
  
 



 متهيد:
 والصاحل واملسلم كاملؤمن  ألقدارهم دةواحملد    هلم زةاملمي    ةالشرعي   األمساء عن الناس ىختل   نإ ما
 وأضافت ،اإلسالمية الثقافة يف رتوأث   هلا، ما ذلك بعد   هلا كان  ىأخر  أمساء ظهرت حىت والعابد

 .الثقافية أنظمتها مع متصاحلة هي وال ،بيئتها يف تكن مل يم  اه  ف  م   إليها
 لحطكمص  ظهر ما أول ظهر الذي التصوف الدخيلة اسم املفاهيماألمساء ذات  هذه ومن

 ؛املفاهيم من وغريه الزهد مع متواطئ وأحيانً  ،والرتبية للتزكية ومرادف اإلسالمية للثقافة مسامل
 بعادهأ له في  فلس مفهوم   ىلإ املفهوم بانقل   حىت والتفاهم احلالتص هذا تغري   ما سرعان لكن

 والشعائر العقائد يف اإلسالم مع تصطدم ما اغالبً  واليت ،الثقافية ومحولته والعقدية الفكرية
 ارموزً  أصحابه د  وع   ،اإلسالمية الثقافة يف كبري    رواج   له وأصبح املفهوم هذا ىطغ   حىت ،ةالتعبدي  

 وبني ،عليه رومنك   الشرع إىل له محماك   بني هحول   الناس مانقس   اشبحً  لواوشك   ،ةلألم   نيديني   
 ، وبني مؤي  د  ونصر له.عنه يصدر ملا لومتأو    الظن   به نحمس  

 شخصية ومعتقدها طرحها يف والغريبة للجدل املثرية الصوفية الشخصيات بني من وكان
 أن وحسبنا ،امبينً  اخصامً  فيه مواواختص   ،كالمه  جراء اخللق سهر ذلك الرجل الذي ،احلالج

 سائر إليه حياكم ما إىل هوحناكم ،منه الناس ومواقف أفكاره وأبهم به التعريفية الورقة هذه منقد  
 .نصوصه به دتوشه   قواعده عليه تاستقر   وما الشرع ظاهر وهو أال ،اخللق

 ؟احلالج َمن  املطلب األول: 
 .(1)مغيث أابا أيضً  ويكىن ،هللا عبد بوأ حممي بن منصور بن احلسني هو

 .(2)الصويف البيضاوي الفارسي أمحد بن حمم د: وله اسم آخر هو
 .(3)اجموسي   حممي هجد   وكان ،فارس ببالد مدينة والبيضاء

                                                            

 (.201 /13) واألمم امللوك اتريخ يف املنتظمينظر:  (1)
 (.133 /5) اهلمم وتعاقب األمم جتاربينظر:  (2)
 (.314 /14) النبالء أعالم سريينظر:  (3)



 وصحب ،النوري احلسني وأاب التسرتي سهل بن هللا عبد صحب وفيها ،سرت  بت   نشأ وقد
 .(4)واجملاهدة والسفر الرتحال وأكثر ،املكي عثمان بن عمر

 : أقوال على حلالجاب مس ي مل واختلفوا"
 بواسط. ًجاحال   كان  منصورًا أابه أن: أحدها
 الكالم. حي ْل ج ح الج هذا: فقالوا قلوهبم يف ما وعلى الناس على تكلم أنه: والثاين

: فقال وكذا، كذا  شغل يف اذهب: له وقال حالج على مر  : قال الس ل مي ذكره: والثالث
 مجيع فإذا وعاد، الرجل فذهب ش غلك، على أ عينك وأن اذهب: فقال بص ْنعيت، م شغول أن
  .(5)"احلالج يفسم    حم ْلوًجا، القطن من دكانه يف ما

 من وال ،علمائهم من يكن ومل ،حاله من الظاهر هو كما  فالتصو   إىل الرجل انتسب   وقد
 والزهاد العباد طائفة من كان  بل ،األئمة   من له ترجم من ترمجة من ذلك مفه  ي   وال ،فقهائهم

 هتونسب عنه علملا بنفي ترمجته يف -هللا رمحه- كثري  ابن اإلمام حصر   وقد ،األحوال وأصحاب
 .(6)اجلهل إىل

 انقسام الصوفية يف شأنه:املطلب الثاين: 
 : قسمني إىل أحواله حيال   روهوعاص   أدركوه الذين ةالصوفي   مانقس   وقد

 بن العباس أبو: هؤالء ومن ،وفضاًل  كرامةً   هعند ما واوعد   ،منهم هو عد   القسم األول:
 النيسابوري، النصراابذي حممد بن وإبراهيم الشريازي، خفيف بن وحممد البغدادي، عطاء
 رابين. عامل منصور بن احلسني: خفيف ابن قال حىت كالمه،  نواودو   حاله، له حواوصح  

 حممد بن إبراهيم مسعت :-احلسني بن حممد وامسه- السلمي الرمحن عبد أبو وقال
 بعد كان  إن: عاتبه للذي فقال الروح يف احلالج عن كيح   شيء يف وعوتب النصراابذي

 احلالج. فهو دموح    يقنيوالصد    نيالنبي   

                                                            

 (.315 /14) السابق املرجعينظر:  (4)
 (.474 /16) األعيان تواريخ يف الزمان مرآةينظر:  (5)
 (.155 /11) والنهاية البداية (6)



 أن كنت:  يقول الشبلي مسعت :يقول هللا عبد بن منصور ومسعت: الرمحن عبد أبو قال
 .(7)وكتمت   رأظه   هأن   إال ا،واحدً  اشيئً  منصور بن واحلسني

 الشعوذة إىل ونسبوه ،منه ؤواوتب   ،هحال   أنكروا ،عصره يف الصوفية أغلب وهم :الثاين القسم
 .(8)ابهلل اعياذً  ،والزندقة حرالس   إىل نسبه وبعضهم ،لوالدج  

 : احلالج ىلد العقدية الروافداملطلب الثالث: 
 الفارسي   األصل وإغفال ،كان  أّي   اإلنسان حياة يف اأتثريً  ولألصل النشأة لبيئة   أن   خيفى ال

 فهم   ميكن ال مهم    لعنصر وجتاوز   زائد، ظن    حسن   هو جاحلال   معتقدات تقييم   يف واجملوسي  
 الغريبة املعتقدات إىل واجلنوح فالتصو   على بالتقل   سرعة مع اخصوصً  ،إطاره غري يف احلالج
  .طريقتهم على هأحوال   جتري ال الرجل أن   وفطنتهم هم،أمر   القوم كباء  ومنازعة

 ،املذهب يف واالضطراب العقدي   نالتلو   عليه غلب هأن جيد احلالج حلال بتفحص والناظر
 نهتلو   إىل مرتمجوه طنفت وقد ،الضالل وهو واحد مصب    يف يصب   هكل    التقلب   هذا كان  وإن
: هللا رمحه الذهيب عنه قال حىت ،ء  شي على يثبت يكن مل وأنه ،إليه يينتم   الذي املذهب يف
 عالتشي   يرون أو ا،معتزلي   صار االعتزال يرون بلد أهل أن علم ذاإف ،نسك   أنه ظاهره وكان"

 البلدان، يف وينتقل ،والطب   والكيمياء الشعبذة يعرف وكان ن،تسن   نالتسن   يرون أو ع،تشي  
 حممد، أنت وهلذا نوح، أنت ولذا ،آدم أنت: أصحابه من للواحد ويقول الربوبية، عيويد  

 .(9)إليهم" انتقلت نبياءاأل أرواح وأن التناسخ ويدعي
 على شيء إىل وقت   كل    يدعو احلالج كان": األزرق الت  ن وخي   يوسف بن أمحد وقال

  .(10)"طائفة ي ْست  ْبله ما حسب

                                                            

 (.152 /11) والنهاية البدايةينظر:  (7)
 تواريخ يف الزمان ومرآة ،(125 /11) والنهاية والبداية ،(315 /14) النبالء أعالم سري :ينظر (8)

 (.476 /16) األعيان
 .(456 /1) غب من خب يف العب (9)
 .(35 /23) للذهيب اإلسالم اتريخينظر:  (10)



 إىل الدعوة ةحبج   ؛اهلند يف السحر ملتعل   سافر أن إىل املذاهب يف التلون اهذ به وصل وقد
 يف معنا وكان اهلند، إىل املعتضد وج هين: قال أبيه عن احلاسب، أمحد بن علي   روى فقد ،هللا

ْحر، مأتعل  : قال جئت؟ فيم: قلت منصور، بن احلسني :له يقال رجل السفينة  اخللق وأدعو الس  
 .(11)هللا إىل

 انك  ما إىل إحالةً  تلونه يف ولعل ،ضالله منها استمد عقدية روافد ةعد   له كانت  فاحلالج
 اختالفها على ةني  سال املذاهب مجيع   أن هو ىخيف   ال الذي لكن ،همعتقد   حقيقة إخفاء من عليه

 ما إال يبق   فلم ،للحالج وقع كما  اإلسالم أركان من شيء إنكار منها أحد   أي عند يظهر مل
 التشيع من صاحبها وما ،ةاألصلي   الوالد دّينة   ابجملوسية التأثر من الرجل حال عليه استقر  
 قال ،القرامطة لطائفة انتسابه هو به القضاة عليه حكم ما بني من كان  قتل حني ولذا ؛الغايل

 :عليه ونودي ،مصلوابً  قل   وع   ،مجل علىا مشهورً  بغداد   احلالج دخلأ   وقد": هللا رمحه الذهيب
  .(12)فاعرفوه" القرامطة دعاة   أحد هذا

 أخذت   وإمنا ،مجلةً  األئمة من أحد مبذهب   متذهبت   "ما: قوله الغايل ابلتشيع رهأتث   دويؤي  
 ،القرآن مثل أتليف على ابلقدرة وقوله، (13)ذلك" على اآلن وأن ،هوأشد   هب  عأص مذهب   كل  من

- فيه الناس: الطبي زرعة وأب قال فقد ،فاطمة فحمص انتحل حني بعضهم مذهب وهذا
 :يقول الرازي حيىي بن حممد مسعت ولكن ،ورد قبول بني -احلالج منصور بن حسني يعين

 وجد الذي أيش: له فقلت بيدي. لقتلته عليه قدرت لو: ويقول يلعنه عثمان بن عمرو مسعت
 .(14)به" موأتكل   مثله أؤلف أن ميكنين: فقال هللا كتاب  من آية قرأت: قال عليه؟ الشيخ

 فهم يف املزعومني لألولياء واخلصوصية احلقيقة عاءواد   للشريعة الباطين التفسري وكذلك
 طاعة عن اخلضر خرج كما  صلى هللا عليه وسلم النيب طاعة عن خروجهم وإمكانية ،الشرع
 .(15)للملوك التشيع يظهر كان  قدف هذا ومع والسالم، الصالة عليه موسى

                                                            

 (.36 /23) السابق املرجعينظر:  (11)
 (.440 /1) غب من خب يف العب (12)
 (.368: )ص والتصوف التشيع بني الصلةينظر:  (13)
 .(135 /11) والنهاية البدايةينظر:  (14)
 (.269: )ص الندمي البن الفهرستينظر:  (15)



 عمله ذلك من ،هبا ثروأت ،املعتقدات من اهلند جموس عند ما بعض أخذ قد هأن كما
  املريد. وطاعة الزهد بسبب ذلك أن وزعمه ،اإلهلية وادعاؤه ،السحر

 من وهي ،املشرق غزت اليت النصرانية فةالفلس من مستفاد أيضا ابحللول ولالق نأ كما
 اظهورً  احللولية ةالنحل فيه تظهر مل بداّيته يف كان  وإن ،للحياة ونظرته اعمومً  فالتصو   أنتجت

 .عليه تطغ   ذلك بعد لكنها ،ابينً 
 عقائده بعض نذكر ناولعل ،ومعتقده فكره احلالج منها ىاستق   اليت افدالرو  أهم   هي فهذه

 : عليه القارئ ليحكم أقوال من عنه أثر وما
 : احلالج معتقدات بعض ذكراملطلب الرابع: 

 ،إحكام نوع ولكالمه حالوة منطقه يف الرتاجم أصحاب عنه ذكر كما  احلالج   كان  لقد
 موتكل   ،بذلك الناس عامة   فغر   ،املتصوفة يوخش لبعض أمره ابدئ يف صحبته من هذا خذأ وقد

 الجاحل معتقدات تتبع وميكن ،مسلم على ختفى ال اليت الزندقة وأظهر ،احلق   ونفى ،ابألغاليط
 : مهمة قضاّي يف

 : حتادواال ابحللول هقول   خالل من هنفس   ةألوهي هاعتقاد   -1
 نأ الناس بعض روأم   ،إله نهإ :وقال ،هيةو لاأل بدعوى مرة   من أكثر   احلالج   حر  ص فقد
 .(16)ويرزق يتومي   يحيي   نهأ عىواد   ،املعىن هلذا له وايسجد  

 فهو ،وتعاىل سبحانه هللا غري مثت   ما وأنه ،ابالحتاد القول إىل ع  راج الدعوى هذه وسبب
 مع "تناظرت: فقال الدعوى هذه يف له وإمامته له إبليس ةأبستاذي   صرح ولذا ؛خبلقه حدمت  

 إن: فرعون وقال ة،و  ت   الف   اسم عين سقط سجدت   إن: إبليس فقال ةو  الفت    يف وفرعون إبليس
 سقطت   وقويل دعواي عن رجعت إن :اأيضً  أن وقلت توة،الف   منزلة من سقطت   برسوله آمنت

رْي   أ ن  : إبليس وقال ة،الفتو   بساط من ْنه   خ   م  نْ  ل ك م ع ل ْمت   م ا .:فرعو وقال ،اغريً  ير مل حني م  
 فاعرفوا تعرفون مل إن: أن وقلت والباطل، احلق بني زميي    من قومه يف يعرف مل حني غ رْي ي إ ل ه  

 إبليس وأستاذي فصاحيب ،احق   ابحلق   ا أبدً  زلت ما ألين ؛احلق وأن األثر، ذلك وأن ،آاثره

                                                            

 .(35 /23) للذهيب اإلسالم اتريخ، و (134: )ص للحالج الطواسنيينظر:  (16)



 ،دعواه عن رجع وما اليم    يف قغر  أ   وفرعون دعواه، عن رجع وما ابلنار دهد    وإبليس وفرعون،
 عن رجعت ما ورجالي يداي عتقط    أو صلبت أو قتلت وإن ،اأبدً  ابلواسطة يقر   ومل

 .(17)دعواي"
 توحيده هو لذلك الدافع أن عىواد   ،هللا لغري السجود عدم يف إبليس مذهب   حصح   وقد
 الرحيم الرمحن "من: لفظها عبارة ألصحابه كتبها  اليت كتبه  بعض يف در و  وقد .احللول واعتقاده

 التوحيد هو هذا وأن ،هخط   واخلط   كتابته  هناإ" :الق عنها احلالج فسئل ،فالن" ابن النف إىل
 .(18)"عنده

: قال الصويل بكر أبو حكى فقد ،عليه البينة   وأقاموا ،الدعوى هذه على العلماء نظره وقد
 سنة مشهورين مجل على له وغالًما بغداد وأدخله احلالج   األمري الراسيب   أمحد بن علي   "قبض  
 فأحضره ،ابحللول ويقول الربوبية عييد   أنه عنده قامت ةن  البي    أن يذكر وكتب ،وثالمثائة إحدى

سن جيده ومل لفظه، يف فأسقط فناظروه، ،العلماء وأحضر الوزير، عيسى بن علي    القرآن من حي 
 وثق فإذا شعبذته، من شيًئا اجلاهل   ير  ي   كان:  الصويل قال مد ة. ح ب س ث   غريه. من وال شيًئا

 يف أ نْب ت: -أقرع وكان- له فقال نوخبت، بن سعيد أاب دعا فيمن فدعا إله، أنه إىل دعاه به
 يريد وإمنا سين، إن ه :قيل ألنه احلاجب نصر عنه ودافع احلال، به تترق   ث شعرًا. رأسي مقدم

 .(19)ومثود" عاد كومهل   نوح قوم مغرق إين: كتبه  يف وكان: قال الرافضة. هقتل  
 احلالج معتقدات هي فهذه تقد م، كما  مبثله تيانواإل القرآن أتليف على قدرته عىاد   كما

 ،واأللوهية الربوبية ودعوى واالحتاد ابحللول القول إىل ترجع كلها  وهي هبا قيتعل   وما ،يةبالربو  يف
 الفاسد. املعتقد هذا عن فرع هي األمم وإغراق
 : النبوة دعوى -2

                                                            

 (.52-51: )ص الطواسني (17)
 .(135 /8) بغداد اتريخ: ينظر (18)
 (.36 /23) للذهيب اإلسالم اتريخينظر:  (19)



 أوهلا يف كان  ،مبراحل للنبوة هادعاؤ  ومر   ،النبوة عىاد   قد وظهوره أمره بداية يف احلالج   كان
 مبا معجزاهتم عييد   صار ث، (20)السابق همعتقد   فرع وهذا ،فيه تحل   األنبياء أرواح نإ :يقول
 الصيف يف الشتاء فاكهة للناس خيرج فكان ،اهلند يف مهتعل   وسحر لودج   شعوذة من يفعل

 و  ه   لْ ق  }: مكتوب عليها دراهم مملوءة فيعيدها اهلواء إىل يده وميد   الشتاء، يف الصيف وفاكهة
 مبا مويتكل   بيوهتم، يف صنعوه وما أكلوه، مبا الناس وخيب ،القدرة دراهم :ويسميها ،{د  ح  أ   هللا  
 .(21)احللول يف واعتقدوا ،كثري  خلق   به فافتنت ،ضمائرهم يف

 أراد إذا اإلنسان أن تشريعاته ومن ،وجل عز هللا دون من يشرع صار رةمتأخ    مرحلة ويف
 حضرت فإذا أحد، يدخله وال النجاسات، من شيء يلحقه ال بيتا داره من أفرد ميكنه ومل احلج
 طعام أجود ويعمل ا،يتيمً  ثالثني جيمع ث ،مبكة احلاج يفعله ما وفعل حوله، طاف احلج أّيم

 منهم واحد كل  وأعطى كساهم،  فرغوا فإذا بنفسه، وخيدمهم البيت، ذلك يف ويطعمهم ميكنه،
 .(22)حج كمن  كان  ذلك فعل فإذا ،دراهم سبعة

 أغناه -ذلك وحنو والصدقة اجلوع من- وكذا كذا  عمل إذا املرء أن: فيه كتاب  له دج  و   وقد
 يف يعدواست   ،النبوة بدعوى حصر   ث. (23)فقتل حامد عليه فقام واحلج، صالةوال الصوم عن

 ويظهر ،األلوهية لدعوى سابق النبوة دعواه أن   والظاهر. (24)فأنكره القضاة طرف من ذلك
 فصرت   ،النبوة   عيتد   كنت  :له قالوا فقد ،له أقيمت اليت احملاكمات قصص خالل من ذلك

 .(25)الربوبية عيتد  
 : احلالج كرامات  حقيقةاملطلب اخلامس: 

                                                            

 .(140 /11) والنهاية البداية، و (40 /23) للذهيباإلسالم  اتريخ: ينظر (20)
 (.671 /6) األثري البن التاريخ يف الكامل ينظر: (21)
 .(674 /6) السابق املرجعينظر:  (22)
 (.457 /1) غب من خب يف العبينظر:  (23)
 (.160 /11) والنهاية البدايةينظر:  (24)
 (.162 /11) السابق املرجعينظر:  (25)



 وجعلتهم الناس، على ستلب   خوارق   يهيد   ىعل ظهرت واأللوهية   النبوة احلالج   عىاد   حني
 قهصد   وبعضهم ،أحيانً  الوالية فيه عيويد   أبمره يغرت   الناس بعض   جعل مما ؛أمرهم من شك    يف
  .واأللوهية النبوة دعوى يف

 عتتب   وقد ،لواحلي   جلوالد   والشعوذة   حرالس    عن خترج مل أهنا الكرامات   هذه أمر وحقيقة
  .ذكرن عما خيرج ال وهفوجد   هعند   ما حقيقة   ماءلالع

 هلم عىواد   ،قوم   إىل تهخاص   بعض   لس  ر أ احلالج   أن   البغدادي اخلطيب ذكره ما لهي  ح   ومن
 ويقرأ كويتنس   ديتعب   ازمنً  عندهم وأقام ،املسجد إىل يقودونه ازمنً  معهم ومكث ،أعمى نهأ

 كفاء  وش   كيت  عاف   إن :له وقال املنام يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأى أنه عىواد   القرآن،
 أواًل  نواوكا الفالين، الشهر يف الفالين اليوم يف عليك قدمي  س   وإنه طب،الق   يدي   على هو إمنا

 هو واتفق هلم، ذكر الذي الوقت يف كان  ،ويكرمونه حيملونه صاروا ث ،املسجد إىل يقودونه
 املسجد فدخل ،بيض   صوف ثياب وعليها خمتفيً  البلد دخل حىت احلالج أقبل عليه، واحلالج

 العليل، ذلك هلم وصف اليت فاتابلص    الناس فعرفه أحد، إىل يلتفت ال فيه ديتعب   سارية ولزم
 خببه، هو فأخب  املتعايف ن  م  الز   ذلك إىل جاؤوا ث به، حونتمس  يو  عليه مونيسل    إليه فابتدروا

 يف و س ل م   ع ل ْيه   اّلل    ص ل ى اّلل    ر س ول   ع ْنه   أخبين الذي هذا: فقال له فوصفوه يل، صفوه: فقال
 إ ل ْيه . يب اذهبوا يديه، على شفائي وأن املنام،
 على هبما مسح ث ،يهكف    يف ريقه من تفل ث   ،له افدع   يديه احلالج فرفع رؤّيه، له ذكر ث
 فقام رجليه على فمسح ريقه من أخذ ث فأبصر، ،قط   داء هبما يكن مل كأن  ففتحهما عينيه

 عنده، وكباؤهم البالد تلك وأمراء ،حضور   والناس ،شيء   به يكن مل كأن ه  فمشى ،ساعته نم
 هلم أظهر ما علىا زائدً ا تعظيمً  احلالج مواوعظ   حوهوسب   هللا وكبوا ،عظيمةً  ةضج   الناس فضج  

 والزور. الباطل من
 ،عندهم من أيخذه فلم ،اكثريً   مااًل  له مجعوا الذهاب أراد فلما ،يكرمونه ةً مد   عندهم وأقام

 مدة بعد صاحبه بعده وخرج احلالج وخرج له موهفسل   ،به ليجاهد لصاحبه موهيسل    أن وأمرهم
 .(26)وتقامساه لقيه ث ،ابملال

                                                            

 (.156 /11) والنهاية البدايةينظر:  (26)



 أتخذ بعصفورة لك أبعث حىت يب آمن: لرجل ي  ْوًما قال أنه :عليه رجعت اليت حيله ومن
 يب أنت آمن: الرجل له فقال ذهبا. فيصري حناس من ان  م   كذا  على فتضعه ،حبة وزن   ذرقها من

 ختفيه أن أردت وإذا السماء، إىل قوائمه بلغت قفاه على استلقى إذا بفيل إليك أبعث حىت
 ت.وسك   هت  فب  : قال عينيك. إحدى يف وضعته
 من وغريها والشعوذة املخاريق من أشياء ويظهر هنفس   إىل يدعو جعل بغداد ورد وملا
 احلق بني متييزهم وضعف عقوهلم ةلقل   الرافضة على جيرو    كان  ما وأكثر الشيطانية، األحوال
 والباطل.
 رجل إين: الرافضي له فقال ،به اإلميان إىل فدعاه الرافضة من برئيس ايومً  استدعى وقد

 ،بك آمنت وهذا هذا عين أذهبت أنت فإن بت،ش   وقد الرأس، أصلع وإين ،النساء أحب  
 هتفب  : قال هللا. أنت نكإ :قلت شئت وإن ،نيب   نكإ :قلت شئت وإن املعصوم، اإلمام وأنك

 .(27)جوااب إليه حير ومل احلالج
 على كذب  للقتل مقد    حني أنه ذلك على ويدل   ،النحو هذا عن خترج كراماته  تكن ومل

 .(28)ايومً  ثالثني بعد إليهم راجع إنه :بقوله وأضلهم ،أصحابه
 : املتصوفة يف احلالج أتثرياملطلب السادس: 

 من جوهر خوأ همبعض   قاله ث ،املتصوفة   إىل هأمر   ابدئ يف انتسب احلالج   أن معنا متقد  
 استقر   أنس   ومن ،ظهوره بداّيت مع كان  احلالج لفكر   الرافض املوقف هذا لكن ،دائرهتم

 كحاهلم  أمرهم ابدئ يف احلالج مع فةاملتصو    حال يكن مل لكن ،ة  ن  الس   على ظهوره قبل مرهمأ
 :مبراحل احلالج من املوقف يف املتصوفة مر   فقد ،ذلك بعد معه

 أصوات وجود مع ،األوىل طبقتهم من كانت  وهذه ،املطلق الرفض مرحلة :األوىل املرحلة
 :ذلك بعد تلتها ث، الفهاخت أخرى

 وكانت ،حسنة خمارج وخترجيه ،كالمه  وأتويل ،عنه االعتذار مرحلةوهي  الثانية:املرحلة 
 عتواخند   عنه االعتذار   تتبن   اليت العلمية الشخصيات هم   أ ومن ،كذلك  رةمبك    املرحلة هذه

                                                            

 .(157 /11) السابق املرجعبنظر:  (27)
 (.346 /14) النبالء أعالم سري (28)



 من كثري  عن االعتذار يف فصال عقد فقد "،األنوار مشكاة" كتابه  يف الغزايل حامد أبو :حباله
 جمرد هو الوجود ةوحد   منه يفهم ما أن واعتب "،الضالل من املنقذ" هكتاب  يف وكذلك ،ألفاظه
 ال أنه واعتب ا،وغريه ،وسبحاين ،هللا أن :حنو من العبارات لوأتو   ،غري ال (29)شهود وحدة
 ،التبعية على ال يةعامل على وارد الوجود نفي وأن ،قوله حد    على ةالتبعي   رتبة بل ،ةاملعي   رتبة توجد

 "العارفون: فيقول قوله حد    على العارفني وجمموعة احلالج لفكرة يتعرض الفكرة هلذه شرحه ويف
 منهم لكن ،احلق الواحد   إال الوجود يف يروا مل أهنم على اتفقوا -احلقيقة مساء إىل العروج بعد-

 الكثرة عنهم وانتفت .اذوقي   حااًل  ذلك له صار من ومنهم ،اعلمي   عرفانً  احلال هذه له كان  من
 يبق ومل ،فيه كاملبهوتني  فصاروا ،عقوهلم فيها واستوفيت ،احملضة ابلفردانية واستغرقوا ،ابلكلية

ا سكرً  فسكروا هللا، إال عندهم يكن فلم ،اأيضً  أنفسهم لذكر وال ،هللا غري لذكر ال ،سعمت   فيهم
 وقال !شاين أعظم ما سبحاين :اآلخر وقال ،احلق أن :همأحد فقال عقوهلم، سلطان دونه دفع
 عنهم خف   فلما حيكى. وال ي طو ى كرالس   حال يف العشاق وكالم هللا. إال اجلبة يف ما :آخر

 حقيقة يكن مل ذلك أن عرفوا ؛أرضه يف هللا ميزان هو الذى العقل سلطان إىل واد  ور   همكر  س  
 ،أن أهوى نوم   أهوى نم   أن :عشقه فرط حال يف العاشق قول مثل ،االحتاد شبه بل ،االحتاد

 يه رآها اليت الصورة   أن فيظن قط، املرآة   ير   ومل فيها فينظر مرآة   اإلنسان   ئيفاج   أن يبعد وال
 .(30)هبا" حدةمت   املرآة صورة

 -اخصوصً  فةاملتصو    بنيو  عموما اإلسالمية األمة يف العلمي لوزنه انظرً - الغزايل كان  وقد
 ،كالمه  وتبين   عنه االعتذار بني واخللط احلالج أقوال استساغة يف هبعد   جاء ملن الباب   فتح قد

 لثة:الثا املرحلة فجاءت
 من اجزءً  واعتبارها ،عنها والدفاع الفكرة يف والتأليف التبين    مرحلة وهي املرحلة الثالثة:

  .الصوفية مسلك سالك   ابهلل عارف   عنها يستغين ال اليت واحلقيقة الوالية
 الصويف الطائي عريب ابن الدين يوحمي ،( ه632ت) الفارض ابن املرحلة هذه لمث   وقد

 ال وما رينك   وما ،يعقل ال وما يعقل ما "احلكم فصوص" كتابه  يف ندو   وقد  (،ه638)ت

                                                            

 .(56: ص) نواراأل مشكاة (29)
 (.57: )ص نواراأل مشكاة (30)



 من غفلة   حني على عريب ابن ظهور وكان ،بطالنه على والعقول الشرائع اتفقت وما ،نكري  
 أن فيستنك   مل السيوطي مثل احلديث يف إماما إن   حىت ،ثراأل عن عد  وب   ابحلق    وجهل األمة
 األابطيل هذه عن االعتذار يف الباب   الغزايل فتح   أن بعد هابطل   تبير يف كتاابً   فويؤل    عنه يدافع  
 ابحللول القول   انتشر ث   "،عريب ابن تبئة إىل الغيب   تنبيه" كتابه  السيوطي فألف ،أسلفنا كما

 اليوم توجد وال ،استثناء سواه وما ،فيهم األصل هو صار حىت ،ذلك بعد فةاملتصو    يف واالحتاد
 هذا واعتبار التبير نفس   ألن ؛ااعتبارً  وإما ااعتقادً  إما ؛به القول وعندها إال ةصوفي   طريقة

 نفوس يف اء  عظم أصحابه من لجع   للوجود ةاحلق   واملشاهدة العليا املقامات دليل الكالم
 اانتشارً  اليوم   ةالصوفي   الطرق وأكثر ،بوالتعج   اإلعجاب بعني إليهم ينظرون وجعلهم ،أتباعهم

 إنكاره ويعتبون ،لو قي مما بكثري تقول بل ،هنجه على سار ومن احلالج بتعظيم حتصر   هاكل  
 أرشد الذي اإلحسان مقام   هو صبتهوع   لالرج   عند وما الرمحن، أولياء وحسد   اخلذالن دليل  
 سريعة إطاللة نورد املوايل املطلب يف ولعلنا ،احلديث يف نهوبي   وسلم عليه هللا صلى النيب إليه

 يسلم. وال يستقيم ال أنه وكيف ،احلالج عن به رذ  اعت   ما بعض على
 : احلالج عن االعتذار مع وقفةاملطلب السابع: 

 يف وفناء عالية رتبة   دليل   هو احلالج عن ريصد   ما وغريه -هللا رمحه- الغزايل عتبي   حني
 : إشكاالت ةعد   االعتذار هذا على ترد هفإن   ،وتعاىل سبحانه املعبود حق  

 تعظيم غايته والذي ،وتعاىل سبحانه هلل دالتعب   هو اإلحسان مقام إىل ليوص   ما أن :أوال
 م  عظ   ي فلم ،للحالج لحيص   مل ما وهذا .الوحي يوافق مبا ذلك عن والتعبري ،جنابه وتعظيم احلق   

 .ما مل أيذن به عوشر   ابتدع بل ،العبادة يف إليه لطريق  ا أصاب وال ،العبارة يف املعبود  
: فقال راحلته وجد الذي للرجل وقع ما مثل- دجي   ما ةشد   من حفر   أنه لنفرتض :اثنيا

 وقامت ،عارضة   حالة هذه لكن -(31)الفرح" شدة من أخطأ ربك، وأن عبدي أنت "اللهم
 دلي فإنه القرائن انتفاء مع الشخص على غلبتها اأم   ،حبهالصا ااعتقادً  ليست اأهن على القرينة
 خري. على ال ،سوء على

                                                            

 (.2747) مسلمأخرجه  (31)



 هذه وإىل ،العقل غياب   إىل ييؤد    املوجودة حالته على الصويف الذكر   ن  أ لنفرتض :اثلثا
 العقل   إلذهاهبا إال اخلمر متحر    فما الطاعات، من أوىل ابملسكرات إحلاقه أليس ،الكفرّيت

ن ك م   ي وق ع   أ ن الش ْيط ان   ي ر يد   }إ من  ا :املعصية إىل اإلنسان هاوجر    او ة   ب  ي ْ  اخلْ ْمر   يف   و اْلب  ْغض اء اْلع د 
ر   ْيس    .[91: ]املائدة م نت  ه ون{ أ نت م ف  ه لْ  الص ال ة   و ع ن   اّلل    ذ ْكر   ع ن و ي ص د ك مْ  و اْلم 

 الكتاب بظاهر حمجوجون هأصحاب   غريه وأقوال أقواله وعن احلالج عن االعتذار   :رابعا
 من إله أنه عىواد   ابحللول قال من بكفر نطق فقد الكتاب أما األمة، عليه أمجعت وما والسنة

ن ْه مْ  ي  ق لْ  }و م ن :كان  من اكائنً   هللا دون ل ك   د ون ه   م  ن إ ل ه   إ ين    م  ن م   َن ْز يه   ف ذ  ل ك    ج ه   َن ْز ي ك ذ 
  .[29: ]األنبياء الظ ال م ني{
 ك ف ر    }ل ق دْ  :مرمي ابن عيسى املسيح يف حل   هللا أن داعتق   من بكفر القرآن حكم كما

يح   ه و   اّلل    إ ن   ق ال واْ  ال ذ ين   ْل ك   ف م ن ق لْ  م ْرمي    اْبن   اْلم س  ًئا اّلل    م ن   مي  ي ْ يح   ي  ْهل ك   أ ن أ ر اد   إ نْ  ش   اْلم س 
يًعا األ ْرض   يف   و م ن و أ م ه   م ْرمي    اْبن   ّلل     مج   ن  ه م ا و م ا و األ ْرض   الس م او ات   م ْلك   و   ي ش اء م ا خي ْل ق   ب  ي ْ
يح   ه و   اّلل    إ ن   ق ال واْ  ال ذ ين   ك ف ر    }ل ق دْ : وقال، [17: ]املائدة ق د ير{ ش ْيء   ك ل     ع ل ى و اّلل     اْبن   اْلم س 
يح   و ق ال   م ْرمي    ّلل    ي ْشر كْ  م ن إ ن ه   و ر ب ك مْ  ر يب    اّلل    اْعب د واْ  إ ْسر ائ يل   ب ين   ّي   اْلم س   ع ل يه   اّلل    ح ر م   ف  ق دْ  اب 
  .[72: ]املائدة أ نص ار{ م نْ  ل لظ ال م ني   و م ا الن ار   و م ْأو اه   اجلْ ن ة  

 خيتلف ومل ،وزندقته بكفره حكموا -حباله أعرف وهم- احلالج عن مواتكل   الذين العلماء ث
 العلماء أقوال ، ودونك(32)وزندقته كفره  على الفقهاء اتفاق   كثري  ابن حكى فقد ،قوهلم ذلك يف
 :فيه

 : احلالج يف ماءلالع أقوالاملطلب الثامن: 
 حني تلق   فقد ،وزندقته قتله على مجعواأ حىت ،فيه مونيتكل   والعلماء احلالج ظهور منذ

 يف وهم .(33)"دمه إبابحة عصره علماء أكثر أفىت": كانل   خ   ابن قال ،ةً رد   بقتله الفقهاء أفىت
 القول به عيقط   ااعرتاضً  هلم خمالف   عليهم يعرتض ومل ،وقاعدته الشرع ظاهر إىل حياكمونه ذلك

 املالكية من املقتدر أّيم   بغداد فقهاء "وأمجع: هللا رمحه عياض القاضي يقول ،الغليل به ويشفي
                                                            

 .(174 /11) والنهاية البداية (32)
 .(176 /23) للذهيب اإلسالم اتريخينظر:  (33)



 يف كهمتس   مع ،احلق   أن :وقوله ابحللول، والقول األلوهية، لدعواه ؛وصلبه احلالج قتل على
 .(34)توبته" يقبلوا ومل ابلشريعة، الظاهر

 املقاالت من احلالج دهيعتق   ما اعتقد "من: هللا رمحه ميةيت بنا اإلسالم شيخ عنه وقال
 احللول على قتلوه إمنا املسلمني فإن املسلمني؛ ابتفاق مرتد   كافر  فهو عليها احلالج لقت   اليت

 من أن ةاألم   بني خالف   فال وابجلملة ...واإلحلاد الزندقة أهل مقاالت من ذلك وحنو واالحتاد
 ،الدم مباح كافر  فهو: اآلهلة من وهذا اإهلً  يكون البشر وأن به واحتاده البشر يف هللا حبلول قال

  .(35)احلالج" لقت   هذا وعلى
 .(36)الدين" من انسلخ ث ف،وتصو   هوأتل   دةجي   بداية له كانت  ": الذهيب عنه وقال
 قتله على وأمجعوا، وزندقته احلالج كفر  على بغداد علماء اتفق وقد": كثري  ابن عنه وقال
 .(37)الدنيا" هم ذاك إذ بغداد علماء وكان وصلبه،

 وزرع واهلند، النهر وراء وما خبراسان الرجل هذا جال "وقد: احلنبلي العماد ابن عنه وقال
 .(38)"زندقةً  نحية كل  يف

 من شيء فيها اكتبً   منه وسرق عثمان، بن عمرو احلالج "صحب: الس ر اج ن ْصر   أ ب و و ق ال  
 .(39)ورجليه" يديه عاقط   اللهم: عمرو عليه فدعا ف،التصو   علم

 رمحه- السبكي يقول ،الغزايل مثل عنه دافع من بواتعق   بل ،احلد    هذا عند العلماء يقف ومل
، الالعم   غمار يف ودخل ،العلماء طريق عن االنصراف له بدا "ث: الغزايل آراء على امعلقً  -هللا
، الشيطان ووساوس القلوب وأرابب اخلواطر علوم يف ودخل ،هاوأهل   العلوم فهجر فتصو   ث
 ينسلخ كاد  ولقد مني،واملتكل    اءالفقه على يطعن وجعل ،احلالج ورموز الفالسفة آبراء شاهبا ث

                                                            

 (.140 /1) الشفاء (34)
 (.481 /2) الفتاوىجمموع  (35)
 (.147 /14) النبالء أعالم سري (36)
 (.159 /11) والنهاية البداية (37)
 (.42 /4) ذهب من أخبار يف الذهب شذرات (38)
 (.195 /11) النبالء أعالم سريينظر:  (39)



 أنيس غري وكان ،الصوفية ومرامز األحوال علوم يف ميتكل   عمد اإلحياء عمل فلما ،الدين من
  .(40)ابملوضوعات" كتابه  وشحن ،رأسه أم    على فسقط ،مبعرفتها خبري وال هبا

 ذلك ويف ،كفره  على املنعقد اإلمجاع وأقر   اتب ث ،ازمنً  به رأتث   قد احلنبلي عقيل ابن وكان
 جزء يف ذلك ونصرت   ،والكرامات والز هد يند  ال أهل من أنه احلالج يف واعتقدت  ": يقول

ئب   وأن ،لتهعم    وأخطأ ذلك، يف وأصابوا عصره، علماء إبمجاع لقت   وأنه منه، تعاىل هللا إىل ات 
 .(41)هو"

 ،املعتقد من عليه كان  وما أحواله ويف الرجل هذا يف لعلما أهل أقوال من مجلة فهذه
 كان  فقد ،األمة اتريخ يف حالشاط   فالتصو   عليها دشي   اليت اللبنة كان  أنه فيه القول وخالصة

 اتريخ يف إاثرةً  األكثر ةالصوفي   الفلسفية الشخصية   ناك  أنه كما  ،الضالل على القوم أجرأ
 ،مرمي ابن يف النصارى اختالف   فيه لفوااخت   كما  ،لاج  ابلد   تهمتن  ف   به الناس افتنت فقد ،التصوف

 إىل مبحاكمته وذلك ،مقاله سوء   وتبيني حاله كشف    إىل العلم يف الراسخني هللا هدى وقد
 فلو ،والعرف اللغة يف منه فهمي   ما على كالمه  ومحل ،نصوصه عليه تدل   وما الشرع ظاهر

 لتبد  تو  ،الدين عقد وانفرط ،الناس أمر لفسد اخلطاب يف به خاص   عرف شخص   لكل   علج  
 بعذر إال شخص   فيه ستثىني   أن ميكن ال واألفعال األقوال من اكفرً   الشريعة تهمس    فما ،الشرائع
 املوفق. وهللا ،مثله يف ابعتباره الشرع شهد شرعي  

                                                            

 (.243 /6) الكبى الشافعية طبقات (40)
 (.323 /1) احلنابلة طبقات ذيلينظر:  (41)


