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الصحيح ُاملوافقُ ُلسليم ُالفطرةُُ،والصالةُ ُوالسالمُ ُعلىُ
احلمدُ ُهللُعلىُنُعمةُ ُاإلسالمُ ُوالعُقلُ ُ َّ
ُالبُرةُُ،
الداعي ُإىل ُرُبِّه ُوهادُي ُالُ َُّمةُُ ،وعلى ُآله ُومجيعُ ُأصحابُه ُ
الرمحةُُ ،و َُّ
سيِّدنا ُمُ َُّمدُ ُ ُِّ
نب ُ َُّ
اثارهُوسنَّته.
املختارينُلنُصرتُهُ،واملُبُلِّغنيُبعدهُآل ُ
املرتضنيُلصُحبتُهُ،و ُ
وبع ُد:
َّ
الصحيحةُ ُبفُ ُْهمُ ُسُلفُ ُالُ َّمةُ؛ُهوُاإلسالمُُ
السنةُ ُ َّ
صدر ُتلقِّيهُالكُتابُ ُو ُّ
فإن ُاإلسالمُ ُالذيُم ْ
ولن ُاملستشرقنيُوأمثاَلمُ
ت ُبه ُالمة ُفسُتنتصُرُ ُالُمُالةُ؛ُ َُّ
احلُ ُّق ُالصحيحُُ،الذيُلوُاستُ ُْمسُك ُْ
يعلمونُذلكُجيداُفهم ُالُيفتؤون ُيُنشُرونُماُُيالف ُهذاُالدِّين ُالصحيح ُمنُالضَّالالتُُ،
ً

طوراتُُ
والُرافاتُُ ،والُُزعبُالتُُ ،والبُُدعُُ ،والكُ ُْفريَّاتُ ُ ْ ُ
بني ُاملسلمنيُُ ،ساعُدُهم ُعلى ُذلك ُتُ ُّ
ُالزمان ُتقريبًاُ ،مث ُاخرتاعُ ُاملُذياعُُ،
العصرُ ُاحلديثُُ ،بُ ُ
ُْ
طورُ ُالطِّباعةُ ُ ْقبل ُقرنني ُمن َّ
دايةً ُمن ُت ُّ
ُعبُرُُاإلنرتنتُُيفُالوقتُاحلاضرُُ.
والتِّلفازُُ،مثَُّانتشارُُمواقعُُالتواصُلُُ
ِّ
االجتماعي ْ
وكانتُالبدايةُ ُبعُصرُ ُال ُطِّباعةُ؛ ُحيثُ ُنشُطُ ُاملُست ْشرقونُيفُالبحثُ ُوالُتَّنقيبُ ُعنُكُتبُ ُغُالةُُ
ربُ ،وابنُ ُسُبعنيُُ ،وغُ ُيهمُ ،فقامواُ
ِّلمسانُِّ ،وابنُ ُالفارضُُ ،وابنُ ُعُ يُ
ُ
الجُُ ،والت
الصوفيَّةُُُ،كاحلُ َُّ
ُّ
يفُذلكُالعصرُُ ،ونشروها ُيفُبُالدُ ُاملسلمنيُ ُبلُغاتُ ُعُ َُّدةُُ،
ُْ
أنيقةً ُ
هاُطباعةً ُ ُ
ُ
بتُحقيقُهاُوطُباعتُ
وخاص ُةًُالُلُّغةُُالعربيةُُ،وكُتُبواُعنهمُوأُلَّفواُيفُسُ ُيهمُ،ومُنُهؤالء(ُ:)1
َُّ

ابنُالفارضُُ،وتُرجُمُُ
ُ
حققُونشُرُشُعرُ ُ
ُ -1ديُساسيُ(ت1181ُ :م) ُمست ْشرقُ ُفُرنسيَُُّ ُ:
ييُ.
البدة)ُللبُوصُ ُِّ
قُصيدةُُ( ُ
ويفُ
الص ُِّ
حقق ُ(منطُق ُالطي) ُللشاعرُ ُ ُُّ
ُ -2دي ُتاسي ُ(ت1181ُ :م) ُمست ْشرقُ ُفُرنسيَُُّ ُ :
يدُالدينُالع ُطَّارُ.
الفارسيُفُر ُِّ
يدُالدينُ
حققُكُتابُُ(تذكرةُالولياء)ُلُفُر ُِّ
ُ-8ديُكورتايُ(ت1111ُ:م)ُمست ْشرقُُفُرنسيَُُّ ُ:
الع ُطَّارُ.
فُالعربُواَلُُْنديُ.
ُِّ
صو
ُ-4مورنيوُ(ت1112ُ:م)ُمست ْشرقُُإيطالُُُ:كتُبُُيفُالُتَّ ُُّ
الُ.
ذُمنُالضالل)ُللغز ُِّ
َُّ
ُ-5ديُمينارُ(ت1191ُ:م)ُمست ْشرقُُفُرنسيُُ:تُرجُمُُكُتابُ(املنقُ
(ُ)1منُكتاب((ُ:عندماُيكونُالعمُسامُناس ًُكا))ُلصاحلُحسابُالغامديُ(صُ)124-129ُ:بتصرف.
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مادحاُلهُ،
ُ -6جولدُتسيهرُ(ت1121ُ :م)ُمست ْشرقُ ُيُهوديُ ُمُريُُ:كتُبُ ُعنُاحلُ َّالج ُ ً
وشارحاُطريقتهُُ.
ً
اهتم ُبالطريقةُ ُالبُكتاشيةُ ُواملولويةُُ،وتُرجُمُ ُشُعرُُ
ُ-8هيارُ(ت1128ُ :م)ُمست ْشرقُ ُفُرنسيَُُّ ُ:
لمسانُِّ.
ُ
الُتِّ

ُُ-1كارلو ُنلينو ُ(ت1181ُ :م) ُمست ْشرقُ ُإيطالُُ :حقَّقُُكتاب ُ(الفلسفة ُاإل ُْشراقية) ُالبنُ
سُيناُ،وحقَّقُُشُعرُُابنُُالفارضُ.
يالنُِّ.
ُ-1مرجلي ُوثُ(ت1149ُ:م)ُمست ْشرقُُإجنليزيُُ:أُلَّفُيفُسُيةُعبدُُالقادُرُُالُ ُ

شرُُ
املهتمني ُباحلُ َّالج ُون ُْ
ُ -19ماسينيون ُ(ت1162ُ :م)ُ :مُن ُأكبُ ُاملُست ْشرقني ُالفُرنسينيُ ُ ُِّ
الديوان)ُو(ال ُطَّواسني)ُللح َّالجُ،وسيأيتُاحلُديثُُعنهماُ.
وهوُأولُُمُنُنشُرُُكُتابُُ( ُِّ
فُ ُْكُرهَُّ ُ،
التعرف ُملذهُبُ ُأهلُ
ُ -11آراثر ُأربري ُ(ت1161ُ :م) ُمست ْشرقُ ُإجنليزيَُُّ ُ :
حقق ُكُتابُ ُ( ُُّ
الباذيُُ.
ُِّ
صوف)ُلُُْلكُ
الُتَّ ُُّ
الوجودُُ
الصوفيَّةُ ُأهلُ ُُوحدةُ ُ ُ
اهتم ُاملُست ْشرقونُبنُ ُْ
وأكثرُ ُهؤالءُالذينُ َُّ
شرُُُكُتبُهمُهمُمُنُغُالةُ ُ ُّ
فلماذاُكلُهذاُ
ُُّ
االّتادُُُواحلُلولُُ،الذينُحكمُعُلماءُُاملسلمنيُُبكفرهمُ ُوزندقتُهمُكماُسيأيت؛ُ
و ُِّ
االهتمامُُهبم؟!ُ
شُرهاُيفُأوساطُ ُاملسلُمنيُ ،ولألسفُُ
َُّأماُاحلُ َّالجُ ُفهوُأكثُرُ ُمُنُاهتُ ُُّمواُبهُوبتُحقيقُُُكُتبُهُون ُْ
املتنورينُ!ُ
املثقفنيُو ُِّ
هبذاُكثيُُ ُمَّنُيُعُ ُُّدُن ُْفسُهُ-ويعُ ُُّدهُالبعضُُ-مُنُ َُّ
اغتَُُّرُ ُ
المسلمين؟
َ
َ
فمن هو ال َح َّالج؟ ومتى عاش؟ وما َعقيدتُه؟ وماذا قال عنه ُعلماءُ
هذاُماُستُجُدُُاإلجابةُُعنهُيفُهذهُاملقالةُُاملختصُرةُُ.
َمن هو ال َح َّالج؟

ُ،أصلُهُمنُالبُيضاءُ ُبفارسُُ،وكانُجُ ُُّدهُمُوسيُاُ ،نشُأُ ُبواسطُُ،
هوُاحلُسنيُ ُبنُمُنصورُ ُاحلُ َّالجُ ُْ
الصوفيَّةُُ،وصحُبُُ
وتنقلُبنيُبغدادُ ُوالبصرةَُُّ ُ ،
سرتُُبُراسانَُُّ ُ .
وقيلُ :بت ُْ
ومكةُ ُوخُراسانُُ،خالُطُ ُ ُّ
حىتُادعى ُحُلولُ ُاإللهُُ
َُّ
التصوفُ ُوشطُحُُ ،
املك َُّيُ ُ ،
ليُُ ،والُنيدُُ،وعُ ُْمًُرا ُ ُِّ
الشُْب َُّ
ُِّ
وغيهمُ ،غُالُيفُ ُّ
اُكبياُ،وتُشُيَّعُ ُوغُالُيفُالُتَّشُيُّعُُ ،حىتُسلُكُ ُمُسلكُ ُاإلمساعيلُيَّةُُ
فيهُ ،تعاىلُ ُاهللُ ُ َُّ
عماُيقولُ ُعُلو ً
8

ِعنايةُ المستشرقين وأذنابهم بغُالةِ ُّ ِ
موذجا)
الصوفيَّة َ ( -
ج أنْ ً
الح َّال ُ

للعامةُُ،
الصوفيَّةُ ُ َُّ
الرُفْضُ ُعندُ ُالرافضةُُ،ويُظهُرُمُذهبُ ُ ُّ
القُرامطةُ ُالباطنيةُُ،وكانُيُظهُرُ ُمُذهبُ ُ َُّ
كلُ
الوجودُُ،و ُُّ
االّتادُُ ُ ،ووحدةُ ُ ُ
الزندقةُُ ،واحلُلولُيَّةُُ ،و ُِّ
وتُعُلَّمُ ُ ُِّ
السحرُُ،ونطُقُ ُبأعظُمُ ُأقوالُ ُالكُفرُ ُو َُّ
ذلكُسيأيتُمُواثَُّ ًُقاُُ.

البغداديُيفُ((تاريخُبغداد))ُ(ُ)619ُ/1عنُ
ُُّ
و َُّأماُعنُتُسميتُهُباحلُ َّالجُ؛ُفقدُ ُروىُالطيبُُ
اعماُأُنَّهُيُعلُمُُالغيبُ(ُ:كانُيُتكُلَّمُُعلىُأسرارُُالناسُُوماُيفُ
ابنُُاحلُ َّالجُ،أُنَّهُقالُعنُوالُدُهُز ًُ
قُلوهبُمُ ،وُيُبُ ُعنها؛ ُفسُ ُِّميُ ُبذلك ُح َّالجُ ُالسرارُُ ،فصارُ ُاحلُ َّالجُ ُلُقُبُه)! ُوقيلُ :كان ُأبوهُ
حال ًجاُ.وقيلُغيُذلك[ُ.ينظر((ُ:تاريخُاإلسالم))ُللذهبُ(ُ.])18ُ/8
َُّ
قُ.
لي َُّ
واحلُالجةُختليصُالقطنُمنُبذرهُ ُ،وضربهُباملحلجُُ(ُوهيُآلةُُاحلْلجُ)ُ ُ

تنقلُ ُيفُالبلدانُُ
رُأمُرهُسنةُ ُ(211ه )ُ ،فافتُتُ ُبهُبعضُ ُالناسُ ُوتُبُعواُطُريقتُهُاليتُكانُيُ َُّ
ظُهُ ُْ
ىُإىلُقتلُهُعامُ(891ه )ُ[ينظر((ُ:تاريخُبغداد))ُ
ُْ
َُّ
وهذاُماُأد
شُرهاُسُُراُ،مثُأصبُحُُيُعلُنُُعنهاُ،
لُنُ ُْ
للخطيبُالبغداديُ(((ُ،)894ُ/1وفياتُالعيان))ُالبنُخلكانُ(ُ.])142ُ/2
بعض ِ
أقوال ال َح َّال ِج ال ُكفريَِّة:
ُ

هُاليتُحققهاُونشُُرهاُبعضُُ
َُّ
سأقتصرُهناُعلىُمجلُمُنُأقوالُُاحلُ َّالجُُالكُفريةُُ،بعضُهاُمُنُكُتبُ
املُست ْشرقني ُوأذناهبُم؛ ُُكالدِّيوان ُوكُتابُ ُال ُطَّواسنيُُ ،وغُ ُيمهاُ ،وبعضُها ُنقُلُها ُبُعضُ ُالعُلماءُُ
بلُإنُ
حةُ ُاثُبوتُاُعنه؛ ُ َُّ
فيهاُوالُيفُصُ َُّ
همُعمنُعاصُُره؛ ُفالُمُالُ ُللُتَّشكيكُ ُ ُ
َُّ
الُثِّقاتُ ُيفُكُتبُ
ؤولوهنا ُتأويالت ُبعيدةً ُعن ُالصوابُُ ،كما ُهيُ
بل ُراحوا ُيُ ُِّ
مُُبِّيه ُواملدافعنيُ ُعنه ُمل ُيُْنُفُوهاُْ ُ ،
عادةُُالقومُ!ُ
ِ
المطبوعة
أول :أقوالُه ِمن ُكتبه
ً
الرسائلُُاليتُكانُيُرسُلُهاُلُتْباعُهَُّ ُ،نقبُعنهاُاملُست ْشرقونُكتُنقيبُُ
للح َّالجُعُددُُمُنُالكُتبُُو َُّ
فكانت ُأكبُ ُشاهدُ ُعلى ُكُ ُْفُرهُ
ُأخرجوها ُوطُبُعوها ُونُشُروها؛ ُ ُْ
الضباعُ ُعن ُاليفُُ ،حىت ُ
ُِّ
السحرُُعلىُالساحرُ!ُفإنَّهُلوُ ُملُْتُطبُ ُْعُهذهُالكُتبُُلكانُهناكُمُالُُلطعنُُ
ُوزندقُتُهُ،فانقلُبُُ ُِّ
ال ُعليهُ ،أما ُوهي ُيف ُكُتبُهُ ،فال ُمُالُُ
البُعضُ ُفيما ُنسُبُه ُالعلماءُ ُالثِّقات ُإليهُ ،ولُعدُّوه ُّتُامُ ًُ
الديوانُُوال ُطَُّواسنيُ،ومُقارنتُهاُمباُنقُلُهُالعُلماءُُ
اءيتُرسائلُهُوكُتابُُْيهُِّ ُ:
للطعنُُفيهاُ.ومُنُخُاللُُقُر ُ
ُْ
همُوج ُْدتُُ َّ
أنُُكُالمُهمُمُطابُقُُلُكُالمُهُيفُكُتبُهُُ.
الُثِّقاتُُيفُكُتبُ ُ
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غرتُ
الجُ ُوماُكانُيُ ُْدعوُإليهُ ،والُيُ َُّ
تبني ُللقارئُ ُحقيقةُ ُاحلُ َُّ
حىت ُتُ َّ ُ
هذاُ،وقدُأكثرتُ ُمُنُالُنُّقولُ ُ َُّ
هُاإلَليُ
ُُّ
لهُإال ُعُشقُ
مظلوماُ ،وأ ُْن ُالُذُنبُ ُ َُّ
صورونهُمُنُأُنَّهُقتُلُ ُ ًُ
مباُيُعتذُرُ ُبهُالبعضُ ُله ُوماُيُ ُِّ
وهُيامُهُيفُذاتُُاهللُُ.
ِ
ِ
المطبوعة( )ُ :
ومن ُكتبه
نسيُ
قةًُُ،و َُّأولُ ُمُنُنشُُرهُاملُست ْشرقُ ُالفُر ُُّ
فراُوزُنْدُ ُ
 -1الديوانُ :وهوُدُيُوانُ ُشُ ُعرهُالذيُيُقطُرُُُكُ ًُ

نُالعربُ!
ماسينيونُ،مثُأعادُطُباعتُهُكثيُُمُ ُ
هُقاسمُممدُعُبَّاسُ،و(الطواسني)ُ
َُّ
شُر
 -2الطَّواسينُ :و َُّأولُ ُمُنُنشُرهُماسينيونُ ،مثُأعادُن ُْ
السراجُ،
فهيُمجْعُ ُ(طس)ُأوُ(طاسني)ُ،وفيهُعشُرةُ ُطُواسنيُ؛ ُوهيُ:طسُ ُِّ
ُ
مُثلُ(احلواميم)؛ ُ
وطسُالزلُواالُلْتباسُ،وطسُ
ُ
الصفاءُ،وطس ُالدائرةُ،وطسُالُنُّقطةُ،
وطسُالفُهمُ،وطسُ َُّ
نُقرُأ ُال ُطَّواسنيُُ ،وا ُطَّلُعُُ
املشيئةُ،وطسُالُتَّوحيدُ،وطسُالسرارُيفُالتوحيدُُ،وطسُالُتَّنزيه! ُومُ ُ
أهنا ُطالسُمُُُكطُالسُمُُ
ُكل ُطاسني؛ ُال ُيشُكُُّ ُ َُّ
ُالرسوماتُ ُاليت ُعبَُّرُ ُهبا ُعن ُُّ
عليها ُوعلى ُُّ
السحرةُُ ُ،ورسوماتُُاإلمساعيلُيَّةُُيفُكُتبُهم.
َُّ

مُمم دُعبَّ اسُيفُُكُتاب هُ(العم الُالكامل ةُ
 -8التفسييرُ:وه وُتُفس يُُب اط ُُ،مج عُُ ُْبعض هُقاس َّ
ُ،ورغ مُُم اُفي هُم نُخُزعبُالتُُوض الالتُُ،
للح َّالجُ)ُ،ورتَّ بُاآلي اتُُحس بُُتُرتي بُُاملص حُف ُ
حاالُ ُمَّ
اُيفُالديوانُُوال ُطَّواسنيُ.
ُِّ
ُأنُماُفيهُأحسُنُُ ًُ
إال َُّ
َُّ
ِ
المعرفةُ :وهو ُعبارةُ ُعن ُُوُريقاتُ ُقليلةُ ُمُطبوعة ُضُ ُْمن ُ(العمال ُالكاملةُ
 -4بُستان
للح َّالجُ)ُُ،وجُلُّهاُطُالسُمُُ ُورموزُ.

التصوفُ ُوأودُعُها ُيف ُكتابُهُ
وم ْروياتُ :مجُعها ُقاسم َُّ
ُممد ُعُبَّاس ُمن ُكُتُب ُ ُّ
 -5أقوال َ
(العمالُالكاملةُللح َّالجُ).
أوردُُفيه اُكُلمات هُعل ىُطُريق ةُُاحمل ُِّداثنيُُ-ح َُّداثُناُ،ح َُّداثُناُ-لك ُْنُُروات هُ
 -6أحاديي ُ وِروايياتُ ُ:
الُرجالُُُ،كماُسيُُأْيت!ُ
أوهامُُ ُ

احملققُ
لقاسمُممدُعبَّاسُ،الناشرُرياضُالريسُ،الطبعةُالوىلُ2992مُ.و ُِّ
كلُهذهُالنقوالتُمنُكتابُ((العمالُالكاملةُللح َّالجُ))ُ
( )ُُ ُُّ
َّ
الج ُوالبسطامي ُوابن ُعربُ
ُاملتصوفة ُأمثالُ :احل َُّ
ُِّ
ُوروائي ُعراقيُ ُمعاصُرُ ،تُويف ُعام ُ2911ه ُ ،كان ُمهتمُا ُبتحقيق ُكتُب
مثقف ُ
باحثُ ُ ُو َُّ
والسهرورديُ،وغيهمُ.
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بعض أقوالِه ِمن كِتاب ((الديوان)):

ُ
ُ-1قالُ(صُُُُُ:)211ُ:
ص ديُومعن ائيُ
لبَّي كُ،لبَّي كُ،ي اُق ْ
اكُأمُناجي تُإيَّ ائيُ
ُناجي تُإيَّ
ْ
أجزائ يُ
يُ اُمجْل يتُوتباعيض يُو ْ

يُوجن وائيُ
لبَّي كُ،لبَّي كُ،ي اُس ِّر ْ
ُْأدع وكُ،ب ْلُأن تُت ْدعونُإلي ك؛ُفه ُْلُ
يُ اُك َّلُكلِّ يُوي اُمسْع يُوي اُبص ريُ

ُوك

أجزائ يُ
يُ اُمجْل يتُوتباعيض يُو ْ
ُُ
ُ

ُّلُكلِّ

كُملب

وسُمبعن

ائيُ

ُ-2وقالُ(صُ:)211ُ:
س
ُمثَُّب

ُح
ُ

ْبحانُم

ْنُأظْه

َّىتُلق

ْدُعاي ن

داُيفُخْلق

رُناس
هُظ
هُخْلق

وتهُُ

س
ُيفُص

هُُ

ُكل ْحظ
ُ

اهًُراُ

َّرُس

ناُالُهوت

هُالثَّاق

بُُ

ورةُاآلك

الش
لُو َّ

اربُُ

ةُاحلاج

بُباحلاج

بُُ

يع ُ:بالالهوتُُاإللهُُ،وبالناسوتُُاإلنسانُ!ُ
يقولُُيفُهذهُالبياتُُ:إ َُّنُاهللُتعاىلُُلهُحالةُُالهوتُيَّةُُعُلويةُُ،وحالةُناسوتُيَّةُُإنسانيةُُ،إذُظهُرُ
نُالضاللُُ،ومُنُالكذبُُ
يفُصُورةُُاإلنسانُُاآلكُلُُُوالشاربُُ-وهذاُعنيُُاحلُلولُُ-نعوذُُباهللُُمُ َُّ

واالفرتاءُُعلىُاهللُُتعاىلُبغيُُعُلمُُ.
ُ
ُ-8وقالُ(صُ:)215ُ:
ُرأي
ُ

ربُبع
تُُ ِّ

نيُُقُْل

فقُْل تُُم نُأن تُُق الُأُنْ تُُ
ُ

بُ

ُ-4وقالُ(صُ:)218ُ:
عل َّيُ،وعن دُاملس لمنيُقب يحُُ
ُ

كف ْرتُب دينُاهللُوالكف رُواج بُُ
ُ
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ُ-5وقالُ(صُ:)211ُ:
ق دُتص بَّ ْرتُ،وه ْلُيص بُق ْل بُع نُف ؤادي؟ُُ
تُروح كُروح يُيفُدن ِّويُوبع اديُ
ُمازج ْ
ُفأن اُأن تُكم اُأنَّ
كُأنُوم راديُ
ِّ
ُ

ُ

ُ-6وقالُ(صُ:)814ُ:
وديُب

ودهُبُ،ووج

ص
وو ْ
ُاليُلم

هُ

وج
فُرش اديُول ْوُُ
لُ والهُملُأع ر ْ
ُُ
ُ

فهُفه

وُل

هُواص

فُُ

اُك

انُل

هُع

ارفُُ

اُاهللُجلُجاللهُ:-
َّ
ُ-8وقالُ(ص-ُ)816ُ:خماطبً
بُباملس

تُروح كُيفُروح يُكم اُ ُيب لُالعْن
جبل ْ
فُ
ُ فُ إذاُأن تُأن
ُمس
إذاُمس كُش يء َّ
َّ
ُُ
ُ

كُالعب
اُالُنف

ُْقُ

قُ
رت ُْ

ُوجلُ:-
اُاهللُعز َُّ
َّ
ُ-1وقالُ(ص-ُ)811ُ:خماطبً
زجُالم

مزج تُروح كُيفُروح يُكم اُ
فُ
ُ
ُمس
إذاُمس كُش يء َّ
َّ

ُت
فُ إذاُأن تُأن اُيفُك ِّلُح الُُ
ُ

ُُ-1وقولُهُ(صُ:)824ُ:

رةُبامل

اءُال

ُّزاللُُ

الس فُينُ ُْهُ
ُِّ
ائيُب
ُأبْل
أُالُ ُ
ُْغُأحُبَّ
أنُ ُركُْب تُُالبح رُُواُنْكُس رُُ َّ
اُأُري دُُوالُاملُدُين ُْهُ
ُ
يتُ ُوالُاُلْبُ ُطْح
الص ليبُُيُك ونُُم ُْو ُ
ُعُل ىُدُي نُُ َّ
ُ
ُ
ُ-ُ19وقالُ(صُُ:)824
أأن
ُ

ُأمُأن
ت ْ

اُه

ذاُيفُإَل

ني؟ُ حاش اكُحاش ايُم نُإاثب اتُااثن نيُُ
ُُ
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ُ-11وقالُ(صُ:)825ُ:
عجْب
ُْأدن ْيت

ُوغْب
ُ

تُمن

كُوم

ُمن

كُح

تُيفُالو ْج

ُُِّ

ي
ُظنن

ىتُ

اُمْني

ىتُ ُأفْ ن ْيت
ُُ

دُح

ةُاملتم

ُُِّ

كُع

ُُِّ

تُأنَّ

كُأنُ
ُِّ

ُب

ُ-12وقالُ(صُ:)828ُ:
أن
ُوتوحي

اُأن

وإس
ُ ْ
ُ

الُش

تُب

كُُِّ

دكُتوحي

دي ُ

ُإس
خاطك ْ

خاطيُ

فس
ُوعص

بحانُ

بحانكُس
ص
يانكُع ْ
كُغ ْف

ُوغفران
ُ

يانُُ
رانُُ

ُ ُ-18وقولُهُ(صُ:)889ُ:
ن ُُروح

َْن
ُوإُذاُأُُبْص
ُ

أن اُم ْنُأ ْه وىُوم ْنُأ ْه وىُأن اُ
فُ
ُْرتُهُُ
ُأبْص
ُْرتُ ُ
إُذاُأُُبْص
ُ

اُب

انُُحُلُُْلن
ُْرتُهُُأُُبْص

دُنُاُ
ُْرتُنُاُ

ُ-14وقولُهُ(صُ:)884ُ:
لُ ْس
ُكُي

تُُبُالتَّوحي
أس
فُُ ْ

ُ

دُُأُ َْل

هُوُكُي

فُُأ َْل

غ
ُوص

وُ
وُ

ُ

أنُعْن
يُُ ِّ
حُيحُُأُنَّ

هُأس
ْ
ُه

هُوُ
وُ

 أقوالُه من كتابِه ((الطَّواسين)):
ُ-1قالُ(صُ:)119ُ:
جُح
ُوم
ُ

ودُيُفُي

ُوعُ ُْقل
ُوم

ديسُُ
كُُتُ ْق
اُآدُمُُ َّإالكُُ

ُ

1

يُفُي
نُيفُاُلْب

كُُتُ ْه
نيُإُُبْل
ُْ

ُويسُُ
يسُُ

ِعنايةُ المستشرقين وأذنابهم بغُالةِ ُّ ِ
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الح َّال ُ

ُ-2وقالُ(صُ:)112ُ:
السيطرةُ)؛ ُفقال ُإبليسُُ:إ ُْن ُسجُ ُْدتُُ
ناظرتُ ُمع ُإبليسُ ُوفُرعونُ ُيف ُالفُ َُّتوةُ ُ(يع ُ :القَُُّوةُ ُو َُّ
(تُ ُْ
سقُطُ ُع ُِّ ُاسمُ ُالفُ َّتوةُُ .وقال ُفُرعونُُ:إ ُْن ُآمُْنتُ ُ ُبرسولُهُسقُ ُطْتُ ُمُنُمُنزلةُ ُالفُ َُّتوةُُ .وقُْلتُ ُأناُ
أيضاُ:إ ُْنُرجُ ُْعتُُعنُدُعوايُُوقُولُسقُ ُطْتُُمُنُبُساطُُالفُ َّتوةُُ.وقالُإبليسُ{ُ:أنا خْي رُ مْنهُ}ُ
ًُ
الوجودُ)ُ.وقالُفُُْرعونُ{ُ:ما عل ْمتُ
إىلُو ُْحدةُُ ُ
غيهُغُ ًُياُ(يُشيُُ ُ
[العرافُ]12ُ:حنيُملُيُرُُ ُ
ُاحلقُوالباطلُُ( ُمَّاُ
بني ُِّ
ف ُيفُقُومُهُمُنُمييُِّزُُ ْ ُ
لك ُْم مُ ُْن إلهُ غ ْيي}ُ[القصصُ]81ُ:حنيُملُيُ ُعر ُْ
اثارهُ،وأناُذلكُالاثرُُ،
فاعُرفواُآ ُ
ُأنُفُرعونُُمعذورُُيفُقولُهُذاك!)ُ.وقُْلتُُأناُ:إ ُْنُملُتُ ُعرفُوهُ ُْ
يُع َُّ
باحلق ُحقُاُ،فصاحبُيَّا ُوأستاذُيَّا ُإبليسُ ُوفُرعونُُ .وإبليسُ ُهُ ُِّددُ
أبدا ُ ُِّ
لن ُما ُُزلتُ ُ ًُ
أناُاحلق؛ ُ ُِّ
ُُّ
و
يفُاليمُوماُرجُعُعنُدُعواهُُوملُيُقَُُّرُبالواسطةُُألبُتَّةُُ،
غرقُُ ُِّ
بالنارُُوماُرجُعُعنُدُعواهُ،وفُرعونُُأُ ُ
تُبهُ ُب نو ُإ ْسرائيلُ}ُ[يونسُ ،]19ُ:وإنُقُتُُْلتُُ،
ولكن ُقال{ُ:آمْنتُ ُأنَّهُ ُالُُإلهُُإَُّال ُالَّذي ُآمن ُْ
ُْ
دايُورجاليُ؛ُلُماُرجُ ُْعتُُعنُدُ ُْعوايُ)ُُ.
ُ
أوُصُلُُْبتُُ،أوُقُطُعُتُيُ
ِ
المع ِرفة)):
َ كلمات من كتابه ((بُستان َ

وهيُكُلماتُُأ ُْشبُهُُبال ُطَّالسمُُوتُفوحُُمنهاُرائحةُُاحلُلولُُ.
قالُ(صُ)216-215ُ:وهوُيُصُفُُاملعرفةُُ:
ُ،بارقُهاُماكدُُ،
ُ،مارسُهاُالحُدُُ،وامُقُهاُرامُدُُ،الصُقُهاُفاقدُ ُ
(صاحبُهاُواحدُُ،ماحُقُهاُقاصدُ ُ
ُ،صارعُهاُخامُدُُ،خائفُهاُزاهدُُ،العُدُهاُراصُدُُ،
ُ،سارعُهاُجاهُدُ ُ
ُ،مارقُهاُالقُدُ ُ
تارقُهاُشاكدُ ُ
ُ
اُكأهناُ،كأُنَّهُكأُنَّهُ،بُنياهنُاُ
هُ،كأهن َُّ
اُكأهناُ،كأُنَّهُكأُنَّهُ،كأُنَّ َُّ
اُكأهن َُّ
اُ،كأهن َُّ
اُ،أسباهبُ َُّ
اُ،أرباهبُ ُْ
أ ُطْناهبُ ُْ

اُأصحاهبُاُ،بُنياهنُاُهباَُ،لاُهبُاُ،الُهيُ ُهوُُ ،والُهوُ ُهيُُ،والُ
اُ،أصحاهبُ ُْ
ُ ْأركاهنُاُ،وُ ْأركاهنُاُبُنياهنُ ُْ
إالُهوُ)ُ.
إالُهوُُ،والُهوُُ َُّ
إالُهيُُ،والُهيُُ َُّ
هوُُ َُّ
 ن ْقل من ((نصوص الولية))

قالُ(صُ:)228ُ:
بيةًَُلمُ،فلوالُتُُلِّيهُلُكُفُرواُ
(أُيُّهاُالناسُُ،إُنَّهُيُ ُِّدثُُالُْلقُُتل ُطًُّفاُفيُتجُلَّىَُلمُ،مثُيُسترتُُعنهمُتُر ُ
عليهمُإحدىُاحلالتنيُُ،لكُنَّ ُليسُيُسترتُُع ُُِّحلُظ ُةًُ
ُْ
مجُل ُةًُ،ولوالُسُْتُُرهُلُفُتُنواُمجُ ًيعاُ،فالُيُدُيُُ
سميُيفُأنوارُُذاتُهُ،فالُعنيُُلُ
كتُناسُوتُيَّيتُيفُالهُوتيَّتُهُ،وتالشُىُجُ ُْ
فأسرتيحُ،حىتُاستهُلُ ُْ
ُْ
1

ِعنايةُ المستشرقين وأذنابهم بغُالةِ ُّ ِ
موذجا)
الصوفيَّة َ ( -
ج أنْ ً
الح َّال ُ

ُ،والُوجهُُوالُخبُ)ُُ.
والُأاثرُ ُ
نقول ِمن رسائلِه ِل ِ
تباعه:
َ
ُ-1قالُ(ص:)288ُ:
فإنُ
الشريعةُُ ،وكشُفُ ُلك ُحقيقةُ ُالكُفرُ؛ ُ َُّ
ُولُديُ ،ستُرُ ُاهللُ ُعنك ُظاهرُ ُ َُّ
السالمُ ُعليك ُيا ُ
( َُّ
الشريعةُُُكُ ُْفرُُخُفُيُُ،وحُقيقةُُالكُفرُُمُعرفةُُجُلُيَّةُ)ُُ.وهذاُالنقلُُُو ُْحدُهُيُكفيُملعرفةُُحُقيقةُُ
ظاهرُُ َُّ
مُقاصُدُُاملعتنُنيُُبهُوبسُيتُه؛ُففيهُبُغيتُهمُمُنُتُريءُُالناسُُعلىُعدُمُُالتقُيُّدُُبُدودُُالشرعُُ،والُ
ظاهرهاُ-حسُبُ ُُزعمُهُ -كُفرُ ُخفيُ!ُ
فإن ُ ُ
الوقوفُ ُعُندُ ُُرسومُ ُالشريعةُ ُوأحكامُهاُالظاهرةُ؛ ُ َُّ
منُالضاللُُواإلضاللُُ.
َُّ
نعوذُُباهللُُ
ُ-2وقالُ(صُ:)285ُ:
(ميُكُنُ ُأتكُلَّمُُمبُثلُُهذاُالقُرآنُ)ُ.
ُ-8وقالُ(صُ:)248ُ:
فالُفرقُُ ُْبينهما)ُ
فرتقانُُمُنُحيثُاالسمُُ،و َّأماُمُنُحيثُاحلقيقةُُ ُْ
ُ(الكُفرُُواإلميانُُيُ ُ
ُ-4وقالُ(صُ:)258ُ:

وإن ُلو ُكنتُ ُيومُ ُالقيامةُ ُيف ُالنارُُ
ُذرةُ ُعلى ُجُبالُ ُالرض ُلُذابُتُِّ ُ ،
(لو ُأُلقُيُ ُ ُمَّا ُيف ُقُْلب َُّ
لُ ُْحُرُقْتُُالنارُُ،ولوُدخُُْلتُُالُنَّةُُالُهندُمُبُنياهنُا)ُ.
ُ-5وقالُ(صُ:)254ُ:
اُخازنُُالنارُُ.
اُونارُْه)ُيع ُ:مال ًُك ُ
لوُطارتُم ُُِّشُرُارْهُ،لُ ُْحُرقُتُمالُ ًُك ُ
ُْ
حتُُ
(أصبُ ُْ
أقوالُه ِمن الر ِ
وايات والحادي ِ :
وجلُ ،وت ُّكمهُعلىُطريقة ُاملحدِّاثني ُالثِّقات ُيفُ
عز ُ َُّ
وهذهُأمثلةُ ُمُنُضُالالتُهُوكُذُبُهُعلىُاهللُ ُ َُّ
حكاية ُأحاديث ُُرسول ُاهلل ُصلَّىُاهلل ُعليهُوسلَّمُُ،يفُأنَّهُالُيدِّاثهُبشرُ ُعنُبشُرُُ ،بلُيدِّاثهُ
إميانهُورؤيتهُوعقلهُ...عنُاهللُُوعنُاللَّوحُاحملفوظُ...إخلُ(صُ:)281-261ُ:
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هُامتحُنُُ
جلُجاللُ ُْ
إنُاهللُُ َُّ
حداثُناُاإلميانُُاملعروفُُ،عنُاليقنيُُاملوجودُُ،عنُالعُلمُُالقُديَُُّ ُ:
َُّ ُ-1
هُبالدنياُ...
خُْلقُ ُُّ
حداثنا ُالكروبُ ُالكبيُُ ،عن ُالُلَّوحُُ
ُالصادقةُُ ،عن ُامللُكُ ُاحلكيمُُ ،قالَُّ ُ :
ُبالرؤيا َُّ
حداثُنا ُُّ
َُّ ُ -2
أعزُمُنُاحملُبَّةُُلهُوفيهُ...
احملفوظُُ،عنُالعُلمُُ،قالُ:ماُتُعُبَّدُُاهللُُخُْلقُهُبشُيءُُ َُّ
إنُ
ُ،عنُالروحُُاملكنونُُ،قالَُّ ُ:
ُُّ
حداثُناُالع ُْقلُُالوجيهُُ،عنُسُ ُْدرةُُاملُُْنتهىُ،عنُاحلياةُُالدائمةُ
َُّ ُ-8
اهللُُمُعروفُُبآياتُهُ،مُُْذكورُُبصُنائعُهُ...
رب ُالُ
حداثُنا ُبيتُ ُاهللُ ُتعاىلُ ،عن ُقوسُ ُاهللُُ ،عن ُبُيتُ ُاهللُ ُالوسيعُُ ،قالُُ :رمحاتُ ُ ُِّ
َُّ ُ -4
ُّْتصُىُ...
ُ،عنُالشُأْنُ ُاملشهودُُ،
َُّ
ُ،عنُالصورةُ ُالكائنةُ
ُُّ
ُ،عنُالضياءُ ُاملخمرُ
ُِّ
حداثُناُالياقوتُ ُالمحُرُ
َُّ ُ -1
جلُجاللُهُ،أُنَّهُقالُ...ُ:
عنُاحلقُ َُّ
ُِّ
تُ
ُ،عنُالروحُ ُالقديُُ،عنُاملعىنُاحمليطُُ،عنُاهللُ ُتعاىلُقالُ:وجُبُ ُْ
ُُّ
حداثُناُاالسمُ ُالعزيزُ
َُّ ُ -1
ُروحيُاملألوفةُُلُ ُْهلُُمسُيتُ...
مما ن َقلَه عنه م ِ
عاصروه
ثانيًا :أقوالُه َّ
ُ

ول ُ-وهو ُ ُمَّن ُعاصُرُ ُاحلُ َّالج ُوجالُسُهُُ-كما ُيف ُكتابُ ُ((تاريخُ
الص ُُّ
ُ -1قال ُأبو ُبكرُ ُ ُُّ
عيُالربوبُيَّةُُ،ويقولُ ُللواحدُُ
هب ُ((ُ:)11ُ/8كانُحُ ُينًاُيُنتقُلُ ُيفُالبالدُ َُّ
للذ ُِّ
اإلسالم)) ُ َُّ
ُ،ويد ُُّ
أنُ
أنتُممدُُ.ويُ َُّدعيُالتناسُخُُ،و َُّ
َُّ
مُنُأصحابُهُ:أنتُآدُمُ؛ُولذاُ(أيَُ:لذا)ُ:أنتُنُوحُ؛ُولذاُ:
تُإليه)ُ.
أرواحُُالنبياءُُانتقُلُ ُْ

وزيُيفُ((املنتظم))ُ(ُ)292ُ/18أُنَّهُقال(ُ:قدُرأُيتُُاحلُ َّالجُُ
ُ-2ونقُلُُعنهُأبوُالفُرجُُابنُُالُ ُِّ
كانُظاهرهُأنهُناسُكُ ُصُويفُُ،
ُ
تزهدُُ،و
ُ،وفاجراُيُ َُّ
جاهال ُيُتعاقُلُُ،وغبيُاُيُتبالُغُ
ستُهُ،فرأيتُ ُ ًُ
وجالُ ُْ
ًُ
اهمُأنُ
عتزليُاُ،أوُيُُرونُ ُاإلمامةُ ُصارُإماميُاُ،وأُر َُّ
أن ُأهلُ ُبلدةُ ُيُُرونُاالعتزالُ ُصارُمُ ُ
فإذاُعُلُمُ ُ َُّ
السنةُُصارُسُنُِّيُاُ،وكانُخُفيفُُاحلركةُُمُشعبُ ًُذا))ُ
لماُمُنُإمامتُهمُ،أوُرأىُأهلُُ ُُّ
عُندهُعُ ًُ
البغدادي ُ(صُ:
ُِّ
الفرق ُبني ُالفُُرق)) ُلعبد ُالقاهرُ ُ
ُعمرو ُبنُ ُعُثمانُ ُ-كما ُيف ُ(( ُْ
ُ ُ -8وقال ُ
يهُيوماُفقرُأْتُُشُ ُيئًاُمُنُالقرآنُُ،فقالُ:ميُكُنُ ُأ ُْنُأقولُُمُثلُُهذا)ُُ.
(ُ:-)248كنتُأُماشُ ًُ
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ُ ُ-4وقالُأبوُعمُرُُبنُُحُُيُّويُهُ-وهوُ ُمَّنُعاصُُرهُوشاهُدُُ ْقتُلُهُُ-كماُيفُ((لُسانُامليزانُ))ُالبنُ
ملُأزُْل ُُأزاحُمُُ
خرجُ ُحُسنيُ ُاحلُ َّالجُ ُلُيُقتُلُ ُمُضيتُ ُيفُمجُلةُ ُالناسُُ ،و ُ
حُجُرُ ُ((ُ :)211/8لُ َُّماُأُ ُ
فإنُ
رونُ ُفيهُِّ ُ -
الناسُ ُحىتُرأيتُهُ ،فقالُلُصحابُهُ :الُيُهُولُُنَّكمُهذا؛ ُ-يع ُ:املوقُفُ ُالذيُتُ ُْ
قالنُّ(ُ ُ :رواهاُعنهُعبيدُاهللُبنُُ
العس ُ
يوماُ ،مثُقُتُلُ)ُ .قالُابنُ ُحُجُرُ ُ ُْ
عائدُ ُإليكمُبعدُ ُاثالاثنيُ ُ ًُ
البغدادي ُيف ُ((تارُيُه))ُ
ُُّ
أوردُها ُالطيبُ ُ
القصةُ ُ ُ
ييفُ ،وإسنادُها ُصحيحُ)ُ ،و َُّ
الص ُُّ
أمحدُ ُ َُّ
(ُ)819/1بسُندُهُ.
البغدادي ُبسُندُهُ
ُُّ
ُ ُ-5وقالُأبوُبكرُ ُبنُ ُ ُمْشاذُ ُ-وهوُ ُمَّن ُعاصُرُ ُاحلُ َّالجُُُ-كماُرواهُ ُالطيبُ ُ
عندناُبالدينُورُ ُرجُلُ ُومعهُخمُالةُ ُ(وهيُكيسُُيعلُ
ُِّ
يفُ((تاريخُبغداد)) ُ((ُ:)896ُ/1حضُرُ ُ
فارقُهاُبالُلَّيلُ ُوالُبالنهارُُ ،ففُتَّشُواُاملُخالةُ ُ ُفوجُدواُ
فيه ُاللىُوهوُالع ْشب ُوَنوه) ُُ ،فماُكانُيُ ُ
تابًاُللح َّالج ُعُنوانُهُ :مُنُالرمحنُ ُالرحيمُ ُإىلُفالنُ ُابنُ ُفالنُُ ُ ،فو ُِّجهُ ُإىلُبُغدادُُ،قالُ:
فيهاُكُ ُ
فأُحضرُُ ،وعُرض ُعليهُ ،فقالُ :هذا ُخ ُطِّي ُوأنا ُكتُُْبتُهُ ،فقالواُ :كنتُ ُتُ َُّدعي ُالُنُّ َُّبوةُُ ،فصُُْرتُُ
المعُ ُعندناُ،هلُ ُالكاتبُ ُإالُاهللُُ،
ُ،ولكن ُهذاُعُنيُ ُ ُْ
َُّ
يُالربوبيةُ
عيُالربوبيةُ؟ُفقالَُّ ُ:
ماُأدعُ ُُّ
تُ َُّد ُُّ
وأناُواليدُُفيهُآلةُ؟!)ُ.
هل كان ال َح َّالج رافضيا إسماعيليا قَي ْرمطيا؟

سلكُُ
ُيدل ُعلى ُأُنَّه ُسلُكُ ُمُ ُْ
ُأن ُهناك ُما ُُّ
إال َُّ
الصوفُيَّةَُُّ ُ ،
أن ُاحل َّالجُ ُمعدودُ ُمن ُغُالةُ ُ ُُّ
رغمُ ُ َُّ
اإلمساعلُيَّةُ،وفيماُيأيتُذكرُأقوالُُبعضُالعلماءُاليتُتُثبُتُُعقيدتُهُالباطنُيَّةُُ:
أخ ُبن ُبعضُُ
احلنفي ُيف ُ((نشوار ُاحملاضرة)) ُ(ُْ (ُ :)161ُ /1
نوخي ُ ُُّ
ُ -1قال ُاملحسن ُالُتَّ ُُّ

أوُرقعةُ ُبتوقيعُهُ -إىلُبُعضُ ُدُعاتُهُ،
خرجُ ُلهُتوقيعُ ُ-أيُُ:رسالةُ ُ ُ
أصحابُهُمنُالكُُتَّابُُ،قالُ ُ:
الزهراءُُ،
عليُ ،فحفُ ُظْتُ ُمنه ُقولُه ُفيهُ :وقد ُآنُ ُاآلنُ ُأوانُكَُّ ،
تالهُ ُ َُّ
الغراءُُ ،الفاطميّةُ ُ َُّ
ُللدولةُ ُ َُّ
معُقوةُ ُضُ ُْعفُهاُيفُالُروجُ ُإىلُخُراسانُ؛ُ
السماءُُ،وأُذُنُ ُللفئةُ ُال ُظَّاهرةُ ُ َُّ
بأهلُ ُالرضُ ُو َُّ
احملفوفةُ ُ ُْ
احلقُقُناعُهُ،ويُبسُطُُالع ُْدلُُباعُهُ)ُُ.
لُيُكشُفُُ ُُّ
حداث ُأبوُاحلسنُ ُبنُ ُالزرقُُ ،قالُ:
أيضاُيفُ((نشوارُاحملاضرة)) ُ(َُّ (ُ:)161ُ/1
ُ ُ -2وقالُ ً
ُالرافضةُُ
ُكثيا ُمُن ُالناسُ ُو ُُّ
لُ َُّما ُقدُمُ ُاحلُ َّالجُ ُبغدادُ ُيُ ُْدعوُْ ُ ،
الرؤساءُُ ،وكان ُطُمُعُه ُيف َُّ
استُغوى ًُ
أقوى؛ُلُدُخولُهُمُنُطُريقُهم)ُ.
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عليهُوجُدواُ
اُألقُيُ ُالقبضُ ُ ُ
احلنبلي ُيفُ((املنتظم)) ُ((ُ :)148ُ/18لُ َُّم ُ
وزي ُ ُُّ
ُ ُ-8وقال ُابنُ ُالُ ُِّ
هبُ
الذ ُُّ
فاعُرفوه)ُ .ونقُلُه ُ َُّ
قاعاُفيهاُأشياءُ ُمُُْرموزةُُ ،ونُودُيُُ :هذاُأحدُ ُدُعاةُ ُالقُرامطةُ ُ ُْ
اُور ًُ
معهُكُ ُتبً ُ
يفُ((السي))ُ(ُُ،)828/14وابنُكثيُيفُ((البدايةُوالنهاية))ُ(ُ.)188/11
ىلُالرضاُمُنُ
قالُالص ُُّ
ُُّ
أيضاُ((ُ:)294ُ/18
ُ ُ-4وقالُ ًُ
ولُ:وقيلُ:إُنَّهُكانُيُ ُْدعوُيفُأ َُّولُُأ ُْمُرهُإ ُِّ
ممدُ)ُ-أيُ:ي ْدعوُإىلُالتشُيُّعُُ.
آلُُ َُّ
َّافعيُيفُكُتابهُ((سُيُُأعالمُالُنُّبالء))ُ((ُ:)814ُ/28وكانُ
الذ ُُّ
ُ ُ-5وقالُمشسُُالدِّينُ َُّ
هبُالش ُّ

يفُالكتبُُعُجائبُُمُنُمُكاتباتُهُإىلُأصحابُهُالنافذينُُإىلُالُنَّواحيُ،يُوصُيهمُمباُيُ ُْدعونُالناسُُ
كلُقومُُعلىُ
إليهُ،وماُيُُأْمُُرهمُبهُمُنُنُ ُْقلُهمُمُن ُحالُُإىلُحالُُ ُ ،ورتبةُُإىلُُرتبةُُ،وأ ُْنُُيُاطُبواُ َُّ
حسُبُ ُعُقوَلُمُ ،وق ُْدر ُاستُجابتُهم ُوانقيادُهمُ ،وأجاب ُبألفاظُ ُمُُْرموزةُُ ،ال ُيُ ُعرفُها ُغيُ ُمُنُ
كُتُبُها ُوكُتُبُت ُإليهُ ،ويف ُبُعضُها ُصُورةُ ُفيها ُاسمُ ُاهللُ ُعلى ُتُعويجُُ ،ويف ُداخلُ ُذلك ُالُتَّعويجُُ
مُكتوبُُ:عليُُعليهُالسالمُ)ُ.
الشيعةُُ
ُ ُ-6وقالُابنُ ُالُنَّديُ ُيفُ((الفهرست))ُ(ص(ُ:)261إنُاحلُ َّالجُُُكانُيُظهُرُ ُمُذاهبُ ُ َُّ
ويدعيُ َّ
أنُالُلوهُيَّةُُقدُحُلَّتُفيه)ُ.
للعامةَُُّ ُ،
الصوفيَّةُُ َُّ
للملوكُُ،ومذاهبُُ ُّ
نقال ُعن ُكُتابُُ
وسي ًُُ -
ُُ -8وجاء ُيف ُكُتابُ ُ((غُيبة ُال ُطُّوسي)) ُ(صُ )262ُ :برواية ُالطُّ ُِّ
الجُ ُصارُإىلُقُ َُّمُ،
أن ُاحلُ َُّ
يبَُّ (ُ:-
الش ُِّ
صوفُوالُتَّشُيُّع))ُ(صُ)491ُ:لكاملُ ُ َُّ
الصلةُبُني ُالُتَّ ُُّ
(( ُِّ
أيضاُ ،ويقولُ :أناُ
ستدعيُأباُاحلسُنُ ُ ًُ
ستدعُيهُويُ ُْ
وبيتُالشيعيُ -يُ ُْ
ُِّ
فكانُقرابةُ ُأبُاحلُسنُ ُ-الُنُّ

نُداره)ُ.
رسولُُاإلمامُُ ُووكيلُهُ،فطُُردُهُابنُُبابُويُهُمُ ُ

صوفُ ُوالُتَّشُيُّع))ُ(ص(ُ:)492ُ:يُذكُرُ ُلناُ
يب ُيفُكُتابُ((الصلةُبني ُالُتَّ ُُّ
الش ُُّ
ُ ُ-1وقالُكاملُ ُ َُّ
بني ُأوراقُهُواثائقُ ُتُثبُتُ ُصُلُتُهُ
الجُ؛ ُوذلكُأُنَّهُوجُدُ ُ ْ ُ
ظاهرا ُيفُاحلُ َُّ
ابنُ ُُزجنُْ يُي ُمُ ُْ
شرُبًاُإمساعيليُاُ ًُ
باإلمساعيلُيَّةُ«ُ:وكانُيفُالكُتبُُاملوجودةُُعُجائبُ ُمُنُمُكاتباتُهُأصحابُهُالُنَّافذينُُإىلُالُنَّواحيُ
إىلُأخرىُ،ومُرتبةُ ُإىلُمُرتبةُُ ،حىتُ
تُوصُيهمُمباُيُ ُْدعوُالناسُُ ،ويُأْمُُرهمُبهُمُنُنُ ُْقلُهمُمُنُحالُ ُ ُ
ُكل ُقُومُ ُعلى ُحُسُبُ ُعُقوَلُم ُوأُفْهامُهمُ ،وعلى ُقُ ُْدرُُ
يُُْبلغوا ُالغايةُ ُالقُصوىُ ،وأ ُْن ُُيُاطُبوا َُّ
استُجابتُهمُواُنْقيادُهم»ُ،وتلكُهيُمُراتبُ ُاإلمساعيلُيَّةُُ،وتلكُهيُطُريقتُهمُيفُبُثُِّ ُدُعوتُ ُمُ
أيضاُُكُتابُُفيهُ«صُورةُُفيهاُاسمُُاهللُُمُكتوبُُعلىُتُعويجُُ،
كانُبنيُالوراقُُ ًُ
الُُيْفىُ.و ْ ُ
كماُ ُ
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نُتأملُها»ُ،
عليهاُإال ُمُ َُّ
َُّ
تابةً ُالُيقُفُ ُ
عليهُالسالمُُ،كُ ُ
َُّ
ويفُداخلُ ُذلكُالُتَّعويجُ ُمُكتوبُُ :علُيُ ُ
الجُُواثُبوتُُاُتِّصالُهُ
الدعوةُُ.وقدُكانتُإمساعيلُيَّةُُاحلُ َُّ
شرُُ َُّ
وتلكُأسرارُُاإلمساعيلُيَّةُُوأُسلوهبُمُيفُن ُْ
يفُقتلُه).
السببُُاملباشُرُُ ُْ
بالقُرامطةُُ-الذينُهمُمُنُاإلمساعيلُيَّةُ-؛ُ َُّ

ساحرا؟
ُُهل كان ال َح َّال ُ
ج ً

البغدادي ُيفُ((تاريخُبغداد))ُ(ُ)611ُ/1
ُُّ
ُ-1قالُأبو ُيعقوبُ ُالقطُعُ ُ-كماُرواه ُالطيبُ ُ
سنُ ُطُريقتُهُواجتُهادُهُ،
بسُندُهُعنهَُّ (ُ :-زو ُْجتُ ُابنُيتُمُنُاحلُسنيُ ُبنُ ُمُنصورُ؛ُلُمُاُرأيتُ ُمُنُحُ ُْ
مدةُُيُسيةُُأنهُساحرُُمُتالُُ،خُبيثُُكافرُ)ُُ.
فبانُلُبعدُُ َُّ
ُْ

بط ُأبُاحلُسنيُ ُعُبيدُ ُاهللُ ُبنُُ
ُ ُ-2وقالُابنُ ُالُنَّديُ ُيفُ((الفهرست))ُ(ص(ُ :)286ُ:قرُأْتُ ُ ُِّ
الصوفيَّةُُ ،يُتحُلَّىُ
ال ُمُ ًُ
أمحدُ ُبن ُأب ُطاهرُ ُطُيفورُُ:كان ُرجُ ًُ
تاال ُمُشعبُ ًُذاُ ،يُتعاطى ُمُذاهبُ ُ ُّ
شيئًاُمُنُصُناعةُُالكيمياءُ)ُُ.
فراُمُنُذلكُ،وكانُيُ ُعرفُُ ُ
َُّ
بألفاظُهمَُّ ُ،
ويد
عيُكلُعُلمُُ،وكانُصُ ًُ

هُإىلُعلي ُبنُ ُأمحُدُُ
ُِّ
البغدادي ُيفُ((تاريخُبغداد))ُ(ُ)611ُ/1بإسنادُ
ُُّ
ُُ -8وروىُالطيبُ ُ
أتعرفُها؛ُلُيُقُفُ ُعليهاُ،
احلاسبُُ ،قال(ُ :مسُ ُْعتُ ُوالديُيقولَُُّ ُ :
وجه ُاملعتضدُ ُإىلُاَلندُ ُلُمورُ ُ َُّ
الصحبةُُ،
كانُمعيُيفُالسفينةُ ُرجُلُ ُيُ ُعرفُباحلُسنيُ ُبنُ ُمُنصورُُ ،وكانُحُسُنُ ُالعُشرةُ ُطُيِّبُ ُ ُُّ
َُّ
و
طُ،
إىلُالش ُِّ
َُّ
احلمالونُيُنقُلونُالُثِّيابُ ُمُنُاملركُبُُ
اُخر ُْجناُمُنُاملركبُُوَننُعلىُالساحلُُ،و َُّ
فلم ُ
َُّ
السحرُُ،و ُْأدعوُالُْلقُُإىلُاهللُُتعاىل!)ُ.
فقلتُلهُ:إيشُجُئتُإىلُهاهنا؟ُقالُ:جُئتُُلُتعُلَّمُُ ُِّ
ُْ
املالكي ُيفُ((املسالُكُيفُشُُْرحُمُو ُطَّأُمالك))ُ(ُ )498ُ/8ب (احلُ َّالجُُ
العرب ُ ُُّ
ُ ُ -4ونُعُتُهُابنُ ُ ُِّ
الساحرُُالكافرُ)ُ.

السحرُُ،
هبُيفُ((العُبُُيفُخبُُمُنُغُبُ))ُ((ُ:)455ُ/1سافُرُُإىلُاَلُندُُوتعُلَّمُُ ُِّ
قالُالذ ُُّ
َُّ
ُ ُ-5و
أباحت ُدُمُهُُ،
ت ُمنهُكُفرياتُ ُ ُْ
اإلميانُُّ،مثُبُدُ ُْ
ُ،هربُ ُمنهُاحلالُ ُ ُ
فحصُلُ ُلهُبهُحالُ ُشُيطانُ ُ
السحرُ ُبالكراماتُُ ،فضُ َُّل ُبه ُخُْلقُُُكثيُ)ُ .وقال ُيفُ
وكسُُرت ُصُنُمُهُ ،وا ُْشتُبُه ُعلى ُالناسُ ُ ُِّ
صوفُُ،مثُاُنْسلُخُُ
علىُالزندقةُُ...تأُلَّهُ ُوتُ َُّ
((مُيزانُاالعتدالُ)) ُ((ُ:)591ُ/1احلُ َّالجُ ُاملقتولُ ُ
َُّ
السحرُُ،وأراهُمُُاملخاريقُ)ُ.
نُالدينُُ،وتعُلَّمُُ ُِّ
مُ ُِّ
ناقال ُعنُ
صوفُ ُوالُتَّشُيُّعُ))ُ(صًُ ُ)498ُ:
الصلةُبني ُالُتَّ ُُّ
يب ُيفُكُتابُ(( ُِّ
الش ُُّ
ُ ُ -6وقالُكاملُ ُ َُّ
الجُُأُنَّهُ« ُْيييُاملوتىُ،
حققهاُماسينيون(ُ:-وقدُاشتُهُرُُعنُاحلُ َُّ
الجَُُُّ -
((أربعةُنُصوصُ))ُللحُ َُّ
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شتهيهُُ ،وأظهُرُ ُأُنَّهُأحيُاُعُ َُّدًُة ُمُن ُال ُطَّيُُ ،وكانُذلكُ
ويضُرونُهُماُُيُتارُ ُويُ ُْ
أن ُالُ َُّن ُُيُدُمونُهُْ ُ ،
و َُّ
يجناتُ)ُ.
للسحرُ ُوالُنِّ ُْ
فاعي»ُ ُ .ورُوواُعنهُأُنَّه ُكانُمُ ُار ًُسا ُ ُِّ
كماُروىُالر ُُّ
مبُعرفتُهُاسمُ ُاهللُ ُالعظُمُُُ
ُِّ
السحُرةُُ.
أصلُهاُفارسيُُ،وهيُمُنُطُالسُمُُ َُّ
والنيجناتُُ:كُلمةُُ ُْ
ِ
ِ
العلماء ِ
الح َّال ِج:
وأهل التار ِ
يخ والتراجم في َ
آراءُ

ُ -1قال ُابنُ ُالنَّديُ ُ(تُ )819ُ :يف ُُكتابه ُ((الفُ ُْهرست)) ُ(ص(ُ :)286ُ :يدَّعي ُعُندُ
للعامةُُ،
أصحابُهُاإلَليَّةُُ،ويقولُ ُباحللولُُ،ويُظهُرُ ُمُذاهبُ ُالشِّيعةُ ُللملوكُُ،ومذاهبُ ُ ُّ
الصوفيَّةُ ُ َّ
ويفُتُضاعيفُُذلكُيد َّ
َّسُعماُ
َّعيُأنُاإلَليَّةُُقدُحُلَّتُفيهُ،وأنَّهُهوُهوُ،تعاىلُاهللُُُوجُ َّلُوتُقد َّ
اُكبيا)ُ.
يقولُُهؤالءُعُ ُلو ًُ

مسكُ ُوُيْه ُ(تُ )421ُ :يف ُكُتابُه ُ((تُ ُارب ُالُمُم)) ُ((ُ :)16ُ /5ظهُرُ ُعنهُ
ُ ُ -2وقال ُابنُ ُ ُْ
هُادعىُأُنَّهُإلهُُ،وأُنَّهُيقولُُبُلولُُ َّ
الالهوتُ)ُُ.
بالهوازُُومبدينةُالسالمُُ:أُنَّ َُّ
الفرقُبنيُالفُُرق)) ُ(صُ:)241ُ:
البغدادي ُ(تُ)421ُ:يفُكُتابُهُ(( ُْ
ُُّ
ُ ُ-8وقالُعبدُ ُالقاهرُ ُ
الشهواتُُ ،نُشهُدُ ُأُنَّكُ
(ظُفُروا ُبكُتبُ ُأتباعُه ُإليه؛ ُوفيهاُ :يا ُذاتُ ُالذاتُُ ،ومُُْنتهى ُغايةُ ُ َُّ
ويفُزمانُناُهذاُبصُورةُ ُاحلُسُنيُبنُ ُمُنصورُُ ،وَننُنُستجيُ ُلكُ
يفُكل ُُزمانُ ُبصُورةُُ ُ ،
املتصورُ ُ ُِّ
ُِّ
كُياُعالمُُالغيوبُ)ُُ.
َُّ
جوُرمحتُ
ونُُْر ُ

ال ُ(تُ )595ُ:يفُكُتابهُ((فُضائحُالباطنُيَّة)) ُ(صُ )191ُ:عنُ
ُ ُ -4وقالُأبوُحامدُالغز ُُّ
الصُْلبُ{ُ:وماُق ت لوهُُوماُصلبوهُُ
أناُاحلقُ،أناُاحل ُُّقُ،وكانُيُ ُقرأُُيفُوُقْتُُ َُّ
ُُّ
احل َّالجُ(ُ:كانُيقولُُ:
ولك ُْنُشبِّهَُُل ُْم}ُ[النساءُ.)]158ُ:
الردُالُميل))ُ(صُ)61ُ:أنهُقال(ُ:أناُاهللُُ،وماُيفُالُبَّةُُإالُاهللُ)ُ.
ُ-5ونقلُعنهُيفُكتابُُ(( َّ

وزي ُ(تُ)518ُ:يفُ((تُُْلبيسُإبليسُ))ُ(صُ)ُ 181ُ :أنهُكانُيقولُ ُعنُ
ُ-6وذكُرُ ُابنُ ُالُ ُِّ
بإمكانُأ ُْنُأُؤُلِّفُُمُثلُه)ُ.وقدُتقدَّمَُنوهُ.
القرآنُُْ (ُ:

الساعي ُ(تُ )684ُ:يفُكُتابه ُ((أخبارُاحل َّالج))ُ(ص(ُ:)ُ 88ُ :عنُ
ُ ُ -8وقالُابنُ ُأجنبُ ُ َُّ
عُثمانُ ُبنُ ُمُعاويةُ ُأُنَّهُقالُ :باتُاحل َّالج ُيفُجامعُ ُدُينُورُ ُومعهُمجاعةُُ ،فسُألهُواحدُ ُمنهمُ،
وقالُ:ياُشيخُُ،ماُتقولُُفيماُقالُفُرعونُ؟ُقالُُ:كُلمةُُحُ يُقُ،فقالُ:ماُتقولُُفيماُقالُمُوسى؟ُ
اُيفُالزلُ)ُ.
ُ
لهنماُكُلُمتانُُجُُرتُاُيفُالبدُُكماُجُُرتُ
قالُُ:كُلُمةُُح يُق؛ُ َُّ
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ُ-1وجاءُيفُ((تاريخُاإلسالم))ُ َّ
بتصرف ُيسيُ(ُ:-ذكُرُُ
هب ُ(تُّ –ُ)29ُ/8(ُُ )841ُ:
للذ ِّ
ابنُ ُحُوقُلَُّ ُ:
فيهُروحُ ُاهللُ ُالذيُكانُمنهُإىلُعُيسىُابنُ ُمُريُ ُعليهُ
أنهُحل ُ ُ
َُّ
أن ُاحل َّالج ُزعُمُ ُ
للشيءُُ:كُ ُْنُ،فيُكون)ُ.
السالمُُ،وزعُمُُأنهُكانُيقولُُ َُّ
لماء وال ُف ِ
حكم الع ِ
قهاء على ال َح َّال ِج:
ُ ُ ُ

والشعبذةِ عدد كبير ِمن الع ِ
والز ِ
ندقة َّ
لماء؛ منهم:
َح َكم عليه بال ُكف ِر َّ
ُ
الشفا ُبتُعريف ُحُقوقُ ُاملصطفى))ُ(صُ )165ُ :بقولهُ:
كي ُيف ُ(( ُِّ
ُ -1القاضي ُعُياضُ ُاملال ُّ
ُقتلُُ
املالكي ُعلى ُْ
(أمجُعُ ُفُقهاءُ ُبغدادُ ُأُيَّامُ ُاملقتدُرُ ُمُن ُاملالكُيَّةُُ ،وقاضي ُقُضاتُا ُأبو ُعُمرُ ُ ُُّ
أناُاحلق)ُ.
ُُّ
احل َّالجُوصُُْلبُه؛ُلُدُعواهُاإلَلُيَّةُُ،والقولُُباحلُلولُُ،وقولُهُ:
صُرهُ،
نبلي ُيف ُ((املنتظم)) ُ((ُ :)286ُ /1قُتُلُ ُبإمجاعُ ُفُقهاءُ ُعُ ُْ
ُ ُ -2وقال ُابنُ ُالُ ُِّ
وزي ُاحل ُّ

ُوأصابواُيفُذلك)ُ.

ُ،فأولُُ
وقالُيفُ((تُلبيسُإبلُيس))ُ(ص(ُ:)154ُ:اتَّفُقُُعُلماءُُ ُْ
العصرُُعلىُإباحةُُدُمُُاحل َّالجُ َّ
أبوُعمروُالقاضيُ ،ووافُقُهُالعلماءُُ ...واإلمجاعُ ُدُليلُ ُمُعصومُ ُمُنُ
ُ
مُنُقالُ:إنَّهُحاللُ ُالدَّمُ ُ
الطأُ)ُ.
ُ-8وقالُابنُتيميَّةُيفُ((جامعُاملسائلُ-اجملموعةُالرابعة))ُ(صُ)814ُ:يفُسُياقُُفتوىُلهُ
عرفُحالُهُ.
عنُاحلالجُ(ُ:قُتُلُظالُ ًُماُغيُُمُظلومُُ،وقُتُ
َُّ
يفُحُكمُُمُنُيُدافُعُُ
َّ
لُعلىُالزُنْدقةُُاليتُتُ ُِّ
اُوظاهراُيُوجُبُ ُ ْقتُلُهُباُتِّفاقُ ُأهلُ ُاإلسالمُ ُعُلمائُهمُوفُقرائُهمُ،...ُ ،
فرا ُ ُ
باطنً
ًُ
ُوإ َّن ُالذيُقالُهُكُ ًُ
والُيُنتصُرُُللح َّالجُُإالُجاهلُُبالُهُ،أوُمُنافُقُُعدوُُهللُُورسولُهُ.واهللُُأعلُمُ)ُ.
وقالُيفُ((مُموعُالفُتاوى)) ُ((ُ:)419ُ/2مُنُاعتقُدُ ُماُيُعتقُدُهُاحل َّالجُ ُمُنُاملقاالتُ ُاليتُ
؛ُفإن ُاملسلمنيُ ُ َُّإّناُقُتُلوهُعلىُاحلُلولُُ
قُتُلُاحل َّالجُ ُعليهاُ ،فهوُكافرُ ُمُرتُدُ ُباُتِّفاقُ ُاملسلمنيُ َُّ
يفُالسماءُُ
الزُنْدقةُُواإلحلادُُُ،كقُولُهُ:أناُاهللُُ،وقولُهُ:إلهُُ َُّ
وَنوُُذلكُمُنُمُقاالتُُ ُْ
االّتادُُْ ُ،
و ُِّ
أهلُُ َُّ
وإلهُُيفُالرضُ)ُ.

تُعليهُ
علىُالزُنْدقةُُاليتُاثُبتُ ُْ
وقالُيفُ((الفتاوىُالكبى))ُ((ُ:)418ُ-ُ419/8احل َّالجُُقُتُلُُ
َُّ
المرُُالذيُاثبتُُعليهُملاُيُوجُبُُالقُْتلُُباتِّفاقُُاملسلمنيُُ،ومُنُقالُ:إنَّهُ
بإقرُارهُ،وبغُيُُإقرُارهُ،و ُْ
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ماُاستفاضُُعنهُمُنُ
ُ،وإماُجاهلُُضالُُ.والذيُقُتُلُُبهُْ ُ:
فهوُإماُمنافقُُمُلحُدُ َّ
قُتُلُُبغُيُُح يُقُ َّ
الُعنُمجُيعُه)ُ.
هُ،فض ًُ
أنواعُُالكُفرُُ،وبعضُهُيُوجُبُُ ْقتُلُ ُْ
الصوفيَّةُ ُواملشايخُُ
قالُالذ ُُّ
َُّ
ُ ُ-4و
هب ُيفُ((سُيُ ُأعالمُالُنُّبالء)) ُ((ُ:)814ُ/14تُ َُّبأُ ُمنهُسائرُ ُ ُّ
والعلماءُ؛ُلُماُسُ ُرتىُمُنُسُوءُُسُيتُهُومُروقُهُ،ومنهمُمُنُنُسُبُهُإىلُاحلُلولُُ،ومنهمُمُنُنسُبُهُُإىلُ
علىُالزُنْدقةُ)ُ.
الشُْرعُُ
ُ،وقالُأيضاُ((ُ:)265ُ/16قُتُلُاحل َّالجُُبسُيفُُ َّ
ُ،وإىلُالشعبذةُ)
َُّ
الزُنْدقةُ
َُّ
َُّ
ً

ُبعدُه ُمن ُاللفا))ُ
نفي ُيف ُ((اإلشارة ُإىل ُسُية ُاملصطفى ُوتاريخ ُمُن ُْ
ُ -5وقال ُمُغلطاي ُاحلُ ُُّ
عيُالربوبُيَّةُ)ُ.
الزنديقُُ َُّ
(ص(ُ:)589ُ:احل َّالجُُ ُِّ
املد ُُّ

عيُيفُ((البُدايةُوالُنِّهاية))ُ((ُ:)158ُ/11حُكُيُُعنُغُيُُواحدُُمُنُ
ُ-6وقالُابنُُكُثيُُالشَّاف ُّ
خرُقًاُمُُِّوًُهاُمُشعبُ ًُذاُ،وهبذاُ
اُمْ ُ
كانُكافر ُ
كافراُ،و
ُْ
إمجاعُ
الئمةُ ُ ُْ
العُلماءُ ُو َُّ
ًُ
همُعلىُقتلُهُ،وأُنَّهُقُتُلُُُ ًُ
الصوفيَّةُ ُفيه)ُ ،وقال ُيف ُمُوضعُ ُآخُرُ ُ((ُ :)188/11قُتُل ُبإمجاعُ ُالفُقهاءُ ُوأكثُرُُ
قال ُأكثرُ ُ ُّ
الصوفيَّةُ)ُ.
ُّ
بقتلُُ
املتصوفةُ ُ ُْ
ُ ُ -8وقال ُابنُ ُخُلدونُ ُيف ُ((تارُيُه) ُ((ُ :)624ُ /1أفىت ُالفُقهاءُ ُوأكابرُ ُ ُِّ
احل َّالجُ)ُ.
عيُعنهُيفُ((نُزهةُاللبابُيفُاللقاب))ُ(ُ:)296ُ/1
العس ُُّ
ُ ُ-1وقالُابنُُحُجُرُُ ُْ
قالنُالشَّاف ُّ
علىُالزُنْدقةُ)ُ.
ويفُالذيُقُتُلُُ
الص ُُّ
( ُُّ
َُّ
الشوكان))ُ(َُّ (ُ:)1999ُ/2أماُ
حُالربانُمُنُفُتاوىُاإلمامُُ َُّ
كانُكماُيفُ(( ُْ
وقالُالشو ُُّ
َُّ
ُ-1
الفت َُّ
قدمُ ُالقافلةُُ
مرهُ ،ومُ َُّ
رب ُوأهلُ َُنُلُتُهُعُ ُ
الوحدةُ ُالذيُشُغُلُ ُهباُابنُ ُعُ يُ
احلُ َّالجُ ُفهوُالفاتحُ ُلُبابُ ُ ُ

ُالدينُ ،فقُطُعواُ
ُأهلُه ُبقُيَّةُ ُخُيُ ُومحُيَّةُ ُعلى ُِّ
صرُ ُيف ُْ
يف ُهذه ُاملقالةُ ُالكُفريةُُ ،ولكُنَّه ُُوجُدُ ُبعُ ُْ
خيا)ُ.
نُاستُ ُْهواهمُبشُعابُذُ َُّ
ُ،ومزقواُمُ ُْ
أوصالُهُُالُبيثةُُبصُوارمُُاإلسالمُ َُّ
هُكلُمَُُّزقُ؛ُفجُزاهمُاهللُُ ًُ
هذا هو الح َّالج ،وقد غَلت فيه فِ ِ
ئتان ِمن ِ
الناس:
َ

الوجودُ ُواحلُلولُُ ،وعُ ُّدواُهذهُالكُفرُيَّاتُ ُوالُُزعبُالتُُ
الصوفيَّةُ ُأصحابُ ُُوحدةُ ُ ُ
غُالُفيهُبعضُ ُ ُّ
اإلَليُ،كذاُي ْزعمون!ُ
شقُُ ُِّ
مُنُالعُ ُْ

18

ِعنايةُ المستشرقين وأذنابهم بغُالةِ ُّ ِ
موذجا)
الصوفيَّة َ ( -
ج أنْ ً
الح َّال ُ

مردُ ُعلىُ
الروائُيِّنيُ ُ ُ
وغُال ُفيه ُ-تُ ًُبعا ُللمست ْشرقنيُ -بعضُ ُالكُُتَّابُ ُو ُُّ
شربوا ُالُتَّ ُُّ
العربُ ُالذين ُتُ َُّ
الدينُ ،وعلىُاجملتمعاتُ ُوالوطان؛ ُباعتُبارُ ُ َّ
ظلوماُعلىُأيديُ
رمزُ َُلمُ ،وأُنَّهُقُتُلُ ُمُ ًُ
أن ُاحلُ َّالج ُ ُْ
ُِّ
املستبدينُُكماُيُنعتُوهنُم!ُُ
احلُ َُّكامُُ ُِّ
وق ْد ُنقل ُغي ُواحد ُمن ُالعلماء َّ
تهوًراُ ،يروم ُإفساد ُالدُّولُ ُوقْلبُ
تمرًدا ُم ِّ
ُأن ُاحل َّالجُُُكان ُم ِّ
الشريعةُ؛ ُمنهم ُابنُ ُخُُلِّكان ُيف ُ((وفيات ُالعيان)) ُ(ُ )146ُ /2عن ُالُوي ُيف ُكُتابُهُ
املقفعُُ -تُواصُوا ُعلىُ
نابُ ،وابنُ ُ َُّ
إن ُهؤالء ُالثالاثةُ ُ-يع ُاحلُ َّالجُُ ،والُ َُّ
((الشامل))؛ ُقالَُّ (ُ :

كل ُواحدُُ
استُعطافُ ُالقُلوبُ ُواستُمالتُهاُ ،وارتادُُُ ُُّ
عرضُ ُإلفسادُ ُاململكةُُ ،و ُْ
قُْلبُ ُالدولةُُ ،والُتَّ ُُّ
الرتكُُ،وارتادُُ
وغلُ ُيفُأطرافُ ُبُالدُ ُ ُُّ
املقفعُ ُتُ َُّ
ناب ُفأكنافُ ُالحساءُُ،وابنُ ُ َُّ
طراَُّ ُ:أماُالُ ُُّ
منهمُق ًُ
َّ
ُ،إالُأنُابنُخُُلِّكانُاستبعدُأنُيكونُابنُاملقفَّعُمعهمُ.
احلُ َّالجُُقطرُُبُغدادُ)
بط ُأبُاحلُسنيُ ُعُبيدُ ُاهللُبنُ ُأمحدُُ
ُوقالُابنُ ُالُنَّديُ ُيفُ((الفهرست))ُ(ص(ُ:)286ُ:قرُأْتُ ُ ُِّ
اُعلىُالسالطنيُُ،مُرتكُُبًاُللعظائمُُ،يُرومُُ
َُّ
سور
قداماُمُ ُِّ
كانُجاهال ُمُ ًُ
ًُ
بنُأبُطاهرُُ...:و
تهوًُرا ُجُ ًُ
الدولُ)ُُ.
إقالبُُ ُُّ
العباسيُاملقتدُرُ ُ-كماُذكُرُُالُتَّنوخيُيفُ((نشوارُاحملاضرة))ُ
َُّ
لذلكُنصُحُُالوزيرُُحامدُُالليفةُُ
تدُخُْلقُُعلىُيُدُهُ،و َُّأدىُ
الشريعةُُ،وار َُّ
(ُ-)164ُ/1وقالُله(ُ:ياُأميُُاملؤمننيُُ،إ ُْنُبقُيُُقلُبُُ َُّ
ذلكُإىلُزوالُُسُلطانُك)ُ.
ُ
َّ
اُوباحلالجُعلىُ
موم
ولعُلَّهُاُتَّضحُُ ُ
للقارئُُالكريُُأسبابُُعُنايةُأعداءُُاإلسالمُُبغُالةُُ ُّ
الصوفيَّةُُعُ ً
ُوجهُالصوصُ،وميُكُنُُتلخيص ذلك في ثِ ِ
الث نِقاط:
ُ
الولىُ :إفسادُ ُعُقائدُهم ُوإبعادُهم ُعن ُعُقيدةُ ُاإلسالمُ ُالصافيةُ ُالنقُيَّةُ ُمُن ُالشوائبُُ
الشعوذةُ.
والُزعبُالتُُو َُّ
االّتادُ.
الثانيةُ:إخراجُهمُمُنُنُورُُاإلسالمُُإىلُظُلماتُُالكُفرُُواإلحلادُُ،واحلُلولُُو ُِّ
بالتمردُ ُعلى ُدُينُ ُاهللُ ُتعاىل ُوشُُْرعُهُ،
شرخُ ُبني ُاملسلمنيُُّ ُ ،
الثالثةُ :إاثارةُ ُالفُوضُى ُوإُيادُ ُ ُْ
وإحداثُُدُينُُجديدُُالُصُلةُُلهُباإلسالمُُ،ولكُنَّهُمسوبُُعليه.
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احلالجُ ُ ْقبل ُماُيزيد ُعلىُألف ُعام ُإىلُ
ُوماُزالُ ُبعض ُاملسلمني ُ-بُْلهُ ُعُلماءُهمُ -منذُ ُمُقتلُ ُ َُّ
همُبعضاُفيهُ،رغمُُ ُوضوحُُفُسادُُعُقيدتُهُ،ولوُ
ًُ
يُومُناُهذاُخمتلفنيُُفيهُاختُالُفًاُبيِّ نًا؛ُيُضُلِّلُُبعضُ
ملُيكُنُمُنُمثرةُُلعداءُُاإلسالمُُغيُُهذهُلكفُُْتهم!ُ
وفي ِ
الخ ِ
تام:

َّ
عنُاحلالجُوبيانُضاللهُوزندقتهُ
هبُ
ينُالذ ُُّ
الد َُّ
مشْسُُ ُِّ
أختُمُُمباُقالُهُشُيخُُاإلسالمُُابنُُتُيمُيَّةُُُ،و ُ
وكفرهُالذيُقتلُبسببهُ،وعنُاغرتارُبعضُالناسُبهُ،وت ُّ
ظلوماُ:
ومههمُأنَّهُقتلُم ً

قالُشُيخُ ُاإلسالمُ ُيفُ((مموعُالفتاوى)) ُ(((ُ:)816ُ/1مُنُالناسُ ُمُنُيُظهُرُ ُ َّ
أن ُاحلُ َّالجُُ
وليسُ
وهذاُظنُُكُثيُُمُنُالناسُُ ُ،
الذوقيةُُاليتُعليهاُهؤالءُ،
قهيُُيُالُفُُاحلقيقةُُ َُّ
قُتُلُباجتهادُُفُ يُ
ُّ
لُعليهُإّناُهوُالكُفرُُ،وقُتُلُباُتِّفاقُُالطائفتُنيُُ،مُثلُُ:دُعواهُُأُنَّهُيُقدُرُُأ ُْنُ
َُّ
كذلك؛ُبلُالذيُقُتُ

تصدقُ ُبشُيءُُ
بيتًاُيطوفُ ُبهُويُ َُّ
احلج ُأُنَّهُيُُْب ُ ُ
عارضُ ُالقرآنُ ُبُيُ ُمنهُ،ودُعواهُ ُأُنَّهُمُنُفاتُهُ ُ ُُّ
يُ ُ
احلج ُعنهُ .إىل ُأُمورُ ُأُخرى ُتُوجُبُ ُالكُفرُ ُباُتِّفاقُ ُاملسلمنيُ ُالذينُ
قُ َُّدرهُ ،وذلك ُيُسقُطُ ُ َُّ
قهاؤهمُ،وفُقر ُاؤهمُ،وصُوفُيَّتُهمُُ.))...
مم ًُداُرسولُُاهللُُ:عُلُماؤهمُ،وعُُبَّادُهمُ،وفُ ُ
دونُأنُ َُّ
َُّ
يُشهُ
هب ُيفُ((سُيُ ُأعالمُ ُالُنُّبالء)) ُ((ُ:)845ُ/14فتُدبَُّ ُْر ُ-ياُعبدُ ُاهللَُُ -نُلةُ ُاحلُ َّالجُُ
وقالُالذ ُُّ
َُّ
بُن ُْفسُك؛ُ
عُ،واُتَّقُُذلكُ،وحاسُ ُْ
فُ،وتُ َُّور ُْ
الزُنْدقةُُ،وأنصُ ُْ
الذيُهوُمُ ُ
نُرؤوسُُالقرامطةُُ،ودُعاةُُ َُّ
للرئاسةُُ،حُريصُ ُعلىُال ُظُّهورُُ
دو ُلإلسالمُُ،مُ يُ
هذاُاملرءُ ُمشُائلُ ُعُ يُ
ُْ
لكُأن ُمشُائلُ ُ
فإ ُْن ُتُ ُْبهُنُ ُ َُّ
ب ُ ُِّ
بباطلُ ُوب يُقُ ،فتُ َُّبُأْ ُمُنَُنُلُتُهُ .وإ ُْن ُتُ ُْبهُنُ ُلكُ-والعياذُ ُباهللُُ -أُنَّهُكانُ-واحلالةُ ُهذهُ -مُقُاُ،
كُللحقُ،وأ ُْنُيُثُبِّتُُقُْلبُكُعلىُدُينُه؛ُ
ُِّ
ثُبرُبِّكُأ ُْنُيُوفُِّقُ
هاديًاُمُ ُْهديُاُ،فجُ ُِّد ُْدُإسالمُكُ،واستُغُ ُْ
ُ
ُ،والُقوةُُإالُباهللُ).
َُّ
فإّناُاَلُدىُنُورُُيُقذُفُهُاهللُُيفُقُْلبُُعُُْبدُهُاملسلُمُ
َُّ

وأخيرا:
ً

احلالجُ ُيفُهذاُالزمانُ ُت ُبزُ ُيفُمُوضُعُ ُالقُدوةُ ُلألُ َُّمةُُ
ُ،عندماُترىُشخصيةُ ُ َُّ
ُ
أُيُّهاُالقارئُ ُالكريُ
علمهُ
رُاحلالجُ ُماُملُيُ ُْ
نُأم َُّ
هؤالءُاملتأخرونُ ُمُ ُْ
ُِّ
اإلسالمُيَّةُ؛ ُفينبغيُلكُأ ُْن ُتتساءُلُ:هلُعُلُمُ ُ
ةُ،والُاملؤرخون؟ُوهلُسيُخلُصونُإىلُأقوالُهُوحُقيقةُُ
مُعاصُروهُ،والُعلماءُ ُالُ َُّمةُ،والُالصوفُيَّ
ُِّ
هُكماُأوقفناكُُعلىُمجُلةُمنهاُ،وعلىُمجُلةُُمنُ
ُْ
كرهُمنُغيُُطُريقُهم؟!ُمثُإ ْنُُكانتُهذهُأقوالُ
فُ ُ
ولوالدك؟ُ
فهلُستُقبُلُُأ ُْنُيكونُُقُدوًة ُِّ
آراءُُالعلماءُوأهلُالتَّاريخُوالرتاجمُفيها؛ُ ُْ
ُوموج ًُهاُلكْ ُ،
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بكل ُماُيتعُلَّقُ ُبهُمُنُ
أال ُيُباحُ ُ ُِّ
شرُ ُالفُسادُ ُ َُّ
كذلكُأن ُمسالُكُ ُاملُبطُلنيُ ُيفُن ُْ
َُّ
والُبد ُأ ُْن ُتُعلمُُُ
َُّ
ُ،ولكن ُتُعظَّمُ ُالوانبُ ُاإلُيابُيَّةُ ُأوُختُتلُقُُ،ويُضافُ ُمعهاُبعضُ ُاملواقُفُاملُشكُلةُُ،مثُ
ُْ
مُفسدةُ
ستمر ُمعهمُ
يُُبَّبُ ُصاحبُها ُإىلُالناسُُ،وبعدُ ُابتالعُ ُال ُطُّعمُ ُميُكُنُللمُعجُبُ ُبالشخصيةُ ُأ ُْن ُيُ َُّ
ليُدخُلُ ُيفُالضاللُ ُتدرُييُاُ،حىتُيُقبُلُ ُمباُملُيكُ ُْن ُيُ ُْقبُلُهُمُنُقبلُُ،وحىتُيُعقُلُ ُماُملُيكُنُ
يُعقُلُهُ،والعاصمُُاهللُ!ُ
الدينُ ُباسمُ ُبعضُُ
وصفحةً ُمُنُصُفحاتُ ُإبرازُ ُماُيُهدُمُ ُ ُِّ
ُ
ثاال ُ
وهكذاُترىُ-أخيُالكريُُ -مُ ًُ
ُ
املنتسبُنيُُإليهُُ َّ
كاحلالجُ،وعُنايةُُأعداءُُاإلسالمُُبذلكُ.
كُبأنُتأاثيُُّتُبيبُُالشخاصُُإىلُالقُلوبُُمُنُأوسعُُ
وأناُأمهُسُُيفُأُذنكُ،ولعُلَّهُيصُلُُإىلُقلبُ َُّ
ولذاُفكماُأنُاإلسالمُُجاءُهبُ ُْدمُُمعانُالباطُلُ؛ُفكمُ
َُّ
البوابُُلرتويجُُالباطُلُُوّتبيبهُللنُّفوسُ؛ُ
نتُنُصوصُهُه ُْدمُُُرموزُُالباطُلُُوالتحذيرُُمنهمُ.
ضم ُْ
تُ َُّ
ِ
أجمعين
وصحبِه
وصلَّى اللُ وسلَّم على نبينا َّ
محمد وعلى آله ْ
َ
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