
  



حيِح الموافِِق لَسليِم الِفطرِة،  الحمُد هلل على نِعمِة اإلسالِم والَعقِل الصَّ

ِة،  اعي إلى ربِّه وهاِدي األُمَّ حمِة، والدَّ  الرَّ
ِّ

ٍد نبي والصالُة والسالُم على سيِّدنا ُمحمَّ

ِة، الُمرتَضيَن لُصحبتِه، والمختاِرين لنُصرتِه، وعلى آلِه وجميِع أصحابِه الَبررَ 

 لُمبلِّغين َبعَده آلثاِره وُسنَّتِه.وا

 وبعُد:

ِة؛  حيحُة بَفْهِم َسلِف األُمَّ نُة الصَّ يه الكِتاُب والسُّ فإنَّ اإلسالَم الذي َمْصَدُر تلقِّ

ال َمحالَة؛ هو اإلسالُم الَحقُّ الصحيُح، الذي لو اسَتْمَسكْت به األمة فَستنتِصُر 

جيًدا فهم ال َيفتُؤوَن َينُشرون ما ُيخالُِف وألنَّ المستشرقين وأمثاَلهم يعلمون ذلك 

الالِت، والُخرافاِت، والُخَزعباِلِت، والبَِدِع، هذا الدِّ  يَن الصحيَح من الضَّ

راُت العْصِر الحديِث، بِدايًة  والُكْفريَّاِت بْين المسلميَن، ساَعَدهم على ذلك َتطوُّ

ماِن تَ  ِر الطِّباعِة قْبل َقرنيِن من الزَّ قريًبا، ثم اخرتاِع الِمذياِع، والتِّلفاِز، ثمَّ مِن َتطوُّ

 عْبَر اإلنرتنِت يف الوقت الحاضِر.ان
ِّ

 تشاِر َمواقِِع التواُصِل االجتماعي

وكانت البدايُة بَعصِر الطِّباعِة؛ حيُث نِشَط الُمستْشِرقون يف البحِث والتَّنقيِب 

ِج، والتِّلمسا عن وفيَِّة، كالَحالَّ ، وابِن ُكتِب ُغالةِ الصُّ
ٍّ

ينِّ، وابِن الفارِض، وابِن َعربي

وَغيِرهم، فقاموا بَتحقيِقها وطِباعتِها طباعًة أنيقًة يف ذلك العْصِر، وَنشُروها َسبعيَن، 

ًة اللُّغَة العربيَة، وَكَتبوا ع ٍة، وخاصَّ نهم وألَّفوا يف يف باِلِد المسلميَن بُلغاٍت ِعدَّ

 :(]1[)ِسَيِرهم، ومِن هؤالء

ق ونَشر ِشعَر ابن 1838دي ساسي )ت:  -1 : حقَّ
ٌّ

م( ُمستْشِرٌق َفرنسي

.  الفاِرِض، وَترَجَم َقصيدَة )الُبردة( للُبوِصيريِّ
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ق )منطِق الطير( للشاعِر 1878دي تاسي )ت:  -2 : حقَّ
ٌّ

م( ُمستْشِرٌق َفرنسي

ين العطَّار. ويفِّ الفارسي َفريد الدِّ  الصُّ

ق كِتاَب )تذكرة م( مُ 1889دي كورتاي )ت:  -3 : حقَّ
ٌّ

ستْشِرٌق َفرنسي

ين العطَّار.  األولياء( لَِفريد الدِّ

 1892مورنيو )ت:  -4
ِّ

ف العربي : كَتَب يف التَّصوُّ
ٌّ

م( ُمستْشِرٌق إيطالي

 والِهنْدي.

: َترَجَم كِتاب )المنِقذ من 1908دي مينار )ت:  -5
ٌّ

م( ُمستْشِرٌق َفرنسي

.
ِّ

الل( للغزالي  الضَّ

ج 1921تسيهر )ت: جولد  -6 : كَتَب عن الَحالَّ م( ُمستْشِرٌق َيهوديٌّ َمَجريٌّ

 مادًحا له، وشارًحا طريقَته.

: اهتمَّ بالطريقِة البِكتاشيِة 1927هيار )ت:  -7
ٌّ

م( ُمستْشِرٌق َفرنسي

 والمولويِة، وَترَجَم ِشعَر التِّلمساينِّ.

: حقَّ 1938كارلو نلينو )ت:  -8
ٌّ

ق كتاب )الفلسفة م( ُمستْشِرٌق إيطالي

َق ِشعَر ابِن الفارض.  اإلْشراقية( البن ِسينا، وحقَّ

: ألَّف يف ِسيرة عبِد القاِدِر 1940مرجليوث )ت:  -9 م( ُمستْشِرٌق إنجليزيٌّ

 الِجيالينِّ.

ين 1962ماسينيون )ت:  -10 م(: مِن أكَبِر الُمستْشِرقين الَفرنسييَن المهتمِّ

ج ونْشِر فِْكِره، وهو ج،  بالَحالَّ يوان( و)الطَّواسين( للَحالَّ ُل َمن نَشَر كِتاَب )الدِّ أوَّ

 وسيأيت الَحديُث عنهما.



ف 1969آرثر أربري )ت:  -11 ق كِتاَب )التعرُّ : حقَّ م( ُمستْشِرٌق إنجليزيٌّ

. ف( لِْلَكالباذيِّ  لمذَهِب أهل التَّصوُّ

وفيَِّة أهِل وأكثُر هؤالء الذين اهتمَّ الُمستْشِرقون بنَْشِر ُكتبِهم هم مِ  ن ُغالةِ الصُّ

َوحدِة الُوجوِد واالتِّحاِد والُحلوِل، الذين َحَكم ُعلماُء المسلميَن بُكفِرهم 

 وَزندقتِهم كما سيأيت؛ فلماذا كلُّ هذا االهتماِم هبم؟!

وا به وبَتحقيِق ُكتبِه ونْشِرها يف أوساِط  ُج فهو أكَثُر َمن اهَتمُّ ا الَحالَّ أمَّ

ن َيُعدُّ نْفَسه المسلِمين، ولأل ه البعُض -سِف اغَترَّ هبذا كثيٌر ممَّ مِن  -ويُعدُّ

فين ريَن! المثقَّ  والمتنوِّ

  

ج؟ ومتى عاش؟ وما َعقيدُته؟ وماذا قال عنه ُعلماُء  فَمن هو الَحَّلا

 المسلميَن؟

 هذا ما سَتِجُد اإلجابَة عنه يف هذه المقالِة المختَصرِة.

  

ج؟  َمن هو الَحَّلا

ه  بن َمنصوهو الُحسينُ  ُج، أْصُله من الَبيضاِء بفارَس، وكان َجدُّ ٍر الَحالَّ

َة  ل بين بغداَد والبصرِة، ومكَّ َمجوسيًّا، نَشَأ بواسَط، وقيل: بُتْسرتَ بُخراساَن. وتنقَّ

، وغيَرهم، 
َّ

ي ، والُجنيَد، وَعْمًرا المكِّ
َّ

ْبلي وفيََّة، وصِحَب الشِّ وُخراساَن، خاَلَط الصُّ

ِف وشطَ ال يف التغَ  ا صوُّ ا يقوُل ُعلوًّ َح، حتى ادَّعى ُحلوَل اإللِه فيه، تعاَلى اهلُل عمَّ

كبيًرا، وَتشيََّع وَغال يف التَّشيُِّع، حتى سَلَك َمسلَك اإلسماعيليَِّة الَقرامطِة الباطنيِة، 

وفيَِّة ل ْفِض عنَد الرافضِة، وُيظِهر َمذهَب الصُّ ِة، وكان ُيظِهُر َمذهَب الرَّ َم لعامَّ وَتعلَّ



ندقِة، والُحلوليَِّة، واالتِّحاِد، وَوحدِة  حَر، ونَطَق بأعَظِم أقواِل الُكفِر والزَّ السِّ

ًقا.  الُوجوِد، وكلُّ ذلك سيأيت ُموثَّ

ِج؛ فقد رَوى الخطيُب البغداديُّ يف ))تاريخ بغداد((  ا عن َتسميتِه بالَحالَّ وأمَّ

ج، أنَّ 690 /8) عًما أنَّه َيعَلُم الغيَب: )كان َيتكلَُّم والِِده زاه قال عن ( عن ابِن الَحالَّ

َج األسراِر، فصاَر   بذلك َحالَّ
َ

ي على أسراِر الناِس وما يف ُقلوبِهم، وُيخبُِر عنها؛ فُسمِّ

ًجا. وقيل غيُر ذلك. ]ُينظر: ))تاريخ اإلسالم((  ُج َلَقَبه(! وقيل: كان أبوه حالَّ الَحالَّ

 ([.17 /7للذهبي )

طِن مِن بِذِره، وَضرُبه بالِمحَلِج ) وهي آلُة الحْلج ( تخليُص القُ الِحالجُة و

.  ليِرقَّ

هـ(، فافَتَتَن به بعُض الناِس وَتبِعوا َطريقَته التي كان 299َظَهر أْمُره سنَة )

ا، ثم أصَبَح ُيعلُِن عنها، وهذا ما أدَّى إلى قْتلِه عا ُل يف البلداِن لِنَْشِرها ِسرًّ م َيتنقَّ

(، ))وفيات 704 /8تاريخ بغداد(( للخطيب البغدادي )]ُينظر: ))هـ( 309)

 ([.142 /2األعيان(( البن خلكان )

  

ِج الُكفرياِة:  بعُض أقواِل الَحَّلا

ِج الُكفريِة، بعُضها مِن ُكتبِه التي  سأقتِصُر هنا على ُجَمٍل مِن أقواِل الَحالَّ

قها ونَشَرها بعُض الُمستْشِرقين وأ يوان ذناُبهم؛ كحقَّ وكِتاِب الطَّواسيِن، الدِّ

ن عاَصَره؛ فال َمجاَل  وَغيِرهما، وبعُضها نَقَلها َبعُض الُعلماِء الثِّقاِت يف ُكتبِهم عمَّ

ِة ُثبوتِها عنه؛ بل إنَّ ُمحبِّيه والمدافعيَن عنه لم َينُْفوها،  للتَّشكيِك فيها وال يف ِصحَّ

لوهنا تأويالٍت بع  هي عادُة القوِم! صواِب، كمايدًة عن البْل راحوا ُيؤوِّ

  



: أقواُله ِمن ُكتبه المطبوعةِ   أوًلا

سائِل التي كان ُيرِسُلها ألْتباِعه، نقَّب عنها  ج َعدٌد مِن الُكتِب والرَّ للَحالَّ

باِع عن الِجَيِف، حتى أخَرجوها وَطَبعوها وَنَشروها؛  الُمستْشِرقون كَتنقيِب الضِّ

حُر على الساحِر! فإنَّه لو لْم وَزندَقتِ  لى ُكْفِرهفكانْت أكربَ شاهٍد ع ه، فانقَلَب السِّ

ُتطَبْع هذه الُكتُب لكان هناك َمجاٌل لَطعِن الَبعِض فيما نَسَبه العلماُء الثِّقاُت إليه، 

وه َتحاُماًل عليه، أَما وهي يف ُكتبِه، فال َمجاَل للطْعِن فيها. ومِن ِخالِل قِراءيت  وَلعدُّ

يووكِتاَبيْ  َرسائَله اَن والطَّواسين، وُمقارنتِها بما نَقَله الُعلماُء الثِّقاِت يف ُكتبِهم ه: الدِّ

 َوجْدُت أنَّ َكالَمهم ُمطابِقٌّ لَِكالمِه يف ُكتبِه.

ِج وما كان َيْدعو  هذا، وقد أكثرُت مِن النُّقوِل حتَّى َتتبيََّن للقارِئ حقيقُة الَحالَّ

رونه مِن أنَّه ُقتَِل مظلوًما، وأْن ال لبعُض له وتِذُر به اإليه، وال َيغرتَّ بما َيع ما ُيصوِّ

.
ِ
 وُهياُمه يف ذاِت اهلل

ُّ
 َذنَب له إالَّ ِعشُقه اإللهي

 :(]2[)وِمن ُكتبه المطبوعةِ 

يوان -1 ُل َمن نَشَره  :الدِّ وهو ِديواُن ِشعِره الذي َيقُطُر ُكفًرا وزْنَدقًة، وأوَّ

 ماسينيون، ثم أعاد طِباعَته كثيٌر مِن العَرِب 
ُّ

 !الُمستْشِرُق الَفرنسي

د عبَّاس،  :الطاواسين -2 ُل َمن نَشره ماسينيون، ثم أعاد نْشَره قاسم محمَّ وأوَّ

اسين(، وفيه عَشرُة  )طس( أو )طم(؛ فهي جْمعُ و)الطواسين( مِثل )الحوامي

فاء، وطس الدائرة،  راج، وطس الَفهم، وطس الصَّ َطواسيَن؛ وهي: طس السِّ

وطس النُّقطة، وطس األَزل واالْلتباس، وطس المشيئة، وطس التَّوحيد، وطس 

َلَع عليها و على األسرار يف التوحيِد، وطس التَّنزيه! وَمن قَرَأ الطَّواسيَن، واطَّ
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سوم حرِة، اِت التي عبَّ الرُّ َر هبا عن كلُّ طاسين؛ ال يُشكُّ أنَّها طالِسُم كَطالِسِم السَّ

 .وُرسوماِت اإلسماعيليَِّة يف ُكتبِهم

د عبَّاس يف كِتابِه  :التفسير -3 ، جَمَع بْعَضه قاسم محمَّ
ٌّ

وهو َتفسيٌر باطني

ِج(، ورتَّب اآلياِت حَسَب  ما  صَحف، وَرغمَ َترتيِب الم )األعمال الكاملة للَحالَّ

يواِن  ا يف الدِّ فيه مِن ُخَزعباِلٍت وَضالالٍت، إالَّ أنَّ ما فيه أحَسُن حااًل ممَّ

 .والطَّواسينِ 

وهو عبارٌة عن ُوَريقاٍت قليلٍة َمطبوعة ِضْمن )األعمال  :ُبستان المعرفةِ  -4

ِج(، وُجلُّها َطالِسُم وُرموزٌ   .الكاملة للَحالَّ

ِف وأوَدَعها  :وَمْروياٌت أقواٌل  -5 د عبَّاس من ُكُتب التصوُّ َجَمعها قاسم محمَّ

ِج(  .يف كتابِه )األعمال الكاملة للَحالَّ

ثيِن  :أحاديُث وِرواياٌت  -6 َثنا، -أوَرَد فيها َكلماتِه على َطريقِة المحدِّ حدَّ

َثنا  !لكْن ُرواُته أوهاٌم ال ِرجاٌل، كما سَيْأيت -حدَّ

  

يوان((ن كِتاب ))ابعُض أقوالِه مِ   :لدِّ

 :(288قال )ص:  -1

ي وَنْجوائي *** لبَّيك، لبَّيَك، يا َقْصدي وَمعنائي     لبَّيَك، لبَّيَك، يا ِسرِّ

 أْدعوَك، بْل أنت َتْدعوين إليك؛ فهْل *** ناَجيُت إيَّاك أْم ناجيَت إيَّائي

 ئييا ُكلَّ ُكلِّي ويا َسْمعي ويا َبَصري *** يا ُجْمَلتي وَتباِعيضي وأْجزا

 يا ُكلَّ ُكلِّي، وكلُّ الكلِّ ُملتبٌِس *** وكلُّ كلِّك َملبوٌس بَمعنائي

 



 (:291وقال )ص:  -2

 ُسْبَحاَن َمْن َأْظَهَر َناُسوُتُه *** ِسرَّ َسنَا اَلُهوتِه الثَّاقِِب 

اِرِب ُثمَّ بَدا فِي َخْلقِ   ِه َظاِهًرا *** فِي ُصوَرِة اآلكِِل َوالشَّ

 بِالَحاِجِب  الَحاِجِب  َكَلْحَظةِ  ُه َخْلُقُه *** َحتَّى َلَقْد َعاَينَ 

 يعني: بالالهوِت اإللَه، وبالناسوِت اإلنساَن!

يقوُل يف هذه األبياِت: إنَّ اهلل تعاَلى له حالٌة الهوتيٌَّة ُعلويٌة، وحالٌة ناسوتيٌَّة 

نعوُذ  -وهذا عيُن الُحلولِ -انيٌة، إذ ظَهر يف ُصورِة اإلنساِن اآلكِِل والشارِب إنس

 تعاَلى 
ِ
الِل، ومِن الكذِب واالفرتاِء على اهلل  مِن الضَّ

ِ
 بغيِر ِعلٍم.باهلل

  

 (:295وقال )ص:  -3

 َرأيُت ربِّي بَعيِن َقْلبي *** فُقْلُت َمن أنَت قال َأْنَت 

 (:297وقال )ص:  -4

، وعنَد المسلِميَن َقبيُح َكَفرْ 
َّ

 والُكفُر واجٌب *** علي
ِ
 ُت بِديِن اهلل

 (:298)ص: قال و -5

 قد َتصبَّْرُت، وهْل َيصبُِر َقْلبي عن ُفؤادي؟

ي وُبعادي  ماَزَجْت ُروُحك ُروحي يف ُدُنوِّ

 فأنا أنَت كما أنَّـك أنِّي وُمرادي

 (:314وقال )ص:  -6

 ْصُفه فهو له واصُف ُوجوُده بي، وُوجوِدي به *** ووَ 

 اِرُف لوالُه لم أعِرْف َرشادي ولْو *** الَي َلما كان له ع

  



 :-مخاطًبا اهلل جلَّ جالله-( 316وقال )ص:  -7

 ُجبَِلْت ُروُحك يف ُروحي كما *** ُيجَبُل الَعنرْبُ بالِمسِك الَعبِْق 

ني *** فإذا أنَت أنا ال َنفرتِْق  َك َشيٌء مسَّ  فإذا مسَّ

  

 :-مخاطًبا اهلل عزَّ وجلَّ -( 319وقال )ص:  -8

اللِ ُمِزَجت ُروُحك يف ُروحي كما *** تُ   مَزُج الَخمرُة بالماِء الزُّ

ني *** فإذا أنَت أنا يف كلِّ حالِ  َك َشيٌء مسَّ  فإذا مسَّ

  

 (:324وقوُله )ص:  -9

 ِفينَهْ َأاَل أْبلِْغ أِحبَّائي بأنِّي *** َركِْبُت البحَر واْنَكَسَر السَّ 

ليِب َيكوُن َمْوتِي ** وال اْلَبْطحا ُأِريُد وال الَمدِ   ينهْ َعلى ِديِن الصَّ

  

 (:324وقال )ص  - 10

 أأنَت أْم أنا هذا يف إلَهيِن؟ *** حاشاَك حاشاَي مِن إثباِت اثنينِ 

  

 (:325وقال )ص:  -11

 َعِجْبُت منَك ومنِّي *** يا ُمنْيَة المتمنِّي

 تى *** َظننُت أنَّك أنِّيأْدَنْيَتني منَك ح

 وِغْبُت يف الَوْجِد حتى *** أْفنَْيَتني بَك عنِّي

 

 

  



 (:327وقال )ص:  -12

 أنا أنَت بال َشكِّ *** فُسبحاَنك ُسبحاين

 وَتوحيُدك َتوحيِدي *** وِعصياُنك ِعْصيانِي

 وإْسخاُطَك إْسخاطي *** وُغفراُنك ُغْفرانِي

  

 (:330وقوُله )ص:  -13

  َأْهَوى َوَمْن َأْهَوى َأَنا *** َنْحُن ُروَحاِن َحَلْلنَا َبَدَناَأَنا َمنْ 

 َتني أْبَصْرَتُه *** َوإِذا َأْبَصْرَتُه َأْبَصْرَتنَاَأْبَصرْ َفإِذا 

  

 (:334وقوُله )ص:  -14

 َلْسُت بِالتَّوحيِد َأْلُهو *** َغيَر أنِّي عنْه أْسُهو

 َكيَف أْسُهو َكيَف أْلُهو ** وَصِحيٌح َأنَّني ُهو

  

 أقواُله من كتابِه ))الطاواسين((:

 (:190قال )ص:  -1

  *** َوَعْقلِي فِيَك َتْهِويُس يَك َتْقديُس ُجُحوِدي فِ 

َك *** َوَمن يف اْلَبْيِن إِ   ْبلِيُس وما آَدُم إالَّ

  

 (:192وقال )ص:  -2

يطرَة(؛ فقال  َة والسَّ ِة )يعني: الُقوَّ )َتناظْرُت مع إبليَس وفِرعوَن يف الُفتوَّ

ِة. وقال فِرعوُن: إْن آمنُْت بَرسولِه سَقْطُت  إبليُس: إْن سَجْدُت سَقَط عنِّي اسُم الُفتوَّ

ِة. وقْلُت أنا أيًضا: إْن رَجْعُت عن  َدعواَي وَقولي سَقْطُت مِن بِساِط مِن َمنزلِة الُفتوَّ



ِة. وقال إبليُس:  [ حين لم َيَر غيَره َغيًرا )ُيشيُر 12]األعراف:  {َأَنا َخْيٌر مِنْهُ }الُفتوَّ

]القصص:  {َعلِْمُت َلُكْم مِْن إَِلٍه َغْيِري َما}إلى َوْحدِة الُوجوِد(. وقال فِْرعوُن: 

ا َيعني أنَّ فِرعوَن  [ حين لم َيعِرْف يف َقومِه َمن يميِّزُ 38 بْين الحقِّ والباطِل )ممَّ

معذوٌر يف قولِه ذاك!(. وقْلُت أنا: إْن لم َتعِرفوه فاْعِرفوا آثاَره، وأنا ذلك األثُر، وأنا 

؛ ألنِّي ما ِزلُت أبًدا ب ا إبليُس وفِرعوُن. وإبليُس الحقُّ ا، فصاحبيَّا وأستاذيَّ الحقِّ حقًّ

د بالناِر وما رَجع عن َدعواه، وفِرعوُن ُأغِرَق يف اليمِّ وما رَجع عن َدعواُه ولم  ُهدِّ

ِذي آَمنَْت بِِه َبنُو إِْسَرائِ }ُيِقرَّ بالواسطِة ألبتََّة، ولكْن قال:   {يَل آَمنُْت َأنَُّه اَل إَِلَه إاِلَّ الَّ

 [، وإن ُقتِْلُت، أو ُصلِْبُت، أو ُقطَِعت َيداي وِرجالَي؛ َلما رَجْعُت عن90]يونس: 

 َدْعواَي(.

  

 :َكلماٌت ِمن كتابه ))ُبستان الَمعرِفة((

 وهي َكلماٌت أْشَبُه بالطَّالسِم وَتفوُح منها رائحُة الُحلوِل.

 ( وهو َيِصُف المعرفَة:216-215قال )ص: 

ماِرُسها الِحٌد، وامُِقها رامٌِد، الِصُقها ماِحُقها قاصٌد، )صاحُبها واحٌد، 

ُقها شاكٌد، ماِرُقها القٌِد، ساِرُعها جاِهٌد، صاِرُعها خامٌِد، فاقٌد، باِرُقها ماكٌد، تارِ 

خائُفها زاهٌد، الِعُدها راِصٌد، أْطناُبها، أْرباُبها، أْسباُبها، كأنَّها كأنَّها كأنَّها، كأنَّه 

ُبها نَّه، كأنَّها كأنَّها، كأنَّه كأنَّه، ُبنياُنها أْركاُنها، وأْركاُنها ُبنياُنها، أْصحاكأنَّه، كأ

 إالَّ 
َ

، وال هي
َ

، وال هَو إالَّ هي
َ

 هَو، وال هَو هي
َ

أْصحاُبها، ُبنياُنها هبا، لها بِها، ال هي

 هَو، وال هَو إالَّ هَو(.

  

 



 نْقٌل من ))نصوص الوًلية((

 (:223قال )ص: 

ًفا فَيتجلَّى لهم، ثم َيستتُِر عنهم َتربيًة ه)أيُّ  ُث الخْلَق تلطُّ ا الناُس، إنَّه ُيحدِّ

يه َلَكَفروا ُجملًة، ولوال َسْتُره َلُفتِنوا َجميًعا، فال ُيِديُم عليهم له م، فلوال َتجلِّ

إْحدى الحالتيِن، لكنَّني ليس َيستتُِر عنِّي َلحظًة فأْسرتيح، حتى اسُتِهَلكْت 

تِيَّتي يف الُهوتيَّتِه، وتالَشى ِجْسمي يف أنواِر ذاتِه، فال عيٌن لي وال أثٌر، وال ناُسو

  وال خربٌ(.َوجهٌ 

  

 نقوٌل ِمن َرسائِله ِِلتباِعه:

 (:233قال )ص:  -1

ريعِة، وكَشَف لك حقيقَة  الُم عليك يا َوَلدي، سَتَر اهلُل عنك ظاهَر الشَّ )السَّ

ريع ، وَحقيقَة الُكفِر َمعرفٌة َجلِيٌَّة(. وهذا النقُل الُكفِر؛ فإنَّ ظاهَر الشَّ
ٌّ

ِة ُكْفٌر َخِفي

ِة َحقيقِة َمقاِصِد المعتنِيَن به وبِسيرتِه؛ ففيه ُبغيُتهم مِن َتجريِء َوْحَده َيكفي لمعرف

الناِس على عَدِم التقيُِّد بُحدودِ الشرِع، وال الوقوِف ِعنَد ُرسوِم الشريعِة وأحكامِها 

الِل  -حَسَب َزعِمه-إنَّ ظاهَرها الظاهرِة؛ ف  من الضَّ
ِ
! نعوُذ باهلل

ٌّ
ُكفٌر خفي

 واإلضالِل.

 (:235ص: وقال ) -2

ُم بِمثِل هذا الُقرآِن(.  )ُيمكِنُني أتكلَّ

 

 



 (:243وقال )ص:  -3

ا االسُم، حيث مِن َيفرتِقانِ  واإليمانُ  الُكفرُ )   فْرَق  فال الحقيقةُ  حيث مِن وأمَّ

 (بْينهما

 :(253)ص: وقال  -4

ٌة على ِجباِل األرض َلذاَبت، وإنِّي لو كنُت يوَم القيامِة يف  ا يف قْلبي ذرَّ  ممَّ
َ

)لو ُألِقي

 الناِر أَلْحَرْقُت الناَر، ولو دَخْلُت الجنََّة اَلهنَدم ُبنياُنها(.

 (:254وقال )ص:  -5

 ِزَن الناِر.مالًكا خا )أصَبْحُت لو طارْت منِّي َشرارْه، أَلْحَرَقت مالًِكا وناَرْه( يعني:

  

واياِت واِلحاديِث:  أقواُله ِمن الرِّ

ِمه على َطريقِة  ، وَتهكُّ  عزَّ وجلَّ
ِ
وهذه أمثلٌة مِن َضالالتِه وَكِذبِه على اهلل

 صلَّى اهلُل عليه وسلََّم، يف أنَّه ال 
ِ
ثيَن الثِّقاِت يف ِحكايِة أحاديِث َرسوِل اهلل الُمحدِّ

ُثه بَشٌر عن َبَش   وعن اللَّوِح ٍر، بل يُ ُيحدِّ
ِ
ُثه إيماُنه وُرؤيُته وَعقُله... عن اهلل حدِّ

 (:271-269المحفوِظ...إلخ )ص: 

َثنا اإليماُن المعروُف، عن اليقيِن الموجوِد، عن الِعلِم الَقديِم: إنَّ اهلَل  -1 حدَّ

نيا...  جلَّ جالُله اْمتَحَن خْلَقه بالدُّ

ادقِة،  -2 ؤيا الصَّ َثنا بالرُّ ثنا الكروُب الكبيُر،  عن الملِِك حدَّ الحكيِم، قال: حدَّ

عن اللَّوِح المحفوِظ، عن الِعلِم، قال: ما َتعبََّد اهلُل خْلَقه بَشيٍء أعزَّ مِن المحبَِّة له 

 وفيه...



وِح  -3 َثنا العْقُل الوجيُه، عن ِسْدرِة الُمنْتهى، عن الحياِة الدائمِة، عن الرُّ حدَّ

 وٌف بآياتِه، َمْذكوٌر بَصنائِعه...اهلَل َمعرالمكنوِن، قال: إنَّ 

 الوسيِع، قال: َرحماُت  -4
ِ
، عن َبيِت اهلل

ِ
 تعالى، عن قوِس اهلل

ِ
َثنا بيُت اهلل حدَّ

 ربِّي ال ُتْحَصى...

ورِة الكائنِة، عن  -8 ياِء المخمِر، عن الصُّ َثنا الياقوُت األحَمُر، عن الضِّ حدَّ

ْأِن المشهوِد، عن الحقِّ   ه، أنَّه قال: ...جلَّ جاللُ الشَّ

9-  
ِ
وِح القديِم، عن المعنى المحيِط، عن اهلل َثنا االسُم العزيُز، عن الرُّ حدَّ

ْهِل ِسَمتي...
ِ

 تعالى قال: وَجَبْت ُروحي المألوفُة أل

 

ا نَقَله عنه ُمعاِصروه  ثانياا: أقواُله مما

1-  
ُّ

ولي ج-قال أبو بكٍر الصُّ ن عاَصَر الَحالَّ كما يف كتاِب  -وجاَلَسه وهو ممَّ

( 
ِّ

هبي عي 18 /7))تاريخ اإلسالم(( للذَّ (: )كان ِحينًا َينتِقُل يف البالِد، ويدَّ

بوبيََّة، ويقوُل للواحِد مِن أصحابِه: أنت آَدُم؛ ولذا )أي: لهذا(: أنت ُنوٌح؛ ولذا:  الرُّ

عي التناُسَخ، وأنَّ أرواَح األنبياِء انتَقَلْت  ٌد. وَيدَّ  إليه(. أنت محمَّ

( أنَّه قال: 202 /13ونَقَل عنه أبو الَفرِج ابُن الَجوزيِّ يف ))المنتظم(( ) -2

ُد،  َج وجاَلْسُته، فرأيُت جاهاًل َيتعاَقُل، وغبيًّا َيتباَلُغ، وفاجًرا َيتزهَّ )قد رَأيُت الَحالَّ

تِزليًّا، َل صار ُمعوكان ظاهُره أنه ناِسٌك ُصويفٌّ، فإذا َعلَِم أنَّ أهَل بلدٍة َيَرون االعتزا

نِة  أو َيَروَن اإلمامَة صار إماميًّا، وَأراهم أنَّ ِعنده ِعلًما مِن إمامتِهم، أو رأى أهَل السُّ

 صار ُسنِّيًّا، وكان َخفيَف الحركِة ُمشعبًِذا((



كما يف ))الفْرق بين الِفَرق(( لعبد القاهِر -وقال عمُرو بُن ُعثماَن  -3

ه يوًما فقرْأُت َشيًئا مِن القرآِن، فقال: نت ُأماِشي: )ك-(247البغداديِّ )ص: 

 ُيمكِنُني أْن أقوَل مِثَل هذا(.

ن عاَصَره وشاَهَد قْتَله-وقال أبو عَمَر بُن َحيُّوَيه  -4 كما يف ))لِسان  -وهو ممَّ

ُج لُِيقَتَل َمضيُت يف 3/211الميزاِن(( البن َحَجٍر ) ا ُأخِرَج ُحسيٌن الَحالَّ (: )َلمَّ

صحابِه: ال َيُهوَلنَّكم هذا؛  ِة الناِس،ُجمل
ِ

ولم أَزْل ُأزاِحُم الناَس حتى رأيُته، فقال أل

فإنِّي عائٌد إليكم بعَد ثالثيَن يوًما، ثم ُقتَِل(.  -يعني: الموقَِف الذي َترْوَنني فيه-

يريفُّ، أحمدَ  بنُ  اهلل ُعَبيد عنه رواها) قال ابُن َحَجٍر العْسقالينُّ:   هاوإسنادُ  الصَّ

ُة أوَرَدها الخطيُب البغداديُّ يف ))تاريِخه(( )(صحيٌح   ( بَسنِده.710 /8، والقصَّ

َج -وقال أبو بكِر بُن مِْمشاَذ  -5 ن عاَصَر الَحالَّ كما رواُه  -وهو ممَّ

ينَوِر 706 /8الخطيُب البغداديُّ بَسنِده يف ))تاريخ بغداد(( ) (: )حَضَر عندنا بالدِّ

ل فيه الَخَلى وهو الُعْشب ونحوه( ، فما كان هي كيس يجعرُجٌل ومعه مِخالٌة )و

ج ُعنواُنه:  يِل وال بالنهاِر، ففتَِّشوا الِمخالَة فَوَجدوا فيها كِتاًبا للَحالَّ ُيفاِرُقها باللَّ

َه إلى َبغداَد، قال: فُأحِضَر، وُعِرض  مِن الرحمِن الرحيِم إلى فالِن ابِن فالٍن، فُوجِّ

عي ي وأنا كتَ عليه، فقال: هذا خطِّ  َة، فِصْرَت َتدَّ عي النُّبوَّ ْبُته، فقالوا: كنَت َتدَّ

بوبيَة، ولكنَّ هذا َعيُن الجْمِع عندنا، هِل الكاتُب إال  ِعي الرُّ بوبيَة؟ فقال: ما أدَّ الرُّ

 اهلُل، وأنا واليُد فيه آلٌة؟!(.

 

  

ج رافضيًّا إسماعيليًّا َقْرمطيًّا؟  هل كان الَحَّلا



َج معدرغَم أنَّ الحَ  وفيَِّة، إالَّ أنَّ هناك ما يدلُّ على أنَّه سَلَك الَّ وٌد من ُغالةِ الصُّ

َمْسلَك اإلسماعليَّة، وفيما يأيت ِذكُر أقواِل َبعِض الُعلماِء التي ُتثبُِت َعقيدَته 

 الباطنيََّة:

 يف ))نشوار المحاضرة(( ) -1
ُّ

 الحنفي
ُّ

(: 169 /1قال الُمحسن التَّنوخي

أي: ِرسالٌة أو ُرقعٌة -من الُكتَّاِب، قال: خَرَج له توقيٌع  )أْخَبرين بعُض أصحابِه

، فحِفْظُت منه قوَله فيه: وقد آَن اآلَن أواُنك،  -بتوقيِعه
َّ

إلى َبعِض ُدعاتِه، تالُه علي

اءِ  ولِة الغرَّ ماِء، وُأِذَن للفئِة للدَّ هراِء، المحفوفِة بأْهِل األرِض والسَّ ، الفاطمّيِة الزَّ

ِة َضْعِفها يف الُخروِج إلى ُخراساَن؛ لَِيكِشَف الحقُّ قِناَعه، وَيبُسَط  الظَّاهرِة مع قوَّ

 العْدُل باَعُه(.

ثني أبو الحسِن 161 /1وقال أيًضا يف ))نشوار المحاضرة(( ) -2 (: )حدَّ

ُج بغداَد َيْدعو، اْسَتغوى كثيًرا مِن الناِس بُن ا ا قِدَم الَحالَّ ألزرِق، قال: َلمَّ

ؤساءِ  افضِة أقوى؛ لُِدخولِه مِن َطريِقهم(.والرُّ  ، وكان َطَمُعه يف الرَّ

 يف ))المنتظم(( ) -3
ُّ

 143 /13وقال ابُن الَجوزيِّ الحنبلي
َ

ا ُألِقي (: )َلمَّ

وِرقاًعا فيها أشياُء َمْرموزٌة، وُنوِدَي: هذا أحُد ُدعاِة القبُض عليه َوَجدوا معه ُكتًبا 

 يف ))السير(( )الَقرامطِة فاْعِرفوه(. ونَقَله ا
ُّ

هبي (، وابُن كثيٍر يف 14/327لذَّ

 (.11/137))البداية والنهاية(( )

ِل 204 /13وقال أيًضا ) -4 : وقيل: إنَّه كان َيْدعو يف أوَّ
ُّ

ولي (: )قال الصُّ

ٍد( أْمِره إلى ا ضا مِن آِل محمَّ  أي: َيْدعو إلى التشيُِّع.-لرِّ

اف -5  الشَّ
ُّ

هبي ين الذَّ  يف كِتابه ))ِسَير أعالم النُّبالء(( وقال شمُس الدِّ
ُّ

عي

(: )وكان يف الكتِب َعجائُب مِن ُمكاتباتِه إلى أصحابِه النافذيَن إلى 384 /27)



َيْأُمُرهم به مِن َنْقلِهم مِن حاٍل إلى النَّواحي، ُيوِصيهم بما َيْدعون الناَس إليه، وما 

على حَسِب ُعقولِهم، وقْدر  حاٍل، وُرتبٍة إلى ُرتبٍة، وأْن ُيخاطِبوا كلَّ قومٍ 

استِجابتِهم وانقياِدهم، وأجاب بألفاٍظ َمْرموزٍة، ال َيعِرُفها غيُر َمن َكَتَبها وُكتَِبت 

 على َتعوي
ِ
ٍج، ويف داخِل ذلك التَّعويِج إليه، ويف َبعِضها ُصورٌة فيها اسُم اهلل

 عليه السالُم(.
ٌّ

 َمكتوٌب: علي

َج كان ُيظِهُر 269وقال ابُن النَّديِم يف ))الفهرست(( )ص -6 (: )إن الَحالَّ

عي أنَّ األُلوهيََّة قد حلَّت  ِة، ويدَّ وفيَِّة للعامَّ يعِة للملوِك، ومذاهَب الصُّ َمذاهَب الشَّ

 فيه(.

 262ة الطُّوسي(( )ص: وجاء يف كِتاِب ))َغيب -7
ِّ

نقاًل -( برواية الطُّوسي

ف والتَّشيُّع(( )ص: عن كِتاِب )) لة َبين التَّصوُّ  401الصِّ
ِّ

يبي : )أنَّ -( لكامٍل الشَّ

، فكان قرابَة أبي الَحسِن  َج صار إلى ُقمَّ يعي-الَحالَّ َيْستدِعيه  -النُّوبختي الشِّ

سوُل اإلماِم وَوكيُله، فَطَرَده ابُن باُبوَيه مِن وَيْستدعي أبا الحَسِن أيًضا، ويقول: أنا ر

 داِره(.

ِف والتَّشيُّع(( )ص:  -8  يف كِتاب ))الصلة بين التَّصوُّ
ُّ

يبي وقال كامٌل الشَّ

ِج؛ وذلك أنَّه وَجَد 402  َمْشرًبا إسماعيليًّا ظاهًرا يف الَحالَّ
ٍّ

(: )َيذُكُر لنا ابُن ِزْنجي

وكان يف الُكتِب الموجودِة َعجائُب »َلَته باإلسماعيليَِّة: بْين أوراقِه وثائَق ُتثبُِت ِص 

مِن ُمكاتباتِه أصحاَبه النَّافذيَن إلى النَّواحي َتوِصيهم بما َيْدعو الناَس، ويْأُمُرهم 

به مِن َنْقلِهم مِن حاٍل إلى ُأخرى، وَمرتبٍة إلى َمرتبٍة، حتى َيْبلغوا الغايَة الُقصوى، 

م وٍم على َحَسِب ُعقولِهم وأْفهامِهم، وعلى َقْدِر استِجابتِهوأْن ُيخاطِبوا كلَّ قَ 

، وتلك هي َمراتُب اإلسماعيليَِّة، وتلك هي َطريقُتهم يف َبثِّ َدعوتِهم «واْنقياِدهم



 َمكتوٌب »كما ال َيْخفى. وكان بْين األوراِق أيًضا كِتاٌب فيه 
ِ
ُصورٌة فيها اسُم اهلل

الُم، كِتابًة ال يِقُف على َتعويٍج، ويف داخِل ذلك التَّ   عليه السَّ
ٌّ

عويِج َمكتوٌب: علِي

َلهاعل عوِة. وقد «يها إالَّ َمن تأمَّ ، وتلك أسراُر اإلسماعيليَِّة وُأسلوُبهم يف نْشِر الدَّ

ِج وُثبوُت اتِّصالِه بالَقرامطِة  -الذين هم مِن اإلسماعيليَّةِ -كانت إسماعيليَُّة الَحالَّ

بَب المباِشَر   يف قْتلِه(.؛ السَّ

  

ا؟ ُج ساحرا  هل كان الَحَّلا

كما رواه الخطيُب البغداديُّ يف ))تاريخ -قال أبو يعقوُب األقَطُع  -1

ْجُت ابنَتي مِن الُحسيِن بِن َمنصوٍر؛ لَِما -( بَسنِده عنه699 /8بغداد(( ) : )زوَّ

ةٍ َيسيرةٍ أن ه ساحٌر ُمحتاٌل، َخبيٌث رأيُت مِن ُحْسِن َطريقتِه واجتِهاِده، فبان لي بْعَد مدَّ

 كافٌر(.

(: )قرْأُت بخطِّ أبي 236ابُن النَّديِم يف ))الفهرست(( )ص: وقال  -2

 بِن أحمَد بن أبي طاهٍر َطيفور: كان رُجاًل ُمحتااًل ُمشعبًِذا، 
ِ
الُحسيِن ُعبيِد اهلل

وفيَِّة، َيتحلَّى عي كلَّ ِعلٍم، وكانب َيتعاطى َمذاهَب الصُّ ِصفًرا مِن  ألفاَظهم، ويدَّ

 ِصناعِة الكيمياِء(.ذلك، وكان َيعِرُف شيًئا مِن 

( بإسناِده إلى 698 /8وروى الخطيُب البغداديُّ يف ))تاريخ بغداد(( ) -3

هني المعتضُد إلى الهنِد   بِن أحَمَد الحاسِب، قال: )سِمْعُت والدي يقوُل: وجَّ
ِّ

علي

ُفها؛ لَِيِقَف عليها، وكان معي يف ُموٍر أتعرَّ
ِ

فينِة رُجٌل ُيعَرف بالُحسيِن بِن أل  السَّ

ا خَرْجنا مِن المركِب ونحن على  حبِة، فلمَّ َمنصوٍر، وكان َحَسَن الِعشرِة طيَِّب الصُّ



، فقلْت له: إيش ِجئت  طِّ الون َينُقلون الثِّياَب مِن المركِِب إلى الشَّ الساحِل، والحمَّ

حَر، وأدْ  َم السِّ تعلَّ
ِ

 تعالى!(.إلى هاهنا؟ قال: ِجئُت أل
ِ
 عو الخْلَق إلى اهلل

 يف ))المسالِك يف َشْرح ُموطَّأ مالك(( )وَنَعتَ  -4
ُّ

 المالكي
ِّ

 /3ه ابُن العربي

ِج الساحِر الكافِر(.403  ( بـ)الَحالَّ

 يف ))الِعَبر يف خَبر َمن َغَبر(( ) -5
ُّ

هبي (: )ساَفَر إلى الِهنِد 455 /1وقال الذَّ

حَر، فحَصَل له َم السِّ يماينُّ، ثم َبَدْت منه به حاٌل َشيطاينٌّ، هَرَب منه الحاُل اإل وتعلَّ

حُر بالكراماِت،  ُكفرياٌت أباحْت َدَمُه، وكَسَرت َصنََمه، واْشَتَبه على الناِس السِّ

ُج المقتوُل 501 /1فَضلَّ به خْلٌق كثيٌر(. وقال يف ))مِيزان االعتداِل(( ) (: )الَحالَّ

َه  ندقِة... تألَّ يِن، وتععلى الزَّ َف، ثم اْنسَلَخ مِن الدِّ حَر، وأراُهُم وَتصوَّ َم السِّ لَّ

 المخاريَق(.

ِف والتَّشيُِّع(( )ص:  -6 لة بين التَّصوُّ  يف كِتاب ))الصِّ
ُّ

يبي وقال كامٌل الشَّ

ِج 407 قها ماسينيون-( ناقاًل عن ))أربعة ُنصوٍص(( للَحالَّ : )وقد اشُتِهَر عن -حقَّ

ِج أنَّه  ُيْحِضروَنه ما َيختاُر وَيْشتهيِه، ْحيي الموتى، وأنَّ الِجنَّ َيخُدموَنه، ويُ »الَحالَّ

 األعَظَم كما روى 
ِ
ًة مِن الطَّيِر، وكان ذلك بَمعرفتِه اسَم اهلل وأظَهَر أنَّه أحَيا ِعدَّ

 
ُّ

فاعي حِر والنِّيرْنجاِت(. والنيرنجات: َكلمٌة «. الرِّ وَرَووا عنه أنَّه كان ُمماِرًسا للسِّ

حَ أ ، وهي مِن َطالِسِم السَّ
ٌّ

 رِة.ْصُلها فارسي

  

ِج:  آراُء العلماِء وأهِل التاريِخ والتراِجم يف الَحَّلا

عي 236( يف كِتابِه ))الِفْهرست(( )ص: 380قال ابُن النَّديِم )ت:  -1 (: )يدَّ

يعِة للملوِك، وم ذاهَب ِعند أصحابِه اإللهيََّة، ويقوُل بالحلوِل، وُيظِهُر َمذاهَب الشِّ



ِة، ويف َتضاعي وفيَِّة للعامَّ عي أنَّ اإللهيََّة قد حلَّت فيه، وأنَّه هو هو، الصُّ ِف ذلك يدَّ

ا كبيًرا(. ا يقوُل هؤالء ُعلوًّ س عمَّ  تعالى اهلُل وَجلَّ وَتقدَّ

(: 86 /5( يف كِتابِه ))َتجاِرب األَُمم(( )421وقال ابُن مْسُكَوْيه )ت:  -2

وأنَّه يقوُل بُحلوِل  بمدينة السالِم: أنَّه ادَّعى أنَّه إلٌه،)ظَهَر عنه باألهواِز و

هوِت(.  الالَّ

( يف كِتابِه ))الفْرق بين الِفَرق(( 429وقال عبُد القاهِر البغداديُّ )ت:  -3

(: )َظِفروا بُكتِب أتباِعه إليه؛ وفيها: يا ذاَت الذاِت، وُمنْتهى غايِة 248)ص: 

هواِت، َنشَهُد أنَّك ال ُر يف كلِّ َزماٍن بُصورٍة، ويف َزمالشَّ انِنا هذا بُصورِة متصوِّ

َم الغيوِب(.  الُحَسين بِن َمنصوٍر، ونحن َنستجيُر لك وَنْرجو َرحمَتك يا عالَّ

 )ت:  -4
ُّ

( يف كِتابه ))َفضائح الباطنيَّة(( )ص: 505وقال أبو حامد الغزالي

، أنا ال109 ِج: )كان يقوُل: أنا الحقُّ ْلِب: ( عن الَحالَّ ، وكان َيقَرُأ يف وْقِت الصَّ حقُّ

 [(.157]النساء:  {َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلكِْن ُشبَِّه َلُهمْ }

د الَجميل(( )ص:  -5 ( أنه قال: )أنا اهلُل، وما يف 68ونَقل عنه يف كِتاِب ))الرَّ

 الُجبَِّة إال اهلُل(.

( أنه  171بيس إبليَس(( )ص: ( يف ))َتلْ 597وذَكَر ابُن الَجوزيِّ )ت:  -6

م َنحُوه.كان يقوُل عن  َف مِثَله(. وقد تقدَّ  القرآِن: )بإْمكاين أْن ُأؤلِّ

اعي )ت:  -7 ج(( )ص: 674وقال ابُن أنجَب السَّ ( يف كِتابه ))أخبار الَحالَّ

ج يف جامِع ِدينَوَر ومعه جماعةٌ  77 ، (: )عن ُعثماَن بِن ُمعاويَة أنَّه قال: بات الَحالَّ

، فَسأله واحٌد منهم، وقال: يا شيُخ، ما ت قوُل فيما قال فِرعوُن؟ قال: َكلمُة َحقٍّ



؛ ألنَّهما َكلِمتاِن َجَرَتا يف األبِد كما  فقال: ما تقوُل فيما قال ُموسى؟ قال: َكلِمُة حقٍّ

 َجَرَتا يف األَزِل(.

 )ت:  -8
ِّ

هبي فبتص–( 20 /7)  (748وجاء يف ))تاريخ اإلسالم(( للذَّ  رُّ

 الذي كان منه إلى ا أنَّ : َحوَقلٍ  ابنُ  ذَكرَ : )-يسيرٍ 
ِ
ج زَعَم أنه حلَّ فيه ُروُح اهلل لَحالَّ

يِء: ُكْن، فَيكون(.  ِعيسى ابِن َمريَم عليه السالُم، وزَعَم أنه كان يقوُل للشَّ

  

ِج:  ُحكُم الُعلماِء والُفقهاِء على الَحَّلا

ندقِة والشا   عبذِة عدٌد كبيٌر ِمن الُعلماِء؛ منهم:َحَكم عليه بالُكفرِ والزا

فا بَتعريف ُحقوِق المصطفى(( -1  يف ))الشِّ
ُّ

: ص) القاضي ِعياٌض المالِكي

 أبو ُقضاتِها وقاضي المالكيَِّة، مِن المقتِدرِ  أيَّامَ  بغدادَ  ُفقهاءُ  أجَمعَ : )بقولِه( 865

  ُعمرَ 
ُّ

ج قْتلِ  على المالكي : وقولِه بالُحلوِل، والقولِ  إللهيََّة،ا لَِدعواه وَصْلبِه؛ الَحالَّ

(.أن  ا الحقُّ

 يف ))المنتظم(( ) -2
ُّ

(: )ُقتَِل بإجماِع 276 /8وقال ابُن الَجوزيِّ الَحنبلي

 ُفقهاِء َعْصِره، وأصابوا يف ذلك(.

(: )اتََّفَق ُعلماُء العْصِر على إباحِة َدِم 154وقال يف ))َتلبيس إبلِيس(( )ص: 

ُل  ِج، فأوَّ ِم أبو عمٍروالَحالَّ القاضي، وواَفَقه العلماُء...   َمن قال: إنَّه حالُل الدَّ

 واإلجماُع َدليٌل َمعصوٌم مِن الخطأِ(.

( 384المجموعة الرابعة(( )ص:  -وقال ابُن َتيميََّة يف ))جامع المسائل -3

ِج: )ُقتِل ظالًِما غيَر َمظل وٍم، وُقتِل يف ِسياِق فتوى له يف ُحكِم َمن ُيدافُِع عن الحالَّ

ف ْندقِة التي ُتعرِّ حاَله. وإنَّ الذي قاَله ُكفًرا باطنًا وظاهًرا ُيوِجُب قْتَله  على الزَّ



ِج إال جاهٌل بحالِه،  باتِّفاِق أهِل اإلسالِم ُعلمائِهم وُفقرائِهم، ...، وال َينتِصُر للَحالَّ

 ورسولِه. واهلُل أعَلُم(.
ِ
 أو ُمنافٌِق عدوٌّ هلل

ُج مِن  (: )َمن اعتَقَد ما480 /2موع الَفتاوى(( )وقال يف ))َمج َيعتِقُده الَحالَّ

ُج عليها، فهو كافٌر ُمرَتدٌّ باتِّفاِق المسلميَن؛ فإنَّ  المقاالِت التي ُقتِل الَحالَّ

ْندقِة  المسلميَن إنَّما َقَتلوه على الُحلوِل واالتِّحاِد، ونْحِو ذلك مِن َمقاالِت أْهِل الزَّ

 ماِء وإلٌه يف األرِض(.َقولِه: أنا اهلُل، وقولِه: إلٌه يف السَّ واإللحاِد، ك

ُج (: )487 - 480  /3وقال يف ))الفتاوى الكربى(( )  على ُقتَِل  الَحالَّ

ْندقِة التي َثبَتْت عليه بإقراِره، وبَغيِر إقراِره، واألْمُر الذي ثبَت عليه لما ُيوِجُب ال زَّ

ا  القْتَل باتِّفاِق المسلميَن، وَمن ا منافٌق ُملِحٌد، وإمَّ قال: إنَّه ُقتَِل بَغيِر حقٍّ فهو إمَّ

. والذي ُقتَِل به: ما اْستفاَض عنه مِن أنواِع الُكفِر، وب عُضه ُيوِجُب قْتَله، جاهٌل ضالٌّ

 فْضاًل عن َجميِعه(.

 يف ))ِسَير أعالم النُّبالء(( ) -4
ُّ

هبي (: )َتربََّأ منه سائُر 314 /14وقال الذَّ

وفيَِّة والمشايِخ والعلماِء؛ لِما َسَترى مِن ُسوِء ِسيرتِه وُمروقِه، ومنهم َمن َنَسَبه الصُّ 

ْند عبذِة(، وقال أيًضا )إلى الُحلوِل، ومنهم َمن نَسَبُه إلى الزَّ  /16قِة، وإلى الشَّ

ْندقِة(.265 ْرِع على الزَّ ُج بَسيِف الشَّ  (: )ُقتِل الَحالَّ

5-  
ُّ

يف ))اإلشارة إلى ِسيرة المصطفى وتاريخ َمن وقال ُمغلطاي الَحنفي

بوبيََّة(.530بْعَده من الخلفا(( )ص:  عي الرُّ نديُق المدَّ ُج الزِّ  (: )الَحالَّ

 يف ))البِداية والنِّهاية(( )وقال ابُن  -6
ُّ

افِعي  عن 153 /11َكثيٍر الشَّ
َ

(: )ُحكِي

ِة إْجماُعهم على قْتلِ  ه، وأنَّه ُقتَِل كافًرا، وكان كافًرا َغيِر واحٍد مِن الُعلماِء واألئمَّ



وفيَِّة فيه(، وقال يف َموضٍع آَخَر  ًها ُمشعبًِذا، وهبذا قال أكثُر الصُّ ُمْمخِرًقا ُمموِّ

وفيَِّة(.11/137)  (: )ُقتِل بإجماِع الُفقهاِء وأكَثِر الصُّ

(: )أفتى الُفقهاُء وأكابُر 624 /1وقال ابُن َخلدوَن يف ))تاريِخه( ) -7

ِج(.الم فِة بقْتِل الَحالَّ  تصوِّ

 عنه يف ))ُنزهة األلباب يف األلقاب((  -8
ُّ

افِعي وقال ابُن َحَجٍر العْسقالينُّ الشَّ

ويف206ُّ /1) ْندقِة(. (: )الصُّ  الذي ُقتَِل على الزَّ

وكاين(( ) -9 باين مِن َفتاوى اإلماِم الشَّ وكاين ُّكما يف ))الفْتح الرَّ  /2وقال الشَّ

 وأهُل (: )أمَّ 1000
ٍّ

ُج فهو الفاتُح لِباِب الَوحدِة الذي َشَغَل هبا ابُن َعربي ا الَحالَّ

ُم القافلِة يف هذه المقالِة ال ُكفريِة، ولكنَّه ُوِجَد بَعْصٍر يف أْهلِه بقيَُّة نِحَلتِه ُعمَره، وُمقدَّ

ين، فَقَطعوا أوصاَلُه الَخبيثَة بَصوارِم اإلسالِم، قوا َمن  َخيٍر وحميٍَّة على الدِّ ومزَّ

ٍق؛ فَجزاهم اهلُل خيًرا(.  اْسَتْهواهم بَشعابِِذه كلَّ ُممزَّ

  

ج، وقد َغلت فيه فِئتاِن ِمن الناِس:  هذا هو الَحَّلا

وا هذه َغال  وفيَِّة أصحاُب َوحدِة الُوجوِد والُحلوِل، وَعدُّ فيه بعُض الصُّ

، كذا 
ِّ

 َيْزُعمون!الُكفريَّاِت والُخَزعباِلِت مِن الِعْشِق اإللهي

وائيِّيَن العَرِب الذين  -َتبًعا للُمستْشِرقين-وَغال فيه  بعُض الُكتَّاِب والرُّ

ين، وعلى ال َد على الدِّ بوا التَّمرُّ ج رْمٌز َتشرَّ مجتمعاِت واألوطان؛ باعتِباِر أنَّ الَحالَّ

يَن كما َينعُتونَ  اِم المستبدِّ  هم!لهم، وأنَّه ُقتَِل َمظلوًما على أيدي الُحكَّ

ًرا، َيروُم إفساَد  ًدا ُمتهوِّ َج كان ُمتمرِّ وقْد نَقَل غيُر واحٍد مِن الُعلماِء أنَّ الَحالَّ

وِل وقْلَب الشريعِة؛ منهم ابنُ  ( عن 146 /2ِخلِّكان يف ))وفيات األعيان(( ) الدُّ



َج، والجَ -الُجويني يف كِتابِه ))الشامل((؛ قال: )إنَّ هؤالء الثالثَة  ، يعني الَحالَّ
َّ

نابي

عِ  ِض إلفساِد المملكِة، واْستِعطاِف  -وابَن المقفَّ َتواَصوا على قْلِب الدولِة، والتَّعرُّ

 فأكناَف األحساِء، الُقلوِب واستِمالتِها، وارتاَد كلُّ 
ُّ

ا الَجنابي واحٍد منهم ُقطًرا: أمَّ

ُج  َل يف أطراِف باِلِد التُّرِك، وارتاَد الَحالَّ ِع َتوغَّ ُقطَر َبغداَد(، إال أنَّ ابن  وابُن المقفَّ

ِع معهم.  ِخلِّكان استبَعد أن يكون ابن المقفَّ

 أبي الُحسيِن (: )قرْأُت بخطِّ 236وقال ابُن النَّديِم يف ))الفهرست(( )ص: 

ًرا َجسوًرا على  ُعبيِد اهلل بِن أحمَد بن أبي طاهٍر:... وكان جاهاًل مِقداًما ُمتهوِّ

الطيِن، ُمرتكًِبا للع وِل(.السَّ  ظائِم، َيروُم إقالَب الدُّ

 المقتِدَر 
َّ

كما ذَكَر التَّنوخي يف -لذلك نَصَح الوزيُر حامٌد الخليفَة العباسي

 قَلَب  -(164 /1))نشوار المحاضرة(( )
َ

وقال له: )يا أميَر المؤمنيَن، إْن بِقي

ريعَة، وارتدَّ خْلٌق على َيِده، وأدَّى ذلك إلى َزواِل ُسلطانِك(.  الشَّ

وفيَِّة و لعلَّه اتَّضَح للقاِرِئ الكريِم أسباُب ِعناية أعداِء اإلسالِم بُغالِة الصُّ

ِج على َوجِه الُخصوص، وُيمكِنُ   لخيُص ذلك يف ثَِّلِث نِقاٍط:ت ُعموًما وبالحالَّ

 مِن النقيَّةِ  الصافيةِ  اإلسالمِ  َعقيدةِ  عن وإبعاُدهم َعقائِدهم إفسادُ  اِلولى:

عوذةِ  الِت والُخزعبِ  الشوائِب   .والشَّ

 والُحلولِ  واإللحاِد، الُكفرِ  ُظلماِت  إلى اإلسالمِ  ُنورِ  مِن إخراُجهم الثانية:

 .واالتِّحادِ 

 الَفوَض  إثارةُ  الثالثة:
ِ
ِد على ِديِن اهلل ى وإيجاُد شْرٍخ بين المسلمين، بالتمرُّ

 محسوٌب عليه.تعالى وَشْرِعه، وإحداِث ِديٍن جديٍد ال ِصلَة له باإلسالِم، ولكنَّه 



ِج قْبَل ما َيزيُد على  -بْلهَ ُعلماَءهم-وما زاَل بعُض المسلِميَن  منُذ َمقتِل الحالَّ

َن فيه اختاِلًفا بيِّنًا؛ ُيضلُِّل بعُضهم بعًضا فيه، رغَم ألِف عاٍم إلى َيومِنا هذا ُمختلِفي

  هذه لكَفْتهم!ُوضوِح َفساِد َعقيدتِه، ولو لم يُكن مِن ثمرٍة ألعداِء اإلسالِم غيرُ 

 

 ويف الِختاِم:

ِج   عن الحالَّ
ُّ

هبي ين الذَّ أختُِم بما قاَله َشيُخ اإلسالِم ابُن َتيميََّة، وشْمُس الدِّ

وَزندقتِه وُكفِره الذي ُقتَِل بَسببِه، وعن اغرتاِر َبعِض الناِس به،  وبياِن َضاللِه

ِمهم أنَّه ُقتَِل َمظلوًما:  وَتوهُّ

(: ))مِن الناِس َمن 316 /8 ))مجموع الفتاوى(( )قال َشيُخ اإلسالِم يف

وقيَة التي عليه  ُيخالُِف الحقيقَة الذَّ
ٍّ

َج ُقتِل باجتهاٍد فِقهي ا هؤالء، ُيظِهُر أنَّ الَحالَّ

وهذا ظنُّ َكثيٍر مِن الناِس، وليس كذلك؛ بل الذي ُقتِل عليه إنَّما هو الُكفُر، وُقتِل 

َدعواُه أنَّه َيقِدُر أْن ُيعاِرَض القرآَن بَخيٍر منه، وَدعواُه أنَّه َمن باتِّفاِق الطائفَتيِن، مِثُل: 

ُق بَشيءٍ  ره، وذلك ُيسِقُط الحجَّ عنه. فاَتُه الحجُّ أنَّه َيْبني بيًتا يطوُف به وَيتصدَّ  َقدَّ

ًدا رسوُل  إلى ُأموٍر ُأخرى ُتوِجُب الُكفَر باتِّفاِق المسلميَن الذين َيشَهدون أنَّ محمَّ

: ُعَلماؤهم، وُعبَّاُدهم، وُفقهاُؤهم، وُفقراُؤهم، وُصوفيَُّتهم...((.
ِ
 اهلل

 يف ))ِسَير أعالِم النُّبالء(( )
ُّ

هبي  -فَتدبَّْر (: )345 /14وقال الذَّ
ِ
 -يا عبَد اهلل

ْع،  ْندقِة، وأنِصْف، وَتورَّ ِج الذي هو مِن ُرؤوِس القرامطِة، وُدعاِة الزَّ نِحلَة الَحالَّ

لك، وحاِسْب نْفَسك؛ فإْن َتربَْهَن لك أنَّ َشمائَل هذا المْرِء َشمائُل َعدوٍّ واتَِّق ذ

ئاسِة، َحريٍص على الظُّهوِر ببا ، فَتربَّأْ مِن نِحَلتِه. وإْن لإلسالِم، ُمِحبٍّ للرِّ طٍل وبحقٍّ

 -َتربَْهَن لك 
ِ
ا، هادًيا َمْهديًّا، -والحالُة هذه-أنَّه كان  -والعياُذ باهلل ْد  ُمِحقًّ فَجدِّ



، وأْن ُيثبَِّت قْلَبك على ِدينِه؛ فإنَّما  إسالَمك، واسَتِغْث بربِّك أْن ُيوفَِّقك للحقِّ

(.الُهدى ُنوٌر َيقِذُفه اهلُل يف قلْ 
ِ
َة إال باهلل  ِب َعْبِده المسلِِم، وال قوَّ

  

ا:  وأخيرا

ِج يف هذا الزماِن  ُتربَُز يف أيُّها القارُئ الكريُم، عندما تَرى شخصيَة الحالَّ

روَن  ِة اإلسالميَِّة؛ فينبغي لك أْن تتساَءل: هل َعلَِم هؤالء المتأخِّ َموِضِع الُقدوةِ لألُمَّ

ِج ما لم َيع ة، وال الصوفيَّة، وال مِن أْمر الحالَّ لْمه ُمعاِصروه، وال علماُء األُمَّ

خون؟ وهل سَيخُلصون إلى أقوالِه وَحقيقِة فِكِره من غيِر َطريقِ  هم؟! ثم إْن المؤرِّ

كانت هذه أقواَله كما أْوقفناَك على ُجملٍة منها، وعلى ُجملٍة من آراِء العلماء وأهل 

ًها لك، وألْوالِدك؟ التَّاريخ والرتاجم فيها؛ فهْل سَتقَبُل   أْن يكوَن ُقدوًة وموجِّ

بكلِّ ما  وال بدَّ أْن َتعلَم كذلك أنَّ مسالَِك الُمبطِليَن يف نْشِر الَفساِد أالَّ ُيباَح 

يتعلَُّق به مِن َمفسدٍة، ولكْن ُتعظَُّم الجوانُب اإليجابيَُّة أو ُتختَلُق، وُيضاُف معها 

ُب صاحُبها إلى الناِس، وبعَد ابتالِع الطُّعِم ُيمكِن بعُض المواقِف الُمشكِلِة، ثم ُيحبَّ 

تى َيقَبَل بما للُمعَجِب بالشخصيِة أْن َيستمرَّ معهم لَيدُخَل يف الضالِل تدريجيًّا، ح

 لم يُكْن َيْقَبُله مِن قبُل، وحتى َيعِقَل ما لم يُكن َيعِقُله، والعاصُم اهلُل!

يَن مِثااًل وصفحةً  -أخي الكريمَ -وهكذا تَرى   مِن َصفحاِت إبراِز ما َيهِدُم الدِّ

ج، وِعنايَة أعداِء اإلسالِم بذلك.  باسِم بعِض المنتسبِيَن إليه كالحالَّ

 ُأذنك، ولعلَّه يِصُل إلى قلبِك بأنَّ تأثيَر َتحبيِب األشخاِص إلى وأنا أهِمُس يف

ولذا فكما أنَّ  الُقلوِب مِن أوسِع األبواِب لرتويِج الباطِِل وَتحبيبِه للنُّفوِس؛

نْت ُنصوُصه هْدَم ُرموِز الباطِِل  اإلسالَم جاء هبَْدِم معاين الباطِِل؛ فكم َتضمَّ



 والتحذيَر منهم.

  

ٍد وعلى آلِه وصْحبِه أجمعينَ وصلاى اللُ    وسلام على نبيِّنا محما

 

  

 
 الغامدي حساب لصالح(( ناسًكا سام العم يكون عندما: ))كتاب من )]1[)

 .بتصرف( 124-120: ص)

ِج(( لقاسم ]2[) ( كلُّ هذه النقوالت من كتاب ))األعمال الكاملة للَحالَّ

د عبَّاس، الناشر رياض الريس، الطبعة األولى  ق باحٌث 2002محمَّ م. والمحقِّ

 م
ٌّ

ا بتحقيق كُتب 2018عاِصر، ُتويف عام ومثقَّف وُروائي عراقي هـ، كان مهتمًّ

ج والبسطامي وابن عربي فة أمثال: الحالَّ  والسهروردي، وغيرهم. المتصوِّ
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