔٚت وآٓت

( )1مهٚئ ٛـثرة داؾَٜ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)37( ..............................

ااحهٚر ،ؾَٚل بدر افديـ :إيروا إػ ادىِقبغ ،وابُقا ظذ
اإلشالم وأهِف!
ز ـ وبٌِْل ّ
افًَِّل ،ـٚن
احّد بـ
ّ
أن افقزير مٗ ّيد افديـ ّ
دائام:
يف أواخر افدوف ٜادستًهّ ّٔ ٜيْند ً
ـٔػ ُيرجك افهالح ِمـ ِ
أي ضٔٚع
أمر ؿقم  ...ض ًّٔقا ااحز َم ؾٔف ّ
ِ
ؽر مىٚع}} .
ُ
ؽر شديد  ...وشديدُ ادَٚل ُ
ؾّىٚع ادَٚل ُ
()1

[أيه ادلارقة االقصائيّىن مِه مىضىعيّة اته انطقطقي يف
استشهاداته؟!!]

2ـ وقال ابن ال ّ
طقطقي{{ :)64( /وَمُّ ٚي ٛظذ ادِؽ افٍٚضؾ
إمًٚن افْير يف أمر إرسار ،وصقهن ٚوحتهْٔٓ ٚوحراشتِٓ ٚمـ
اإلؾنٚء ّ
وافذيٚع ،وهذا بٚب حيتٚج ؾٔف إػ افتّٖن افتّ ٚم ،ؾُؿ ِمـ
َمُِ ٜخرب ،ٝوـؿ ِمـ ٍٕس تٍِ ،ٝبسب ٛطٓقر رس واحد؟!!

) (1اف ّىَىَل ،افٍخري يف أداب افسِى ّٜٔ ٕٚوافدول اإلشالم ّٔ ،ٜج ،1ص.21

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)38( ..............................

ِ
ؾّام جٚء يف
افِّس وـتامٕف مـ أؾوؾ م ٚاظتْك بف اإلٕسٚنّ ،
وحٍظ ّ
ذفؽ:
رسه مِؽ أمرهش.
 يف ااحديَ « :ٞمـ ـتؿ ّافِّسش.
 وؿٚل ظع (ظِٔف افسالم)« :افرأي حتهغ ّرسي إػ صديَل
 وؿٚل ظّرو بـ افًٚص :إذا أؾنّٔ ٝؾٖذاظف ،ـٚن افِقم ِل ٓ فف ،ؿٔؾ فف :وـٔػ ذفؽ؟ ؿٚل:
ٕن إٔ ٚـْ ٝأوػ بهٕٔٚتف مْف}} .
ّ
()1

[أؿقل :واضح اإلٕهٚف وافًِّ ّٔ ٜوادْٓ ّٔ ٜؾٔام ـتبف ابـ
افىَىَل ،ؾّٕ٘ف وبسِقك ضبًٔل اشتنٓد بحديٕ ٞبقي ذيػ
تسِٔام) ،وبَقل ظع (ظِٔف
(صذ اهلل ظذ ؿٚئِف وآفف وش َِّؿ
ً
افسالم) ،ثؿ اشتنٓد بحُّ ٜظـ ابـ افًٚص ،ـام اشتنٓد يف ؽر
ً
ؾوال ظـ ؽرمه ،ٚوُّبذا إتٓٝ
مقضع بام صدر ظـ مًٚويٜ

) (1اف ّىَىَل ،افٍخري يف أداب افسِى ّٜٔ ٕٚوافدول اإلشالم ّٔ ،ٜج ،1ص.23

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)39( ..............................

افسِىّٜٔ ٕٚ
ادَتبسٚت َمّ ٚـتبف يف {افٍهؾ
ّ
إول :يف إمقر ّ
وافسٔٚشٚت ادُِ ّٔ.]}ٜ
ّ
[أيه دونة انذواعش مِه فضائم دونة اخلهفاء انرشذيه؟!!]
3ـ وقال ابن الطّقطقي[{{ :)22( /افٍهؾ افثٚن :يف افُالم
ظذ دوف ٜدوف:]ٜ
وؾٔف :افدوف ٜإوػ :دوف ٜإربً ٜافراصديـ ،افدوفٜ
افث :ٜٕٔٚافدوف ٜإمق ّي ،ٜافدوف ٜافثٚفث :ٜافدوف ٜافً ّبٚش ّٔ:ٜ
أـ افدوف ٜإوػ :دوف ٜإربً ،ٜوهؿ ادًروؾقن بٚمخٍِٚء
افراصديـ:
ظع بـ ضبٚضب ٚمٗ ّفػ هذا افُتٚب ادًروف
ؿٚل احّد بـ ّ
بـ {افٍخري يف أداب افسِى ّٜٔ ٕٚوافدول اإلشالم ّٔ :}ٜأ ّم ٚافدوفٜ
إوػ ،وهل دوف ٜإربًّ ،ٜ
ؾ٘ن ابتداءه ٚـٚن مْذ ؿبض رشقل اهلل
(صِقات اهلل ظِٔف [وآفف] وشالمف) ،وبقيع أبق بُر بـ ؿحٚؾٜ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)41( ..............................

(ريض اهلل ظْف) ،وذفؽ يف شْ ٜاثْتل ظؼة ِمـ اهلجرة ،وإتٓٚؤهٚ
ِ
بـ أيب ضٚف( ٛظِٔف افسالم) ،وذفؽ يف
ظع ُ
أمر ادٗمْغ ُ
حغ ُؿت َؾ ُ
شْ ٜأربًغ ِمـ اهلجرة (31هـ).
ب ـ واظِؿ ّأهن ٚدوف ٜمل تُـ ِمـ ضرز دول افدٕٔ ،ٚوهل
وااحؼ يف هذا ّ
زّيٚ
بٕٚمقر افْبق ّي ٜوإحقال إخرو ّي ٜأصبف،
ّ
أن َّ
وهدّي ٚهدي إوفٔٚء ،وؾتقحٓ ٚؾتقح ادِقك
زي إٕبٔٚء،
ؿد ـٚن ّ
َ
افُبٚر:
زّي ،ٚؾٓق امخنقٕ ٜيف افًٔش ،وافتَ ِّؾ يف ادىًؿ
جـ ـ ؾٖ ّمّ ٚ
ً
راجال وظِٔف افَّٔص
وادِبس ،ـٚن أحدهؿ يّق يف إشقاق
امخِؼ ادرؿقع إػ ٕهػ شٚؿف ،ويف رجِف تٚشقم[ ٜحذوة افَدم
 ٛظِٔف حدّ اشتقؾٚه مْف.
وج َ
درة [شقط]َ ،ؾ َّـ َ
امخٍٍٔ ،]ٜويف يده ّ
د ـ وـٚن ضًٚمٓؿ ِمـ أدٕك أضًّ ٜؾَرائٓؿ ،ةرب أمر
ادٗمْغ (ظِٔف افسالم) ادثؾ بٚفًسؾ وامخبز افَْل ،ؾَٚل يف بًض

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)41( ..............................

ـالمف ،وفق صئٓ ٝهتدي ٝإػ مهٍك هذا افًسؾ بِبٚب هذا
ز.
اف ّ
ؾَرا وٓ
هـ ـ واظِؿ ّأهنؿ مل يتَِِقا يف أضًّتٓؿ ومِبقشٓؿ ً
ظجزا ظـ أؾوؾ فبٚس وأصٓك مىًؿ ،وفُّْٓؿ ـٕٚقا يًٍِقن ذفؽ
ً
وـِّسا فٍِْس ظـ صٓقاهت ،ٚوريٚض ٜهلٚ
مقاشٚة فٍَراء رظ ّٔتٓؿ،
ً
فتًتٚد أؾوؾ حٓٚهت.ٚ
وـ ّ
وإٓ ؾُؾ واحد مْٓؿ ـٚن صٚح ٛثروة ضخّ،ٜ
وٕخؾ وحدائؼ وؽر ذفؽ ِمـ إشبٚب ،وفُ ّـ أـثر خرجٓؿ ـٚن
ز وافَرب.
يف وجقه اف ّ
ز ـ ـٚن ٕمر ادٗمْغ ظع [ظِٔف افسالم] ارتٍٚع ضٚئؾ ِمـ
أمالـف ،خيرجف مجًٔف ظذ افٍَراء وافوًٍٚء ،ويَتْع هق وظٔٚفف
بٚفثقب افٌِٔظ ِمـ افُربٚس [ؿامش خنـ] ،وبٚفَرص ِمـ خبز
افنًر.

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)42( ..............................

ح ـ وأ ّم ٚؾتقحٓ ٚوحروُّبّ ،ٚ
ؾ٘ن خِٔٓ ٚبٌِ ٝإؾريَ ّٜٔ
وأؿل}} .
()1

[إماو انذواعش تيمية يىكر انىقائع انتارخيية نيهغي احلىار!!!]
4ـ وقال ابن الطقطقي{{ :)253( /اإلمٚم افْٚس فديـ اهلل أبق
افً ّبٚس أمحد بـ ادستيضء بٖمر اهلل ،بقيع بٚمخالؾ ٜيف شْ ٜمخس
وشبًغ ومخسامئ222( ٜهـ):
بهرا
أـ ـٚن افْٚس ِمـ أؾٚضؾ امخٍِٚء وأظٔٚهنؿ،
ً
صجٚظ ،ٚمتٖ ّيدً ا حّ ٚد
شٚئس ،ٚمٓٔ ًب ٚمَدا ًم ،ٚظٚر ًؾٚ
جمر ًبٚ
ً
ً
بٕٚمقرّ ،
امخٚضر وافْٚدرة ،متق ّؿد افذـٚء وافٍىْ ،ٜبِٔ ًٌ ٚؽر مدا َؾع ظـ
ؾؤِ ٜظِؿ ،وٓ ٕٚدرة ؾٓؿ ،يٍٚوض افًِامء مٍٚوض ٜخبر،
افسِىَ ّٜٔ ٕٚمٚرش ٜبهر ،وـٚن يرى رأي اإلمٚم ّٔ،ٜ
ويامرس إمقر ّ
وأح ٛمبٚذة أحقال افرظّٔ ٜبٍْسف،
ضٚف ٝمدّ تف ،وصٍ ٚفف ادِؽ،
ّ

) (1اف ّىَىَل ،افٍخري يف أداب افسِى ّٜٔ ٕٚوافدول اإلشالم ّٔ ،ٜج ،1ص.22

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)43( ..............................

افْبقي (صِقات اهلل ظذ صٚحبف
وصّْػ ـت ًب ،ٚوشّع ااحديٞ
ّ
[وظذ آفف وش َِّؿ]) وأشًّف.
يتوح َمّ ٚذـره ابـ افىَىَل وـذا ؽرهّ ،
أن اإلمَ ٚم
[تًِٔؼَّ :
إمٚمل ،ؾٓؾ يقجد أوضح ِمـ هذا
صًٔل
أمر ادٗمْغ
ٌ
ٌ
امخٍَِٔ ٜ
وااحج ٜافدامٌ ٜظذ ّ
ـؾ ٕٚصبل وؽر ٕٚصبل يف مؼوظ ّٜٔ
افدفٔؾ
ّ
مذه ٛأهؾ بٔ ٝافْبل (صذ اهلل ظِٔف وظِٔٓؿ وشالمف) ،و ّدٚ
ااحؼ افنًٔل اإلمٚمل يستَى ٛامخٍِٔ ٜافًبٚد
يُقن مذهّ ٛ
اإلمٚم و ِّل إمر ،ؾْٔتَؾ ِمـ ادذه ٛافسّْل إػ ادذه ٛافنًٔل
اإلمٚمل ،و ّد ٚيتن ّٔع أـثر ِمـ خٍِٔ ،ٜو ّد ٚيُقن ادذه ٛافنًٔل
مًرو ًؾ ٚيف وٓدة افًِامء افًَالء ااحُامء افسٚش ٜادهِحغ ،بحٔٞ
يستًغ ُّبؿ إئّ ٜامخٍِٚء وااحُّٚم وادِقك ،ؾٔستقزرهؿ هذا
امخٍِٔ ٜوؽره ،ويس ِّّٓؿ مَٚفٔد إمقر يف افدوف ٜوافسِى ،ٜؾامذا
تتق َّؿع ِمـ ابـ تّٔٔ ٜافْٚصبل ااحٚؿد ْ
أن يًٍؾ إليَٚف ذاك افسِقك
اإلٕسٚن إخالؿل افؼظل افرشِٚل يف افتًٚمؾ ااحُٔؿ ااحسـ يف
تَبّؾ رأي أخر واحسامف واحسام اختٔٚره فِّذه ٛافذي تثبٝ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)44( ..............................

حجٔتف ظْده وحس ٛم ٚوصِف ِمـ دفٔؾ وبرهٚن وحجٜ؟!! ؾٓؾ
ّ
يبَك شٚـتً ٚابـ تّٔٔ ٜومْٓجف آؿهٚئل اإلرهٚيب افَٚتؾ؟!!
ااحج ،ٜبؾ ؾٚرغ ااحج،ٜ
بٚفتٖـٔد ٓ يبَك شٚـتً ،ٚوّٕٕف ضًٔػ
ّ
ومتحجر افًَؾ ،ؾال يبَك ظْده ّإٓ أشِقب افتٓريٟ
وؾٚؿد افبٔٚن،
ّ
وافس ٛوافٍحش وافتدفٔس واإلؾؽ وآؾساء وافتٍُر وافتجريؿ
ّ
واإلرهٚب وافَتؾ وشٍؽ افدمٚء ،فَٔىع ّ
ـؾ أبقاب ااحقار
اإلٕسٚن اإلشالمل إخالؿل ،ؾال تبَك جمٚدف ٜبٚاحسْك ،وٓ
افتقحش
حري ٜؾُر وتٍُر ومًتَد واختٔٚر ،ؾتسقد ذيًٜ
ّ
وآؿهٚء واإلرهٚب ،ؾْٓ ٚتٖيت أـٚذي ٛواؾساءات مْٓ ٟابـ تّٜٔٔ
يف تٍُر افنًٔ ٜوخترُيٓؿ ظـ افديـ ،ـل يرظّ ٛ
ـؾ َمـ يريد
ً
ؾوال ظـ آظتَٚد بّذهبٓؿ ،وهْٚ
افسامع مْٓؿ وااحقار مًٓؿ،
وحسٕ ٛير ّي ٜابـ تّٔٔ ٜامخراؾ ّٔ ٜيف حت َّؼ اإلمٚم ٜوإثبٚهت ،ٚؾّٕ٘ف
أن يْسػ ّ
ٓبدّ ِمـ ْ
ـؾ افقؿٚئع وااحَٚئؼ افتٚرخي ّٔ ٜوافؼظ ّٔ ٜافتل
تثب ٝتن ّٔع هذا امخٍِٔ ٜافًبٚد أو ؽره ظذ ضقل افزمٚن ،ـل
حيٚؾظ ظذ ٕير ّيتف افٍٚصِ ٜافقاهٔ ٜيف اإلمٚم]!!!ٜ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)45( ..............................

ب ـ [ذح حٚل افقزارة يف أ ّيٚمف]ّ :د ٚبقيع افْٚس
ثؿ ُٕبف
أؿر ابـ افً ّىٚر وزير أبٔف ظذ ؿٚظدتف أ ّيً ٚم ٚيسرةّ ،
بٚمخالؾّ ٜ
وؿبض ظِٔف وحبسف يف بٚضـ دار امخالؾ ،ٜثؿ أخرج بًد أ ّيٚم م ِّٔتً.ٚ
افًِقي
مٓدي
جـ ـ [وزارة افس ّٔد ٕهر افديـ ٕٚس بـ
ّ
ّ
ِ
افري]
مٚزٕدران ادقفد وإصؾ،
افرازي فِْٚس] :هق
رازي [مـ ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
افرجٚل وؾوالئٓؿ
ادْنٖ،
ّ
بٌدادي افتدير وافقؾٚة ،ـٚن مـ ـٍٚة ّ
ؾحهؾ
وأظٔٚهنؿ وذوي ادٔزة مْٓؿ ،اصتٌؾ بٔٚداب يف صبٚه،
ّ
تبك بٖمقر افدواويـ ،ؾٍٚق ؾٔٓ ،ٚـٚن يف
اح ،ٚثؿ ّ
مْٓ ٚضر ًؾ ٚصً ٚ
افَّل َٕٔ ٛبالد
ابتداء أمره يْقب ظـ افَّّْٔ ٛ
ظز افديـ ادرتّ ٙ
ظز
ؾِام ؿتؾ افَّْٔ ٛ
افًجؿ ـ ِّٓ ،ٚومْف اشتٍٚد ؿقإغ افرئٚشّ ،ٜ
افديـ -ؿتِف ظالء افديـ خقارزم صٚه -هرب وفده افَْٔ ٛذف
مستجرا بٚمخٍِٔ ٜافْٚس،
افسالم
احّد وؿهد مديّْ ٜ
افديـ ّ
ً
ادٓدي ...ؾٚختزه افْٚس (امخٍِٜٔ
وصحبتف ٕٚئبٕ ٜهر افديـ بـ
ّ
افْٚس اختز ٕهر افديـ) ،ؾرآه ً
ظٚؿال فبٔ ًب ٚشديدً ا ،ؾهٚر يستنر
رسا ؾٔام يتً ِّؼ بِّقك إضراف ،ؾقجد ظْده خزة تّ ٚم ٜبٖحقال
بف ًّ

و َق َفات مع ..ت َْوحود ابن َت ْو ِم ّوة ِ
اجل ْسمي األسطُوري)46( ..............................

شالضغ افًجؿ ،ومًرؾ ٜبٖمقرهؿ وؿقاظدهؿ وأخالق ّ
ـؾ واحد
مْٓؿ ،ؾُٚن افْٚس (امخٍِٔ ٜافًبٚد) ـ ِّام اشتنٚر بف يف رء ِمـ
ذفؽُ ،يده مهٔ ًب ٚظغ افهقاب ،ؾٚشتخِهف فٍْسف ،ورتّبف ّأو ًٓ
ؾقض إفٔف أمقر افقزارة ،ؾُّ ٞؾٔٓ ٚمدّ ة
ثؿ ّ
َٕٔ ٛافىٚفبٔغّ ،
ـريام َو ُص ً
اهلّ،ٜ
أتؿ شداد ،وـٚن
قٓ ،ظِٚل ّ
ً
جتري أمقره ظذ ّ
ـٚرهٕ ٚمقر اؿتو ٝذفؽ،
ذيػ افٍّْس ...وؿبض افْٚس ظِٔف ً
وـٚن افَبض ظِٔف يف شْ ٜأربع وشتّامئ ،ٜوَٕؾ إػ دار يف دار
امخالؾ ،ٜؾٖؿٚم ُّب ٚحت ٝآشتيٓٚر ظذ حٚف ٜاإلـرام وادراظٚة ،إػ
ْ
أن مٚت حت ٝآشتيٓٚر!!!
ثؿ مِؽ بًده
د ـ إَو ٝأيٚم افْٚس فديـ اهلل ووزرائفّ ،
احّد افيٚهر بٖمر اهلل ابـ افْٚس فديـ اهلل ،بقيع يف
وفده أبق ٕك ّ
شْ ٜاثْتغ وظؼيـ وشتامئ255( ٜهـ) ،مل تىؾ أيٚمف ،ومل ِ
ُير ؾٔٓٚ
م ٚيسىر ،شقى احساق افَب ٜافؼيٍ ٜبّنٓد مقشك واْلقاد
ؾتّّٓٚ
(ظِٔٓام افسالم) ،ؾؼع افيٚهر يف ظامرهت ،ٚؾامت ومل تٍرغّ ،
ادستْك[ ،أيـ ابـ تّٔٔ ٜوإرهٚبف وتٍُره ظـ هٗٓء امخٍِٚء
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إئّ ٜافَبقر ّي ٜاْلّّٓٔ ٜافراؾو ٜافسبئ ّٔ ٜادجقش ّٔ ٜافُذائ ّٜٔ
افُذائٜٔ؟!!]
هـ ـ ومٚت افيٚهر يف شْ ٜثالث وظؼيـ وشتامئٜ
(254هـ)[ ،ذح حٚل افقزارة يف أيٚمف] :أؿر افَّل ظذ وزارتف
ومل يستقزر ؽره.
ثؿ مِؽ بًدَ ه (بًد افيٚهر افًبٚد) وفدُ ه أبق جًٍر
وـ ّ
ادْهقر ادستْك بٚهللَّ ،بقيع بٚمخالؾ ٜيف شْ ٜثالث وظؼيـ
افريح ـر ًمٚ
صٓام جقا ًدا ،يبٚري ّ
وشتّامئ254( ٜهـ) :ـٚن ادستْك ً
أن ّ
وجق ًدا ،وـ ٕٝٚهبٚتف وظىٚيٚه أصٓر ِمـ ْ
يدل ظِٔف ،وأظيؿ ِمـ
ْ
أن حتل ،وفق ؿٔؾ :إّٕف مل يُـ يف خٍِٚء بْل افً ّبٚس مثِف ،فهدق
افَٚئؾ ،وفف أثٚر اْلِِٔ :ٜمْٓ -ٚوهل أظيّٓ -ٚادستْك ّي،ٜ
وهل أظيؿ ِمـ ْ
أن تقصػ ،وصٓرهت ٚتٌْل ظـ وصٍٓ ...ٚوـٚن
ادستْك يَقلّ { :إن أخٚف ّ
أن اهلل ٓ يثٔبْل ظذ م ٚأهبف وأظىٔف،
ٕن اهلل تًٚػ يَقلَ ( :فـ تَُْ ٚفقا ا ْف ِز حتَّك ُتْ ٍِْ َُقا َِمِ ُ ٚ
حتبُّ َ
ّ
قن) آل
َّ
َّ َ
ْ
ظّران ،55 :وإٔ ٚواهلل ٓ ؾرق ظْدي بغ افساب ّ
وافذه،}ٛ
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دارة،
ـ ٕٝٚأ ّيٚمف ض ّٔب ،ٜوافدٕٔ ٚيف زمٕٚف شٚـْ ،ٜوامخرات ّ
وإظامل ظٚمرة ،ومٚت ادستْك يف شْ ٜأربًغ وشتامئٜ
أؿر
(231هـ)[ ،ذح حٚل افقزارة يف أ ّيٚمف]ّ :د ٚبقيع بٚمخالؾّ ٜ
ثؿ ؿبض ظِٔف،
افَّل وزير أبٔف وجدّ ه ظذ وزارتف شْقاتّ ،
ّ
وجرى فف م ٚتَدّ م ِمـ ذحف.
ثؿ مِؽ بًده وفده أبق
ز ـ إَو ٝأيٚم ادستْك ووزرائفّ ،
أمحد ظبد اهلل ادستًهؿ بٚهللَّ ،بقيع فف بٚمخالؾ ٜيف شْ ٜأربًغ
وشتّامئ231( ٜهـ) ،وهق آخر امخٍِٚء :ـٚن ادستًهؿ ً
خرا،
رجال ّ ً
متد ّيًّْ ،ٚفغ اْل ،ٕٛٚشٓؾ افًريُ ،ٜظٍٔػ افِسٚن ،محؾ ـتٚب اهلل
تًٚػ ،وـٚن شٓؾ إخالق ،وـٚن خٍٔػ افقضٖة.
[افتٍ :ٝإػ تَٔٔؿ افنخص وافتزامف افديْل وإخالؿل يف
ْ
ذفؽ افزمٚن افذي ُؾَدت بؾ إَِب ٝؾٔف ّ
ـؾ ادَٚئس ـام يف هذا
امخر ادتد ّيـ صٚح ٛإخالق
افزمٚن!!! ؾٓذا امخٍِٔ ٜاإلمٚم ّ
حٚمؾ ـتٚب اهلل شْرى أخالؿف وإيامٕف وتَقاه وافتزامف بُتٚب اهلل
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افذي محِف ،وحس ٛم ٚؿٚفف ابـ افىَىَل ٍٕسف ،وـذا ؽر ابـ
افىَىَل!!!]
ح ـ ّإٓ إّٔف ـٚن مستو ًَػ افرأي ،ضًٔػ افبىش ،ؿِٔؾ
امخزة بٖمقر ادُِّ ،ٜمىّق ًظ ٚؾٔف ،ؽر مٓٔ ٛيف افٍْقس ،وٓ
م ّىِع ظذ حَٚئؼ إمقر ،وـٚن زمٕٚف يَْيض أـثره بسامع إؽٚن
وافتٍرج ظذ ادسٚخرة.
ّ
ط ـ وـٚن أصحٚبف مستقفغ ظِٔف ،وـ ِّٓؿ جٓٚل ِمـ أراذل
افًَِّل ،ؾّٕ٘ف ـٚن ِمـ
احّد بـ
ّ
افًقا ّمّ ،إٓ وزيره مٗ ّيد افديـ ّ
افرجٚل ،وـٚن مٍُقف افٔد مردود افَقل،
أظٔٚن افْٚس وظَالء ّ
يس ّؿ ٛافًزل وافَبض صبٚح مسٚء.
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ي ـ وـ ٕٝٚظٚدة امخٍِٚء أـثرهؿ ْ
أن حيبسقا أوٓدهؿ
ؾِام وِل
وأؿٚرُّبؿ ،وبذفؽ جرت شّْتٓؿ إػ آخر أ ّيٚم ادستْكّ ،
ادستًهؿ أضِؼ أوٓ َده افثالث ٜومل حيبسٓؿ}} .
()1

رب افًٚدغ،
وااحّد هلل ّ
وافًٚؿب ٜفِّتَغ،
ِّ
وصؾ افِٓؿ ظذ احّد وآفف افىٔبغ افىٚهريـ،
وأشٖفُؿ افدظٚء،
اهلل أـز اهلل أـز اهلل أـز افِٓؿ ِّ
صؾ ظذ احّد وآل احّد

) (1اف ّىَىَل ،افٍخري يف أداب افسِى ّٜٔ ٕٚوافدول اإلشالم ّٔ ،ٜج،1
ص.412
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