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الكتاب بنييَدي

النبأ عن يتساءلون الناس يزال وال اإلسالمي، التصوُّف أفِق يف عظيًما، ً نبأ ج، الحالَّ كان
مختلفون. فيه هم الذين العظيم،

طريق عن وخلود فناءٍ إىل املتطلع اآلثم والشطح السحر هاوية إىل خصومه به هبط
والحلول! االتحاد

للناموس! الخارقة البطولة معارج وإىل املقدَّس، البهاء أفق إىل محبُّوه، به وارتفع
اإللهي، الحب ورائد الكربى، الخلود ملحمة بطل النهر، وراء ما شعراء عند ج فالحالَّ
القلب هناك يغىش حيث السني، النور سدرة إىل والوجد، الشوق معارج عىل صعد الذي

وتجليات. ومعرفة وهبات، أذواق من يغىش ما
السالم، عليه باملسيح ُميضءٌ نفيسٌّ خٌط يربطه االسترشاق، رجال أقالم يف ج والحالَّ

قلبه. يف املباركة هللا كلمات ميالد إىل تطلع الذي ، الربانيُّ الويلُّ الشهيد إنه
فأطالوا وتحدثوا وآياته، كراماته حول طويًال، دندنوا فقد الصويف، التاريخ رواة أما
فنسجوا الخيال، ببعضهم ذهب ثمَّ خوارق، من به اقرتن وما عجائبمرصعه، عن الحديث،
برمادها، دجلة يف أُلقي ثمَّ صلبها، بعد أُحرقت التي جثَِّتِه حول تدور فاتنًة، روحيًة قصًة
يف الصوفية شيوخ من شيًخا تنجب امُلباَرك، الرماد هذا ماء من جرعٍة، كل فأصبحت

العراق! يف املعرفة أقطاب من قطبًا وتصوغ بغداد،
يف العباسية الخالفة وأرسفت وتجريحه، بغضه يف ج الحالَّ خصوم أرسف لقد
عنيف غليظ عذاب من أعدَّت فيما وحشيٍّا جنونيٍّا إرساًفا وأرسفت وتعذيبه، اضطهاده
اصطنعت وفيما الحياة، عن سريته لحجب حديديٍّ ستاٍر من أقامت وفيما مرصعه، ليوم

التاريخ. يف تراثه لتشويه



الحالج منصور بن الحسني

وعلومه ونفحاته أرساره عن الحديث ويف وتقديسه، حبه يف أيًضا أنصاره فأرسف
وعجائبه؟!

املتناقضة، العجيبة الصورة هذه يويشِّ التاريخي، األسطوري الخيال انطلق ثمَّ ومن
الغموض! من ومزيًدا الجمال، من مزيًدا عليها ويريق

يف ما بأروع حافلًة وتتواكب، تتعاقب متنافرًة، ملوَّنًة مشاهَد حولها ينسج أخذ ثمَّ
ومروٍق إلحاٍد من الضالل قاموس يف ما وبأقىس حينًا، واإليمان الروح عظمة من الدنيا

أحيانًا.
فيه يتساءل العظيم النبأ يزال ال جية، الحالَّ املأساة عىل عاٍم ألِف قرابِة مروِر وبعد

مختلفون! وهم الناس
ومعارجه، تقلباته يف طويًال وصاحبتُه غريي، بها ُفِتَن كما ج الحالَّ بسرية ُفتنُت ولقد
أدنو أن وحاولت وقلبه، عواطفه يف ما وتحسست انطالقاته، يف معه وذهبت ونَاَجيْتُه
ما يربط الذي الخفي، الروحي الخط أجد وأن وتفكريه، وثورته ووجده، شوقه من
فينطلق العنيف، امُلِلحُّ الوجد ويحرقه يذيبه رجٍل حياة بها تزخر التي املتناقضات بني
من مقاًما رياضاته نشوِة يف يتذوق حتَّى مأخوذًا، مذهوًال واآلفاق، واملقابر الفلوات يف
األُنس، وأنوار القرب، بهاء يف ويغرق والقدس، األُنس أنواِر من نوًرا ويرى القرب، مقامات
به، يحيط ما كلِّ وعن وجوده، وعن نفسه، عن يذهل حتَّى حبه، معارج يف ويسبح ويسبح
أنواره، سبحات أمام يذوب الذي الحبيب، القريب هللا وجه إال الفسيح، الكون يف يرى فال

والباطن. والظاهر واآلخر، األول واإلكرام، الجالل ذو هو، إال يبقى فال يشء، كل
واقع يف والتفكُّر، التأمل يطيل املذهل، الفناء هذا وبعد املحرق، الَوْجِد هذا مع وهو
الثورة صيحة فيطلق عبادتها، عن وابتعادها رسالتها، عن انحرافها فريى اإلسالمية، األمة
الروحانيني، األقطاب حكومة إلقامة ة، العدَّ ويَعد الدعوة، وينرش املنحرفة، الخالفة عىل
وِذْكِر والتأمل، للصالة محاريَب إىل الكون تحيل والتي واألبدال، األولياء أمرها يسوس التي

هللا.
وما جهٍد، من تحتاجه ما وأعلم الصوفية، الدراسات تجربة قبُل من عانيت ولقد

ُطُرُقها. تُعبد ولم سبلها، د تُمهَّ لم ِبْكًرا تزاُل ال فهي إرهاٍق، من يصاحبها
ج، الحالَّ دراسة يف وجدت كما صوفيٍة، دراسٍة يف ونصبًا، رهًقا أجد لم أننى وأشهد

آثاره! وتبعثرت تاريخه، تمزق فقد
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الكتاب يَدي بني

يف وجدت كما للتفكري، وزاًدا للنفس، وأنًسا للقلب، متاًعا أجد لم أنني أيًضا وأشهد
الدراسة. هذه

قوة تملك التي الشخصيات من إنه حياته، يف وسحٌر كلماته، يف سحٌر وللحالج
أن من نفسك، تملك فال عليه، كنت أو معه، كنت فسواءٌ ولهذا االستهواء؛ وقدرة اإليحاء،

وتهواه. تحبه
هدفها، إىل تنطلق وأن السحر، بهذا الدراسة هذه تتأثر ال أن جاهًدا، حاولت ولقد

لذاتها. املجردة الحقيقة الحقيقة، عن البحث عاطفة إالَّ عاطفٍة، كل من مجرَّدًة
للعاَلم فيه ُم نقدِّ الضاد، لغة يف ج الحالَّ عن يصدر الذي األول الكتاب هو فهذا وبعد:
حياة فيه ونصور عصورها، أزهى يف الروحية، الحياة صور من حيًة، صورًة ، اإلسالميِّ
برجالها الغنية الحياة هذه يف وحده نسيج لعله بل الروحية، الحياة هذه أئمة من رجٍل

وأقطابها.
نبئه عن الناس تساءل الذي للرجل الصحيح، الوجه فقدَّم بعهده، الكتاب أوىف فإْن

وأَْلَهَم. هدى ما عىل شكًرا، هلل فنسجد أمره، يف واختلفوا
هلل. وجهها أخلصت محاولة أنه فحسبه بعهده، الوفاء عن الكتاب عجز وإْن

رسور الباقي عبد طه
١٣٨٠ه / ١٩٦١م القاهرة،
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التاريخ عىل شعاٌع

يظفر كيما برأسه الجسور العاشق هذا قامَر وجدانية وحمية حماسة بأية …
اإللهي! الجمال بجوهرة

العطار الدين فريد

رصاع ألعجب الفاجعة، الخاتمة عىل وبرصها، الدنيا سمع تركز عاٍم، ألف من أكثر منذ
اإلسالم. يف الروحية الحياة وتاريخ الفكر، تاريخ شهده

من إليهم يرتامى ما هول من ذاهلٍة غمرٍة يف وهم العظيم، النبأ عن الناس وتساءل
من فألقت ومكانتها بوجودها وقامرت العباسية الخالفة غامرت لقد وأحداٍث، همساٍت
وحشيٍة، مرسحيٍة مشاهد يف وُحرق، وُصلب، ُعذب، … رجٍل جثة برماد بغداد مآذن أعىل

نسٍب. أو بسبٍب اآلدمية، أو اإلنسانية، إىل تمتُّ ال
رائٌع، عجيٌب تاريٌخ بدأ ثم ومن اآلفاق، إىل الشهيد الرماد ذرات الهواء أجنحة وحملت
ومنٍرب، مئذنٍة إىل الرماد، هذا ذرات من ذرٍَّة كل تحولت فقد شامخٌة، سامقٌة حياٌة ونبتت
املصلوب! هذا وحياة الشهيد، هذا قصة وضمريها ووجدانها الدنيا مسمع يف عليهما يُتىل
وأكسبها وبريقه، فتنته الخلود عليها أراق حياٍة، من لها ويا قصٍة! من لها ويا
الفناء، مقام ومنحها وعطره، جالله اإللهي الحب عليها وأضفى ونوره، سحره االستشهاد

فناءٍ! كل يُعِجز بقاءً
قلوب يف متجددًة مرشقًة متأللئًة تعيش الشهيد، هذا وقصة عاٍم، ألف من أكثر ومنذ
ما أشبه وأقالمهم! املفكرين عقول يف ملهمًة، مبهمًة مقنعًة وتحيا وعواطفهم، الناس



الحالج منصور بن الحسني

غنيٌّ ، شجيٌّ فاتٌن نغٌم هذا، مع ولكنه أوتاره، وتشابكت أنغامه اهتزت الذي باللحن تكون
واألحالم. والخيال باإللهام ثريٌّ

مع وتميش املتناقضة، اآلفاق ترتاد مجنَّحٍة، أسطورٍة إىل واملأساة القضية وتحولت
إبهاًما فتزداد والسحاب، بالضباب املجللة السامقة، العالية القمم إىل األسطوري الخيال

وبريًقا. سحًرا تزداد كما وغموًضا،
قد ذاكرٌة ولكنها البرشية، ذاكرة هو التاريخ «إنَّ مويزو: الفرنيس املؤرخ يقول

أحيانًا.» الضعف تصطنع وقد حينًا، تضعف
تكون، ما أضعف تكون أن عليها ُفِرَض أو تكون، ما أضعف الذاكرة، تلك كانت ولقد

ج. الحالَّ ورسالة ج، الحالَّ تاريخ القرون، عرب للناس تُقدِّم وهي
صوًرا واصطنعت هادٍف، تدبرٍي وعن خبيٍث، عمٍد عن التاريخ ذاكرة ُزيفت لقد
تاريخ يف رجٍل وألخطر الصوفية، املعرفة تاريخ يف حقبٍة ألعظم زائفًة، مضللًة خادعًة

الروحية. الحياة
العاملي، التاريخ حقائب وامتألت ومأساته، ج الحالَّ حياة اللغات، جميع َعرفْت ولقد
حبه صور اإلنساني، الرتاث يف وتعددت الروحية، فلسفته حول األساطري، من بألواٍن
فيها واعتنى الخيال، اَها َوشَّ صوٌر ولكنها الوجدية، وسبحاته القلبية، ومجاهداته
لونها، وشوهت وجهها، ت وغريَّ الحقائق، طمست عنايًة والظالل، بالتلوين املصورون

ورسالتها. جوهرها عن بها، وانحرفت
حولها، يدور وما ورسها املأساة هذه اإلسالم يف الروحية الحياة تحاىشمؤرخو ولقد
مدمدمة العباسيون، أطلقها التي والهول الرعب صيحات ظالل تحت القدامى تحاشاها
الرساج إن حتى وأهدافه، بلحونه يرتنم أو به، يلوذ من وحول وتاريخه، ج الحالَّ حول
وسري الروحية، للحياة املؤرخني أكرب وهو يكاد، أو ج للحالَّ معارص وهو — الطويس

ومكانتها. جاللها مع وتجاهلها، أهملها — ورجالها أعالمها
بكلمات موضًعا خمسني من أكثر يف «اللمع» العظيم كتابه يف ليستشهد إنه وحتى
قال فيقول: عجيبًا، تعبريًا يصطنع بل اسمه، يذكر أن دون والتصوف، املعرفة يف ج الحالَّ

القائل! قال أو بعضهم!
كلمات يروي فهو «التعرف» كتابه يف الكالباذي العالمة الصويف، املؤرخ صنع وكذلك
تعبريًا يصوغ بل اسمه، يذكر أن دون مناهجه، وتحدد التصوف، آفاق ترسم التي ج الحالَّ

الُكَربَاء!» أحد «قال بقوله هادًفا بديًعا
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التاريخ عىل شعاٌع

يتعلق ما كل عن إرساٍف ويف إسهاٍب، يف فتحدثت الصوفية، الطبقات كتب وجاءت
حوَّمت أو ج، الحالَّ بسرية خفيفًة، رسيعًة مرَّت ثم وأعالمه، وقادته ورجاله، بالتصوف

متعمٍد. وتجاهٍل مصطنٍع، حذٍر يف حولها،
جية، الحالَّ املأساة أمام ذاهلني حيارى فوقفوا األقالم، أصحاب من املحدثون جاء ثم
بالغموض، أحداثُها فتقنعت رائًعا، فنيٍّا تزييًفا املأساة تلك ُزيفت فقد جية، الحالَّ العقدة أو
والخيال. باألساطري آفاقها وامتألت األقوال، فيها وتضاربت باألهواء، صورها واشتبكت
وفقهاءَ علماءَ من عمالئه، وبكل قواه، بكل العاملي العبايس الجهاز اشرتك فقد

مثيًال. التاريخ له يَْعِرْف لم الذي التزييف هذا يف وُكتَّاٍب، وشعراءَ
يف ما بكل فألقوا ِتني امُلتََزمِّ الحنابلة من وُجلُُّهم اإلسالمي، التاريخ رجال وجاء
وتاريخه ج الحالَّ رأس عىل اإلسالمي، التصوف عىل حقد ومن َمْوَجَدٍة، من صدورهم،

ورسالته.
هذا شعاع تطفئ أن عن واألساطري، األباطيل هذه وكلُّ الخصومات، هذه كلُّ وعجزت
وملساتها آثارها ترتك ومضاٍت الحياة أفق يف يُوِمُض الروحي شعاعه وظلَّ الكبري، الروح

البرشي. والوجدان اإلنساني، الضمري ويف والعقول، القلوب يف
زحام يف توارت وإن حقائقه فإن يموت»، «ال سبنرس: َمُة الَعالَّ يقول كما والتاريخ

الفناء. عىل أبًدا تستعيص األقزام، وصيحات األغراض،
والتلفيق، التزييف من هائلة أكداٌس َكَواِهَلَها أثقلت التي امُلتناثرة، الحقائق هذه ومن
وأن الناس، عىل وابتكرت أبدعت ما بكلِّ الحياة، هذه نعرض وأن حياًة، نقيم أن نحاول

ساِفَرًة. واضحًة الشمس جبني عىل نجعلها
ومرسًحا للتفكري، أبوابًا تفتح شخصيٌة ُمْلِهَمٌة، ِخْصبٌة غنيٌة شخصيٌة ج والحالَّ
فيها واحتشدت آفاقها، واتَّسعْت جوانبها، تعددت شخصيٌة للعاطفِة، ومجاًال للخياِل،
العقلية والرياضات والقلبية، الروحية واإللهامات والوجدانية، النفسية االنفعاالت جميع

والجسدية.
بكلِّ ومعجزاته، التاريخ بطوالت تصنع التي العنارص كافة وقائعها يف تمثَّلت كما

وقوٍَّة. وفداءٍ ونضاٍل واستشهاٍد وعظمٍة وُسموٍق ِعزٍَّة من البطولة يف ما
اإلسالمي، التاريخ يف حاسمًة ِحقبًة نعارص الشامخة، الشخصية هذه إطار ويف
والشيعة والحنابلة، املعتزلة بني األَُوار، امَلْشبُوَب الرصاع فنرى والحضاري، الفكري

والصوفية. والفقهاء والقرامطة،
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الحالج منصور بن الحسني

وغواياٍت وشهواٍت وترٍف، إرساٍف من فيها وما العالية، القصور حياة ونشهد
دانت الذين العباسيني خلفاء من لتجعل باألحداث، العواطف تتشابك وكيف ومؤامراٍت،

والنساء. العبيد وأشباه والنساء، العبيد أيدي يف أُْلُعوبًَة األرض، لهم
وثوريٌة، فكريٌة انتفاضاٌت وتنتابه وحدٍة، بعد يتمزق وهو اإلسالمي، العاَلم ونرى

وثقافيٌة. واقتصاديٌة
املتأللئة، النجوم عرص صورها، وأنبل عصورها، أزهى يف الروحية، الحياة ونطالع
ساحات إىل والسلوك، املعرفة يف بمناهجها دفعت التي الكربى، الصوفية املدارس عرص
الجامحة، املذهبية والخصومات والحوار، الجدل عاصفة جو يف وأطلقت اإلسالمي، الفكر
والشوق، والوجد، الحب، كلمات وبريٌق، ورننٌي إغراءٌ لها حلوًة، جذَّابًة كلماٍت أطلقت

القدسية. والساحة الربانية، الحرضة يف واألنس
القلب، وطهارة الحس، وسمو النفس، أدب من النورانية، الكلمات هذه تلهم وما
يشءٍ كل عىل الروحي املعنى وإفاضة سبحانه، هللا إىل كافًة األعمال وتصعيد الخلق، ونبل

وإلهاماٍت. وأذواٍق ورياضاٍت، أشواٍق من املعاني، هذه حول يرتقرق وما الوجود، يف
وبأحداثه املحلِّقة، املتدفقة وبأفكاره الحية، املتوترة بانفعاالته الِخَضمِّ، هذا قلب ويف
الدنيا يف لتُْحِدَث ج الحالَّ شخصية برزت الجامحة، وشهواته وبرتفه املضطربة، الثائرة

وانفعاًال. وحرارًة حياًة تْه َمسَّ يشءٍ كل عىل وتلقي ِسْحًرا، الجماهري يف وتُْحِدَث َدِويٍّا،
لحظاته يف التاريخ يعرفها التي االستهوائية، العبقريات تلك من عبقريًة ُج الحالَّ كان

الحاسمة.
واملعرفة، التصوف آفاق يف العظيم النبأ غدت أنها الشخصية؛ هذه عظمة من وبلغ

والثورة. اإلصالح آفاق يف العظيم النبأ كانت كما
يشاءُ َمْن عىل هللا يفيضها التي القوى تلك من عالية، روحيًة قوًة يملك ُج الحالَّ كان
الصانعة املؤثِّرة املوحية القدرة تمنح، فيما تمنحه الروحية القوى تلك وكانت عباده، ِمن
من لكل الكبار، اآلمال تلهم طاقًة عليه وتضفي وأحاسيسهم، وقلوبهم الناس عواطف يف
يف العجيبة، بروحانيته يؤثِّر كان بأنه أتقياءُ، أَُمنَاءُ شهد لقد بل منه، يدنو أو به، يلوذ

والحيوان. والنبات الجماد
عىل الخارقة القدرة فيه أحبابه وتوهم والشعوذة، السحر فيه أعداؤه َم تََوهَّ هنا ومن

القبور! يف َمن وبْعَث املوتى، إحياءَ إليه، نسبوا لقد حتى املعجزات، صنع
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والستني الثالث الباب يف عربي بن الدين محيي األكرب الصوفية شيخ ويحدثنا
بيت يسميه عنده بيتًا يدخل كان َج الحالَّ «إن املكية»: «الفتوحات كتابه من وأربعمائة
ممن الناس بعض إن حتى الناظرين، بأعني بذاته كله مأله دخله إذا فكان العظمة،
يف الفقراء بأحوال لجهله السيميا، علم إىل نسبه املقام، هذا أحوال تطورات يعرف ال

تطوراتهم.
من يُخرجه أن أحد قدر فما البيت، ذلك يف كان للصلب، ليأخذوه عليه دخلوا وملا
اقتضاه ملا واْخُرْج تعاىل، هلل سلِّم له: وقال الجنيد، فجاء عنه يضيق الباب ألن البيت؛ ذلك

فصلبوه.» فخرج املعهودة. حالته إىل فرجع وقدَّره،
وحرك مسٌك، قوٍم عىل فانتثر يوًما يده ُج الحالَّ «حرَّك «الفهرست»:1 صاحب ويقول

دراهم.» فنثر يده، أخرى مرة
من جميع حسده حتى عظيٌم، قبوٌل الناس عند له «ووقع البغدادي:2 مة العالَّ ويقول

وقته.» يف
السماء، إىل ارتفع بل ُج الحالَّ يمت «لم صلبه: يوم وتالميذه خلصاؤه ويهتف

وسيعود!»
تحيط التي الكربى، الهالة ينتزع أن ألوانه، وأقىس صوره، أبشع يف املوت عجز لقد

الرائعة. الضخمة الشخصية بتلك
فيتحدثون االسترشاق، رجال إىل ب، الغالَّ القوي وتأثريه وجالله، ج الحالَّ ويميشسحر
شخصية من مكررٍة وكشخصيٍة الرشقي3 الغنوص رجال من ، أسطوريٍّ كبطٍل عنه
البرشية فداء الفداء، فكرة وليكرر الجلجلة4 جبل مأساة ليعيد جاء السالم عليه املسيح

األوىل. الخطيئة من
من تملك ما كل وأعدَّت ِج، الحالَّ لقتال قواها كل العباسية الخالفة حشدت هل ولكن
مواجيده أجل من وصلبه، ومحاكمته عذابه يف الرببري والعنف الوحيش، الجربوت وسائل

ص٢٦٩. 1

ص١٧٢. وحارضه، اإلسالم مايض 2

التي املذاهب عىل اصطالًحا أصبحت ثم املعرفة، أو العلم ومعناها: األصل، يونانية كلمة الغنوص: 3
الفارسية الرشقية، املذاهب عىل َعلًما أصبحت حتى مدلولها اتسع ثم الكشف، بطريق املعرفة إىل تتوصل

والسحَر. األرساَر املعرفة يف منهجها جانب إىل تضم التي والهندية
عليه. ُصلب السالم عليه عيىس إن عنه: قالوا الذي الجبل 4
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وعجائبه الصويف، الغناء مقامات يف وفتوحاته، إلهاماته أجل ومن اإللهي، الحب يف وألحانه
واملعجزات؟! الكرامات وصنع واإللهام، اإليحاء عىل وقدرته

السالطني، عىل َجُسوًرا ج الحالَّ كان «لقد «الفهرست»: صاحب الكبري املؤرخ يقول
الدول.»5 انقالب يروم

والتعرض الدولة، قلب يريد كان ج الحالَّ «إنَّ الجويني: الحرمني إمام لنا ويروي
اململكة.» إلفساد

أملتَه ج الحالَّ قتَل «إنَّ اإلسالم»: يف «الصوفية كتابه يف نيكلسون املسترشق ويقول
الرحمة.» تعرف ال سياسيٌة دوافُع

صيحة أثَّرت «لقد اإلسالم»: عن «محارضات كتابه يف جولدزيهر مة العالَّ ويقول
اإلسالمية.» العلمية الحياة يف األثر، عميق تأثريًا — هللا معرفة — الصوفية ج الحالَّ

الوطأة.» شديد ًال تدخُّ اإلسالمي املجتمع حياة يف يتدخل ج الحالَّ أخذ «لقد يقول: ثم
وينادي الجماهري، يحرك ج الحالَّ «كان ماسنيون:6 املسترشق مة العالَّ ويقول
والعبادة املحبة نغمات عىل الرشيعة تقيم التي املثالية الحكومة بفكرة ويبرش باإلصالح،

هلل.» الخالصة
مثاليٍة، ربَّانيٍة حكومٍة إقامة إىل ودعوته اإلصالحية، الصوفية ج الحالَّ فَصيحة وإذن

الكربى. املأساة تلك أرسار إحدى أو الكربى، املأساة رسُّ هي
العنارص، تلك طليعة ويف وخلقيٌة، ونفسيٌة تاريخيٌة عناِرصُ كوَّنتها ج، الحالَّ ومأساة
عىل تهيمن أخذت التي النامية، الصوفية القوى من العباسيون استشعرها التي الرهبة

الهجري. الثالث القرن يف العراق
والرصاع العباسية اإلمرباطورية يف املوقف رشح أن بعد األثري ابن مة العالَّ يقول
وهي أال التعصب، عن بعيدًة بقيت واحدٌة فرقٌة «ولكن والطوائف:7 الِفَرق بني الناشب
أفق كان كما الحميدة، واألخالق والعفة الفكر بسالمة يمتازون كانوا فقد الصوفية، فرقة
يزداد نفوذهم وأخذ الناس، من كثرٍي حبَّ هذا فأكسبهم غريهم من بكثري أوسع تفكريهم

ص٢٧٠. 5

قلقة. شخصيات 6

ص٦٥. الكنجوي نظام 7
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وكثرت وقسوته، الزمان جور رأوا أن بعد حظريتهم إىل الناس من كثريٌ وهرع ويقوى،
عليها.» الناس وأقبل الصوفية مجالس

أتباعه، غدا لقد التاريخ، من الحقبة تلك خالل العراق يف التصوف مكانة هي تلك
املضطرب. املمزق املحيط يف النامية الحية القوة

… الصوفيني القادة من وزعماء الروحانيني، األئمة من عمالقة بغداد، يف وكان
السقطي، يُّ ِ والرسَّ املكي، وعمر التسرتي، وسهل بِْيلُّ، والشِّ الجنيد، القاسم أبو هناك كان

الكبار. األقطاب من وغريهم
وأكثرهم بالجماهري، وألصقهم نفوذًا، وأوسعهم شخصيًة، أقواهم كان َج، الحالَّ ولكن

والنضال. الكفاح راية حمِل عىل قدرًة
وكان عابٍد، محبٍّ وروح زعيٍم، وعقَل قطٍب، وقلب ثائٍر، روح يحمل ج الحالَّ كان
عليها. طابعه ويرتك ويوجهها، األحداث يف يسهم الذي اإليجابي؛ القرآني بالتصوف يؤمن
يؤمن كان كما الروحانيني، األقطاب بحكومة تتزلزل، ال ثابتٍة عقيدٍة عن يبرشِّ وكان
أنبل أفٍق إىل بالجماهري واالرتفاع املجتمع، إصالح يف هللا، ومحبة والعبادة الصالة بأثر

وأعىل.
يهدد الذي الصويف الزعيم هو العباسية، الخالفة نظر يف ُج الحالَّ كان هنا ومن
العالية والشهوات واإلرساف الرتف مظاهر ضد الجماهري ويؤلب ونفوذها، سلطانها

وقصورها. محافلها يف الصوت
الرئيس هو أنه ج، الحالَّ يف رأوا بغداد يف القوم ِعْليَِة من كثريًا «إنَّ اإلصطخري: يقول

املنقذ. القطب
ونعمان، والدوالبي، القنائي، وحمد عيىس، بن عيل الوزراء: من به آمن من طليعة ويف

الحميد. عبد بن ومحمد
بكر أبو األمصار: والة ومن القشوري. ونرص حمدان، بن الحسني األمراء: ومن
الربعي، بكر أبو الهاشميني: وأرشاف فارس َدَهاِقني ومن الطولوني. ونجح املاذرائي،

الزينبي.» عباس بن وأحمد
يف الخوض له وهيأ الهداية، لهم هيَّأ مما مراسالٌت معهم له «وكانت يقول: ثم

الوزراء.» وواجبات السياسة،
الكبري، األثر مدى عىل كربى داللًة تدلُّ اإلصطخري لنا رسمها التي الصورة وتلك

العباسية. للخالفة العليا الدوائر يف ج، الحالَّ به ظفر الذي الواسع، والنفوذ
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مسبوقٍة، غري جرأٍة يف الحكومية اإلدارة بإصالح ج الحالَّ طالب «لقد ماسنيون: يقول
الناس، بني والعدل بالحق تحكم يقول: كما ووزارة ا، حقٍّ إسالميٍة حكومٍة بإقامة ونادى
جالله، جلَّ هللا أمام بمسئوليتها تشعر بخالفٍة يقول: كما وطالَب الخراج، ال عمَّ وهاجم

وصيام.» وحجٍّ صالٍة من دينهم، بفروض املسلمني قيام يرىضعن هللا يجعل مما
ج، الحالَّ بها نهض التي الرسالة جوانب بعض إىل تومئ التي الومضات بعض تلك

والبيان. بالتفصيل لها سنعرض والتي
الرسالة، لتلك فداءً حياته قدَّم وأنه لرسالته، يُكتب لم النجاح أن ج، الحالَّ يضريَ ولن
النرص. وأعىلرضوب النجاح، ألوان أسمى والعقيدة الفكرة سبيل يف االستشهاد يكون فقد
ميزة ج الحالَّ مصلب عىل املوت «إن جية: الحالَّ ملحمته يف الخري أبي ابن يقول كما أو

األبطال.»
تصلبني «إن قصائده: إحدى يف اإلسالمي، التصوف شاعر الشريازي، حافظ ويقول

ج.» الحالَّ منصور مثل الحق. أنا — األرض عىل يخط دمي فإن الليلة،
الدين بفريد يصعد أن الفاريسالصويف، الشعر عبقري الرومي، الدين جالل أراد وملا
تجلَّت ج الحالَّ روح «إن قال: الخالدة البطولة مجاالت ويف اإللهي. الحب معارج يف العطار،

العطار.» يف
عني.» طرفة يف كالنرس والبطولة، الكمال قمة ج الحالَّ بلغ «لقد بقوله: ب عقَّ ثم

الفدائية البطولة بتلك ج الحالَّ صعد فقد خلوده، رسَّ هي ج الحالَّ تضحية كانت لقد
ومنارًة ًة محجَّ وعقولهم، املتصوفة قلوب يف وغدا الجناح، الجبار كالنرس الكمال ة قمَّ إىل

وإلهاماته. إرشاقاته يف األعىل املثل إىل ترشد
وألحانهم الشعراء ملواجيد األكرب امللهم األسطوري االستشهاد بهذا ج الحالَّ وأصبح

الصويف. األفق يف وأغانيهم
األول امللهم وهو الحق. شهيد الهنود: لدى وهو األكرب، الويل الرتكي، الشعر يف فهو
الدين وفريد الرومي، الدين وجالل الشريازي، حافظ العامليني، الفارسيني الشعراء لعباقرة

العطَّار.
ودعواته، نغماته وقع عىل الكربى، الصوفية الِفَرق فنشأت القرون، عرب إلهامه وامتدَّ
عديدًة، قرونًا وألبانيا، تركيا عىل هيمنت التي البكتاشية إن حتَّى وآدابه، تفكريه وهدى

جية. الحالَّ إىل أصولها يف ترجع
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العجم صوفية سيَّما وال الصوفية عند «فكان عزام:8 الوهاب عبد الدكتور يقول
وجعلوه بذكره، وأشادوا وِدثَاًرا، ِشَعاًرا كلماته واتَّخذوا النصارى، عند كاملسيح والهند،

هللا.» يف الفاني للصويف مثًال
طابٍع ذات موته، بعد حياًة له ترسم ج الحالَّ أقوال «إن ماسنيون:9 املسترشق ويقول
نالتها التي األدبية الشهرة من االجتماعية، الناحية من صدًقا وأكثر عميٍق، حضاريٍّ

الغرب.» يف لدينا قيرص أو اإلسكندر مثل نماذُج،
أقبل الذي املجاهد الرتكي الشعب ده مجَّ الذي الويل نموذج ج، الحالَّ «كان يقول: ثم

ج.» الحالَّ مرصع أعقاب يف اإلسالم عىل
الشهيد ذلك ج «الحالَّ يقول: ثم السبع، العشق مدن عن العطار الدين فريد ويتحدث
مليئٍة حربيٍة، تضحيٍة يف أَْوَجَها بلغت وقد الكربى، الوالية صورة للدنيا قدم الذي العاملي،

باإللهام.» مليئٍة بالرجولة،
بذرًة يعترب ج الحالَّ دم إن فيقول: ج. للحالَّ الروحي االمتداد ماسنيون ويستعرض
الشخصية، الدعوات يف يُدعى ج «والحالَّ يقول: ثم ملحبِّيه. اإللهام استمرار تضمن روحيًة
من الخايل التذكاري قربه يزال وال الصغار، األطفال بكاء لوقف الرتك بالد يف خصوًصا

الزائرين. كعبة بغداد يف له أُقيم الذي رفاته
نادي — باسمه يدعى املولوية عند الروحية املوسيقية الحفالت يف الرئييس واملزمار

منصور.»
الفناء.» عىل أعني عيلَّ الفناء معني «يا دعواته: يف يقول دائًما ج الحالَّ كان لقد

الدعاء، هللا استجاب فقد الروحي، االمتداد فناء أو ، الحبِّ فناء يقصد كان وسواء
بذرًة دمه قطرات وستبقى الشهداء، آفاق يف خالًدا وحلَّق الفناء، عىل ج الحالَّ فاستعىص

ونماءً. قوًة اإلسالمي التصوف إىل يوٍم كل يف تضيف روحيًة،
سبيلها. يف واستشهد اإللهي، الحب بجوهرة ظفر من خلود وذلك

ص٣٠. والتصوف»، العطار الدين «فريد كتاب 8

ص٨٥. قلقة، شخصيات 9
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الفرسوالتصوف

بمكٍة، أصلها شجرٌة «العلم البريوني: الفيلسوف مة العالَّ اإلسالمي، الفكر عبقري يقول
التاريخ.» عىل باألضواء تلقي التي الكلمات من كلمٌة وهي بفارٍس، وثمرها

العرب مشاعر تفتحت الوحي، قيثارة وعىل القرى، بأم القرآني البعث فجر كان لقد
ويهدون النور، إىل الظلمات من الناس يخرجون الدنيا، آفاق إىل هللا كلمات فحملوا للهدى،

مستقيًما. رصاًطا اإلنسانية
وقوٍة، نوٍر من فيه ما بكلِّ مرشًقا، غًضا الوحي تراث العرب من الفرس وتسلم

وحياة. وإلهاٍم
وأينع وتألألت، اإلسالمية الثقافة فيها وَربَْت آفاًقا، وتفتَّحت عيونًا، فارس رت وتفجَّ
التاريخ، عرفها ثقافيٍة نهضٍة ألكرب وصانعًة، مبدعًة قواها، وانبعثت أكلها، وآتت ثمُرها،
وأقماٌر، نجوٌم أفٍق، كل ويف كباٌر، عباقرٌة قريٍة، كل ففي إعجاًزا، وشهدنا عجبًا، رأينا حتى
«لو املأثور: الخرب جاء هنا ومن وينشئون، ويبتكرون يُبدعون عمالقة، أئمٌة مكاٍن كل ويف

فارس.» من رجٌل لناله بالثريا، العلم كان
فيهم والخيال، والعاطفة القلب مشبوبو — النديم ابن يقول كما — فارس وأبناء
اإلسالمي، التصوف وجد ثم ومن الوجدانية. واألذواق الروحية، للمعارف فطريٌة، استجابٌة
تتفتح التي والقلوب والنماء، بالزكاء تمده التي والينابيع ومجاالته، أُُفَقُه فارس أرض يف
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األكرب املركز امللِهمة، فارس «أصبحت ماسنيون:1 املسترشق يقول وكما … به وتَْقتَاُت له
وملكاتها.» فطرتها يوافق الذي اإلسالمي، للتصوف

الروحية الحياة تشكيل يف فارس شعراء أثر عن عزَّام الوهاب عبد الدكتور ويحدثنا
شعراء يدركها لم غايًة السبيل هذه يف فارس شعراء «وبلغ فيقول: اإلسالم2 يف وتعميقها
معجبٍة شتَّى صوٍر يف والدقيقة، والجليلة والخفية، الظاهرة املعاني فأخرجوا أخرى، أمٍة
والقوايف األبيات به تضيق فيًضا شعرهم فكان عظيٌم، فتٌح هذا يف عليهم ُفِتَح وقد مطربٍة،
وكيف املعاني، هذه لهم تجلَّت كيف حائًرا، القارئ ليقف حتى والكتب، والصحف
صوٍر يف منها، واحٍد كل يُخرجوا ثم شتَّى، معاٍن إىل الواحد املعنى يشققوا أن استطاعوا
واحٌد، وماؤها وأشكالها، ألوانها العني يف تزدحم ونباته املرج أزهار كأنها عجيبٍة، شتَّى
يخلو فال صويفٍّ، شعٍر إىل كله، الفاريس الشعر تحول لقد …» يقول: ثم واحٌد.» وترابها
الشعر عىل الصوفية شعراء سيطر ما لشد شعره، يف تظهر صوفيٍة نزعٍة من فاريسٌّ شاعٌر

الفاريس.»
الحضارة وترف املادي، والثقل السيايس، النفوذ انتقل العباسية، الدولة وبقيام
غدت بل والعلمية، السياسية اإلسالمية الحياة محور فغدت فارس، إىل وجاللها ونعيمها
وجًها فيها وتلتقي والقلبية، الفكرية التيارات وتتصارع فيه تتشابك عامليٍّا أفًقا فارس

وغربية. رشقية األمم ثقافات لوجه
مدن إحدى مرو، بمدينة العامة العلمية املكتبات ياقوت الكبري املؤرخ لنا ويصف
الدنيا يف أَر لم للكتب عرشخزائن بها «يوجد فيقول:3 العواصم، مرتبة تبلغ ال التي فارس
مجلٍد ألف عرش اثنا وفيها العزيزية، لها يُقال إحداهما الجامع. يف خزانتان منها مثلها،
بدون وأكثرها مجلٍَّد، مائتا منزيل يفارق وال يريد. ملن التناول سهلة وكانت كافًة، للناس
كتبي فوائد وأكثر والولد، الصحب عن وألهاني بلٍد، كل ُحبَُّها وأنساني يقول: ثم رهٍن.

الخزائن.» تلك من
املراد وموضع واملربات، السعادة «مطلع أرضفارسفيقول: الجويني اإلمام ويصف

العظماء.» ومرتع الفضالء، ومجتمع العلماء، ومنبع والخريات،

اإلسالم. يف قلقة شخصيات 1

ص٤٢. العطار، الدين وفريد التصوف 2
ص٣٥. البلدان، معجم 3
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أجنحة عىل يحلِّق فارسحديثًا عن األعيان» «وفيات كتابه يف فيحدثنا خلكان، ابن أما
والعقول، األعني متاع فيها املتَّقون، بها وُعد التي الجنة بأنها يصفها حتى وتقديرها، حبها
به وتزكو األعني، وتلذ األنفس، تشتهي ما فيها ، َمنْيٍ بال الجنة أنموذج «إنها يقول: كما أو

والعقول.» القلوب
والحضاري، الثقايف الرتف هذا عنفوان ويف الشامخة، العلمية الحضارة تلك جو ويف
التصوف إىل فارسينظرون أبناء وكان ومعرفًة، بالتصوفسلوًكا يخفق فارس، قلب كان
ملا صًدى والروحية، القلبية مناهجه يف ويجدون والتقديس، واإلكبار اإلجالل نظرة
بل وإلهاماٍت. إرشاقاٍت من معارفهم يف يتألأل وما وأذواٍق، أشواٍق من أعماقهم يف يضطرب
فيه ويرون واألنوار، العلوم هذه وأرسار وأنواره، وعلومه القرآن وجه التصوف يف يرون
بذكره تقتات التي القلوب ربها، بعرش املتعلقة للقلوب ومرسًحا مجاًال وذاك، هذا فوق

وفيضه. إلهامه من وتتلقى وحبه،

التصوفوضحاه فجر

شتَّى يف اإلسالمية للحياة قدَّمه وما اإلسالمي، الفكر يف الكربى التصوف مكانة ومع
الثقافة عىل أفاض وما االجتماعي، والسلوك واألخالق، املعرفة يف مناهَج من مراحلها،
بخالقه، اإلنسان وصلة والقلب، بالروح يتصل ما كلِّ يف عاليٍة، مرشقٍة معاٍن من اإلسالمية
ومشاهداٍت وأذواٍق ومقاماٍت أحواٍل من السري هذا يف أبدع وما ورضوانه، محبته إىل وسريه
تكوين يف أسهمت كما وشمولها، واتِّساعها القرآنية املعاني تعميق يف أسهمت وإلهاماٍت،
اإلسالمية، الدعوة جبني يف املتأللئة العناوين أكرب من أصبحت التي الروحية الحياة تلك

العاملية. رسالتها أفق ويف
التصوف نشأة تتناول وهي مضطربًة، قلقًة األقالم تزال ال الضخمة. املكانة هذه مع

اإلسالمي. التاريخ يف وأثره وتدرجه
الحياة لتاريخ علميٍّا منهًجا تضع لم الصوفية، الطبقات ُكتب أنَّ االضطراب هذا ورسُّ
ومن الصوفية، الطبقات رجال من جميًعا الصحابة أئمة اعتربت فقد اإلسالم؛ يف الروحية

التصوف! بداية هي اإلسالم، بداية اعتربت ثمَّ،
التصوف منهج خاصموا الَّذين الحنابلة من وجلُّهم اإلسالمي، التاريخ رجال وجاء
ألقوا بل املثمرة، الخصبة الحياة تلك تدوين إىل أقالمهم تتجه فلم والسلوك، املعرفة يف

وقاًرا! لها يرجوا ولم ِستَاًرا، عليها
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التصوف دراسة يف ضخمًة جهوًدا فبذلوا عرصنا، يف االسترشاق رجال جاء ثم
وتراثه. ورجاله اإلسالمي،

أقالمهم، تحملها نفسيٌة، عقدٌة جاللها، من وَشوََّه َشابَها الضخمة، الجهود هذه ولكن
أثواٍب يف اإلسالمي، التصوف تصوير إىل دفًعا وتدفعهم قلوبهم، أعماق يف وتستقر
الكلمات تحميل إىل دفًعا وتدفعهم وغربية، رشقية الروحية، والنَِّحِل امِلَلِل من ُمْستََعاَرٍة
غنوصيًة صوًرا التصوفاإلسالمي، عىل ليضفوا تحتمل، مما وأوسع تُِطيُق، مما أكرب واآلراء
رجال وشعوب االسترشاق، رجال يستهوي الذي الرشقي، الغنوص صور من غامضًة،

االسترشاق.
وبحكم حينًا، لهم التلمذة بحكم ُكتَّابنا، من كبريٌ فريٌق ساحتهم يف وجرى وتابعهم
كل وقبل أوًال والتصوف باإلسالم جهلهم وبحكم أحيانًا، أوروبيني مفكرين بآراء التشدُّق

يشءٍ.
نموها يف لها خطوًطا نرسم أن نحاول وإنما الحياة، لهذه التأريخ بصدد هنا ولسنا
باإلسالم جي، الحالَّ املنهج هذا وِصَلة الروحي، ج الحالَّ منهج تفهم عىل تعيننا وتطورها،

لهما. مجانبته أو والتصوف،
األذواق أن هذا، معنى وليس األول، يومه منذ اإلسالم مع الصويف الروح وجد لقد
يف جليًة، واضحًة كانت ومعرفًة، سلوًكا الصوفية واملناهج والروحية، القلبية واملواجيد،
إرساٌف الزعم هذا ففي عليهم، هللا رضوان الصحابة أئمة حياة ويف األوىل، اإلسالم أيام

للحقائق. ومجانبٌة
صحابته وسري الطاهرة، الرسول حياة ويف املحكمة، القرآن آيات يف تأملنا لو ولكننا

متأللئًة. مبينًة الروحية، وللمعرفة الصويف، للسلوك األوىل، البذور نجد املرشقة،
كما انبثق اإلسالم يف املعرفة مناهج من منهٍج فكل هذا، يف بدًعا التصوف وليس
ثم اإلسالم، مع التصوف بدأ كما وبدأ رسالته، وجوهر القرآن، روح من التصوف انبثق

هللا. وسنة الحياة، خطو مع ومىش وتطور نما
هذا معنى وليس اإلسالم، مع نشأ الفقه إن الفقهاء: مع نقول أن نستطيع مثًال فإننا
اإلسالم، صدر يف كانت الفنية، واملصطلحات واالستنباطات الفقهية، التفريعات أن القول
وتطورت نمت التي األوىل، واملادة األوىل، البذور هناك كانت وإنما والسنة، الكتاب ويف

الحياة. مع وَمَشْت
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وزهده، وترفعه وخلقه، وآدابه وهديه، بروحه اإلسالم صدر يف التصوفموجوًدا كان
بكلياته وقائًما بمصطلحاته، ال بجوهره موجوًدا كان ومناجاته، وذكره وطاعاته، وعباداته

بجزئياته. ال
حياة عىل املسيطر املهيمن الديني الروح هذا هو اإلسالم صدر يف التصوف كان
خالقهم إىل ونواياهم، بأعمالهم الصاعد وسكناتهم، لحركاتهم املوجه كافًة، املسلمني

وموالهم.
توسوس ما لرياقب أعماقه، يف مسلم كل أقامها التي اليقظة الحيَة الرقابَة هذه كان
به تطرف وما صدره، يخفي وما نفسه، يف يتواثب وما قلبه، يف يَْصَطِرُع وما نفسه، به

عينه.
وفتنتها، بريقها واإلعراضعن وزخرفها، الدنيا شهوات عن الشامخ الرتفع هذا كان
ورضاه، بحبه يظفر حتى هللا، وجه إىل فيها ما بكل والتسامي ومظاهرها، تََرِفَها يف والزهد

وأبقى. خريٌ اآلخرة وألن بعوضٍة، جناح عنده تزن ال الدنيا ألن وهداه؛ وقربه
نغمات عن مسامعهم وابتعدت الدنيا، عليهم وفتحت باملسلمني، الحياة مشت ثم
وتسارع الِهمم، وَفَرتَِت العزائم، وانَْحلَِّت والعهد، امليثاق عن قلوبهم وتفرقت الوحي،
وتصارعوا امُللك، عىل واختصموا الفتن، ونشأت الحياة، ولهو والجاه، املال إىل الناس

السبل. بهم وتشعبت وتباغضوا،
العاصفة. وجه يف صمدت مجاهدٌة، ورساالٌت مضادٌة، حركاٌت لذلك، تبًعا ونشأت
عىل وقفوا ومرشدين، وعاٍظ عن للهجرة، األول القرن من الثاني النصف تاريخ ويحدثنا
شجاعٌة تميزهم ودينهم، ربهم إىل ويدعونهم الناس ينذرون السنة، ومعالم القرآن، أسوار
الحياة أفق يف طالئعه بدأت الذي واالستبداد الجربوت مواجهة عىل أعانتهم عاليٌة، نفسيٌة

اإلسالمية.
وأخذوا واإلرساف، َِف الرتَّ فتنة وجه يف وقفوا الذين الزهاد، من طائفًة رأينا وبجوارهم
والزهد الجوارح، وتزكية الحس، وآداب النفس، فضائل حول وأحاديثهم، لحونهم يديرون

شهواتها. وضالل نعيمها، وزوال أمرها، وهوان الدنيا، يف
الكون وأحالوا وذكره، وعبادته هللا، طاعة إىل انقطعوا الذين املتبتلني، العباد رأينا ثم
واألنوار وجالله، عظمته وعن هللا، نعم عن للتحدث ومنابر واملناجاة، للصالة محاريب إىل

املتطهرين. الساجدين عىل يفيضها التي
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يف ُعرفوا الذين الربانيني، الصفوة من األول، الرعيل تكون وهؤالء، هؤالء ومن
هللا عىل بأنفاسهم املقبلون «اختص خلدون: ابن يقول كما أو الصوفية، باسم التاريخ

الصوفية.» باسم
الفنية. وخصائصها وطابعها لونها لها إيمانيٌة، ثقافٌة الطائفة لهذه تتكون ابتدأت ثم
املجاهدة، هذه من ينبثق وما النفس، ومجاهدة وإلهاماته، هللا ذكر حول تدور ثقافٌة
حول يرتقرق وما سبحانه، باهلل الصلة هذا كل ويتوج السري، ومقامات السلوك، آداب من
الباطنية، املعرفة وهو كله، هذا ثمرة ثم وأشواٍق، ومواجيَد ولحوٍن، أذواٍق من الصلة، هذه

وأنواٍر. علوٍم من املعرفة هذه تفيض وما
بمناهجها وتستقل العامة، الحياة عن تنفصل الروحية، الحياة بدأت ثم ومن
وأخذ شعورهم، عن وتعرب أذواقهم، تحدد كلماٍت يصطنعون، الصوفية وابتدأ ومعارفها،
أفًقا تفتح التصوف، إىل تُضاف كلمٍة كل وكانت متعددٍة، ملعاٍن يتسع الكلمات هذه أفق
وألوانًا صوًرا لها وتبتدع فتفتقها الصوفية، ألسنة وتتناولها متدفًقا، نبًعا وتكون جديًدا،

وأذواًقا.
يجردون وأخذوا العبادة، ويف السلوك، ويف األخالق، يف فلسفًة لهم يَُكوِّنُون أخذوا ثم
وسعادًة خلقيًة، عزًة ذلك فأكسبهم إىلهللاسبحانه، يشء كل ويرجعون قوتها، من األسباب
األرضعىل قوى من لقوة سلطاَن ال بأن واليقني وقدره، هللا بقضاء الرضا قوامها روحيًة،
لقاتلونا امللوك عرفها لو لذٍَّة يف «نحن أدهم: بن إبراهيم يقول كما أو وحياتهم، مصائرهم

بالسيف.» عليها
تسامقها ال إيمانيًة، وقوًة نفسيًة، شجاعًة عليه، والتوكل باهلل الثقة عليهم أفاضت كما
يده ويف املرصي، النون ذا «سمعت الرسخيس: إبراهيم بن إسحاق يقول شجاعٌة، وال قوٌة
يقول: وهو حوله، يبكون بغداد يف والناس املطبق، إىل يُساق وهو القيد، رجليه ويف الغل،

طيٌب.» حسٌن عذٌب فعله وكل عطاياه، ومن تعاىل، هللا مواهب من هذا
حينما ج، الحالَّ الشهيد البطل يف ذروتها ستبلغ التي الشامخة الصوفية الشجاعة تلك

صمود. التاريخ يف يطاوله ال صموًدا للمأساة صمد
القرن جاء ثم للهجرة، الثاني القرن يف الصوفية، للمعارف رسيعة خالصة هذه
الروحية. للحياة العلمي النضوج عرص أو للتصوف، الذهبي العرص معه فبدأ الثالث،
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الهجري الثالث القرن يف الصوفية املعارف تطور

ألحان يف مرٍة ألول جرسه سمعنا الذي اإللهي، الحب معاني أخذت العرص، هذا مطلع ويف
واألحوال، املقامات بها وتتلون تتسع، الحب هذا معاني أخذت ومواجيدها، العدوية رابعة
ثمارها، وتُؤتي تَِشيُع واملشاهدة، واليقني والخوف، والرجاء األنسوالبسط، كلمات وأخذت
أخطر وهو الفناء، مقام إىل بالصوفية وصلت حتى ومعارجه الحب أجنحة عىل وتدرجت

تاريخه. يف أثًرا وأبعدها التصوف مقامات
بمتٍع فيه وينعمون األعىل، الحب رحيق يرشبون ففيه الصوفية، غاية هو والفناء

املحبوب. سوى يشء وكل ووجودهم، وأخراهم دنياهم تنسيهم روحيٍة ولذائذ
أساًسا — ْهَرَوْرِديُّ السُّ يقول كما — اعتُرب وقد الصوفية، األحوال أساس والحب
بسائر تحقق الكمال، عىل توبته صحت فمن املقامات، إىل بالنسبة كالتوبة لألحوال،
من األحوال، بسائر تحقق محبته، صحت ومن والتوكل، والرضا الزهد من املقامات،

واملحو.4 والصحو والبقاء الفناء
املحب يتمتع الحب ويف واملشاهدة، املعرفة ولذة واملشاهدة، املعرفة تنشأ الحب ومن
ْكُر والسُّ ُسْكًرا، تسمى الكربى، الحب ونشوة وجماٍل! جالٍل من له ويا املقدس، بالجمال
اإلمام يقول كما بالتجربة، إال تصورها يمكن ال روحية نشوٌة وهو الحب، يف الصدق عالمة

عرف.»5 ذاق «من قالوا: ولذلك الغزايل؛
يقول الخلق، ورس الكون، حقيقة الصويف، بها يرى حدقٌة الروحي، السكر وهذا
هللا.» إالَّ يرى فال برصه، عني نامت العارف بصرية عني انفتحت «إذا : الَكْرِخيُّ معروف

ملطالعة بكليته ويتجه املوجودات، عن املحب يغني وفيه الفناء، هو السكر ونهاية
املحبوب. وجه

عما فنى فقد بنفسه، يحس وال حوله، بما يحس ال الصوفية: يقول كما والفاني
يقولون، حينما سواهم، يتذوقه وال يفهمه ال الذي الصوفية كالم جاء هنا ومن هللا، سوى

هللا.» إالَّ الوجود يف «ليس الحب: ووقدة الفناء، نشوة يف
َمْن وأجرأ أقوى كان تجربة والرس، الروح عالم يف ذاتيٌة تجربٌة عليا، تجربٌة إنها
ابتدع وحينما االتحاد، مقام أو الفناء، ملقام العليا الذروة بلغ حينما ج الحالَّ عنها تحدث

ص٣٥٠. املعارف، عوارف 4

ص٢٦٩. ج٤، الدين، علوم إحياء 5
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ووحدة املحمدي، والنور األديان، وحدة عن تتحدث صوفية، معارَف املقام هذا من ج الحالَّ
واملحبوب. املحب

الجمع، وبعد الجمع، مقام الوحدة، بعد ويأتي البقاء، مقام الفناء، مقام بعد ويأتي
التفرقة. مقام

وغيبٍة، دهشٍة حالة أو وجدانيٌة، حالٌة وهي خلٍق، بال الحق رؤية هو الجمع، ومقام
وبالنفس. باألشياء اإلحساس فقدان مع

الناظر، ال النظر بمثابة وكأنه ينظر، بأن صفاتها، عن نفسه يعزل هنا واملحب
بمثابة وكأنه ويتكلم والواعي، السامع ال والوعي، السمع بمثابة وكأنه ويعي ويسمع

املتكلم. ال الكالم
فيها قال التي الحالة هي هذه الجمع وحالة … خلٍق بال حقٍّ إىل إشارٍة، مقام إنه
والصوفية التصوف هوجم التي ْطح» «الشَّ باسم ُعرفت التي الجريئة الكلمات الصوفية،
«أنا ج: الحالَّ وبقول «سبحاني» البسطامي يزيد أبي بكلمة األمثال وتُرضب أجلها، من

الحق.»
من بلغكم وما فقال: الكالم، يف يرسف يزيد أبا إنَّ الجنيد: الطائفة لشيخ قيل وقد

األعىل! ربي أنا سبحاني، سبحاني، يقول: سمعناه قالوا: كالمه؟ يف إرسافه
عن لذهوله استهلكه بما فنطق اإلجالل، شهود يف مستهلٌك الرجل إن الجنيد: فقال

به.6 فنطق فنعته تعاىل، الحق إال يشهد فلم إياه، رؤيته
من ُل الُكمَّ عليه يكون أن يجب مما أدنى هذه، الجمع مرحلة الصوفية، كبار ويعترب
«الفرق أو الجمع» «صحو أو الجمع» «جمع يسمونه بما يتحققوا أن يجب الذين املحبني

الثاني»!
والفرق الجمع بني فيها الصويف ويجمع السابقة، الجمع مرحلة تعقب مرحلة وهي

له. عبودية ال له تفرقة ال من فإن منهما، للعبد بد ال ألنه مًعا؛
التي الصوفية، املعرفة بقاء مع وإدراٍك، وصحٍو وعيٍّ حالة هذه، الجمع جمع وحالة
أو الكثرة، إىل نظر إذا الوحدة، إدراك املقام صاحب عن يزول فال السكر، حالة يف كانت

الوحدة. إىل نظر إذا الكثرة إدراك

ص٦٨. الصوفية، شطحات 6
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بالوحدة، الشعور باعتبار فالجمع وجٍه، من وتفرقٌة وجٍه، من جمٌع فيها حالٌة وهذه
هي. كما الكون وصور الخلق، إلدراك والفرق

املعنى: هذا يف ويقول الجنيد، القاسم أبو املقام بهذا املتحققني ومن

ل��س��ان��ي ف��ن��اج��اك ال��س��ر ف��ي وت��ح��ق��ق��ت��ك
ل��م��ع��ان��ي واف��ت��رق��ن��ا ل��م��ع��اٍن ف��اج��ت��م��ع��ن��ا
ع��ي��ان��ي ل��ح��ٍظ ع��ن ـ��ظ��ي��م ال��ت��ع��ـ غ��ي��ب��ك ي��ك��ن إن
دان��ي األح��ش��اء م��ن ـ��د ال��وج��ـ ص��ي��رك ف��ل��ق��د

ل، الُكمَّ العارفني وحال الجمع، جمع هو وهذا ملعاٍن، ويفرق ملعاٍن، يجمع فالجنيد
الوجد. أجنحة عىل املحلقني

وفتق اإللهام، صاغه أفٌق وكماًال، جماًال يتألأل أفٌق ومناهجه، ومعارفه التصوف ومقامات
يقينيٍة، مشاهدٍة من الحب هذا يفيض وما اإللهي، الحب سماواته وشيد اإليمان، جوانبه

ربانيٍة. ومنٍح فيضية، وعلوٍم
أرساره، واكتشاف ارتياده، عن األرضية املادية العقول تعجز األبعاد، مرتامي أفٌق

أنواره. إىل واالهتداء
باملجاهدة، ورقت بالطاعة، أرواحهم صفت الذين واألذواق، العقول ألصحاب أفٌق إنه
ال ما وسمعت رأت، عنٌي ال ما باالجتباء شهدت حتى باالصطفاء، وسمت باملحبة، وشفت

والطني. املاء نطاق تربح لم التي القلوب به تنعم لم بما ونعمت سمعت، أذٌن
الحياة تاريخ يف مرحلٍة وأخطر أكرب الصوفية يعتربه للهجرة، الثالث والقرن

الروحية.
وتدعمت رصحه، وشيد نموه، واكتمل ضحاه، التصوف فيه بلغ الذي العرص إنه

مدارسه.
العريضة بخطوطه التصوف لهم يدين الذين الكبار األئمة األعالم شهد الذي العرص
املحدثني سيد ٢٤٣ه) سنة (ت املحاسبي الحارث فيه عاش الذي العرص … املضيئة
املتكلمني أكرب ٢٤٥ه) (ت املرصي النون وذو واملراقبة، املحاسبة ورقائق دقائق عن
وإلهاماته بتحليقاته ٢٦٤ه) (ت البسطامي اليزيد وأبو واألحوال، املقامات أرسار عن
القلبي، السلوك مدرسة أستاذ ٢٧٧ه) (ت الخراز سعيد وأبو والفناء، الحب مقامي يف
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وشيخ القانتني، العارفني مربي ٢٨٣ه) (ت التسرتي هللا عبد بن وسهل املثايل، والخلق
مقام يف الواصل الذائق، الحجة (٢٩٧ سنة (ت الجنيد القاسم أبو وإمامها، الطائفة

التمكني.
يقول كما التصوف به بلغ الذي ج، الحالَّ منصور بن الحسني الشهيد، وأخريًا

الفاني. املحب للصويف األعىل الرمز فيه وتحقق الفنية، درجاته أقىص ماسنيون
وأرساٍر وإرشاٍق، عظمٍة من فيها ما بكل الهجري، الثالث القرن يف الصوفية والحياة
وجمٍع وفرٍق ومشاهدٍة، وفناءٍ محبٍة من عليه، اشتملت ما وبكل واألحوال، املقامات يف

األعىل. للمثل واسترشاٍف الكمال، سبيل يف وجهاٍد وفتٍح،
ورصاعه ونضاله، ج، الحالَّ حياة يف مصوًرا واضًحا مبينًا نشاهده هذا كل

واستشهاده.
اإللهي الحب من وألوانًا روحيًة، ومعارَج قلبيًة، آفاًقا علينا، ليعرض ج، الحالَّ إن بل
واألنوار، املشاهد ملكوت يف وتقلٍب وُحرقٍة، وعذاٍب ووجٍد، شوٍق من فيه وما وإلهاماته،

غريه. عند نراها ال
فأذهله وكيانه، ودمه وحسه ووجدانه، قلبه يف األعظم، الحب األعىل، الحب انبثق لقد
األسمر ولونه الفارعة، بقامته بغداد أسواق يف لنراه، حتى سواه، عمن وأفناه وحريه،
وهو حبه، رصعه وقد وجهه، عىل يهيم وهو الساحر، ومنطقه املهيب، وسمته الجميل،
وليس بها! فأتهنَّى لنفيس يرتكني — هللا أي — فليس أغيثوني! اإلسالم. أهل «يا يصيح:

7«… أطيقه ال دالٌل وهذا منها، فأسرتيح نفيس من يأخذني

مولده

عقول وثمار أرضها، بخريات الغنية العريقة، الجميلة فارس بقاع من بقعٍة يف
الحسني ُولد ٢٤٤ه/٨٥٨م عام مطلع يف للتصوف، الذهبي العرص ضحى ويف أبنائها،

البيضاء.8 مدينة من الرشقي الشمال يف تور بلدة يف ج، الحالَّ منصور بن

ص٢٣٠. ج١، األدباء، محارضات 7

كما — لها ألن البيضاء؛ وُسميت إصطخر، كورة يف مدينة أكرب وهي بفارس، مشهورة مدينة البيضاء: 8
ومن اإلسالمي، للجند معسكًرا وكانت بياضها. ويُرى بعيد من تبني قلعة — معجمه يف ياقوت يقول

سيبويه. النحوي مة العالَّ التاريخيني أبنائها
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األوىل فالرواية نسبه، عن متناقضتني روايتني اإلسالمية، املعارف دائرة لنا وتقدم
وتقول خالًصا. عربيٍّا تجعله وبذلك الجليل، الصحابي األنصاري أيوب أبي إىل به تصعد

فارس.9 أبناء من مجويسٍّ حفيُد إنه الثانية: الرواية
، عربيٌّ مؤرٌخ بها يقل ولم تاريخيٍّا، تثبت لم األنصار إىل تنسبه التي والرواية

املولد. فاريس هو كما األصل، فاريس أنه عىل التاريخ، رجال فإجماع
ويُقال مغيث، أبو ج الحالَّ محمي بن منصور بن الحسني «هو كثري:10 ابن يقول
البيضاء. لها يُقال بلدة من فارس أهل من محمي، اسمه مجوسيٍّا، جده كان هللا، عبد أبو

ِبتُْسَرت.» ويُقال بواسط، ونشأ
مناطق أعظم من كانت فيها ُولد التي البقعة إن ماسنيون: املسترشق ويقول
ًجا، حالَّ ُسمي ولهذا النسيج؛ عمال من كان والده وإن اإلسالمية. اإلمرباطورية يف النسيج

دليًال. أو شاهًدا التاريخ من عليه يُِقْم لم ماسنيون من فكريٌّ استنتاٌج وهو
ضمرة عن فرتوي األعيان»، «وفيات يف خلكان ابن أوردها التي التاريخية الرواية أما
استقبله حانوٍت فأول شغٌل، له وكان واسط11 ج الحالَّ «دخل قال: السماك، حنظلة بن
فقال قطنًا، مملوءٌ بيٌت للرجل وكان شغله، إصالح يف السعي ج الحالَّ فكلفه لقطان، كان
رأى رجع فلما الرجل، فذهب عملك، عىل أعينك فإني شغيل، إصالح يف اذهب الحسني: له
والزمته ًجا حالَّ اليوم ذلك من فُسمي رطٍل، ألَف وعرشين أربعة وكان محلوًجا، قطنه كل

حياته.» طوال الكنية هذه
إن تقول: أخرى روايًة إليها وأضاف الرواية، هذه أيًضا كثري12 ابن أورد وقد
ج حالَّ فسموه، قلوبهم يف بما يكاشفهم كان ألنه التسمية؛ هذه عليه أطلقوا األهواز أهل

األرسار.
إىل تور بلدة من فرحل املالية، والده أحوال اضطربت بقليٍل، ج الحالَّ مولد وبعد

الكبرية. االقتصادية ميادينها يف العمل ينشد واسط مدينة

ص١٧. الثامن، املجلد من األول الجزء 9
ص١٣٢. ج١١، والنهاية، البداية 10

ص٨٨١. ج٤، البلدان، معجم والكوفة، البرصة بني تقع الثقفي الحجاج بناها مدينة واسط: 11

ص١٣٣. ج١١، والنهاية، البداية 12
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بها أسس فارس، يف والروحي الفكري اإلشعاع مراكز من مركًزا واسط، وكانت
وتياًرا ثقافيٍّا، نشاًطا الجبائي، عيل أبو العالمة فيها وأوجد الكربى، مدرستهم األشاعرة

وطرائفه. ملنطقه يشءٍ كل يخضع حرٍّا، علميٍّا
مقاعد مساجدها من واتخذوا للحديث، ومعهًدا للقرَّاء، مدرسة الحنابلة بها أقام كما

والحوار. والجدل والدرس، للبحث
طفولته، منذ األنظار إليه ولفت ج، الحالَّ نشأ الحي، الحر العلمي الجو هذا ويف
العلم ينابيع عىل وإقباله وحبه قلبه، وتفتح روحه، فيه وشفا اللماح، املتوثب بذكائه
عرصه، يف القرَّاء أعالم عىل الكريم القرآن قرأ أنه تاريخه، ليحدثنا حتى واملعرفة،
من ليس تعمًقا معانيه، فهم يف وتعمق عمره، من العارشة يف وهو وجوده، وحفظه

ة. الغضَّ الطفولة طبيعة
والزهد الشاقة، الروحية واملجاهدات والرياضات املوجهة، القوية باإلرادة اشتُهر كما
الصالة يف الكامل واالستفراق الطفولة، ولهو الحياة، شئون من ِلَداتُه عليه يقبل فيما
املعرفة هذه عليه تحتوي وما الروحية، املعرفة تتناول التي بالدراسات والتعلق والتأمل

وأرساٍر. أنواٍر من
عرصه علوم عىل إرشاٍق من روحه يف وما أشواٍق، من قلبه يف ما بكل ج الحالَّ وأقبل
«رسعان ماسنيون: يقول كما ولكنه وتصوٍف. وحكمٍة وحديٍث وتفسرٍي وتوحيٍد فقٍه من
يف يحس ج الحالَّ كان هللا.» إىل الروح دعاء يرفع الذي الرمزي املعنى عن يبحث راح ما
ومما الكتب، صفحات يف يقرأه مما وأدق أرق معرفٍة إىل واشتياًقا تلهًفا دائًما أعماقه

والعلماء. العلم دروس يف إليه يستمع
هداه. إىل روحه عليه تصعد الذي املعراج وتمنحه هللا، من وتقربه تدنيه معرفة

معاٍن فيها ترتقرق ملهماٍت، سبحاٍت والنقاء، الصفاء عند لروحه أن يُِحسُّ كان
يُِطلُّ منافذ فيه تتفتح الرباني، والحب اإللهي، الوجد يأخذه عندما قلبه وأن مرشقاٌت،
يتجادل مما وأسمى أعىل حقائق آفاقه يف تلتمع والبهاء، الجالل رائع ملكوٍت عىل منها

ويتخاصمون. الناس فيه
الحقائق لهذه أهًال يجعلها ارتفاًعا بالحب روحه ترتفع أن عىل ج الحالَّ فليعمل وإذن

خلقه. من واصطفى عباده، من ارتىض ملن هللا يهبها التي
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يف وجهه يقلب واألرض السماء ملكوت عىل وأقبل دروسه، عن ج الحالَّ وانقطع
وأرساًرا. أرساًرا الخفية سطورهما بني ويقرأ أرسارهما، ويتأمل آفاقهما،

معرفًة را وتفجَّ كنوزهما، أعطيا حتى واملجاهدة، بالتصفية وقلبه، روحه عىل وعكف
ونوًرا.

بالوجد، أحاسيسه اشتعلت وقد ذاته، بكل عليه وأقبل سبحانه، لربه نفسه ونذر
يفنى قربًا منه، روحه وقرب باهلل، قلبه ارتباط يستهدف إنه بالحب، عواطفه والتهبت

يشءٍ. كل ذلك بعد له ليبقى يشء، كل عن فيه
الصويف. األفق إال يعرفه ال وخلوٌد، فناءٌ وهو بربهم، الخالدين فناء إنه

حياته، طوال به نفسه وألزم قاسيًا، عنيًفا أخذًا املنهج بهذا نفسه ج الحالَّ وأخذ
والروحي. املادي وجوده به تشكَّل الذي طابعه غدا حتى

يعرج فال ، وجلَّ عزَّ هللا إىل بقصده الرامي «هو فقال: الصادق. املريد عن ُسئل ولقد
يصل.» حتى

بقصده رمى لقد وبه، له عاش الذي وهدفه ج الحالَّ منهج لنا تصور كلمٌة وهي
بكل اتجه بل الهدف، هذا لتحقيق والروحية العقلية ملكاته كل ر وسخَّ سبحانه، هللا إىل

املعنى. هذا آفاق إىل ومعارفه أذواقه
يقول كما ا وحقٍّ صدًقا تكون ال اإلسالم، كتاب يف األول السطر وهي التوحيد، فكلمة
من نسمعها ننطقها حني كأننا حتى معناها، يف وفنينا وتذوقناها، عشناها إذا إال ج، الحالَّ
بالجالل يشءٍ كل ويموج الوجدان، وعني القلب، ِشَغاِف يف تنبثق وحينئٍذ جالله، جلَّ هللا

واملعرفة. والنور
وأن روحيٍّا، تذوًقا حقائقه يتذوق أن املؤمن عىل فيجب هللا كالم الكريم والقرآن

وإيجابيٍّا. عمليٍّا تمثًُّال الحقائق هذه فيه تتمثل
صلوات — هللا رسول تصف وهي — عليها هللا رضوان — عائشة السيدة تقل ألم

القرآن.» خلقه «كان عليه: وسالمه هللا
األمر به يصل الصادق املؤمن «إن يقول: حتى خطوات الفهم بهذا ج الحالَّ ويميش

سبحانه.» هللا من «كن» بمنزلة منه هللا» «باسم تكون حتى
بها وعاش وتذوقها القرآن، بحقائق تحقق َمن بها نطق إن هللا» «باسم إن أي

سبحانه. هللا من «كن» لكلمة ما واألثر القوة من لها منه؛ هللا» «باسم تكون
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محبوبك مع قيامك املحبة «حقيقة قوله: منهجه لنا تصور التي شبابه كلمات ومن
بأوصافه.» واالتصاف أوصافك بخلع

«َمن ج: الحالَّ ويقول الفناء! مقام يف ج الحالَّ فلسفة منها ستخرج التي البذرة إنها
رؤية عن ُحجب له املعمول الحظ ومن — هللا — له املعمول من ُحجب األعماَل الحظ

األعمال.»
أكمل بصوٍر سنجدها الكلمة، تلك لنا تصورها التي السامية املثالية الصورة وهذه

وتضحياته. ج الحالَّ جهاد يف وأسمى
يسلك أن قبل شبابه مطلع يف وهو والروحية، القلبية ج الحالَّ خواطر بعض تلك
التصوف، مدرسة العاملية، الروحية املدرسة يف ينتظم أن وقبل شيوخه، عىل الصويف املنهج

الهجري. الثالث القرن خالل وفارس العراق عىل تهيمن كانت التي

الطريق يف شيوخه

التسرتي، عبد  هللا بن سهل الصويف باإلمام اتصل عمره، من عرشة الثامنة ج الحالَّ بلغ وملا
ومنهجه. الطريق آداب يديه عىل وتلقى

نهار، ليل وتالزما والتقدير، اإلعجاب شيخه وبادله سهل، بشخصية ج الحالَّ وأُعجب
إىل الصغرية واسط مدينة من يخرج أن فاعتزم عمره، من العرشين ج الحالَّ بلغ حتى
قلبه من جانبًا يقول كما وترك شيخه، ودَّع أن بعد البرصة إىل فرحل الفسيح، العالم

معه.
سوف الذي املكي عمر هو التصوف، شيوخ من شيٍخ يد عىل تتلمذ البرصة ويف
وعاش الصوفية خرقة ج الحالَّ تلقى يده ومن نكبته، ويف حياته، يف األثر أبعد له يكون

حياتهم.
البرصة زعماء من األفطع يعقوب أبي بنت الحسني بأم البرصة، يف ج الحالَّ تزوج ثم

فيها. الصدارة وأهل
له وفت فقد النهاية، حتى التوفيق وصاحبه واإلخالص بالحب الزواج هذا واتسم

أبناء. بثالثة منها وُرزق جواره، إىل وثبتت محنته ويف مجده يف زوجه
فانقطع ج، الحالَّ إىل آثارها امتدت صهره، مع ملتهبة خصومة يف املكي شيخه وكان
بالبرصة ج الحالَّ صدر ضاق حتى حادٌة، خصومٌة مكانها وقامت مودٍة، من بينهما ما

بغداد. مدينة إىل فارتحل

34



وحياته عرصه

بغداد يف ج الحالَّ

فصحب بغداد قدم ثم هللا، عبد بن سهل وصحب ج، الحالَّ «تصوف «العرب»: صاحب يقول
العبادة.» يف وبالغ وتعبد والثوري الجنيد،

وتوثقت الكبري، وشيخها الطائفة، سيد الجنيد، القاسم أبي عىل تتلمذ بغداد ويف
ثم … شيخه حقِّ ومراعاة بالصرب الجنيد فأمره املكي شيخه من إليه واشتكى صلتهما،
أحداٌث بينهما وباعدت ومنهجه، شخصيته منهما فلكلٍّ يفرت، ج والحالَّ الجنيد بني ما أخذ

هللا. شاء إن القادمة الفصول يف لها سنعرض
الحسني يقوله فيما الكالم فضول من كثريًا أرى «إنني قوله: الجنيد عن ويُروى

منصور.» بن
الشبيل عمره بصديق والتقى القشريي، رسالة مدرسة برجال ج الحالَّ اتصل ثم
ن يكوِّ ج الحالَّ أخذ فقد … أجله يطل لم اتصاًال وأعالمه التصوف بمدارس اتصل كما
عاصمة بغداد وكانت … مًعا ودنيويٍة دينيٍة أهداٍف ذات وزعامة، ومدرسًة منهًجا لنفسه
دوافع ومن الروحية، ومن املعرفة، من الكثري ج للحالَّ تقدم وكانت وثقافًة، حضارًة الدنيا
وامللل املذاهب تالقت كما العاملية، الثقافات تالقت بغداد ويف … والجهاد والنشاط الحركة
اإلسالمية الحياة وصبغت وتالحقت الفكرية األلوان هذه كل وتصارعت املختلفة، والنحل
بغداد يف ورأى املشبوب، الفكري الرصاع بغداد يف ج الحالَّ ورأى … وطابعها بصبغتها
ومثيالتها. املختلفة العربية القبائل وبني والعرب، والرتك الفرس بني القلبية العصبيات

متألِّهًة. ًة متكربِّ وخالفًة ظامًلا، فاسًدا ونظاًما هلوًكا، ماجنًا ترًفا رأى كما
الفكرية املذاهب هذه عىل يهيمن أن يستطيع الذي هو التصوف بأن ج الحالَّ وآمن
العصبيات هذه محو عىل القدرة يملك كما اإليماني، منهجه يف ويوحدها املتعارضة،
وذاك: هذا وفوق محبٍة! من تلهم وما أخوٍة، من تشعُّ وما العالية بروحانيته الجامحة
الذي والتألُّه والفساد الرتف يحارب أن املرتفعة النقية بطبيعته يستطيع التصوف إن

اإلسالمي. املجتمع عىل العباسية الخالفة فرضته
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الروحية واألخوة ج الحالَّ

وتستهدف هللا، يف روحيٍة أخوٍة إىل تدعو شعبية كتلة إيجاد يف يفكر ج الحالَّ أخذ ثمَّ ومن
األول الصدر منهج إىل يعود حتى وتعبديٍّا خلقيٍّا به والنهوض اإلسالمي، العالم وحدة

وإيمانه. وروحانيته وقوته،
والغايات. واملناهج وامُلثُل، الشعور يف الكاملة الوحدة منها تنبثق روحيٌة أخوٌة

والوحدة، النظام عىل قامت وعباداتهم واحٌد، ورسولهم واحٌد، قرآنهم فاملسلمون
إىل تتجه ٍة، مرتاصَّ صفوٍف يف منتظمٍة جماعٍة يف وكمالها محدٍد، بوقٍت موقوتٌة فالصالة

مشرتٍك. تعبديٍّ استغراٍق يف أحاسيسهم وتفنى واحدٍة، قبلٍة
الجنود، يحشد عامٌّ نفريٌ كأنه الغروب، بأذان وينتهي الفجر، بأذان يبدأ والصيام

الكاملة. والوحدة والقوة، النظام عىل ليدربهم اإلسالمية؛ الروحانية جنود
مفروضٌة وشعائُر محددٌة، مقدَّسٌة بقاٌع تضمهم األكرب، املسلمني مؤتمر والحج

املشرتك. عدوهم رمز إىل موجهٍة جمراٍت واحدًة يٍد عن ويرمون مشرتكٌة،
الربانية. وعباداتهم الخلقية، رسالتهم عن وأعرضوا وتمزقوا، اختلفوا فقد هذا ومع
وتحرِّك أحاسيسه، وتوقظ جفونه، فتؤرِّق ج، الحالَّ تراود الخواطر هذه وأخذت
من بطوائف صالته ويوثق بالجماهري، ويتصل الحياة، تيار يف بنفسه يلقي فأخذ قواه،
التصوف، شيوخ من املتزمتون عنه يرَض لم اتصاًال، والزعماء، واألمراء والقادة الجند
العراق، وتحكم بغداد، تحرك التي املختلفة القوى عنه ترَض ولم الخالفة، عنه ترَض ولم

اإلسالمي. العالم عىل بالتايل وتهيمن

الروحية مجاهداته

واالجتماعي الديني اإلصالح رجل إهاِب يف ج الحالَّ لنا تمثل التي الصورة هذه ولكن
تمثله أن الصورة لهذه يمكن وال جهاده، كل وال ج، الحالَّ حياة كل تكن لم والسيايس،

كامًال. تمثيًال
املزج عىل القدرة يملك وكان حقلني، يف ويعمل حياتني، يف يتقلَّب كان ج فالحالَّ

مًعا. بهما النهوض عىل الطاقة يملك كما بينهما،
الصويف، طريقه يسلك الشعبية، ودعوته اإلصالحية، معركته خالل ج الحالَّ كان

وقوٍة. عنٍف يف ويسلكه
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يكتمل ولم تدريبه، يتم فلم الصويف، الطريق يف شيوخه وبني بينه ما انفصم لقد
الكمال طريق الروحانيني املربني أيدي املبرصة، املدربة األيدي له تمهد ولم إعداده،

الروحي.
الخادعة، الربوق فيه تمتزج شائٌك، وعٌر طريٌق املتصوفة، يقول كما الصويف والطريق
واالمتحان الخفي، االستدراج وفيه املرشقة باإللهامات املضللة والخواطر الهادية، باألنوار
الصوفية اشرتط ولهذا الذوقي؛ والخداع القلبي، والتيه النفسية، العوائق وفيه الربَّاني،
كالطبيب إنه املريد، للسالك عنه غنى ال الطريق يف رضورٌة الشيخ أن عىل واتفقوا جميًعا
واملربِّي يرشد، الذي النور إنه للبناء، كاملهندس والدواء، واملرض املزاج يعرف للمريض،
القدرة ويملك واإللهامات، الخواطر بني ويميز يفرق الذي املبرص والدليل ه، يوجِّ الذي
يالئمه، ما ومريٍد سالٍك لكل ترسم التي الواعية التجربة يملك كما الطريق، اختصار عىل

وطبيعته. واستعداده ذوقه مع يتفق وما
اعرتاٍض بال كامًال، استسالًما لشيخه املريد يستسلم أن الطريق يف األول والرشط
واختصم عليها فتمرَّد الثائرة، ج الحالَّ طبيعة مع تتفق ال دكتاتورية وهي توقٍف، أو
عن الشيوخ يرَض ولم الجنيد، شيخه مع فيها وتجادل املكي، عمر شيخه مع بشأنها

الثائرة! الروح هذه
ويدربها نفسه يجاهد وأخذ وحده، الطريق يسلك وأخذ بنفسه، ج الحالَّ واستقل
من الروحي املنهج يف ما أقىس عليها ويفرض تكاليف، من التصوف يف ما أشق ويكلفها

والرياضة. والعبادة والزهد التجرد وسائل
روحه واتصال والخلقي، القلبي الكمال به استهدف جيٍّا حالَّ طريًقا لنفسه وابتدع
وهو ج» الحالَّ «معراج باسم التاريخ يف سيُعرف اتصاًال وفناءٍ، وشوٍق حبٍّ اتصال بربه

لسواه. تُعَرف لم وسماٍت بخصائَص الروحية، الحياة تاريخ يف يتفرد معراج
يف إن والحركة، التقلُّب رسيع الشعبي، نضاله ويف الروحي، جهاده يف ج الحالَّ وكان
يحسها آلفاق وتطلع استرشاف وأحالمه وجدانه ويف متعددة، أهواء قلبه ويف ثورًة، روحه

أحيانًا! غامضًة حينًا، واضحًة ببصريته ويدركها
الثبات مقام إىل بعد يصل لم قلبه وإن املبني، املستقر بأفقها بعد تظفر لم روحه إن
األول. دورها يف ج الحالَّ حياة به اتسمت الذي السلوك يف التلون جاء هنا ومن والتمكني،
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الصوفية، لباس يلبس فتارًة مالبسه، يف يتلون ج الحالَّ كان وقد … كثري:13 ابن يقول
وامللوك األغنياء أبناء ويعارش األجناد، لباس يلبس وتارًة زريٍة، مالبس يف يتجرد وتارًة
له: فقال سائٌح، وهو وعكاٌز ركوٌة وبيده رثٍَّة، ثياٍب يف أصحابه بعض رآه وقد والقوَّاد،

يقول: فأنشأ ج؟ حالَّ يا الحالة هذه ما

ك��ري��م ح��رٍّ ع��ل��ى بَ��ل��ي��ا ل��ق��د ع��دي��م ث��وب��ي ف��ي أم��س��ي��ُت ل��ئ��ن
ال��ق��دي��م ال��ح��ال ع��ن م��غ��ي��رة ح��اًال أب��ص��رت أن ي��غ��ررك ف��ال
ج��س��ي��م أم��ٍر إل��ى ب��ي َل��َع��م��رك س��ت��رق��ى أو س��تَ��ت��ل��ف ن��ف��ٌس ف��ل��ي

واإلصالحي، الصويف بشقيه طريقه جسيٍم، عظيٍم أمٍر إىل يتلمسطريقه ج الحالَّ كان
دونه. يهلك أو يبلغه أن حاسٍم، إرصاٍر يف اعتزم وقد

والرسالة يستعرضاملنهج ج الحالَّ

الشاقة، العنيفة رياضاته من أجنحٍة عىل هللا إىل طريقه يشق وهو — ج الحالَّ آمن
ينشده، الذي الروحي الكمال بني تنفصم ال صالٍت هناك أن — املتقدة القلبية وأشواقه

يستهدفه. الذي اإليماني واإلصالح
… والوثوب للحركة وتتهيأ وتتصارع، تفور ضخمة، قًوى أعماقه يف بأن ليحس إنه
تياراٌت وتتدفق ينابيع، ر تتفجَّ ووجدانه وقلبه نفسه من عمٍق أبعد يف هناك بأن ويشعر
وحياة حياته، — الحياة وجه ستغريِّ أنها أحالمه وبصرية خياله بعني يرى وثوراٌت،

كافًة! الناس
وشعاٍع وحبِّه، هللا كتاب من نوٍر عىل جديد، من يُبعث أن اإلسالمي للعالم آن لقد
أمًة الدنيا فتشهد ج! الحالَّ أحالُم تتحقق أن وأجمل أروع وما وهديه، الرسول حياة من
هللا يحبون أصفياءُ، أتقياءُ ُعبَّاٌد أقطاب ويوجهها يحكمها ورعايته، هللا بعني تقوم قرآنيًة
الناس ويحملون إلهاماتهم، وأنوار ورضاعاتهم، بمواجيدهم الكون ويملئون ويحبهم،
وال الصالة، عن السياسة تفرتق فال وارتضاه، هللا اصطفاه الذي والطريق الجادة عىل

ج١١. ص١٣٤، والنهاية، البداية 13
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ولهو والرصاع للشهوات غايٍة من الدنيا فتتحول العبادة، عن العمل وال الحب، عن الحكم
العابدين. الساجدين ونجوى والسالم للحبِّ مساجَد إىل الشياطني

الحركة وتبعث أعماقه، يف تعيش والتي آفاقه، عليه تمأل التي ج الحالَّ أحالم إنها
فتتحول بها، النهوض يستطيع وهل بعد؟ لها أهٌل هو هل تُرى حياته، يف واالضطراب

وتخلَّد؟ وتعيش تسعى حيٍة، حقائَق إىل واألماني األحالم
الصلبة القاعدة له يقدم أن الصويف املنهج يستطيع وهل الصوفية، تستطيع وهل
التصفية سبيل يف أنفسهم الصوفية جاهد لقد فوقها؟ من يثب حتى عليها، يرتكز التي
قبل، من له مثيًال النفيس الجهاد صحف تعرف لم خالًدا جهاًدا والتطهر والتحلية
وأخالًقا العبادات، يف وواجباٍت الطريق، يف وآدابًا السلوك، يف مناهَج أنفسهم عىل وفرضوا
بثورٍة أيديهم وامتألت … الوجود هذا عرفها التي الكمال تصورات أسمى هي الحياة، يف
معارج يصعدون وهم وحدهم بها قاموا التي الكاملة العلمية التجارب من ضخمٍة
زاًدا لإلنسانية وتركوا … والنجوى اإللهام وسموات اإللهي، الحب أفق إىل الوصول
وصحًفا وسريًا وعباداتهم، أورادهم من زكيٍّا وعطًرا وإلهاماتهم معارفهم من صالًحا

طريًقا. وتهدي نوًرا، وترسل هًدى، تشع لهم
دروسهم، حلقات داخل أو أنفسهم داخل حياتهم ذلك بعد الصوفية عاش ثم
جهادها ميادين وإىل الكربى، الحياة ساحة إىل أعينهم وا يمدُّ ولم مريديهم، وساحات

األخرى.
والجهاد والعبادات األخالق يف بكماالته الصويف املنهج بأن ج الحالَّ آمن ولقد
من واحًدا وجًها يمثل إنما اإللهي، الحب يف ومعارفه وأذواقه، وبمواجيده الروحي،
إنه عليه، وسالمه هللا صلوات — الرسول حياة من واحًدا ووجًها اإلسالمية، الدعوة
العام الجهاد مرحلة الكمال، مرحلة أعقابها يف تأتي ثم فحسب! اإلعداد مرحلة يمثل
والصالحون واألولياء األنبياء اكتفى فلو عنها، والدفاع عليها، الناس وحمل لدعوة، لتبليغ
الناس، إىل به وآمنوا تعلموه وما تلقوا ما يحملوا ولم بأنفسهم والزعماء املصلحون
األرض، لفسدت ورساالته تعاليمه وتسود هللا، كلمات تعلو حتى سبيله يف يجاهدوا ولم

… غروًرا األرض زخرف بعض إىل بعضهم يوحي واإلنس الجنِّ شياطني وامتطاها
بهم وتفرقت واختلفوا، الناس وتنابذ كبريًا، فساًدا ج الحالَّ عرص فسد ولقد
قصور الفساد قمة وكانت … الهلوك والرتف وامللذَّات الشهوات يف وأُغرقوا السبل،
وامُلقامرين للمرتشني ومرتًعا واإلماء، الجواري لعبث مرسًحا غدت فقد واألمراء، الخلفاء

وامللحدين!
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أعالم من الكبار بالنجوم تموج — الخالفة عاصمة — بغداد هي فها هذا، ومع
— العراق هو وها … الثوري – الشبيل – املكي – التسرتي – الجنيد وأئمته: التصوف
!… وأقدارهم مكانتهم لهم أصفياءُ، أتقياءُ عباٌد صوفيٌة فيه — وقريٍة وجبٍل سهٍل كل يف
من آالٍف أربعة بها فوجد البرصة دخل إنه ليقول: التسرتي هللا عبد بن سهل إن
منهم فكم الواصلني، العارفني من الضخم العدد هذا بها يعيش وحدها البرصة العارفني!
َعلًما أصبحتا قد والعراق فبغداد هذا، ومع العراق؟ مدن من مدينة كل ويف بغداد؟ يف
الصوفية فعل ماذا االجتماعي. والفساد الديني، واالنحالل الخلقي، التدهور عىل عامليٍّا
والسلطان الخاصة، عند والتقدير الحب ولهم الجاه، ولهم املكانة ولهم هذا؟! كل حيال

العامة. عىل الشامخ
وعربَّ إليه، يطمنئ ولم عنه، يرَض فلم التفكري، وأطال هذا كل يف ج الحالَّ فكر لقد
يقبل لم — ج الحالَّ يقول كما — سبحانه هللا إن … وبرٍق لهيٍب من بكلماٍت سخطه عن
والفساد! للبغي استكانوا ثم أخالقهم، وفسدت سياستهم، اختلَّت إذا عبادتهم الناس من
دندناتهم واألكسية األردية أصحاب من يقبل لن — ج الحالَّ يقول كما — سبحانه هللا وإن
والفداء. االستشهاد ساحة يف دماءهم ويقدموا به، ويجهروا للحق ينهضوا لم ما وكلماتهم
ليََهب ج الحالَّ وإن بالدعوة، ويؤذن صوته، يرفع أن هللا رجال من لرجٍل آن وقد
الرأى وجوه ويقلب حينًا، نفسه يمسك كان وإن الكربى. الغاية لهذه ويرصدها نفسه
ُعدته، إىل يطمنئ وأن نفسه، من يستوثق أن يريد إنه ضعٍف، أو تردٍد عن فليس أحيانًا،
عقله لينازع قلبه إن قلبه؟ له خلص وهل مجاهداته؟ نضجت وهل رياضاته؟ كملت هل
وروحه ووجدانه بقلبه تعشق لقد … يحب فيما تفكريه ليصاول وجدانه وإن يريد، فيما
حتى مرضاته، يف والجهاد وعبادته هللا لحب صباه منذ قواه كل ورصد الصويف، املنهج
عبادته، كماالت يف برشية ونوازع هللا، إرادة يف إرادته فيه تفنى كامٍل، فناءٍ إىل يصل

قربِه. وجالل أنسه لذة يف نفسه وأهواء
حينًا رسالته وعن نفسه، عن يرسقه ليكاد الفناء وهذا الحب، وهذا الجالل، هذا وإن
التفكري من عاصفٌة إنها واحًدا، شيئًا وأصبحا واتَّحدا، ارتبطا أنهما إليه يُخيل وحينًا،
يجده لم اطمئنانًا إليه اطمأن يقيني أمر منها له خلص والصور، األلوان املتعدد املزلزل،

سواه. عند
أو تؤهله خلوٌة قانتًا، ذاكًرا متطهًرا متحنثًا يعيشها كاملٍة، خلوٍة إىل حاجٍة يف إنه
وجه يف به القيام اعتزم الذي الشاق العنيف للجهاد وتعده وتزوده الكمال، من تدنيه

القوى. جميع
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الوحي أرض يف بنفسه ليخلَو املقدس، هللا بيت إىل يرحل أن ج الحالَّ اعتزم ثم ومن
هدفه. إىل ومعراجه عدته وهما نفسه، يف وكماًال ربه، من قربًا ليزداد واإللهام،

بيتهللا يف ج الحالَّ

عيناه وامتألت العتيق، بالبيت طاف أن وبعد املكرمة، مكة إىل فجأًة بغداد ج الحالَّ وفارق
حرم يف للعمرة عاًما البقاء نذر النبيني، خاتم وجهاد املالئكة خطو شهدت التي باملشاهد

الروحي. واإلعداد القلبية والتصفية والنسك، للتطهر املبارك البيت
ونجوى، وعبادٍة متصٍل، وتأمٍل مطلٍق، صمٍت يف كامًال عاًما مكة يف ج الحالَّ عاش
النهرجوري14 يعقوب أبي عن صيًفا. وال شتاءً سقٍف تحت يستظل ال الحجر يف عاش
إالَّ موضعه من يربح لم سنًة املسجد صحن يف وجلس دخلٍة أول مكَة ج الحالَّ «دخل قال:
عشيٍة كل يف إليه يُحَمل وكان املطر، من وال الشمس من يحرتز ولم والطواف، للطهارة
وقد الكوز رأس عىل القرص يُرى الصباح عند وكان مكة، أقراِص من وقرٌص ماءٍ، كوز

عنده.» من فيحمل أربعٌة أو اٍت عضَّ ثالُث منه ُعضَّ
وما خواطره؟ هي ما كامًال، عاًما الشاقة القاسية العجيبة حياته ج الحالَّ عاش
الصمت التاريخ كتب لزمت لقد خلوته؟ يف بها تزود التي القوة هي وما تأمالته؟ هي
الظالل يلقي أن كعادته يحاول ماسنيون املسترشق أن إال حياته، من الفرتة هذه حيال
عنده، استقرت التي الفكرة إىل به يصل الذي التفسري ج الحالَّ حياة يفرسِّ وأن والشبهات،
يتشبه كان وأنه ودعوته، تنسكه يف مسيحيٍّا نهًجا ينهج أن يحاول كان ج الحالَّ أن وهي
كان مكة يف ج الحالَّ «إن ماسنيون: يقول … أحيانًا املسيح وبالسيد حينًا، البتول بمريم

فيه.» هللا كلمة مليالد نفسه يهيئ كان وأنه عمران، ابنة بمريم يتشبه
كلماته أوىل لنا تصورها بمكة، ورياضته وخواطره وأحالمه، ج الحالَّ تأمالت إن
أتباعه اه فتلقَّ عزلته من ج الحالَّ خرج لقد صمته، من كامٍل عاٍم بعد بها نطق التي
حيث لحالته املصورة املعربة القصرية، الجملة بتلك أمره عن فرتجم شأنه، عن يسألونه

لذابت.» الجبال عىل ذرة قلبي يف مما ألقى «لو قال:

الساعي. أنجب بن لعيل ج، الحالَّ أخبار و٢٧ ص٢٦ 14
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الجندية، بكسوة الصوفية خرقة أثوابه يف تالقت جديٍد، لوٍن من عابٌد أو ثائٌر إنه
روحه يف واجتمعت السيايس، اإلصالح بثورة اإللهي الحب أشواق قلبه يف وامتزجت
الصفات من األمشاج هذه وكانت وصالبتهم، املصلحني ببطوالت ورقتهم العابدين طهارة

الدائم. طابعه ج الحالَّ تعطي ثابتٌة صفٌة تعلوها املتناقضة
نفسه عن فيه يفنى ا، ملحٍّ عنيًفا أخذًا يأخذه كان الذي — الصويف الوجد هو ذلك
أو الناس، من والهرب القاسية الخلوة إىل زمنًا به ويدفع أحيانًا، رسالته وعن حينًا،
يف قمته سيبلغ الذي الصويف الوجد ذلك … ومعاركها الحياة تيار إىل قًرسا به يزج
غموًضا فيملؤه ج الحالَّ تاريخ عىل بصماته سيرتك الذي الوجد ذلك بل األخرية، سنواته

ساحًرا. وخياًال فتنًة عليه ويضفي واضطرابًا،

اإلسالمي العالم يف ج الحالَّ تنقالت

الظاهري السالم رغم مشتعلة، تزال ال الباطنية ومعركته األهواز، إىل مكة ج الحالَّ غادر
وخلوته. رياضاته من اكتسبه الذي

الكفاح ساحة إىل بنفسه يدفع أن واعتزم بقوى، وتزود خطوًطا، عزلته يف رسم لقد
ورجال الكتَّاب من املثقفني طبقة إىل بدعوته واتجه برسالته، مبًرشا هللا، إىل داعيًا خرج …
خطوٍط إىل منهجه ج الحالَّ َم وَقسَّ … الصوفية وجماهري والقواد، الجنود وإىل األعمال،
حتى والشوق، الوجد أساسه حبٍّا وحبه، هللا عبادة جوهرها صوفية، دينية ناحية رئيسيٍة:
وإصالح والخلقي، الروحي الكمال إىل يصل وبذلك نفسه، أعماق يف ربه اإلنسان يجد
املوجه امليزان يستقيم حتى واالنحراف، والشهوات الرتف يف الغارقة الحكومية األداة
تستطيع حتى والعصبيات، الفلسفات مزقتها التي اإلسالمية األمة ووحدة الناس، لحياة

لحمايتها. الالزمة القوة لديها وتتجمع برسالتها، تنهض أن
يظن ال حتى الدينية، الفرق بني املميزة التسميات يتجنب دعوته يف ج الحالَّ وكان
وكانت — اإلصالح دعاة كل وجه يف الكربى العقبة وهي — بذاتها فرقة إىل الجنوح به
محجًة جاء، كما اإلسالم إىل األول، لألساس الناس يعود أن هي: يَة امُلَدوِّ ج الحالَّ صيحة
الناس يتخىل وأن خالًصا، هلل وعمًال صافيًا توحيًدا الرسول عهد يف ُطبق وكما بيضاء،
وسائُط إالَّ هي إن — يقول كما — فاملذاهب الجواهر، عن حجبتهم التي املذاهب هذه عن
«كان والنهاية: البداية يف كثري ابن العالمة يقول … اإلسالِم روح إىل اجتيازها يجب

وسلوك.» وتألُّه تعبد فيه املنطق، حلو عباراته يف ُج الحالَّ
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وقابل السيايس، التيار يف ج الحالَّ الندفاع التصوف، رجال من املتزمتون وغضب
الدنيا أبناء مع بحرية يتكلم ريثما التصوف، خرقة فنبذ منها، بأعنف غضبتهم ج الحالَّ

يقول. كما
وتلونت العجائب، إليه ونسبت الجماهري، به وُفتنت األهواز، يف ج الحالَّ أمر وعظم

اإلنسان! لقدرة خارًقا رضبًا غدت حتى العامة، بخيال العجائب هذه
رائع الكلمة، ساحر الشخصية، باهر — اإلصطخري يقول كما — ج الحالَّ وكان
… للجماهري روحيٌّ استهواءٌ فيه الحديث: العلم يقول كما أو القلوب. إىل محببًا السمت،
الحواريني، من عرشاٌت صحبته ويف خراسان، إىل فارتحل دعوته، نطاق ج الحالَّ وسع ثم
ويبث إيران، رشق يف العربية الجاليات ويعظ يدعو — ماسنيون15 يقول كما — واستمر
خمس ذلك وقىضيف الثغور، يف املرابطني مع ويرابط الحدود، عىل ويقيم املدن، يف دعوته

خراسان. آفاق يف صداه يرتدد دويٍّا ترك أن بعد األهواز، إىل يعود ثم سنوات.
فريحل ببغداد، اإلقامة إىل القنائي حمد النفوذ الواسع العظيم، تلميذه يدعوه ثم
سبقته أن بعد بغداد ج الحالَّ ويدخل … وأتباعه مريديه من كبريٍة وطائفٍة أهله مع إليها
والعلمية، الصوفية البيئات يف صداها يرتدد هزًَّة، بغداد يف فيُْحِدث وعجائبه، شهرته

الساذجة. وأكواخها العالية بغداد قصور يف ترددها
االختالء ويعاود تالميذه، من أربعمائة مع الثانية للمرة مكة إىل ج الحالَّ يذهب ثم
الجن، وتحضري السحر بأعمال يقوم بأنه خصومه بعض يتهمه حتى والرياضة،
رحلته يف ج الحالَّ يخرج مكة ومن الناس. عن وانقطاعه قبيس أبي جبل بقمة العتصامه
خلٌق يديه عىل اإلسالم يعتنق حيُث والهند الرتكستان إىل يخرج الدعوة، سبيل يف الكربى

عظيٌم.
طريقه يف ويميض كشمري، إىل ملتان من السند يف وصعد طريًقا، البحر واتخذ
— ج الحالَّ كان لقد األهوازية. القبائل مع طرقان حتى الرشقي الشمال ناحية صاعًدا

اإلسالمية. األمة عرب كلها اإلنسانية هداية يف يفكر — ماسنيون يقول كما
من يكاتبونه16 فكانوا والصني والهند النهر وراء ما بالد يف ج الحالَّ أمر وعظم
ومن الزاهد، هللا عبد بأبي خراسان ومن باملقيت، الرتك بالد ومن املغيث، بلقب الهند

اإلسالم. يف قلقة شخصيات 15

كثري. البن والنهاية البداية 16
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البرصة يف وسموه باملصطلم، ببغداد أشياعه وسماه األرسار، ج حالَّ بالشيخ حورستان
الباهرة. كراماته أو الخارقة، السحرية وقواه أحاديثه تردد الدنيا وذهبت املحري،

غري يف األطعمة يُخرج كان أن شأنه من وبلغ الذهب»:17 «شذرات صاحب يقول
ونرش … والطب الكيمياء يعرف وكان القدرة، دراهم ويسميها الهواء من والدراهم وقتها،
إسالميٍة حكومٍة بإقامة مطالبًا الوزراء، وواجبات السياسة، عن الكربى رسائله ج الحالَّ
بمسئوليات شاعرة — يقول كما — وخالفة الناس، بني بالعدل تحكم وزارٍة ا. حقٍّ

دينهم.18 بفروض املسلمني قيام عن يرىض هللا يجعل مما هللا، أمام وظيفتها
الخلوة، إىل ٌب غالَّ وحننٌي صويفٌّ، وجٌد يدفعه مكة، إىل ج الحالَّ عاد النهر وراء ومن
بقوٍة الروحية عزلته يف وليتزود واإللهام، النبوة أرض يف القاسية، العنيفة رياضاته وإىل

حاسمٍة. بطوليٍة معركٍة يف الحياة ملواجهة تؤهله قوة إيمانيٍة،
مشتعل والديني الفكري الرصاع حيث العباسية، الخالفة عاصمة بغداد يف هناك
اإلسالمي. املجتمع يخنق والفساد والشهوات الرتف وحيث العلمية، البيئات يف األوار
بغداد وإىل … لها قربانًا روحه يقدم سوف التي الكربى ج الحالَّ معركة كانت هنالك

أتونها. يف وليحرتق يشءٍ، كل فيها ليشعل ج! الحالَّ يعود

الخالفة عاصمة يف ج الحالَّ

من مذهلٌة، مرعدٌة عواصُف تسبقه إليها ج الحالَّ جاء لقد العظيم! للنبأ بغداد قلب وخفق
وأسمع دويٍّا، آفاقها فمأل باألرض، طوف أن بعد إليها جاء املتناقضة، العريضة الدعاوي

عجبًا. آذانها
يتخاصمون وما الناس، فيه يختلف ما خطره فيها رنَّ بقعٍة كل يف ج الحالَّ ترك فقد

وروحانيته! وقواه وشخصيته سمته له رجًال قبل من الناس رأى فما أمره، يف
وداعيًا مبًرشا وغربًا، رشًقا العالم أبواب فيطرق كافًة، الناس لهداية يتصدى رجًال
وينطفئ الدنيا، شهوات فيه تذوب حبٍّا هللا، حب وروحها أساسها دعوة سبحانه، هللا إىل
تاجها وإذ الريح، قبض فيها ما بكل فإذ وسحرها، أهواؤها فيه وتتضاءل لهيبها،

ص٢٥٤. ج٢، 17
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ويشعل الروح، ينري اتصاًال ومبدعه، الوجود بواجب االتصال يف األكرب وفوزها ونعيمها
أرسار تملك ربانية قوة مرشٍق! عظيٍم تجلٍّ يف باإلنسان فإذا الحس، ويوقظ القلب،
القدرة وذاك هذا فوق وتملك والخلود، النور حياة إىل الصعود، معارج تملك كما الكون،
وحبيبه. وخليله، كليمه، منه اصطفى الذي هللا خليفة الكامل، اإلنسان رسالة تحقيق عىل
من غريه فنى كما دنياه عن ج الحالَّ يفنى ال الربانية الروحية الدعوة هذه خالل ويف
بل األرضية، الحياة حقيقة عن الربانية واملحبة واملعارج اإلرشاقات تذهله ولم الصوفية،
ومن واألمراء، امللوك األرضمن يف املفسدين ضد اإلصالحية بدعوته الدنيا سمع يقرع هو
الناس تحمل مهتديٍة مؤمنٍة، بخالفٍة فيطالب والدنيا، الدين محرتيف من مواكبهم يف يميش
حيال بواجبها شعورها هللا، حيال بواجبها تشعر قرآنيٍة، وحكومٍة املستقيم، الرصاط عىل
والتوحيد، واملنطق الكالم علماء من والقلب والفكر الروح يف املفسدين وضد اإلنسان.
بعد عوًجا، وأحالوه شيًعا، دينهم مزقوا الذين اللفظي، والحوار الديني، الجدل ومحرتيف

وإيمانًا. عمًال تعرف وإنما حواًرا، وال جدًال تعرف ال محكمًة، رشعًة كان أن
ما رس هو تأثريًا اآلخر، يف كالهما فيؤثر رسالته، بجوهر ج الحالَّ شخصية وتمتزج

دعوته. وحقيقة سريته حيال يتجادلون وما أمره، من الناس فيه يضطرب
رهيف الوجدان، ثائر القلب، جياش الحس، مشتعل النفس، متوهج ج الحالَّ كان
به، يتصل يشءٍ كل يف تؤثر التي الروحية املغناطيسية من خارقًة، قًوى يملك العاطفة،

منه. يدنو أو
أخاله الشعور، صادق التصوير، رائع البيان، ساحر الخيال، واسع هذا فوق وكان
متودًدا ا مشعٍّ مرشًقا روًحا ومجاهداته طاعاته أكسبته الحب، وجاله النسك، وحاله الزهد،

عاطفٍة. بكل وتمزجه قلٍب، كل من تدنيه محببٌة، ساحرٌة تياراٌت منه تتدفق عطوًفا
كل يف عاش تماًما، صوفيته يف عاش بأنه ج الحالَّ امتاز نيكلسون: املسترشق يقول
الفرنيس مة العالَّ ويقول … اإلسالم بمسيح َب لُقِّ حتى به، مرَّ خاطٍر كل ويف قاله، لفٍظ
قال: ج والحالَّ الدين محيي بني قارن وعندما حي، ما وقال قال، ما حي إنه ماسنيون
معرفته.» من أكرب ج الحالَّ روح وأن روحه، من أكرب معرفته عربي ابن أن أعتقد «أنا

عيل يقول التصوف. عالم يف روح أكرب كان لعلَّه بل عظيًما، روًحا ج الحالَّ كان
رقيٍق، سٍرت من الغيب يستشف كان أنه روحه صفاء من بلغ «لقد الساعي: أنجب بن

الدنيا.» أنظار اسرتعت صادقٌة، نبوءاٌت إليه ُعزيت ولقد
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فيها صفاٌت دعوته، وصاغت تاريخه وطبعت ج الحالَّ بها اتسم التي الصفات وتلك
حوله الدنيا ملئوا قوٌم الروحي ج الحالَّ بسحر ُفتن لقد حتى استهواءٌ، وفيها إغراءٌ،
عليًما جعلوه حتى املذهلة، لخوارقه العالية الدعوة طبول ودقوا املبدعة، امللونة باألساطري
صفاٌت وهي … وجواهرها الطبيعة لعنارص ًرا مسخِّ املوتى، إحياء عىل قادًرا بالغيب،
فتصدى بالبغضاء، مشتعًال وجحيًما مسموًما، وحسًدا غليًظا، حقًدا حولها ترتك أيًضا
وجهه، به وقذفوا ومروٍق، وإلحاٍد وفسوٍق فجوٍر من الدنيا يف ما كل جمعوا قوٌم ج للحالَّ

نفوسهم. وبغضاء صدورهم، لشهوات إرضاءً تاريخه، وسودوا
عرصه يف بغداد وكانت بغداد، ج الحالَّ دخل الطبول تلك قرع وعىل الهالة، وبتلك
جنباتها فتنبض األرض، خراج إليها يُحمل كان التاريخ! رجال يقول كما الدنيا هي
العاملي الفكر تراث فيها يلتقي وكان وفجوٍر! شهواٍت من الرتف إليه يدفع وما بالرتف،

واملعرفة. الفكر ألوان من لوٍن بكل آفاقها فتموج اإلسالمية، الحضارة بمواريث
إىل العقليني، الفالسفة من ومللهم، مناهجهم اختالف عىل املاديون فيها كان
املتصوفني، العباد من أذواقهم اختالف عىل الروحانيون فيها وكان امللحدين، املتمردين

والشياطني. باألرواح واملتصلني واملتألهني، املنجمني إىل
ِفَرٍق بني الفكرية، للحرب ساحاٍت إىل وندواتها ومدارسها بغداد مساجد وتحولت
األوار املشبوب الرصاع ساحات إىل بل بغداد، ساحة وإىل … لها حَرص ال ومذاهَب وألواٍن
أروقتهم يف العلماء عمائم واهتزت دعوته! وتسبقه حاشيته، به تحيط ج، الحالَّ دلف
الخالفة، قرص يف همساٌت وترددت سمعها، وأرهفت الصوفية حلقات وتطلعت الفكرية،

والكرامة! املعجزة صانع املبارك، الرجل عن امللونة األحاديث الجماهري وتخاطفت
وعن والفقهية، الصوفية البيئات من كبار شيوٍخ عن يحدثنا التاريخ رأينا ثمَّ ومن
لقاءه ويلتمسون ج الحالَّ إىل يسعون وهم والفلسفة، والتوحيد الكالم أساتذة من أئمٍة
ٌف تلهُّ قلوبهم ويف غليٌظ، تحدٍّ عقولهم ويف عنيٌف، جدٌل شهواتهم ويف إليه! والتحدث

والربوق. الرعود به تحيط الذي الداعية رسالة فهم يتعمق أن يحاول ، حارٌّ
الكلمات، والتهبت والحوار، الجدل وطال الندوات، وتوالت االجتماعات، وتعددت
إىل ج الحالَّ جاء فقد سافرًة؛ الخصومة وأصبحت القلوب، وتفرقت العقول واختصمت

وغايٍة. هدٍف يف عنٍف إىل ويندفع ورسالًة، منهًجا يحمل بغداد
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بمنهجه ج للحالَّ تسلم ألن عقيل استعداد عىل بغداد يف العلمية البيئات تكن ولم
استعداد عىل بغداد يف الصوفية املجتمعات تكن ولم وأذواقه، ومواجيده بنسكه الصويف،

الثورية. وأهدافه اإلصالحية، دعوته يف ج الحالَّ مع تسهم ألن يؤهلها نفيس

جي الحالَّ املنهج

خاض وجدلياٍت مناظراٍت — وتمزقه غموضه رغم — ج الحالَّ تاريخ لنا حفظ ثم ومن
جيٍّا حالَّ تراثًا لنا حفظ كما ومتصوفيه، وعلمائه عرصه مفكري ضد غمارها ج الحالَّ

الروحية! وخصائصه العلمي، طابعه له متناسًقا، متكامًال فكريٍّا منهًجا يشكِّل
الصويف، الوجد بذلك جزئياته من جزئيٍة كلِّ يف يتَّسم الثقايف جي الحالَّ املنهج وهذا

عنيًفا. ا ملحٍّ استئثاًرا وروحه، وقلبه ج الحالَّ بعقل استأثر الذي اإللهي، والحب

الكالم وعلماء ج الحالَّ

األمر يف الكالم، علماء مع ج الحالَّ محاوالت نتفهم أن نستطيع املنهج هذا ضوء وعىل
والقدر. بالقضاء وتعلُّقها العباد أفعال ويف اإللهية، واملشيئة واإلرادة

اإللهي اللطف بني الصلة مسألة لحلِّ املبارشة، الصوفية التجربة عىل يعتمد ج فالحالَّ
األمر — هللا به يأمر الذي الخري بني النزاع إىل ترجع التي املشكلة تلك … والقدر والقضاء
أن من بدًال النزاع بهذا ج الحالَّ ويرىض — اإلرادة — بوقوعه يتنبأ الذي الرش وبني —
الطريق هو الحب إن بل اإللهية، املاهية إىل الوصول يف للعلم حيلة أال يعلم فهو يخفيه،
هو إنما بل هللا، من تقربنا التي هي اإللهي للقضاء الفكرية املعرفة ليست إذ إليها؛
… مخلوقٌة اإلرادة بينما مخلوٍق، غري األمر ألن لحظٍة؛ كل يف اإللهي لألمر القلب خضوع
عني األمر — الكلمتني هاتني حول عرصه متكلمي لنقاش ا حدٍّ ج الحالَّ يضع وهكذا
األمر، حرمة عن الجزاء وراء السعي يشغله إذن قلٍب فكل — العلم عني واإلرادة الجمع،

هللا. حق بخادم وليس مرتزٌق، إال هو إن
األزل طاسني بموضوع ذلك عىل مستشهدًة تها، ونمَّ التفرقة هذه الساملية تبنت وقد
تلك تكن ولم شكليٍّا، أمًرا آلدم يسجد ألن إبليس دعوته يف هللا أمُر كان فلقد ج، للحالَّ
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البالء موضوع هو ذلك … محالة ال واقٌع هللا يريده ما كل ألن إبليس! لسجد وإالَّ إرادته،
قديًسا.19 يكون كي لإلنسان منه مفرَّ ال الذي

لم «من ويقول: أوجب، ما بحكم الحق مع يكون بأن املريد ج الحالَّ يويص ولهذا
فجَر.» فقد هللا إىل املعايص أحال ومن كفر، فقد بالقدر يؤمن

حقيقٌة، الحقُّ حيث ومن أسماءٌ، اإلدراك حيث من ج الحالَّ عند سبحانه هللا وأسماء
ومن هللا. عرفت يقول أن هللا، غري يذكر أو هللا، غري يريد ملن يجوز «ال يقول: وكان
جاهٌل وهو واآلخرة الدنيا يف نسٍك كل استصحب ومن نفسه، يعبد فإنما لنفسه هللا عبد

أبًدا.» هللا من يقرب ال
القرآن وقراءة باهلل. مبارشًة النفس يصل الذي املعراج هي ج الحالَّ عند والصالة
كأن أو القارئ، لسان عىل يتلو سبحانه هللا فكأن ومشاهدٍة، بإحساٍس تكون إنما عنده

سبحانه. هللا إىل يستمع القارئ
… السماع عند ج الحالَّ بها ُعرف التي العظمى، الوجد حاالت نشأت هنا ومن

كونيٍّا. وعيًا تخلق والعبادة كاإلنسان. وروحيٌّ ماديٌّ ج الحالَّ عند والكون
وضع وبذلك … هللا عىل الحي الدليل هو والويل وعمٌل. وتصديٌق قوٌل عنده: واإليمان
الفصول يف شامًال عرًضا له سنعرض مما للصوفية، فلسفيٍّ كالميٍّ مذهٍب أول ج الحالَّ
التي الكالمية فلسفتها — الساملية — املدرسة تلقت ج الحالَّ وعن … هللا شاء إن القادمة

السلمي. تفسري يف الصوت عالية تراها

القرآن وتفسري ج الحالَّ

… آليه وتفهمه للقرآن تفسريه يف متأللئٍة بصورٍة يتجىلَّ ذكرناه الذي جي الحالَّ واملنهج
ما أصابها تفسرياٌت وهي وتفصيًال، جملًة الحكيم الذكر آيات تناولت تفسرياٌت ج وللحالَّ

وتبديٍد. تمزيٍق من كله، ج الحالَّ تاريخ أصاب
الرحمن عبد وأبو للفكرة. وتومئ املنهج، إىل ترشد ملٌع التفسريات هذه من وبقيت
العالمة لنا حفظ كما التفسري. يف ج الحالَّ نظرات حول الصويف تفسريه يف يدور السلمي

ملاسنيون. الطواسني، مقدمة 19
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منها نقتبس ج الحالَّ تفسري من شذراٍت البيان» «عرائس تفسريه يف البقيل روزبهان
والتفكري. التفسري من اللون لهذا نماذَج

اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ ﴿أَِطيُعوا تعاىل: لقوله تفسريه يف ج الحالَّ يقول
خاطٌر خطر فكلما دائًما، تخطر أرساٌر قلبه يف وهلل والنهي، باألمر مبتًىل «العبد ِمنُْكْم﴾:
طاعة وهي السنة، عىل عرضه وإال شفاءً له وجد فإن هللا، طاعة فهو الكتاب عىل عرضه
أويل طاعة وهو الصالحني، السلف سري عىل عرضه وإال شفاءً له وجد فإن الرسول،

األمر.»
يف األرواَح سأل حينما بََىل﴾ َقالُوا ِبَربُِّكْم ﴿أََلْسُت تعاىل: قوله تفسري يف ويقول
االبتداء وكيف الخلَق؟ الحُق أظهر ملاذا املقربني املالئكة من أحٌد يعلم ال …» الذر عالم
َمن أجاب كيف سمعت. ما واألذن أبرصت، ما واألعني نطقت، ما األلسن إذ واالنتهاء؟
واملجيب املخاِطب فهو …؟ بربكم» «ألست قوله يف آيٌب. وإليه غائٌب، الحقائق عن هو
ال َمن بقي أو أنتم، فسقطتم غريكم، عنكم واملجيب سواكم، عنكم القائل بىل؟ قالوا: …

يزل.» لم كما يزل،
«نفوس أَنُْفَسُهْم﴾: اْلُمْؤِمِننَي ِمَن اْشَرتَى هللاَ ﴿إِنَّ تعاىل: قوله تفسري يف ويقول

سواه.» يملكها فال ، تُذلُّ وال تُشرتَى، وال تُباع ال غاليٌة، املؤمنني
املقصود هو «الحق: :﴾ اْلَحقُّ َربُُّكُم هللاُ ﴿َفذَِلُكُم تعاىل: قوله تفسري يف ويقول
عبد أبو قال بسواه.» يُدرك وال بغريه، يشهد ال بالطاعات، إليه املصعود بالعبادات،
معل قال: إليه؟ تشريون الذي الحق هو من منصور: بن الحسني «ُسئل السلمي: الرحمن

يعتل.» وال األنام،
أوليائه، لخواص «املحنة ِفتْنًَة﴾: ِلبَْعٍض بَْعَضُكْم ﴿َوَجَعْلنَا تعاىل: قوله تفسري ويف
وتصغريًا، لها إهانًة «كن» بقوله: كلها األكوان هللا «أبدى يقول: ثم الناس.» لعامة والفتنة
الخلق فاشتغل ومنشئها، مبدئها إىل ويرجعون إليها، يركنوا فال إهانتها، الخلق ليعرف
فأحياهم الكون، رقِّ من أعتقهم خصوًصا خواصه من واختار معه، فرتكهم الكون بزينة

طريًقا.» فيهم لآلثار وال سبيًال، عليهم للعلل يجعل فلم به
الحق األكوان فارق «ما ُكنْتُْم﴾: َما أَيَْن َمَعُكْم ﴿َوُهَو تعاىل: قوله تفسري يف ويقول
قوام بالقدم؟! الحدث يُقارن وكيف وحافظها؟! موجدها وهو يفارقها كيف قارنها، وما

الكل.» عن بائٌن وهو الكل،
ُهَو إِالَّ َخْمَسٍة َوَال َراِبُعُهْم ُهَو إِالَّ ثََالثٍَة نَْجَوى ِمْن يَُكوُن ﴿َما تعاىل: قوله تفسري ويف

وذاتًا.» نفًسا ال وحكًما، علًما معهم «هو قال: َساِدُسُهْم﴾
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صورٌة الصور: «أحسن ُصَوَرُكْم﴾: َفأَْحَسَن َرُكْم ﴿َوَصوَّ تعاىل: قوله تفسري يف وقال
وألبسها روحه، من فيها ونفخ بيده، تصويرها الحق وتوىل … «ُكْن» ذل من أُعتقت
مجاورته، يف وأسكنها املقربني، املالئكة لها وأسجَد بالتعليم، وجاللها البعث، شواهد
صورته أي — صورته عىل آدم وخلق الخدمة، بفنون وظاهرها باملعرفة، باطنها وزيَّن

صورته.» فأحسن — عليها ره صوَّ التي
«ما وَن﴾: تُبِْرصُ َال َوَما * وَن تُبِْرصُ ِبَما أُْقِسُم ﴿َفَال تعاىل: قوله تفسري يف ويقول
للخلق هللا أظهر وما بذلك. املالئكة يشعر ولم به، القلم يجر لم الذي خلقه من اختزن
يف كذرٍة عنهم، اختزن ما جنب يف علمه من لهم وأبدى صنعته، من وأراهم صفاته، من
آخرهم عن الخلق لذاب اختزن ما حقائق من تعاىل هللا أظهر ولو واآلخرة! الدنيا جميع

«… حملها عن فضًال
أوائل يف التي األحرف يف القرآن وعلم يشءٍ، كل علم القرآن يف أن يرى ج والحالَّ
وسالمه هللا صلوات هللا رسول بها أحاط قد القرآنية العلوم هذه كل إن ويقول: السور.
يف يرشق الذي والجالل الحكمة رس وهي املحمدي، املرياث بحكم للعارفني وهي عليه.

… الصوفية من العارفني أقوال
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السامقة، القمة يف صوفيٍّا، وأستاذًا مربيٍّا، والربانية اإلصالحية رسالته فوق ج الحالَّ كان
القرن تاريخ يف صوفية، مجموعة أكرب حياته يف ج الحالَّ حول التف ولقد ومعرفًة. سلوًكا
كان «إنه كثري: ابن العالمة ليقول حتى — الذهبي التصوف عرص — الهجري الثالث

السالكني.» املريدين صفوة من أربعمائة من أكثر الطويل الشاق سفره يف يالزمه
مجموعاٌت تكونت الهند أعايل إىل بغداد من اإلسالمي، الرشق يف بقعٍة كل ويف
والوالية، بالزعامة ج للحالَّ دانت صوفيٍة، جامعٍة إىل املجموعات هذه تحولت ثم جيٌة، حالَّ

ورصاًطا. معراًجا منهجه واتخذت
يف مرشقة مبينة تتجىل الخالدة ورسالته املثايل، وروحه اإليماني، التصوف وقلب
ابتدعوا الذين العامليني، املربِّني أنجبت التي املثالية، املدرسة تلك واملريد»، «الشيخ مدرسة
كل صاغرة وهي باليدين وتلقى حياله، تخشع السلوك، يف وأسلوبًا الرتبية، يف سبًال
األيدي تلك امتدت لقد منهًجا! عظمت مهما جامعٍة وكل أدبًا، سمت مهما مدرسٍة
خالله، وجاست خوافيه، وتعمقت فدرسته، اإلنساني القلب إىل امللهمة املؤمنة املتوضئة
وأشعلت فجوره، القرآن بنور فمسحت وخوالجه، بنوازعه وأحاطت أرساره، وكشفت
األعىل، املأل تسبيحات أشهدته حتى صعوًدا بملكاته عرجت ثم تقواه، الرسول بأدب
وينعم فيضه من وينهل برضوانه، يقتات ربه عند فسجد األسنى، األفق وإرشاقات

بإلهامه.
رحيق وسقوها الذكر، نور فأطعموها اإلنساني، الروح إىل ربهم بنور مشوا ثم
النفس من وأحوالها مقاماتها يف وصاحبوها باألنس، وبسطوها بالوجد، وأشعلوها الحب،

الراضية. إىل املطمئنة ومن اللوامة، النفس إىل األمارة



الحالج منصور بن الحسني

عاليًة، وجنًة مقيًما، نعيًما فأسكنوها وذوًقا، علًما حاٍل ولكل منهًجا، مقاٍم لكل وإنَّ
، تربويٍّ سلوكيٍّ منهٍج إىل النبوة وأدب القرآن، مثاليات أحالوا لقد … اآلخرة قبل األوىل يف
هم من واألنبياء الرسل بعد اإلنسانية تعرف لم مضيئًة، برشيًة نماذَج للناس أخرج

قلبًا. وأتقى نفًسا أزكى أو خلًقا، منهم أهدى
رس هو الروح وهذا وخصائصه، طابعه له صوفيٍّا روًحا الرتبية هذه أوجدت وقد
أرباب فهم صاعدٍة؛ بعزماٍت وتميزوا بقوٍة، دينهم أخذوا فقد … ومنهجه وأُفقه التصوف

وهدفهم. ربهم عن تنم فلم قلوبهم أيقظوا الذين وهم الرخص، ال العزائم
فكلماتهم الرسول، من ُخلٍق كل ومع القرآن، من حرٍف كل يف عاشوا الذين وهم
وما قال: الحديث! زكاة «أخرجوا ملحدث: صويفٌّ قال … وجودهم وعقيدتهم حياتهم،

تحفظونها.» حديث مائة كل من أحاديث بخمسة اعملوا قال: الحديث؟ زكاة
بينه ما انفصم لقد الكبار، املشايخ أيدي عىل الصوفية تربيته يستكمل لم ج والحالَّ
كاملًة، الصوفية التجربة وحده واصطىل العالية، القمم يف منفرًدا فحلَّق مبكًرا، وبينهم

والرصامة! القسوة فيها د تعمَّ والرياضة، املجاهدة من ألوانًا نفسه وألزم
بتعبريات امتزجت التي الدافقة، الحرارة وتلك الشاطحة، الربوق تلك جاءت هنا ومن
ج الحالَّ بني الكربى الصلة تلك جاءت هنا من بل وألحانه! مواجيده وطبعت ج، الحالَّ
نحس ج للحالَّ نقرأ ونحن تجعلنا التي الصلة حياته، يف الصوت العالية الصلة تلك وربه،

… ومربِّيه وحبيبه وجليسه، أنيسه فهو مواله، مع أنفاسه يعيش برجٍل
متصوٍف من هناك «وليس الطواسني: كتاب مقدمة يف ماسنيون املسترشق يقول
و«أنت» «أنا» معه حديثه يف يتصل الذي ج الحالَّ من هللا» مع «ِعرشة أكثر التاريخ يف
ج.» الحالَّ شعر من املادة عن بعًدا وأكثر حرارًة أشدَّ صويفٍّ شعٍر من هناك وليس و«نحن»
تصري والتسعني التسعة األسماء «إنَّ السلوك: يف منهجه عن معربًا ج، الحالَّ يقول
يف هللا مع صدق «من ويقول: واصل.» غري السلوك يف بعٌد وهو السالك، للعبد أوصاًفا

«… يشءٍ كل عن وفهم يشءٍ، كل عنه فِهم أحواله
يكون وال وجب، ما بحكم تعاىل هللا مع يكون «الصويف للصويف: مصوًرا — ويقول
عن أعمى فهو غريه، الحق يُشهده لم الذات، وجدانيَّ ويكون األكوان، من أثٌر رسه عىل
الحق.» غري الكون برؤية يذكر وال الواردات، به يحمل نسٌب الحق مع له ويكون الكون.
أوجب، ما بحكم هللا مع إنه الصويفُّ! ج الحالَّ هو ذلك أو جي، الحالَّ املنهج هو ذلك
يبرص ال الذات، وجدانيُّ وهو األكوان، من أثٌر بقلبه وليس قضت، ما بحكم هللا إرادة مع

52



الصويف السلوك وأدب ج الحالَّ

من لصلة الحق مع له إن ثم — هللا غري — الحق غري فيه يرى ال الكون إن بل الكون،
بالواجبات. والقيام اإللهامات، وتذوق الواردات، تحمل عىل تعينه والفناء، والوجد الحب
ألزم التي األداب تلك الصويف، السلوك آداب يف ج الحالَّ منهج نتذوق أن ونستطيع
— السلمي عبد  هللا أبو لنا حفظ ولقد … لهم وضعه الذي الدستور ذلك من بها، مريديه

… الدستور ذلك من طيبًة زبدًة — الكبري الصويف املؤرخ
ومذهبه ج الحالَّ كلمات من والدليل الشاهد يقيم ثم املريد، أدب لنا يعرض فالسلمي:
هذا من جمًال لنا حفظ قد — التصوف أهل ملذهب التعرف يف — الكالباذي والعالمة …
تُْرِهُب الهائلة ج الحالَّ محنة كانت لقد الكرباء.» بعض «قال قوله: تحت أدرجها الرتاث،

تراثه! وعن اسمه، عن فترصفهم التاريخ، رجال وترهب الكتاب،
قال التسليم، حال إىل والرجوع التدبري، ترك آدابهم «من السلمي: عبد  هللا أبو يقول
يجد لم هللا وجد ومن له، وصنع به، صنع أمره هللا إىل سلم من منصور: بن الحسني أبو
هللاَ يَْستَْغِفِر ﴿ثُمَّ قوله وهو رسه، من باملكنون هللا حباه رضاه طلب ومن غريه، معه

َرِحيًما﴾.» َغُفوًرا هللاَ يَِجِد
الغفالت، من عليهم جرى مما يعملوا لم ومما عملوا مما التوبة دوام آدابهم: ومن
مما التوبة عىل تبعثك تعلم ال مما «التوبة قال: أنه املنصور بن الحسني عن حكي كذلك
الحركة العبد عىل حراٌم ألنه تعلم؛ ما عىل الشكر عىل يبعثك تعلم ال ما عىل والشكر تعلم.

هللا.» أمر إىل يؤديه بأمٍر إال والسكون
منصور: ابن قال لذلك الغفلة؛ عىل الذكر ومجانبة الذكر، وقت الحضور آدابهم ومن
ال ُمستدَرًجا ويكون قلبه، ويقسو بعًدا، إال منه يزداد ال غريه يشاهد وهو هللا ذكر «َمن

يهتدي.»
إىل األصول كل يف والسكون الرزق، طلب يف والسعي التدبري، ترك آدابهم ومن
شيئًا يتذوق أن أراد «من منصور: بن الحسني قال كما الحق، وضمان القضاء مسوق
— أمه بطن يف كان كما يكون أن إما ثالث: منازل إحدى نفسه فليُنزل األحوال هذه من
يوم يف يكون كما أو قربه، يف يكون كما أو — يعلم ال حيث من مرزوًقا مدبٍر، غري مدبًَّرا
عليه يكون وال حساٍب، بغري يعلم ال حيث من رزقه «املتوكل أيًضا: وقال … القيامة»

«… سؤال فيه
ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ُروي كما ذلك، أشبه وما و«يل» و«نحن» «أنا» لفظ ترك آدابهم ومن
… هللا رسول ذلك فكِره — أنا — أنا فقال: ذا؟» «من فقال: رجٌل عليه استأذن أنه
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«أنا»، بل تعاىل: هللا قال «أنا» العبد قال «إذا قال: أنه منصور بن الحسني عن وُحكي
هللا مراد مراده فيكون عبدي، يا أنت بل املوىل: قال موالي، يا أنت بل ال العبد: قال وإذا

«… فيه
الحسني عن ُحكي األحوال، من عليهم يرد ما عىل الوقوف يف العمل آدابهم: ومن
فمن فيه، أنت وما بك، هو وما وساعاتك وأوقاتك أنفاسك «حفظك قال: أنه منصور بن
ما علم ومن له، ما علم منه يُراد ما علم ومن يذهب. أين إىل عرف جاء، أين من عرف
ال ممن فذاك هو وملن هو وكيف هو وأين أتى أين من يعلم لم ومن معه. ما علم عليه

«… يعلم أنه ويظن يعلم، ال أنه يعلم وال يعلم،
إىل يدعو اإليمان «داعي منصور: بن الحسني قال الدواعي، معرفة يف آدابهم: ومن
وداعي املشاهدة، إىل يدعو اإلحسان وداعي اإلطالق، إىل يدعو اإلسالم وداعي الرشد.
السماع، إىل يدعو العلم وداعي املذاق، إىل يدعو العقل وداعي الزيادة، إىل يدعو الفهم
الخوف وداعي الثقة، إىل يدعو التوكل وداعي والراحة، الروح إىل يدعو املعرفة وداعي
الشوق، إىل يدعو املحبة وداعي الطمأنينة، إىل يدعو الرجاء وداعي االرتفاع، إىل يدعو
من داعيٌة له يكن لم من وخاب هللا، إىل يدعو الوله وداعي الوله، إىل يدعو الشوق وداعي

بهم.» هللا يُبايل ال وممن التحري، مفاوز يف أهملوا الذين من أولئك الدواعي! هذه

والتصوُّف ج الحالَّ

مناهَج من ابتدعت وما وإرشاقاٍت، إشعاعاٍت من منها انبثق وما ج الحالَّ حياة كانت
تاريخ يف جوهرية لحظة نيكلسون: يقول كما كانت والروحانيات، والتأمل التفكري يف

اإلسالمي. التصوف
النماء مطالع ومن الصويف، األفق يف والتطور التحول نقاط من حياته، كانت
اإلسالمي الرتاث لذلك الكربى األصول ترجع ج الحالَّ وإىل الروحي، التفكري يف والخصوبة
عرفها التي اإليمانية الروحانية القوى أعظم الصويف، الفكر محيط يف شكل الذي العاملي،

اإلنسان. تاريخ
املادي العالم هذا إىل ال سبحانه، هللا إىل اإلنسان انتساب هو ج، الحالَّ عند والتصوف
الرجال عزمات إال عليه تقدر ال هائٍل، طويٍل سفٍر يف هللا إىل اإلنسان ارتفاع هو الحيواني،

األحرار. املصطفني الكبار،
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وحبٍّ وعبوديٍة، طاعٍة فناء اإللهية، الصفات يف البرشية، الصفات فيه تفنى سفٌر
وشوٍق. وذوٍق ووجٍد،

وتنتهي باملعرفة أوالها تبتدئ رحالٍت، أربع إىل الطويل السفر هذا ج الحالَّ ُم ويَُقسِّ
يوجه الثالثة، ويف البقاء، الفناء يعقب حينما وإلهاماتها، أنوارها تبدأ والثانية بالفناء،

وهاديًا. مرشًدا هللا ملخلوقات اهتمامه الكامل اإلنسان
وقد آفاقها يف اإلنسان يحلق مرشقٌة، سامقٌة قمٌة الرابعة! ما أدراك وما والرابعة
وأرساره، الكون حقائق فيها تتجىل مرآًة فيصبح اإللهية، واألنوار الربانية، الصفات غمرته
محيي األكرب الشيخ كلمة إىل هنا نومئ أن إىل وحسبنا عنه، للحديث مجاَل ال موقٌف وهو
يف ما وغاية غريهم، إىل شعورهم إيصال املعرفة أهل مستطاع يف «ليس عربي: بن الدين

ممارستها. يف أخذوا الذين ألولئك الظواهر تلك عن الرمز هو املستطاع هذا
برصي «انعكس اإلرساء: حديث يف املرسلني سيد قول فليتأمل أكرب، فقًها أراد ومن

الروحية. القلبية بالحاسة رآه أي يشءٍ» كمثله ليس من فرأيت بصريتي، يف
بعٌد وهو السالك، للعبد أوصاًفا تصري والتسعني التسعة هللا «أسماء ج: الحالَّ يقول

واصٍل.»1 غري السلوك يف
يشء.»2 كل عن وفهم يشءٍ، كل عنه فهم أحواله، يف هللا مع صدق «من ويقول:

ومقاًما؟» حاًال نعته، الحق من يف رأيك «ما للجنيد: الشبيل قول األفق هذا ومن
أي االسم.» ذهب أولها يف طبقٍة، ألف الطبقة أكابر وبني بينك بكٍر، أبا يا «هيهات فقال:

أبًدا. أنا يوجد ال
وقدم وحسه، وقلبه بروحه وعاشها العليا الصوفية املعرفة أمانة ج الحالَّ حمل ولقد

التاريخ. عرب يومض وإلهامها شعاعها يزال ال أسطوريٍة بطولٍة يف لها فداءً دمه
وهذا التصوف، تاريخ عرف ما وأخلص أصدق من الصوفية ج الحالَّ تجربة كانت

إلهاٍم. ومن حرارٍة، ومن عمٍق، من فيها ما رسُّ
ذرات كل ووهبها والوجد، الحب أجنحة من جبار بجناٍح معارجها يف صعد لقد
ومعرفته حبه إلهامات للخلود، ليهب قيثارته وحمل حسه، وأماني قلبه، وهتافات روحه

وتجربته.

.٩٢ صفحة ماسنيون طبع الطواسني 1

.٩٣ صفحة ماسنيون طبع الطواسني 2

55



الحالج منصور بن الحسني

ووجده: حبه مصوًرا ج الحالَّ يقول

ف��ي��ه��ا م��ا ن��ي��ل ف��ي��ه��ا وذك��رك إال ج��ارح��ة ال��ن��ف��س ف��ي م��ا ي��ع��ل��م ال��ل��ه
م��ج��اري��ه��ا ف��ي م��ن��ي ال��روح ب��ك ت��ج��ري ن��ف��س��ي ف��ي ك��ن��َت إال ت��ن��ف��س��ُت وال
م��آق��ي��ه��ا ف��خ��ان��ت��ه��ا س��واك إل��ى ن��ظ��رت ف��ارق��ت��ه��ا م��ذ ال��ع��ي��ن ك��ان��ت إذ
أم��ان��ي��ه��ا ن��ال��ت ف��ال ع��داك خ��ل��ًف��ا آل��ف��ًة ال��ب��ع��د ب��ع��د ال��ن��ف��س ك��ان��ت أو

القرب، بأنوار روحه وهامت بالوجد، قلبه واشتعل الهوى، به برح وقد يهتف، ثم
املقدس:3 العلوي بحبه وأنغاًما ألحانًا تفجرت حتى األنس، بإرشاقات أحاسيسه وسكرت

اس��ت��ح��ل��ت م��ا ح��ك��م��ه��ا ف��ي ل��ه��ا وح��ل ب��ح��ب��ه��ا ق��ل��ب��ي ب��اح إذ دم��ي أب��اح��ت
ت��ج��ل��ت ض��م��ي��ري ف��ي ه��واه��ا ع��روس إن��م��ا ال��س��ر يُ��ظ��ه��ر م��م��ن ك��ن��ُت وم��ا
ط��وي��ت��ي خ��ف��اي��ا ِس��ي ل��ُج��الَّ ف��الح��ت ن��وره��ا أش��ع��َة س��رَّي ع��ل��ى ف��أل��ق��ت
ال��م��ف��تَّ��ت ال��ف��ؤاد ب��ت��م��زي��ق ح��ك��م��ُت ف��إن��ن��ي ش��ط��ح��ت س��ك��ري ف��ي ك��ن��ت ف��إن
ب��أع��ن��ة ال��ه��وى أي��دي أع��ل��ق��وا وق��د أح��ب��ه��م ال��ذي��ن أن ع��ج��ٍب وم��ن
ل��ف��ن��ت س��ق��ون��ي م��ا ُح��ن��ي��ن ج��ب��ال س��ق��وا ول��و ت��ف��ن��ي ال وق��ال��وا س��ق��ون��ي

روحه وتطهرت سبحانه، هللا سوى ما كل عن ففنى السلوك معراج يف توغل لقد
السوي، وجود عن كامٍل فناءٍ حال يف فصار جالله، جلَّ إليه ينتسب ال ما كل من وبرئت

فهتف:4 وجالٍل جماٍل من شاهد ما عىل يصرب فلم

ب��أن��ف��اس��ي م��ق��روٌن وح��ب��ك إال غ��رب��ت وال ش��م��ٌس ط��ل��ع��ت م��ا وال��ل��ه
س��ي ُج��الَّ ب��ي��ن ح��دي��ث��ي وأن��ت إال أُح��دث��ه��م ق��وٍم إل��ى خ��ل��وُت وال
وس��واس��ي ب��ي��ن ب��ق��ل��ب��ي وأن��ت إال ف��ِرًح��ا وال م��ح��زونً��ا ذك��رتُ��ك وال
ال��ك��اس ف��ي م��ن��ك خ��ي��اًال رأي��ت إال ع��ط��ٍش م��ن ال��م��اء ب��ش��رب ه��م��م��ت وال

ماسنيون. نرش ج. الحالَّ ديوان 3

ماسنيون. نرش ج. الحالَّ ديوان 4
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ال��راس ع��ل��ى م��ش��يً��ا أو ال��وج��ه ع��ل��ى س��ع��يً��ا ج��ئ��ت��ك��م اإلت��ي��ان ع��ل��ى ق��درُت ول��و
ل��ل��ن��اس ال��ن��اس ودي��ن ل��ن��ف��س��ي دي��ن��ي س��ف��ًه��ا ي��ل��ح��ق��ون��ي ك��م ول��ل��ن��اس ل��ي م��ا

ورب الروح، مشارق إىل وتطلع والطني، الرتاب فوق سما لقد والناس؟ ج للحالَّ ما
األرباب.

األكرب حبيبه يناجي وهو امللهمة املحبة املؤمنة الرضاعة تلك يف إليه ولنستمع
أحمد قرب إىل مقمرٍة ليلٍة يف خرجت قال:5 املرصي الحداد ابن عن …» األعظم: وموجوده
من منه فدنوت القبلة مستقبًال قائًما رجًال بعيٍد من هناك فرأيت هللا، رحمه حنبل بن
بحبه، أسكرني من يا ويقول: يبكي وهو منصور بن الحسني هو فإذا يعلم، أن غري
قيامك الصدق، مقعد عىل بالقيام واملتوحد بالِقدم، املنفرد أنت قربه، ميادين يف وحريني
وغيبتك باالنتقال، ال بالعلم وحضورك باالعتزال، ال بالعزل وبعدك باالعتدال، ال بالعدل
يشء أمامك وال فيقلك، تحتك يشء وال فيظلك، فوقك يشء فال باالرتجال، ال باالحتجاب
املسئولة، واملراتب املقبولة، الرتب هذه بحرمة أسألك … فيدركك يشء وراءك وال فيحدك،
وأكثر عني، احتجبتها ما بعد نفيس تريني وال مني، اختطفتني ما بعد إيلَّ تردني أال

عبادك. من لقتيل والقائمني بالدك، يف أعدائي
الذي هذا الحسن، أبا يا يل: وقال ورجع وجهي يف وضحك التفت بي أحسَّ فلما
وأشار حلقه، من الدم وسال وسقط زعقاٍت ثالث زعق ثم املريدين، مقام أول فيه أنا
إىل بي ومال بيدي فأخذ املنصور جامع يف رأيته أصبحت فلما وتركته، فذهبت بكفه إيلَّ

البارحة.» رأيت بما أحًدا تُعلم ال عليك، باهلل وقال: زاويٍة

باهلل ج الحالَّ صلة

يف املشوق تجربته، يف املحرتق وجده، يف السابح املثايل، العابد الفاني، املحب ج الحالَّ هذا
بالتهاويل التاريخ صحف امتألت قد ومواجيده، رضاعاته بضجيج الدنيا مأل الذي قربه،

بربه! وصلته إيمانه وحول وعقيدته، حبه حول واألباطيل،
وتنادوا لغايته، معراًجا والفناء الحب ويتخذ بالحلول، ينادي حلويل بأنه وصفوه
مهمٍة تجربٍة يف بموجده يتحد أن وشطحاته، ومجاهداته برياضاته يحاول اتحادي، بأنه

و١٥. ص١٤ ج، الحالَّ أخبار 5
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حتى هدفه، إىل سبيًال واالستغراق السماع عند والنشوة الوجد من اتخذ وأنه غامضٍة!
لنفسه تأليًها هو! عن عوًضا أنا … عريضٍة دعاوى يف يقول وسبحاته سكره يف أصبح

هللا! صورة … حقيقة ذاته يف يجد الذي الكامل، املختار املجتبَى ولإلنسان
يف خطواٍت معه لنمِش وصفوا؟ كما ج الحالَّ كان وهل قالوا؟ كما ج الحالَّ كان فهل

بخالقه. اإلنسان صلة عن حديثه يف وخطواٍت لربه، مناجاته
البرشية أو بالبرشية، تمتزج األلوهية أن ظن من ج:6 الحالَّ «قال فاتك: بن أحمد قال
وصفاتهم، الخلق ذوات عن وصفاته بذاته انفرد هللا فإن كفر، فقد باأللوهية تمتزج
الشبه يتصور وكيف األشياء، من بيشءٍ يشبهونه وال الوجوه، من بوجٍه يشبههم فال
أو بمكاٍن، متصل أو مكاٍن، عىل أو مكاٍن، يف الباري أن زعم ومن واملحدث، القديم بني
أرشك.» فقد والنعت الصفة تحت يدخل أو األوهام، يف يتخايل أو الضمري، عىل يتصور
أطلب أن أريد له: فقلت يوًما ج الحالَّ عىل دخلت قال:7 حمدان بن الحسني وعن
عن وتفرد واملكان، األين عىل تعاىل «الحق وقال: وجنتاه فاحمرت أطلبه؟ فأين هللا
عن وتقدَّس والبيان، الكشف عن واحتجب والجنان، القلب عن وتنزه والزمان، الوقت
عنه تفردوا كما بالِقدم، الخلق عن تفرد الظنون، أوهام به تحيط وعما العيون، إدراك

وقال: بكى ثم إليه؟!» السبيل يُطلب كيف صفته هذه كانت فمن بالحدوث،

ب��ع��د ت��ن��اول��ه��ا ف��ي ول��ك��ن ق��ري��ٌب ض��وؤه��ا ال��ش��م��س ه��ي ئ��ي أخ��الَّ ف��ق��ل��ت

اللهم قال: سلَّم فلما خلفه فقمت يصيل فرأيته ليلًة ج الحالَّ «قصدُت فاتك:8 ابن قال
واملطلوب حاجٍة، كل قضاء منك واملرجو مهٍم، كل عن واملسئول خرٍي، بكل املأمول أنت

ورحمٍة. عفٍو كل الواسع فضلك من
وأنت خلقك، ضمائر أرسار كوامن عن وتخرب تُرى، وال وتَرى تُْعلم، وال تَْعلم وأنت

قديٌر. يشءٍ كل عىل
وأستخف الراسيات، أستحقر قربك، وعواطر حبك، نسيم روائح من وجدت بما وأنا
أحر من بطرفٍة أو وقتي، من بلمحٍة الجنة، مني بعَت لو وبحقك والسموات، األرضني

و٢٩. ص٢٨ القاهرة، طبع ج، الحالَّ أخبار 6
ص٤٣. القاهرة، طبع ج، الحالَّ أخبار 7
ص٤٤. القاهرة، طبع ج، الحالَّ أخبار 8
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يف الستهونتها عذابك ألوان من فيها بما النار عيلَّ عرضَت ولو اشرتيتها، ملا أنفايس
وال وارحمهم عني، تعف وال الخلق عن فاعُف مني، استتارك حال من فيه أنا ما مقابلة

تريد. ما بي فافعل بحقي، أسألك وال لنفيس، أخاصمك فال ترحمني،
سورة إىل وبلغ النور بسورة وافتتح الفاتحة، وقرأ أخرى صالٍة إىل قام فرغ فلما
َماَواِت السَّ ِيف اْلَخْبءَ يُْخِرُج الَِّذي هلِلِ يَْسُجُدوا ﴿أَالَّ تعاىل: قوله إىل بلغ فلما النمل،

به.» الجاهل صيحة هذه وقال: عظيمًة صيحًة صاح َواْألَْرِض﴾
إلهي …» جية: الحالَّ املناجاة تلك النور، منه ويشع القلوب، له تخفق الذي الكلم ومن
األركان ومخرتع والنفوس، العقول واهب يا واملحسوسات، واملعقوالت املوجودات وإله
الصور فاعل يا واألرواح، القلوب جاعل يا الجود، ومفيض الوجود، واجب يا واألصول،
الذي اآلخر وأنت قبلك، أول ال الذي األول أنت الدوار، كل ومدبر األنوار، نور يا واألشباح،
كمال معرفة عن قارصون والناس جاللك، إدراك عن عاجزون املالئكة بعدك، آخر ال

ذاتك.
الظلمانية، الردية العوائق من ونجنا الجسمانية، الدنية العوائق من خلصنا اللهم

أنوارك. بوارق نفوسنا عىل وأفْض آثارك، شوارف أرواحنا عىل وأرِسل
ذاتك جربوتك، شعالت من شعلٌة والنفس ملكوتك، بحار قطرات من قطرٌة العقل
منفصلٌة، وال متصلٌة وال متحيزٌة، وال متمكنة ال روحانيٌة، جواهُر منها تَِفيُض فياضٌة ذاٌت
وال األبصار، تدركه ال الذي فسبحان والبني، الوصل عن معراٌة واألين، األحياز عن مربأٌة
من فسبحان والبقاء، الجود ولك والعطاء، املنع ومنك والثناء، الحمد لك األفكار، تمثله

تُرجعون.» وإليه يشءٍ كل ملكوت بيده
ج: حالَّ يا له فقلت التجيل، هذا يف ج الحالَّ «رأيت شيخه: عن راويًا سودكني ابن قال
ويا العلل، علَّة يا القائل: قول أتريد يل: وقال فتبسم وأرشت، له ِعلِّية عندك تصح هل
وليس العلل يخلق تعاىل هللا أن اعلم جاهٍل، قولُة هذه قال: نعم. له قلت يزل؟ لم قديم
وال كان، كما اآلن وهو يشء، ال من وأوجد معه، يشءَ وال كان من العلِّية يقبل كيف بعلٍة،

وتعاىل! جلَّ يشء
الظاملون يقول عما هللا تعاىل الكمال، له يصح لم ارتبط ولو الرتبط، علًة كان لو

فاثبت.» يُعرف أن ينبغي هكذا قال: أعرفه. هكذا له قلت كبريًا! علوٍّا
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اجتمعُت ملا التجيل: هذا رشحه أثناء يف يقول شيخي سمعت سودكني: ابن قال
فقال ال؟ أم عنده تصح هل العلِّية، عن وسألته التجيل هذا يف — هللا رحمه — ج بالحالَّ

أرسطو.»9 يعني جاهٍل، قولة هي
خلقه، من اختارهم عباًدا هلل «إن وجدهم: يف باهلل للمتحققني واصًفا ج الحالَّ ويقول
أفناهم علمه، ومخزون حكمته، لطيف عىل وأطلعهم ه، لرسِّ وانتخبهم لنفسه، واصطفاهم
عقولهم، بحكم املستخرجة علومهم إىل يردهم ولم طبائعهم، عن الناشئة أوصافهم عن
ينطقون، به الذي لسانهم هو كان بل الحكماء، حكمة من املرسوم من يحوجهم ولم
يبطشون، بها التي وأيديهم يسمعون، بها التي وأسماعهم يبرصون، به الذي وبرصهم

يتفكرون. بها التي وقلوبهم
وغمر موجوٍد، كل قهر وبينهم، بينه فيما األشياءَ فأبدى ذواتهم، يف حلوٍل عن بان
سبيًال، ذلك كيفية إىل للعلم يجعل ولم صفوته، ألهل ظهر معهوٍد، كل وأفنى محدوٍد، كل

تمثيًال.» ذلك بحث إىل وال
«َمن ج: الحالَّ قول اإللهام مقام إىل النور معارج يف يصعد الذي الطيب الكلم ومن
وسمائه، أرضه يف كربيائه لعظمة الوجوه عنت عرفه، ما وصفه ومن وصفه، ما عرفه
وأفضاله آالئه شكر عن املقاول وَكلَِّت وبهائه، وجماله جالله بشهود أوليائه قلوب وأنست
وارتفاعه نزوله يف العقول وحارت وأسمائه، وصفاته ذاته عن املعارف وقرصت ونعمائه،

واستوائه!
وبطلوا، فعطلوا الصفات أنكروا وقوٌم وعددوا، أرشكوا وقوٌم وألحدوا، جحدوا فقوٌم

وشكوا. شبهوا ولكن أثبتوها وقوٌم
والزم واآلالت، بالالت وكفر والصفات، بالذات آمن من إال الحق شاكلة يُصب ولم

والتشبيه.» التعطيل ونفى الصفة وأثبت والتنزيه، التوحيد

باريس. طبع ج، الحالَّ أخبار 9
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باهلل القوية صلته

تلك ويف اإللهية، للذات وحبه مواجيده ويف الذوقية، آفاقه يف خطواٌت ج الحالَّ مع وغىش
ومبدعه الوجود بمفيض املختار، الويل العبد صالت حول ابتدعها التي الروحية املجاالت

وملهمه.
املذهل، الغالب القوي الواله الحب قطبني: عىل تدور سبحانه، باهلل ج الحالَّ وصلة

ليخلد. ويحرتق دنيويٍّ ماديٍّ يشءٍ كل فيه يذوب شامًال فناءً الحب هذا يف والفناء
إلهاماٍت من فيها بما الروحية، السري هذا ومجاالت الحب، هذا يف السري مرحلة ثم

وعذاٍب. ودهشٍة وحريٍة وأشواٍق ومواجيَد وتجلياٍت،
يف ويُعذب له، حبه يف ويُعذب مواله، عن بحثه يف يُعذب ملهٍم، عذاٍب يف هنا واملحب

وآياته. جربوته حيال حريته
املحبوب. ووليه عبده عىل سبحانه هللا يفيضه خرٍي أكرب اإللهي الحب يف والعذاب

زيارات املحرتق، املعذَّب املحب للقلب وزياراٍت وإرشاقاٍت لنظراٍت سبحانه هلل وإن
محلقٍة. دهشٍة إىل يدفع هجران يعقبه ًسا، مقدَّ ولًها تََهُب

العظمى، الوالية وتسبيحات العليا، املعرفة مواجيد تنبثق االنفعاالت هذه كل ومن
من ويقتبس اإللهية، اإلرادات عن يعرب إلهيُّ فيٌض املحب، قلب يف وذاك هذا فوق وينبثق

وهداها. نورها
الحلول طريق عن ال اإللهي، الحب بهذا يظفر الذي وحده هو الويل، املحب وروح
املراتب إىل املحبني األولياء أرواح يرفع الذي النوراني الفيض بوساطة بل التحيزي،

القدسية.
لنا تصورها التي الروحية الجذبة تحدث االتصال، هذا أو الفيض هذا وخالل
يف بوجوده تشعر الذي األسمى ومحبوبه املحب روح بني املستمرة املشعة املناجاة تلك

أعماقها.
يف وأشواقها وآمالها آالمها بكل موالها إىل وترتفع الروح رضاعات تتواىل وحينئٍذ

نسٍب. أو بصلٍة الدنيوية العالئق إىل يمت ال تصويٍر ويف األلسن، لغة فوق لغٍة
فقد نفسه أثبت ومن نفسه، أثبت فقد ربه د وحَّ إذا العبد أن «اعلم ج: الحالَّ يقول
خلقه، من يشاء من لسان عىل نفسه د وحَّ الذي هو تعاىل هللا وإنما الخفي، بالرشك أتى

َرَمٰى﴾.» هللاَ َوٰلَِكنَّ َرَميَْت إِذْ َرَميَْت ﴿َوَما
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وعذابه وحبه وسلوكه عروجه يف الروح هذا مثل متابعة يستطيعون ال والذين
واإليمان الحب ويف الذوقية، املعرفة يف محاولٌة أنها ينكروا أن يستطيعون ال وتجربته،
املتكلمني. ومنهج الفالسفة، مسلك من اإلنساني العقل تاريخ يف شأنًا أقل ليست اليقيني،
املخلوق ووجود الخالق وجود كان «إذا عربي: بن الدين محيي األكرب الشيخ يقول

هللا.» وبني بينه العشق حوار لقيام معنى فال واحًدا،
الصويف. اإللهي الحب منهج يف الحلول ونفي الوحدة، نفي عىل اآليات آية وهذه

وجًدا وأشدهم عاطفًة، أكربهم ولعله اإللهي، بالحب تغنوا من أكرب من ج والحالَّ
وولًها.

العشق صفة عىل مقدارها يف تتوقف هللا وبني النفس بني املسافة «إن ج: الحالَّ يقول
اإللهي.»

يموت ال الحب يعرف الذي القلب وإن ، حبٍّ شهادة هي الحمد شهادة «إن ويقول:
أبًدا.»

الصويف. اإليمان نماذج أروع لنا لتقدم بربه صلته ويف حبه، يف ج الحالَّ عذاب إن
وذوقه. وشوقه حبه إلهامات من علويٍة سبحٍة ويف وعذاٍب، وجٍد يف ج الحالَّ عاش لقد

األكابر. فهوم عنها عجزت وإن وصدٍق، حقٍّ ملواجيد وإنها
ج:10 الحالَّ يقول

األك��اب��ر ف��ه��وم ع��ن��ه��ا ع��ج��زت وإن ك��ل��ه��ا ال��ح��ق أوج��د ح��قٍّ م��واج��ي��د
ال��س��رائ��ر ت��ل��ك ب��ي��ن ل��ه��ي��بً��ا ��ي تُ��نَ��شِّ ن��ظ��رة ث��م خ��ط��رٌة إال ال��وج��د وم��ا
ال��ب��ص��ائ��ر أله��ل أح��واٍل ث��الث��ة ض��وع��ف��ت ال��س��ري��رة ال��ح��ق س��ك��ن إذا

وجده يف يصطنع ال فهو ولهذا األحبة؛ املصطفني عىل ربانيٌّ فيٌض والعذاب والوجد
غريه: يصطنع كما ذكٍر أو سماٍع من ويثريه يلهبه ما

ذك��ري ب��ه ي��ع��ل��ق أن ل��ق��ل��ب��ي ح��اش��ا ولَّ��ه��ن��ي ال��ذك��ر ال ل��ي ال��ُم��ولِّ��ه أن��ت

.١٩ رقم مقطوعة ج، الحالَّ ديوان 10
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ِف��ْك��ري خ��اط��ري م��ن ��ح��ه ت��وشَّ إذا ن��ظ��ري11 ع��ن ت��خ��ف��ي��ك واس��ط��ٌة ال��ذك��ر

يجب سبحانه، هللا رؤية دون حجاٌب هو معنوي، أو مادي الوجود يف يشءٍ وكل
أيًضا. نفسه عن اإلنسان يفنى أن يجب كما عنها، الفناء

ظ��الم��ه أن��ت ك��ن��ت ص��ب��ح والح اْك��ِت��تَ��اُم��ه ع��ن��ك ط��ال س��رٌّ ل��ك ب��دا
خ��ت��ام��ه12 ع��ل��ي��ك ي��ط��ب��ع ل��م ول��والك غ��ي��ب��ه س��ر ع��ن ال��ق��ل��ب ح��ج��اب وأن��ت

لقد وحده، طابعه عليها فذٌة لتجربٌة اإللهية املعرفة يف الصوفية ج الحالَّ تجربة إن
لقد األكرب، رسه هو به ا خاصٍّ منهًجا ابتدع ثم وأذواقهم، مواجيدهم يف الصوفية شارك

لذاته. مقصوًدا شيئًا اآلالم من جعل

ل��ل��ع��ق��اب أري��دك ول��ك��ن��ي ل��ل��ث��واب أري��دك ال أري��دك
ب��ال��ع��ذاب13 وج��دي م��ل��ذوذ س��وى م��ن��ه��ا ن��ل��ُت ق��د م��آرب��ي ف��ك��ل

هذا قال: الشعر هذا سمع ملا عطاء ابن «إن بغداد: تاريخ يف الخطيب، ابن يقول
صفا فإذا الحب، وشغف األسف، واحرتاق الكلف، وهيام الشغف، عذاب به يتزايد مما

سكب.» دائم الحق من وهطل عذٍب، مرشٍب إىل عال ووفا،
املحبني. من الصفوة إال يعرفها ال لذٌة والحب

م��وض��ع م��ك��ان��ك ف��ي ل��خ��ل��ٍق ف��ل��ي��س ك��ل��ه ال��ق��ل��ب ه��و ق��ل��ب��ي م��ن م��ك��ان��ك
أص��ن��ع14 ف��ق��دت��ك إن ت��ران��ي ف��ك��ي��ف وأع��ظ��م��ي ج��ل��دي ب��ي��ن روح��ي وح��ط��ت��ك

.١٨ رقم مقطوعة ج، الحالَّ ديوان 11

.٢ رقم مقطوعة ج، الحالَّ ديوان 12

.٧ رقم مقطوعة ج، الحالَّ ديوان 13

.٣ رقم مقطوعة ج، الحالَّ ديوان 14
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اإللهي. الحب يف العليا ج الحالَّ فلسفة من رويًدا ندنو ونحن

ال��س��م��اء م��ن ي��ط��ل��ب��ون��ك ت��ع��ال��وا ح��ت��ى م��ن��ك ت��خ��ل��و أرٍض وأي
ال��ع��م��اء15 م��ن ي��ب��ص��رون ال وه��م ج��ه��ًرا إل��ي��ك ي��ن��ظ��رون ت��راه��م

املتكلمون يحاول ما بروحه يتذوق أن يحاول بور دي املسترشق يقول كما إنه
العقيل. بالنظر إليه يصلوا أن والفالسفة

ال سحنون يقول كما أو تصويره عن الكلمات تعجز الذي الحب العايل، للحب وإنه
عنها. يعرب فيما املحبة من أرق يشء وال منه، أرق هو إال يشءٍ عن يعرب

ج: الحالَّ يقول

ال��ل��ح��ظ��ات ع��ن غ��ائ��ٌب ح��اض��ٌر ال��خ��ل��وات ف��ي أزور ح��ب��ي��ب ل��ي
ك��ل��م��ات م��ن ي��ق��ول م��ا أع��ي ك��ي ي��س��م��ع إل��ي��ه أص��غ��ي ت��ران��ي م��ا
األص��وات ن��غ��م��ة م��ث��ل وال ـ��ق ن��ط��ـ وال ش��ك��ٍل غ��ي��ر م��ن ك��ل��م��ات
ل��ذات��ي ب��ذات��ي خ��اط��ري ع��ل��ى ه إي��ا ك��ن��ت م��خ��اط��ب ف��ك��أن��ي
ال��ص��ف��ات رس��وم ت��ح��ِوه ل��م وه��و ب��ع��ي��ٌد ق��ري��ٌب غ��ائ��ٌب ح��اض��ٌر
ال��خ��ط��رات16 الئ��ح م��ن وأخ��ف��ى ـ��م ال��وه��ـ إل��ى ال��ض��م��ي��ر م��ن أدن��ى ه��و

الدراسة تلك الذوقي، وإيمانه ج الحالَّ منهج عن يكشف الذي امليضء الكلم ومن
وخالقه. لربه اإلنسان معرفة كيفية حول ج الحالَّ أدارها التي الرائعة التحليلية

عرفته قال من …» األقالم: عنه انفرجت ما وأعمق أدق وهي الطواسني17 يف قال
يكونان.» ال فقديمان بوجودي، عرفته قال ومن املوجود! يعرف كيف فاملفقود بفقدي،
لها. حقيقة ال الحجاب وراء واملعرفة حجاٌب، فالجهل جهلته، حني عرفته قال: ومن

بمخلوٍق. ليس ألنه ى؛ املسمَّ يُفارق ال فاالسم باالسم، عرفته قال: ومن

.١ رقم مقطوعة ج، الحالَّ ديوان 15

.١١ رقم مقطوعة ج، الحالَّ ديوان 16

و٧٣. و٧٢ ص٧١ الطواسني، 17
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اكتفى فقد بصفته، عرفته قال: ومن معروفني؟ إىل أشار فقد به عرفته قال: ومن
واملنقطع منقطع، فالعاجز معرفته عن بالعجز عرفته قال: ومن الصانع، دون بالصنع

املعروف! يدرك كيف
يفارق واملعلوم املعلوم، إىل فرجع العلم إىل أشار فقد عرفته، عرفني كما قال: ومن

الذات! يدرك كيف الذات فارق ومن الذات،
األثر. دون بالخرب قنع فقد نفسه، وصف كما عرفته قال: ومن

يتبعض. وال يتحيز ال واحٌد يشءٌ فاملعروف حدين، عىل عرفته قال: ومن
ألن به؛ متكلٌف البني يف العارف بأن أقر فقد نفسه عرف املعروف قال: ومن
تنبت كيف بدنه، من شعرًة يعرف ال ممن عجبًا يا بنفسه، عارًفا كان يزل لم املعروف

األشياء! مكون يعرف كيف بيضاء، أم سوداء،
والعلل، والتصاريف واألول، اآلخر يعرف وال واملفصل، املجمل يعرف ال من

يزل. لم من معرفة له تصح ال والحيل، والحقائق
والكمال والحال بالقال حجبهم والوسم! والرسم باالسم حجبهم من سبحان

يزال. وال يزل لم الذي عن والجالل،
ربانيٌة. ألنها فيها؛ تستقر ال فاملعرفة جوفانيٌة، مضغٌة القلب

من ألن املعروف؛ وجود من أعظم وجوده جعل فقد الحقيقة، عىل عرفته قال: من
عرفه. حني معروفه من أقوى صار فقد الحقيقة عىل شيئًا عرف

عن محاهم الذين عباده «فالخواصُّ العارفني: الخواص عن ج الحالَّ ويقول
وجوده، يف واستغراقهم شهوده، يف باستهالكهم الفرقة، أسباب عن وصانهم شواهدهم،
التوحيد، حقائق الحق أشهده ومن عليهم! للعدو يٍد وأيُّ إليهم! للشيطان سبيٍل فأيُّ
تسلٌط!» عليه للغري يكون فمتى لألغيار، نهبًا يكن لم التقدير، ثقة يف معرتًفا العاَلم ورأى

عرصه التصوفيف وأعالم ج الحالَّ

التاريخ يف ُعرفت التي واإليمانية، الذوقية فلسفته تكونت باهلل، ج الحالَّ صلة ومن
— ج الحالَّ عرص — الذهبي عرصه يف التصوف طبعت التي الفلسفة تلك جية، بالحالَّ
من تعاقبت التي العصور بها تأتم التي الراية نيكلسون يقول كما غدت والتي بطابعها،
األمور يف «املفتي» لقب ج الحالَّ عىل يطلقون األوروبي، الفكر رجال جعلت والتي بعده،

ليبنرت. العالمة يقول كما الصوفية،
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فيها، تالقت التي الشخصية تلك ج، الحالَّ شخصية انبثقت باهلل، ج الحالَّ صلة ومن
الحبيبة. املشعة بالروحانية الرهيبة، الجبارة العمالقية

وأخلد آياته، أروع اإلسالمي التصوف يف وخطت تشكلت التي الشخصية تلك
مواقفه.

العقول. مواقف ومن التاريخ، ألغاز من عندي ج الحالَّ وشخصية
من ليس أغواٍر، إىل جباًرا يندفع عمٌق واإليمانية العقلية مالمحها يف شخصيٌة فهي

مسالكها. يف يتابعها وأن اندفاعها، يف يالحقها أن الباحث عىل السهل
الدنو عن الدارسني أجنحة تقرص وشمول، انفساح والخلقية، الذوقية آفاقها ويف

بآثارها. واإلمساك منها،
منه ويدنو الحس، ويدركه العقل، به يحيط مما أكثر القلب، يفهمه ج الحالَّ إن

والبيان. الفكر يحلله مما أكثر الوجدان،
وأشواقنا، بأرواحنا نتلمس وأن ومواجيدنا، بأذواقنا نرتفع أن إىل حاجٍة يف إنه
شاهقٍة، عظمٍة يف حاول الذي الكبري، الروح ذلك أرسار عىل نوافذه من نطل الذي الطريق

هللا. عن املعرب الكامل الويل صورَة يكون أن
لحبه الفداء آية بدمه يكتب الذي الشهيد يكون أن خارقٍة، بطولٍة يف حاول والذي

وعقيدته.
دمه، وتدفق أعضاؤه، ُقطعت فلما الدنيا يتحدى صلبٍة، آلٍة عىل وقف الذي الشهيد
وضوؤهما يصح ال العشق يف «ركعتان قال: تفعل، ماذا ُسئل فلما الدم، بهذا يتوضأ أخذ

بالدم.» إال
الدراسة. تلك من مكانه فلهذا الخارقة، الشخصية تلك تحليل بصدد هنا ولسنا

الضوء من شعاًعا وتلقي ج، الحالَّ شخصية إىل وتومئ ترشد ملحاٍت، نقدم وإنما
أرسارها. عىل

ج الحالَّ عرص يف اإلسالمي التصوف أعالم موقف هي نقصدها، التي اللمحات وتلك
منهم. ج الحالَّ وموقف ج، الحالَّ من

فرقٍة رأس عىل كان أنه عىل ُمْجِمُعوَن «فالكل كريمر: ألفردفون املسترشق يقول
ومرشًدا.»18 إماًما واتخذوه به، أُعجبوا كثريون، أتباٌع له كان وأنه كبريٍة،

ص١٣٠. لنيكلسون، وتاريخه، اإلسالمي التصوف يف 18
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العباسية، الدولة وعظماء الجيش، وقواد األمراء، من كثريًا أن ماسنيون:19 لنا ويذكر
جمهرٌة هؤالء كل ومع واملصلحني، املفكرين من وصفوة الحنابلة، وفقهاء املعتزلة، وأعالم
بقداسته املؤمنني ومن تالميذه، ومن ج، الحالَّ أتباع من جميًعا كانوا الناس، من كبريٌة

اإلصالحية. ودعوته وواليته،
ولم خاصمه قد عرصه، يف اإلسالمي التصوف أعالم من عدًدا فإن كله، هذا ومع

واستشهاده. محنته يف يسانده ولم وصيحاته، أهدافه يف ينارصه
صالته ويف باهلل، صلته يف اإلسالمي، التصوف إىل جديًدا ليضيف ج الحالَّ جاء لقد

بالحياة.
متأللئة سطوًرا أو العلماء، أو الناس من مكررًة صورًة ليكون ال ج الحالَّ جاء لقد

العابدون. أو املفكرون خطها التي السطور بجانب التاريخ كتب يف
من ويجعل أفًقا، ويفتح طريًقا، ويرسم منهًجا، ليقيم جاء وأمًة، كتابًا ليكون جاء

وأفقه. وطريقه بمنهجه وقائمًة معربًة صادقًة صورًة هذا، بعد نفسه
إىل امليضء سريها يف اإلنسانية، بها تهتدي وصوًرا، معالَم تاريخه من ليصنع جاء

والتسامي. للكمال العنيف جهادها ويف هللا،
ليعرب اإللهي، الفيض من بحظٍّ الصويف، يظفر أن املعرفة، يف ينشد ج الحالَّ كان

اإللهية. اإلرادة عن دائًما
دنياه يف إيمانه صورة قوله، فأصبح وقداستها، أفقها إىل ارتفع عنها عرب فإذا

ودينه.
وبقداسٍة، وعزٍم بقوٍة يشءٍ كل أخذت التي جية، الحالَّ العقيدة عظمة جاءت هنا ومن

تقيًة. أو تردًدا، أو تساهًال، أبًدا، تقبل ولم
بمعنى ويتحققوا وحده، هللا إىل يتوجهوا أن هللا، أولياء عىل «الواجب ج: الحالَّ يقول

وشقاءٍ.» عنٍت من ذلك، كلفهم مهما أمره ويطيعوا الكاملة، العبودية
جاللها، وتبلغ األلم، واحتمال االبتالء، طريق عن كمالها تبلغ ج: الحالَّ عند والوالية

والتضحية. بالجهاد
عىل صربه دنياه، يف ابتالئه عىل وصرب هلل، نفسه وهب الذي هو املحب، فالصويف

وإيمانه. حبه يف امتحانه

اإلسالم. يف قلقة شخصيات 19
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سعدان بن محمد سمعت يقول: مشايخنا بعض سمعت (١) الكالباذي: يقول
أو فاته، يشءٍ عىل أسف رأيته فما سنًة، عرشين — ج الحالَّ — املغيث أبا «خدمت يقول:

فقده.» شيئًا طلب
وإذا الليل، يقوم وكان جنبه، عىل ينام وال يستند ال املغيث أبو وكان (٢) ويقول:
فقال: بنفسك! ارفق له: فقيل غفوًة، فيغفو ركبتيه، عىل جبينه ووضع قعد عينه، غلبته
الناس أشد يقول: املرسلني سيد سمعت أما به، فرحت رفًقا بي الرفيق رفق ما «وهللا

فاألمثل.» األمثل ثم األنبياء بالءً،
— ج الحالَّ — الكرباء بعض سمعت يقول: أصحابنا، بعض سمعت (٣) ويقول:

بالسياط.» ألرضبنك عني، ِنمَت إن عني؟ أتنام وأنادي: غفوًة أغفو «ربما يقول:
مضحيًا مناضًال مجاهًدا األرض، يف هللا بكلمات يقوم الذي هو هلل، املحب والصويف

املستقيم. الرصاط عىل اإلنسانية، وتميش الحق. كلمة تعلو حتى يشءٍ، بكل
كلماته كانت من هو هلل، املحب والصويف الجهاد، وهي التضحية هي املحبة إن

والدنيا. الدين يف عمله يف صورة
تردد وال املكي، سلبية وال الجنيد، تقية وال البسطامي، زهد يكن لم هنا ومن

ج. الحالَّ عنه يرىض مما الشبيل،
عرصه. وفساد عهده، والة عىل قداسة، ويف عنٍف، يف ج الحالَّ ثار لقد

من املتصوفة كبار عاشها التي الزاهدة السلبية عىل وقداسٍة، عنٍف يف ثار كما
خلقه. حيال واجباتهم إىل ناظرين غري وحبه، هللا بعبادة قنعوا الذين معارصيه،

للوصول طريًقا اتخذه الذي العنيف زهده البسطامي يزيد أبي عىل ج الحالَّ عاب لقد
سبيله. أو التصوف غاية هي وليست الكاملة، األداة هي ليست هنا فالوسيلة به، وقنع
يعترب ال الذكر أن كما بذاتها، هللا، إىل موصلًة طرًقا ليست والصالة الصوم إن

سبحانه. هللا عىل النتيجة تفرض وسيلًة
ونزواتنا شهواتنا فيه تحرتق الحب هللا، إىل يقربنا الذي الحب الحب، هو إنما
ويلهمنا، ويباركنا إلينا يده ويمد وجده، لهيِب خالل هللا يزورنا الذي الحب وأرضيتنا،
علينا هللا وبحق عبادته، يف علينا هللا بحق الكامل القيام ومع الكاملة، التضحية مع الحب

عباده. حيال
قصًة ج، للحالَّ املعارص الجرسي، محمد أبي عن الساعي، أنجب بن عيل لنا ويروي
تلك بدأت وكيف عرصه، صوفية مع ج الحالَّ خصومات عن صورًة تعطينا تاريخيًة،

الخصومات.
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عثمان بن عمُرو وكذلك ج، الحالَّ عىل ينكر الجنيد «رأيت قال: الجرسي محمد أبي عن
األصبهاني. داود بن ومحمد األصبهاني، سهل بن وعيل النهروجوري، يعقوب وأبو املكي
علة فكان عثمان، بن عمرو وأما عمره، آخر يف إنكاره عن رجع فقد يعقوب أبو أما
فقال أين؟ من الفتى له: قال عليه دخل فلما عمًرا، ولقي مكة دخل ج الحالَّ أن إنكاره
فخجل يشءٍ، كل يرى تعاىل هللا فإن مكانه، يشءٍ كل لرأيت باهلل رؤيتك كانت لو ج: الحالَّ
يمكنني قال: أنه عنه أشاع ثم مدٌة، مضت حتى وحشته يظهر ولم عليه، وغضب عمرو

القرآن! هذا بمثل أتكلم أن
أهلها، عند مقبوًال سهل بن عيل وكان أصفهان ج الحالَّ فدخل سهل بن عيل وأما
يف تتكلم دسوقي يا منصور: بن الحسني فقال املعرفة، يف يتكلم سهل بن عيل فأخذ

زنديٌق! هذا سهل: بن عيل فقال ؟ حيٌّ وأنا املعرفة
قميصان، وعليه واملنظر الوجه حسن شاب دخل إذ عنده، فكنت الجنيد، وأما
الجنيد: فقال الطبيعة؟ رسوم عن الخلق يصد الذي ما للجنيد: قال ثم سويعًة، وجلس

تفسدها. خشبة أي فضوًال! كالمك يف أرى
الشيخ، أوحشه قد غريٌب رجٌل وقلت: أثره، عىل وخرجُت حزينًا الشاب فخرج

ركبتيه. عىل رأسه ووضع زاويٍة، يف وقعد املقابر، فدخل
من قال أين؟ من الفتى قلت: ثم وأداريه، أالطفه يديه بني وجلست الشاب فأتيت

بالبرصة. ربيت أنني إالَّ فارس، بيضاء
تُعطى، الرجال منزلة وإنما الشيخوخة، إال له ليس فقال: للجنيد، لديه فاعتذرت

«… تُتعاطى وال
وإىل عرصه، فساد عىل الثورة إىل ج الحالَّ اندفع كلما الخصومة، هذه تغلظ ثم

ج. الحالَّ يسميها كان كما واألقطاب األولياء حكومة إىل الدعوة
عرصه. يف املتصوفة أعالم يتحدى قداسٍة ويف عنٍف يف ج الحالَّ وأخذ

الحق. أنه يعتقد فيما عنده مجاملة فال قوله، صورة عقيدته رجٌل إنه
هاوون ووضع النار فيها وأوقد حفرًة حفر ج الحالَّ «أن التعرف: يف الكالباذي روى
صادًقا كان «من العارفني: كبار ومن الصوفية، من يجادله ملن وقال كالجمر، صار حتى

أحد.» ذلك عىل يقدر فلم النار، داخل الهاوون عىل ويقف فليتقدم باهلل
كاملاء.» صار حتى أقدامه، تحت فذاب عليه ووقف تقدم أنه ثم
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هذه يف صنعت ماذا الخواص: إلبراهيم ج الحالَّ «قال رسالته:20 يف القشريي ويروي
ج: الحالَّ فقال عليه! نفيس أصحح التوكل، يف بقيت قال املفاوز؟ هذه وقطع األسفار،

التوحيد.» يف الفناء فأين باطنك، عمران يف عمرك أفنيت
منصور بن والحسني أنا «كنت الشبيل: قال عنده، واإليجابية غريه، عند السلبية إنها

وكتمت.» أظهر أنه إال واحًدا شيئًا
الجنيد القاسم وأبو بغداد مسجد يدخل ج الحالَّ تجعل التي جية الحالَّ واإليجابية

وعلًما. مكانًة الجنيد هو والجنيد املنرب، عىل يتكلم
العالم من يرىض ال هللا إن القاسم، أبا يا الدنيا: من مسمٍع عىل ج الحالَّ به فيهتف
الجنيد، فنزل فانزل وإال مكانك، فالزم العلم يف كنت فإن العلم يف يجده حتى بالعلم

شهًرا.21 الناس عىل يتكلم ولم
دعواه، يف تحمر فقد معناه، غري عن تكلم من نفسه: يف الواثق عزة يف ج الحالَّ يقول

أَْسَفاًرا﴾. يَْحِمُل اْلِحَماِر ﴿َكَمثَِل تعاىل: قوله تال ثم
كما أو غريه، ذلك يستطع ولم كاملًة، الصوفية الرسالة أمانة ج الحالَّ حمل لقد

تماًما.» صوفيته يف عاش «لقد ماسنيون: يقول
والزعامة، القيادة يده ويف الطائفة، سيد إنه خاصًة، للجنيد ج الحالَّ تحدي ويكثر
من قاعدٌة أنه بوصف الباطني، اإللهام قيمة عن هادًفا متعمًدا سؤاًال يوًما إليه فيوجه
الجنيد فيسميه السؤال، ج الحالَّ ويكرر اإلجابة، الجنيد ويرفض والعبادة. التقوى قواعد

ساخًرا! ج الحالَّ ويضحك املطامع، برُجل
صدى ومساجدها، بغداد محافل ورددت العظيمني، الرجلني بني الرصاع وابتدأ
ويرميه تطرٍف، ويف غضٍب، يف جهرًة، ج الحالَّ يهاجم الجنيد وابتدأ العنيف، الرصاع هذا

والشعوذة! بالسحر
ج، الحالَّ يف اللسان الجنيد فأطال بغداد، ضيافة يف «كنا يونس:22 بن أحمد قال
أحٌد يتكلم فلم باملشايخ، ا غاصٍّ مجلسنا وكان والنرينج! والشعوذة السحر إىل ونسبه
عن واإلخبار الدعاء، إجابة ليس ل، تطوِّ ال شيخ يا خفيف: ابن فقال للجنيد، احرتاًما

ص٦٦. القشريية، الرسالة 20
ماسنيون. طبع ج، الحالَّ أخبار 21

ص٩٢. ج، الحالَّ أخبار 22
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فلما خفيف، ابن تصديق عىل القوم فاتفق والسحر، والشعبذة النرينجات من األرسار،
عىل وسيؤجر هلل، غضب فقد خفيف ابن أما وقال: فضحك بذلك ج الحالَّ أخربت خرجنا
أَيَّ َظَلُموا الَِّذيَن ﴿َسيَْعَلُم له: قل ولكن كذب! إنه قال: فقد الجنيد، القاسم أبو وأما ذلك،

يَنَْقِلبُوَن﴾.» ُمنَْقَلٍب
من يخرج بأن يطالبه بغداد، مساجد يف وتعقبه للجنيد، تحديه يف ج الحالَّ ويميض
يرمي أن إال غضب، لحظة يف الجنيد يملك فما الصوفية، الدعوة إيجابية إىل سلبيته

ستقتل! … الصادقة بنبوءته
قتيل! عىل وستميض نعم، … أيًضا صادقٍة أخرى بنبوءٍة ويعقب ج، الحالَّ ويضحك
وجه لتغري اتفقا ولو اختلفا، ولكنهما ومنهجه، عقيدته منهما لكلٍّ عظيمان، رجالن

التاريخ.
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فهم يف الجذري االختالف أساسه اصطداًما ومدرسته، بالجنيد ج الحالَّ اصطدم وكما
ويصارع يصطدم أيًضا أخذ خاصًة، بالحياة التصوف وصلة عامًة، التصوف رسالة
أيًضا الجذري االختالف أساسه ورصاًعا اصطداًما بغداد، عىل تهيمن التي القوى كافة

اإلسالمي. للعالم واالجتماعي السيايس اإلصالح رسالة فهم يف
األرض بمشارق طوف أن بعد ٢٩٦ه، عام نهاية يف بغداد ج الحالَّ دخل لقد
حبه، بألحان األرض، آفاق ويمأل ربه، إىل الناس ويدعو مذهبه، بذور يبذر ومغاربها،
اإلسالمية األمة تاريخ ويف تاريخها، يف حاسمٍة بأياٍم تمر وهي دخلها قلبه، ومواجيد

كافًة.
الفيلسوف يسميها التي املرحلة إىل الهجري الثالث القرن نهاية يف بغداد وصلت لقد

واالنحدار. التحلل وبداية الحضارة، قمة بني الفاصل، الربزخ اشبنلجر
ومتاعها، الدنيا ثروات إليها وتدفقت وخراجها، األرض كنوز بغداد إىل ُحملت فقد
ونحلٍة! وملٍة وجنٍس لوٍن كل من واألهواء واملطامع والقلوب العقول أصحاب إليها وهرع
واملنجمني واملغامرين، والعبيد واإلماء الجواري من ينقطع، ال سيٌل إليها وتدفق

والشهوات. النزوات وصناع واملبتدعني، واملارقني
وتتوارى. تلني اإلسالمية الفكرة وأخذت تتهاوى، العربية الصالبة وأخذت

وتقتات لذٍة، كل من وتعب وتتزين تتربج الدنيا عاصمة غدت وقد بغداد وانطلقت
الحدود! وال القيود تعرف ال القول، من وفنونًا التفكري، من ألوانًا وتبتدع شهوٍة، بكل

قة، الخالَّ الحيوية فيها قتل إرساًفا الشهوات، ويف الرتف يف نفسها عىل بغداد وأرسفت
الكوكب. لهذا امليضء التاريخ صنعت التي املهتدية، املؤمنة اإلسالمية الشخصية من ونال
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الجدل ويف املذهبي، االبتداع ويف الفلسفي، السفح يف نفسها عىل بغداد وأرسفت
للعراك ساحاٍت مساجدها وغدت والحوار، للسفسطة أروقًة أنديتها أصبحت حتى العقيل،
والفالسفة، والسحرة واملنجمني والصوفية واملعتزلة، واألشاعرة الحنابلة بني والقتال

األخالقية! ثروتها وتبددت القلبية، أخوتها وانحلت الفكرية، وحدتها فتمزقت
مقنعًة والفرق، والشيع األحزاب فنجمت السياسة، يف نفسها عىل بغداد وأرسفت

ورجعيًة! ثائرًة وملحدًة، مؤمنًة وأعجميًة، عربيًة وسافرًة،
والشيعة للفرس وأحزاٌب والقالقل، الفتن تثري املغامرة الرتكية للعسكرية أحزاٌب
الطرقات يف والقتال الشغب تثري الدينية للرجعية وأحزاٌب الدوائر، بالخالفة ترتبص
تهيمن للقرص وأحزاٌب والدماء، الحياة تمتص االحتكارية للرأسمالية وأحزاٌب واملساجد،

واإلماء. الجواري عليها
عنه يقول عربيٌد، ملتاٌث صبيٌّ املقتدر، الخليفة العجيب، املجتمع هذا من القمة ويف
من فيه هو بما الٍه ركيٌك، فرقيٌق املقتدر «وأما له: معاٌرص وهو الطربي الكبري املؤرخ
من ا فصٍّ لها وأهدى الدولة أسلمها حسناء، روميًة جاريًة أحب والتبذير، والرسف اللعب

ديناٍر.» ألف بثالثمائة الياقوت
يف يلهو أن إال له هم ال الخليفة، الطفل املقتدر «كان األثري: ابن املؤرخ ويقول

والغلمان. والجواري الصقالبة من خيصٍّ آالف عرشة بني قرصه
إىل العريض امللك أحالت التي شغب السيدة والدته الطفل، الخليفة هذا فوق ومن
يف تجلس أن موىس أم قهرمانتها أمرت أن واستهتارها، نفوذها من وبلغ يدها، يف ألعوبٍة
املصادرات أوامر تصدر كانت أنها القهرمانة، هذه نفوذ ومن للمظالم، القضاء مجلس

والرتكات.» األموال وإحصاء
اله وعمَّ ووزرائه وأمه املقتدر يف األلسن «وانطلقت الحيوان: كتاب يف الدمريي ويقول
وقعد والنساء، الرؤساء عىل واملتخرصون املنجمون ودخل والقتل، السبي وكثر وقضاته،

الطرقات.» يف للناس الدجالون
الطربي جرير بن محمد «إن الخلفاء»:1 «تاريخ كتابه يف السيوطي مة العالَّ ويقول
فمن قال: املعتز، ابن بويع قيل: الخرب؟ ما قال: املعتز، ابن ومبايعة املقتدر، بخلع علم ملا
فأطرق املثني، أبو قيل: للقضاء؟ ذُكر فمن قال: داود، بن محمد قيل: للوزارة؟ ُرشح

ص١٥٢. الخلفاء، تاريخ 1
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معناه، يف متقدٌم سميتم ممن واحٍد كل قال: وكيف؟ له: فقيل يتم! ال األمر هذا قال: ثم
ملدته أرى وما اضمحالٍل، إىل إال هذا أرى وما موليٌة، والدنيا مدبٌر، والزمان الرتبة، عايل

طوًال.»
املتصارعة، التيارات هذه من العالية، القمم وعىل املتداعية، الحياة هذه قلب ومن
قوًى من تملك وبما ومغناطيسيٍة، جاذبيٍة من عليها أُفيض بما ج، الحالَّ شخصية تجلَّت
من تمثله وبما اإليمان، وسناء الروح بريق من حولها ترقرق وبما أسطوريٍة، خارقٍة
والدنيا. للدين متكامٍل، منهٍج من للناس تقدم وبما تهادن، وال تلني ال فدائيٍة بطولٍة

وتملك إجالًال، يشاهدها من قلب وتمأل سحًرا، يراها من عني تمأل شخصيًة كانت
الغد ويرسم املؤمنني، الدعاة قلوب يف الحي األمل يطلق الذي اإليحاء قدرة وذاك هذا فوق

واليائسني. للقانطني الجميل
أهداف وفيه وإرشاقه، وروحانيته التصوف بريق فيه بمنهٍج يبرش ج الحالَّ كان

البناءة. اإليجابية السياسة
الجمهور وبني بينها ليس خالفٍة قيام إىل يهدف ماسنيون املسترشق يقول كان كما
ويزيل ، اجتماعيٍّ نفوٍر من بينها ما الدولة شعوب من يزيل كي ويعمل ، سيايسٌّ نفوٌر

. ماديٍّ تفاوٍت من الطبقات بني ما ويحطم ، دينيٍّ نفوٍر من الِفَرِق بني ما
قوامه ، روحيٌّ منهٌج ويدعمه يظلله واالجتماعي، السيايس لإلصالح إيجابيٌّ منهٌج
القلوب ويملئون وقسًطا، عدًال األرض يملئون الذين األولياء األتقياء حكومة إىل الدعوة
فيها ما بكل الرسول، حكومة عهد ستعيد التي املهتدية الربانية الحكومة وحبٍّا، إيمانًا

وعبادٍة. ومحبٍة وقوٍة، عدٍل من
هللا يجعل مما هللا، أمام بمسئوليتها تشعر ربانيٌة «خالفٌة ج: الحالَّ يقول كما أو

وزكاٍة.» وحجٍّ وصالٍة، صياٍم من دينهم، بفروض املسلمني قيام عن يرىض
عباده من للعبادة سبحانه هللا وقبول الحكم، صالح بني ج الحالَّ يربط وبذلك

املؤمنني.
يف ا حقٍّ هللا وأولياء — يقول كما — فاسٍد حكٍم ظل تحت عابٍد، عبادة هللا يقبل فلن
اإلنسانية يقودون الذين وهم العام، اإلصالح يف الرسل أمانة يحملون الذين هم منهجه،

ينترصوا. أو يُستشهدوا، أن واجبهم وإن هللا، إىل
الرنني ذات الكربى صيحته منها انبثقت التي دعوته، وتلك ج، الحالَّ إيمان ذلك

الخالب.
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له الذي األكرب، الويل القطب والزعامة، فيها القيادة يتوىل التي الخالفة، صيحة
القطب عنه، وتلقى به فقام باهلل، قلبه ارتبط الذي الزعيم القطب والباطن، الظاهر خالفة

رسالتهم. بأعماله ويحقق ومنهجهم، األنبياء خطو عىل يميش الذي
القرآني، الكمال معارج إىل كافًة، اإلنسانية بل اإلسالمي، العالم سيقود الذي القطب

هللا. بخالفة جديًرا اإلنسان فيصبح اإللهي، الحب وآفاق
فأطلق بغداد، سماء يف دوى الذي ج، الحالَّ ملنهج الرئيسية الخطوط هي تلك
املسترشق يقول كما حياله، الناس وانقسم امللتهبة، املعارك وأثار املرعدة، العواصف

للحالجية. وخصوٍم جيٍة، حالَّ إىل نيكلسون
وبشخصيته الثائرة، وبحميته هذا، بمنهجه أحيا ج الحالَّ «إن ماسنيون: يقول
اإلسالمية، األمة أعماق يف تعيش كانت التي الجميلة، واألحالم العريضة، اآلمال الباهرة،

والقادة.» والوزراء األمراء من كثريٌ تياره يف واندفع الجماهري، حوله ْت فالتفَّ
جاء لقد امللتهبة، العنيفة والخصومات األحقاد ج بالحالَّ أحاطت األخرى، الناحية ويف
الفكرية الزعامات من وينتزع شامًخا، فساًدا ويحارب حكًما، ويحطم نظاًما، ليزلزل

سامًقا! مكانًا والروحية
معناها لها كلمٌة وهي املطامع، بَرُجل املنهج هذا أجل من الجنيد اإلمام لقبه لقد

وهدفها. وداللتها
الرئيس أنه ج الحالَّ يف حينئٍذ رأوا القوم علية من كثريًا «إن اإلصطخري: يقول

القطب.»
يكفل وحده هذا إن لنفسه، الخالفة ينشد الذي املطامع، رجل القطب الرئيس
يدور وما بها يحيط وما بالخالفة، املنتفعة القوى كافة من مريرًة، شامخًة عداوًة ج للحالَّ

فلكها. يف
قاسيًا مهاجًما الثائرة، املؤمنة بطبيعته كان ج الحالَّ أن املعركة، عنف من وزاد

الحلول. بأنصاف يرىض وال بالتقية، يعرتف وال املهادنة يعرف ال عنيًفا،
أرهقوا لقد املال، بيت عن وإبعادهم الخراج، عن بعزلهم وطالب الشيعة هاجم

األرزاق. واحتكروا األموال، واختلسوا الضمائر، وأفسدوا الناس،
اإلصالح دعوة وأهملوا فلسفية، قوالب يف أنفسهم حرصوا ألنهم املعتزلة؛ وهاجم

والحرية.
نرصانيٍة، أصوٍل من وكانوا النسطورية، املدارس من تخرجوا الذين الوزراء وحارب
بدعوته. تؤمن وال اإلسالم، تحارب ملحدة بقية قلوبهم يف ألن نوبخت؛ وابن وهب، كابن
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املجون، يف وأرسفوا الرتف، يف َغِرُقوا لقد وحجابها، وقوادها وأحزابها الخالفة وهاجم
اإلسالم! رسالة عن وانحرفوا بالعباد، واستبدوا الفساد، وأشاعوا

اإلصالح يف منهجه عن فيها تحدث سياسيٍة، برسائَل معركته يدعم ج الحالَّ وأخذ
الربانية، الخالفة عن فيها تحدث كما الرعية، وحقوق الوزراء، واجبات بها وأوضح العام،

رشوط. من لها يتوافر أن يجب وما
من عليه تشتمل بما العالم، مكتبات يف متفرقًة مخطوطًة تزال ال رسائل وهي

اإلسالمية. األمة تاريخ يف الفكرية املراحل أخطر من ملرحلٍة رائٍع تصويٍر
االجتماعية، الحقوق وعن الفردية، الحرية عن الرسائل هذه يف ج الحالَّ تحدث لقد
سياسة وعن والرضائب، الخراج يف املالية السياسة عن تحدث كما الخلقية، املثالية وعن

وأهدافه. وتبعاته الحكم
الدينية، الديموقراطية باالشرتاكية نسميه أن يمكن الذي بمنهجه ُج الحالَّ سبق وبذلك

االجتماعي. اإلصالح يف املنهجي اللون هذا إىل العامليني الدعاة كافَة
الوزراء، من أصدقائه إىل أهداها التي الثالث الرسائل الرسائل، هذه أشهر ومن

القشوري. ونرص عيىس، وابن حمدان، بن حسني

املعتز ابن ثورة

بني من الخالفة يف الطامعة الثائرة، العنارص أخذت املزلزلة، ج الحالَّ كلمات دوي وعىل
جية الحالَّ الحملة هذه عنان يف تثب أن يف وتطمع أمرها، وتدبر رأسها، ترفع العباس،

لنفسها. لتنتزعه الخالفة عرش عىل
أحق أنه يرى وكان الخلفاء، أبناء من الكبري، العبايس الشاعر املعتز ابن وكان

املقتدر. من بالخالفة
يف ورأوا املقتدر من غضبوا العبايس، البيت أبناء من قويٌة طائفٌة به يلوذ وكان
للزوال بأرسه العبايس البيَت يعرِّض نذيًرا عليه النساء وهيمنة وتهالكه، ولهوه مجونه

والفناء.
ومشوا به، فطافوا أديبًا، شاعًرا زميًال املعتز، ابن يف وشعراؤها بغداد أدباء ورأى

دعوته. واحتضنوا ركابه، يف
الخليفة، عىل لحقدهم متنفًسا املعتز، ابن يف املتزمتون املتعصبون الحنابلة رأى كما

وبريقه. الدين قداسة من بهالٍة يحيطونه املعتز ابن إىل فأرسعوا العابث، الطفل
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رأوا لقد ا، رسٍّ املعتز ابن إىل ينضمون والقواد الوزراء من ج الحالَّ تالميذ بعض وأخذ
التالميذ هؤالء أكرب وكان به، ويبرش إليه، يدعو ما ألستاذهم يحقق قد سبيًال حركته يف

للثورة. العسكرية القيادة توىلَّ الذي حمدان بن الحسني األمري
الحقيقي والقائد املعتز، ابن لحركة الروحي الزعيم كان ج الحالَّ أن ماسنيون: ويرى

لثورته.
(٢٩٦ه / ٩٠٨م) سنة ويف الحجب وراء من دعوته ج الحالَّ «وأدار ماسنيون: يقول
ولكنها املعتز، ابن توالها ج، الحالَّ رعاية تحت خالفٌة وقامت اإلصالحية، املؤامرة انفجرت
اليهود املمولني من األموال عىل الحصول تستطع لم ألنها فشلت؛ ثم واحًدا يوًما استمرت

الشيعة. الخراج عمال مع متواطئني كانوا وقد القرص، يف
الوزارة توىل الذي الفرات، وابن الرشطة، بمساعدة املقتدر، إىل الخالفة فأعيدت

وأتباعه. ج الحالَّ عىل القبض هو أصدره أمٍر أول وكان
األهواز. من — سوس — ببلدة الحنابلة، لدى واختفى القبض، من ج الحالَّ ونجا

عىل ُقبض — حامد — واسط مدينة عامل وبخيانة اختفائه، من سنواٍت ثالث وبعد
العاملية.» قضيته ابتدأت حيث بغداد، إىل به وجيء ج الحالَّ

من وتعصمه تحميه شعبيٌة مكانٌة له كانت لقد له، أُعدَّ مما نجا ج الحالَّ ولكن
القرص. رجال كبار ومن والوزراء األمراء من األقوياء أنصاره له وكان الخليفة، غضب
وأن ج، الحالَّ عن بالعفو أمًرا املقتدر، الخليفة من ينتزعوا أن استطاعوا أنصاٌر

املخلص. ج الحالَّ تلميذ القشوري نرص الخليفة حاجب بدار إقامته بتحديد يكتفي
من يزوره ودعٍة سعٍة يف القشوري، نرص عند «فأقام بغداد»: «تاريخ صاحب يقول

يشاء.»2

قرصالخليفة يف ج الحالَّ

يروي كما أحمد ابنه يقول ورسالته، منهجه إىل فعاد كاملًة، ج الحالَّ حرية أُطلقت ثم
جميع حسده حتى عظيٌم، قبوٌل الناس عند له وقع والده «إن بغداد»: «تاريخ صاحب

وقته. يف من

ص١٢٤. ج٨، بغداد، تاريخ 2
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الخلق. فأجابه فكرته إىل الناس ودعا عقاًرا، له واتخذ بغداد يف داًرا بنى ثم
صورته. وقبحوا العلم أهل من وجماعٌة الظاهري، داود بن محمد عليه وخرج

بينه ووقع القشوري، نرص أجل من عداوٌة عيىس، بن عيل الوزير، وبني بينه ووقع
أمره.»3 يف األلسن واختلفت الصوفية، مشايخ من وغريه الشبيل وبني

دقيًقا. تصويًرا ج الحالَّ حياة من الحقبة تلك لنا تصور ج الحالَّ بن أحمد وكلمة
ثارت كما الخلق، فأجابه عنه، أُثرت التي الثائرة الحمية بتلك دعوته واصل لقد

جديٍد. من والعداوات الخصومات حوله
به يلوذ ومن املتعصب الجامد الفقيه الظاهري، داود ابن خاصمه ما أول فخاصمه
الشائعات ينرشون وأخذوا وألوانها، صورها بكافة الروحية الحياة خصوم الفقهاء من

ودعوته. وعقيدته ج الحالَّ حول
أجل من سياسيًة، خصومًة عيىس، بن عيل الوزير خاصمه السياسية، الناحية ومن

السيايس. وخصمه الخليفة، حاجب القشوري نرص
تاريخه يف املدى بعيُد بل ودعوته، ج الحالَّ حياة يف املدى بعيُد تحوٌل حدث وفجأًة

ومأساته.
القشوري نرص ووقف جوفه، يف باهلل للمقتدر عرضت علًة «إن البغدادي:4 يقول
إدخاله يف واستأذنه الصالح، الرجل بأنه ووصفه ج الحالَّ عن الخليفة فحدَّث خربها، عىل

له.» فأذن إليه
أن فاتفق عليه وقرأ فيه، العلة كانت الذي املوضع عىل يده فوضع ج الحالَّ وجاء

العلة. زالت
وجدته، ما فزال ذلك بها وفعل العلة تلك مثل باهلل، املقتدر والدة «ولحق يقول: ثم

والحاشية.» والخدم املقتدر والدة وعند الدار، يف سوٌق بذلك ج للحالَّ فقام
ويل ببغاء ج الحالَّ «أحيا الطربي»: تاريخ «صلة كتابه يف القرطبي عريب ويقول

بغداد.» ويف القرص يف دويٍّا ذلك فأحدث املقتدر، جعفر بن محمد الرايض العهد

ص١١٣. ج٨، بغداد، تاريخ 3

ص١٢٤. ج٨، بغداد، تاريخ 4
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الخليفة، قرص يف أقام الذي ج الحالَّ عن عجبًا حديثًا بغداد» «تاريخ صاحب ويحدثنا
السمري بنت «وكانت يقول: ثم القرص، يف األوىل الكلمة صاحب غدا وكيف الخليفة، بأمر

السلطان.» دار يف عنده وأقامت إليه، أُدخلت قد ج الحالَّ صاحب
الخليفة.5 دار يف أيًضا معه أقامت قد ج الحالَّ ابنة أن آخر، موضٍع يف يذكر ثم

الخالفة. دار إىل ومعارفه وخدمه بأرسته انتقل قد ج الحالَّ إن أي
الخليفة. قرص يف الصوت، مسموع املكانة، عايل مرهوبًا، مطاًعا سيًدا ج الحالَّ أصبح
أخلص من ونفوذها، وجاللها بسلطانها شغب السيدة املقتدر، الخليفة والدة وغدت

عنه. املدافعني به، املؤمنني ج الحالَّ تالميذ
واعتنقوا مجالسه، يف به وحفوا موكبه، يف واألمراء والقواد الوزراء من كثريٌ ومىش
لرجٍل، وتقربًا تزلًفا وإما الساحرة، بشخصيته افتتانًا وإما به، اقتناٍع عن إما منهجه،

وتقدره. به وتؤمن وتجله، ترعاه الحاكمة األرسة أصبحت
من يداه تصنع وما وآياته، كراماته عن بالحديث الكبري، الخليفة قرص وامتأل

واآليات. الكرامات فوق ترتفع تكاد وغرائب، عجائب
فيه، وزادوا إليه وأضافوا وه، ووشَّ ولونوه الحديث، هذا يف كعادتهم الناس وأرسف

العراق. وسماء بغداد، أفق يف ويلٍّ، من وأكرب أسطورٍة، من أكثر ج الحالَّ غدا حتى
أعصابهم، ج الحالَّ خصوم وفقد ومساجدها، بغداد أندية امللونة، الهمسات ومألت
غاضبًا صياًحا الدنيا يملئون فراحوا هاماتهم، فوق شاهًقا يرتفع غريمهم، رأوا فقد
املرعدة، الصيحات تتناول وحينًا حينًا، الدجال الساحر الدعي ج، الحالَّ حول مجنونًا،

والحلول! واالتحاد والفسوق، بالكفر وتصفه، فرتميه اإليمانية، عقيدته
اإلصالحية رسالته عليه ملكت لقد الدوي، هذا عن بعيًدا بعيًدا آفاقه يف ج والحالَّ
عنه أُِثَر بما امليداننَْي، يف يجاهد فراح وقلبه، وجدانه لربه، حبه عليه وملك تفكريه، أقطار

تلني. ال عزماٍت من به ُعرف وبما ملتهٍب، حماٍس من
أحبابه موقف هو املرير باألىس ويمأله ا، حقٍّ ج الحالَّ قلب يمزق كان الذي ولكن
رسالته، يف حاربوه لقد الجنيد، مدرسة أبناء من الصوفية، من وتالميذه وأساتذته

وإيمانه. حبه يف حداد بألسنة وسلقوه منهجه، يف العداوة وبارزوه

ص١٢٥. ج٨، بغداد، تاريخ 5

80



الثائر الزعيم

قلبه، وحرق وأهمه، أرَّقه قد ومدرسته، الجنيد اإلمام من العدائي املوقف وهذا
ج، الحالَّ لسان عىل ترتى أخذت التي الحزينة، الباكية الكلمات يف املوقف هذا أثر ونرى

وابتهاالته. مواجيده يف
سبيل ويف حبه، سبيل يف االستشهاد فكرة فشيئًا، شيئًا قلبه إىل تتسلل أخذت لقد

عقيدته.
والقرب، الوصول إىل معراجه هما الحب، يف والعذاب الوجد بأن قبل من آمن لقد
لفكرته املتألأل الشامخ النرص النرص، إىل طريقه هو االستشهاد بأن يؤمن أخذ واليوم

ومنهجه.
وعالمة قربه، ورصاط صدقه، وآية إيمانه، صورة لهو سبيلهما، يف استشهاده إن

ربه. عند قبوله
جليًة املرصع، هذا مشاهد ويرى بمرصعه، يتنبأ عاليٍة، روحيٍة نشوٍة يف راح لقد بل

مبينًة.
فرأيته منه، غفلٍة عىل له، بيٍت يف ج الحالَّ عىل يوًما «دخلت فاتك:6 بن إبراهيم قال
من القدم بعد وباعدني قربًا، خلدي يف الزمني من يا يقول: وهو رأسه، هامة عىل قائًما
بعدك فال بنفيك، أشهد حتى عني وتسلب الكل، ظننتك حتى عيلَّ تتجىل غيبًا، الحدث

يؤمن! سلمك وال يغني، حربك وال ينفع قربك وال يبقى،
فإذا يديه، بني وجلست فدخلت عليك، وال ادخل وقال: مستويًا قعد بي، أحسَّ فلما
وبعضهم بالكفر، عيلَّ يشهدون الناس بعض إن بني، يا قال: ثم ناٍر، كشعلتي عيناه
بالكفر عيلَّ يشهدون الذين ألن فقال: ذلك؟ ولَم شيخ، يا فقلت: بالوالية! يل يشهدون
يل: قال ثم بأحٍد، الظن أحسن ممن هللا إىل أحب لدينه، تعصب ومن لدينهم، تعصبًا
أيام من يوٍم أسعد وذلك وأُحرقت، وُقتلت ُصلبت وقد تراني، حني إبراهيم يا أنت وكيف

هللا.» أمان يف واخرج تجلس ال يل: قال ثم جميعه؟ عمري
البوق، صوت فسمعنا النريوز، يوم وكان ج، الحالَّ مع «كنا فاتك:7 بن أحمد ويقول
متى فقلت: نُنَوَرز؟ متى وقال: فتأوَّه النريوز، يوم فقلت: هذا؟ يشءٍ أي ج: الحالَّ فقال

أُصلب! يوم قال: تعني؟

ص١٣. القاهرة، طبع ج، الحالَّ أخبار 6
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أحمد، يا وقال: الجذع رأس من إيلَّ نظر سنٍة، عرشة ثالث بعد صلبه يوم كان فلما
مما وأنا واليقني، بالكشف أُتحفُت بىل، قال: أُتحفَت؟ هل الشيخ، أيها فقلت: نُوِرْزنا:

الفرح.» تعجلت أني غري خجٌل، به أُتحفُت
مسجد باب عىل قائًما القطيفة سوق يف ج الحالَّ «رأيت فارس:8 بن أحمد ويقول
الزم وإذا غريه، عن أخاله قلٍب عىل الحق استوىل إذا الناس، أيها يقول: وهو املنصور،
مقبًال العبد يتقرب حتى عليه بالعدوان عباده حثَّ عبًدا أحبَّ وإذا سواه، عمن أفناه أحًدا

يعادونني. الناس ظل وقد ملحًة، منه قربًا وال ًة، شمَّ هللا من أجد ولم يل فكيف عليه،
البكاء.» يف السوق أهل أخذ حتى بكى ثم

اعلموا الناس، أيها منصور: جامع يف ج الحالَّ «صاح الساعي: أنجب بن عيل ويقول
للمسلمني الدنيا يف ليس وأسرتح، تؤجروا اقتلوني فاقتلوني دمي لكم أباح تعاىل هللا أن

شهيٌد.»9 وأنا مجاهدين، أنتم وتكونوا قتيل، من أهم شغٌل
العريضة، اإلصالحية اآلمال له تتحقق ولم القرص، يف بمكانته طويًال ج الحالَّ يهنأ ولم
وتواثبه، به تحيط واملؤامرات الدسائس بدأت لقد الخليفة، قرص يلج وهو راودته التي

وتطارده! النطاق حوله وتضيق
املعركة ولطبيعة الحياة، لطبيعة مخالًفا أمًرا الخليفة، قرص يف وجوده كان لقد

يقودها. التي
بخلقه وهو القصور، سكان عن جذريٍّا اختالًفا يختلف ورسالته، بإيمانه فهو

الحاكمة. األرستقراطية الطبقة عن منهجيٍّا اختالًفا يختلف ومبادئه، ونسكه
الوزراء بعض رأى لقد الحاشية، وبني ج الحالَّ بني مقضيٍّا حتًما االصطدام وكان
وأرباب واملرتشون، واملنتفعون املستغلون ورأى تزلزلت، قد مكانتهم أن واألمراء، والقواد
األكرب مالهم رأس أن املايض، يف الخليفة عىل هيمنوا الذين والشهوات، واألهواء النزوات

أيديهم. من طار قد
أم شغب السيدة خصوم من املحرتفون السياسيون وهؤالء، هؤالء إىل وانضم
تالميذه. وأخلص ج، الحالَّ أنصار أكرب وهما الحاجب، القشوري نرص وخصوم الخليفة،

ص٣١. القاهرة، طبع ج، الحالَّ أخبار 8
.٥٠ رقم باريس، طبع ج، الحالَّ أخبار 9
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تاريخيٍّا وهم والتآمر التلوين يف وكفاءٌة والنفاق، الدس يف براعٌة القرص رجال ويف
فيه. وأبرعهم الحياة، من الرضب هذا عىل الناس أقدر

وصيحاته ج الحالَّ بنفوذ الدولة رجال كبار ضاق «لقد نيكلسون: املسترشق يقول
وبنفوذهم.» بهم تطيح بثورٍة تهدد التي الحارة، وشعبيته

نرص، والحاجب املقتدر، أم شغب رعاية «وكانت اإلسالمية:10 املعارف دائرة وتقول
محاكمته.» يوم املعركة سيقود الذي حامد، الوزير عاداه أن يف سببًا ج للحالَّ

يُِعدُّ ج الحالَّ بأن الخليفة، أذن يف مدربٍة قادرٍة براعٍة يف تهمس الحاشية وابتدأت
بعده! من األمر هو ليتوىل بالخليفة، ستطيح التي الرضبة الكربى، لرضبته العدة

األقطاب بحكومة املنادي هو أليس الحاكم؟ الزعيم القطب نظرية صاحب هو أليس
عنها؟ ويرىض هللا يحبها التي واألولياء،

جميًعا هؤالء وراء ومن الفكر، ورجال والصوفية والشعراء الكتاب حوله يجمع أليس
الجماهري؟! هذه عند األعظم واملنقذ األكرب، الويل هو ج الحالَّ أليس ثم بغداد، جماهري

الخليفة، أرعبت حتى وتضخمت، االتهامات وزادت الخليفة، أذن يف الهمس وزاد
له. واستضافته ج، للحالَّ صداقته وأنسته نفسه، وأنسته

خصوم وابتدأ األول، وجهه غري وجًها له ويعطي ج، بالحالَّ يضيق الخليفة وابتدأ
ليرشكوا القرص، خارج إىل حبالهم ويمدون مؤامراتهم، نطاق يوسعون القرص يف ج الحالَّ

ج. للحالَّ التاريخيني الخصوم معهم
ج الحالَّ مكانة ولكن والشائعات، الهمسات عىل املدربون املهرة القرص، إىل واستُدعي
ال وسحًرا لقداسًة له إن اندفاعهم، من وتنال خصومه، تُرهب دائًما كانت الشعبية

العامة. بني يقاومان
الدينية. القداسة هذه وتمزيق الشعبية، الهالة هذه تحطيم يف التفكري ابتدأ هنا ومن
رهيٍب، تاريخيٍّ سالٍح إىل فاهتدوا وقدروا، فكروا ثم وقدروا، القرص رجال وفكر

وإيجابيته. صالحيته فأثبت ُجرب
لدى السابقة مكانته شاد لقد وبسالحه، الدين باسم ج الحالَّ يحارب أن يجب
وباسم الدين، باسم يُحطَّم أن إذن فيجب الروحية، والقداسة الدين باسم الجماهري

الروحية! واملقدسات القداسة عن الدفاع

ص١٨. ج١، ٨ مجلد 10
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ال عاصفٍة إىل انقلبت حملٌة التاريخ، يف التزييف حمالت أكرب من حملٌة بدأت ثم ومن
وغري واالتحاد، والحلول واإللحاد، باملروق ج الحالَّ تتهم القرون، عرب تدوي ريحها تزال

والنعوت! املسميات من وذاك هذا
وابتدأ ج! الحالَّ ملهاجمة املأجورة األقالم من يتدفق والكتب الرسائل من سيٌل وأخذ

يقله. لم ما إليه وينسبون مواضعه، عن َكِلَمُه يحرِّفون اسون الدسَّ
ويشهدون اإلفك، َسيَتََقوَّلُوَن الذين الزور، الشهود ويدربون يجمعون ابتدءوا بل

محاكمته. يوم ج الحالَّ عىل
شاركوا املعتزلة حتى الدين، رجال من كثريٌ املعركة يف «وساهم ماسنيون: يقول
— لألوارجي — رسالة ج، الحالَّ كرامات عىل ا ردٍّ القرص يف فروَّجوا ج، للحالَّ فيهاحسًدا

وحيله.»11 ج الحالَّ شعبذة تصف
املرتشني من عجيٌب مزيٌج ج الحالَّ ضد املعركة يف اشرتك «لقد نيكلسون: ويقول

النفوذ.» وُمْستَِغيلِّ والزنادقة والقوادين
وتتقاتل، تتصارع أحزابه وأخذت تضطرب، للعراق العامة السياسة آفاق أخذت ثم

ومأساته. ج الحالَّ محاكمة بدأت الرصاع، هذا قمة وعىل

اإلسالم. يف قلقة شخصيات 11
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ج حماكامتاحلالَّ

مهب يف أصبح اإلصالحي منهجه وأن للخطر، تعرضت قد دعوته أن ج الحالَّ رأى
القمة. من تقرتب الحاسمة الساعة وأن العاصفة،

بغضاءَ وأعلنوها وخارجه، القرص يف خصومه وتجرأ الخليفة، قلب عليه تغري لقد
األبواب. عليه تطرق العاصفة نذر وبدأت سافرًة،

عن رسالته، تحقيق بها استُهدف التي السلمية أساليبه أن مبنٍي، جالءٍ يف أدرك كما
أمًال. تملك وال هدًفا، تُحقق ال أصبحت القرص، وصداقات القرص طريق

مقاومة يف إيجابيٍّا موقًفا ليتخذوا الجيش، وقادة الوزراء من أتباعه يحرك فأخذ
والدين. اإليمان رسالة عن وانحرافه الحكم فساد

للمعركة ويعبئهم يعدهم واألدباء، العلماء من أنصاره عىل تتواىل رسائله أخذت كما
مشاعرهم، ويثري وجدانهم، يحرك وتقوى، تتسع بالجماهري اتصاالته وعادت السافرة،
هواٍن. من يلقون وما استغالٍل، من له يتعرضون ما ضد املقاومة روح فيهم ويلهب

يف عامٌة رغبٌة العلماء بني الحني ذلك يف قامت «ولقد ماسنيون:1 املسترشق يقول
بني بالعدل تحكم ووزارٍة ا، حقٍّ إسالميٍة خالفٍة بإقامة وطالبوا اإلدارية، األداة إصالح
من الشيعة الخراج عمال مفاسد ضد — والرضائب الخراج مسائل يف خصوًصا الناس،
يجعل مما هللا، أمام وظيفتها بمسئوليات شاعرٍة وخالفٍة — الوراثي الحكم خصوم
األمل وكان — وصياٍم وحجٍّ صالٍة من — دينهم بفروض املسلمني قيام عن يرىض هللا

ص٧١. بدوي، الرحمن عبد للدكتور اإلسالم، يف قلقة شخصيات 1



الحالج منصور بن الحسني

مصادرة قرب ج، الحالَّ فيه توقع الذي الوقت يف السبيل، بهذا العمل يف ج الحالَّ عىل معقوًدا
وأصدقائه.» أعدائه جانب من حريته

يف القمة، يف األوىل طلقته وكانت ومسئوليتها، عبئها وحمل املعركة، ج الحالَّ ودخل
الخليفة. وزراء مجلس

مريًرا. سافًرا رصاًعا الوزراء، من وخصومهم جيني، الحالَّ الوزراء بني الرصاع وابتدأ
العالم يف منهجيٍّ تاريخيٍّ بياٍن أول يصدروا أن الوزارة، يف ج الحالَّ أنصار واستطاع
عنه يقول الذي البيان هذا اشرتاكيٍة، أسٍس عىل اإلسالمية، الدولة مليزانية اإلسالمي،

2«. بحقٍّ مشهوًرا صار «إنه ماسنيون: املسترشق
قسوة من يخفف وأن املالية، الدولة سياسة تنظيم يعيد أن البيان، هذا واستطاع
الخليفة عىل إنفاقه من بدًال العامة، الخدمات إىل املال بفائض يتجه وأن الرضائب،

وحاشيته!
فأغرى مضادٍة بحركٍة فقام األكرب، ج الحالَّ خصم العبايس بن حامد الوزير وغضب

فيه! واملضاربة القمح من املخزون باحتكار الخليفة
بإثارة اإلجراء، هذا عىل ج الحالَّ صديق عيىس ابن الوزير «فأجاب ماسنيون:3 يقول
— ج الحالَّ أصدقاء — للحنابلة العمل حبل القشوري نرص أطلق وفيها شعبيٍة، فتنٍة
واملخازن املحتكرين وهاجمت واملوصل، والكوفة والبرصة بغداد يف العمال نقابات فقامت

السجون.» وفتحت

األوىل املحاكمة (1)

أن حامد الوزير فأدرك جني، الحالَّ غري الوزراء أرائك واهتزت الخالفة، عرش واهتز
هي … حاسمٍة مخاطرٍة عىل باإلقدام إال يُقاوم ال بحيث الضخامة، من أصبح الخطر
الخليفة ولكن الخليفة، إال يستطيعه ال أمٌر وهو ومحاكمته، نفسه ج الحالَّ عىل القبض

به. املحدق بالخطر وتبصريه عليه، الوزير إلحاح رغم وتردد، جبن

ص٧٥. اإلسالم، يف قلقة شخصيات 2
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الكربى القضاء محكمة أعضاء بأحد فاتصل الرشعي، الديني السالح إىل حامد فلجأ
ويمقت ج الحالَّ يبغض هلوًكا شاعًرا وكان داود، بن محمد الظاهري الفقيه وهو ببغداد،

والخليفة. الخالفة باسم وحرَّضه باآلمال، ومنَّاه باملال، فأغراه التصوف،
طالبًا العليا املحكمة إىل ج الحالَّ أمر فرفع الرشعي، مركزه داود بن محمد واستغل

األلوهية! وادعاء الشعوذة بدعوى بقتله، والحكم محاكمته،
أن لقنه الصوفية، غمار من رجًال فأعد املحاكمة، ليوم الشهود حامد الوزير وجنَّد

الحق! أنا قائًال: املنصور بمسجد الصويف درسه يف يتحدث ج الحالَّ سمع إنه يقول
وأنه إله! ج الحالَّ وبأن ج، الحالَّ أتباع من بأنه ليشهد العامة من آخر برجٍل وجاء

املوتى! يحيي
املؤرخ يقول الشهود. وواجه العايل، القضاء دار يف املحاكمة ج الحالَّ وحرض
النبوة، أو الربوبية، أدعي أن باهلل أعوذ وقال: إليه، نُسب ما ج الحالَّ «وأنكر كثري:4 ابن
ذلك، غري أعرف وال الخري، وفعل والصالة الصوم له وأُكثر هللا، أعبد رجٌل أنا وإنما
عملت أنت، إال إله ال سبحانك يقول: أن ويكثر والتوحيد، الشهادتني عىل يزيد ال وجعل

أنت.» إال الذنوب يغفر ال إنه يل، فاغفر نفيس، وظلمت سوءًا
يف يدخل ال هذا مثل «إن قائًال: ُرسيح ابن الشافعي القايض ج للحالَّ انترص وهنا

يوجد.» ال والدليل ثابتٍة، غري واألدلة القضاء،
أرسع حامد، الوزير ولكن املؤامرة، وضاعت املحاكمة، فشلت االعرتاض وبهذا
يوسف، بن محمد عمر أبي القايض برياسة أخرى قضاء هيئة بتشكيل أمًرا فأصدر

الفقهاء. من وجماعة البهلول بن جعفر أبو القايض وعضوية
هل املوتى؟! تحيي هل إله؟! أنت هل االتهام: وتواىل ج بالحالَّ وجاءوا االتهام وأُعيد

الشهود. يقول كما املعجزات؟! طريق عن تحب ما تصنع هل الجن؟! تخدمك
أؤمن هللا، عبُد أنا وقال: بقوٍة، شهوده من وسخر بشدٍة، إليه نُسب ما ج الحالَّ وأنكر
هؤالء أعرف وال الظلم، أُِقرُّ وال للمسلمني، الخري وأنشد الحق، إىل وأدعو وبرسله، به

الدعوى. من باهلل وأعوذ هذا غري أقول وال الشهود،
بني أنفسهم القضاة ووجد القضاء، دار خارج الغاضبة الجماهري صيحات وتعالت

الرحى. شقي

ص١٤٠. ج١١، والنهاية، البداية 4
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عقابه، وال ج، الحالَّ قتل يوجب ما يجدوا لم بأنهم ليبلغوه حامد الوزير إىل فعادوا
إقراٍر! أو بدليٍل إالَّ ادِّعاءٍ قبول يجوز ال وأنه

زادت فقد تأييده، ينشد الخليفة إىل وأرسع حامد وثار جديٍد، من القضية وفشلت
ونفوذه. ج الحالَّ مكانة من املحاكمات هذه

يرتدد دائًما وكان وخوًفا، جبنًا أكثر أو وزيره، من حرًصا أكثر كان الخليفة ولكن
وخصم بغداد عالم عيىس بن عيل إىل يسلمه بأن حامد فأمر ج، الحالَّ دم مسئولية حمل يف

بها! فيؤخذ كلمٌة ج الحالَّ فم من تفلت أن عىس ليناظره، ج الحالَّ
ونِْحلٍة. لوٍن كلِّ من ج الحالَّ خصوم للمجلس وحشد املناظرة، مجلس وُعقد

خاطبه املناظرة، مجلس ج الحالَّ حرض «فلما تاريخه: يف البغدادي الخطيب يقول
شيئًا، عليه تزد وال انتهيت، حيث قف ج: الحالَّ له فقال غلظٌة، فيه خطابًا عيىس بن عيل
الخليفة من وطلب مناظرته، من عيىس بن عيل فتهيب األرض، عليك قلبت وإالَّ وتأدَّب

فأعفاه.»5 مناظرته من يعفيه أن
حامد الوزير وأرسع ووليها، ببطلها إعجابًا بغداد وصفقت ج، الحالَّ شهرة وطارت
أن الخليفة، مكانة عىل وحرًصا وجهه، ماء عىل إبقاءً ويطلب العون، يناشده الخليفة إىل
من الَخِطِريَن سجن مع إقامته، بتحديد األقل عىل أو ج! الحالَّ بسجن السامي أمره يصدر

وأنصاره! ج الحالَّ فوق محلًقا دائًما االتهام ليبقى معلقًة، القضية وإبقاء تالمذته،
بني يتنقل نفسه ج الحالَّ وأخذ ج، الحالَّ أنصار بعض عىل وُقبض الخليفة، واستجاب
كاملٍة، أعواٍم ثمانية طوال أحيانًا، إقامته وتحديد حريته مصادرة وبني حينًا، السجن
القشوري نرص وتلميذه صديقه بمنزل إقامته تحديد وكان الخالفة، بدار سجنه وكان
تحت ج الحالَّ يكون أن العجيب الحكم بهذا الخالفة استهدفت لقد الخليفة. حاجب

وتنقالته. اتصاالته من وتحد ثورته، وتتقي وثبته، لتأمن وبرصها، سمعها
مرحلٌة وأجلِّها، ج الحالَّ حياة مراحل أخطر من حاسمٌة، مرحلٌة بدأت ثم ومن

الحياة. تكون ما أقوى حيٌة الخصوبة، تكون ما أشد خصبٌة،
مرهقٍة، قاسيٍة ظروٍف ضغط تحت اإلصالح، يف رسالته لتحقيق مريٍر جهاٍد مرحلة
وحبه املقدس، وجده لهب يف برشيته ولتحرتق الروحي، كماله ليبلغ وأشق، أعىل وجهاٍد

ص١٣٤. ج٨، بغداد، تاريخ 5
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به، فتقوم باهلل، ترتبط التي الحياة، جوهرة الكربى، الخلود بجوهرة ليظفر األسمى،
إرادته، يف إرادتها وتفني بإلهامه، وتنعم بأنسه، وتظفر بذكره، وتقتات عنه، وتتلقى
نور هو نوًرا، بقلبها، وتشاهده بوجدانها، سبحانه تراه حتى وْجِدها، بمعراج تحلق ثم
والظاهر واآلخر، األول هو سبحانه الثرى، تحت وما بينهما، وما واألرض السموات

والباطن.
«طاسني كتاب طليعتها ويف وأبقاها، كتبه أخلد فيها يضع ج الحالَّ أخذ مرحلٌة
الويف، صديُقه تراثه، عىل العباسية الخالفة صبته الذي الفناء من أنقذه الذي األزل»

األخرية. اللحظات يف ٣٠٩ه، سنة عطاء ابن
ليكون واالستشهاد؛ التضحية هدف الروحي، هدفه من رويًدا رويًدا يدنو أخذ كما

لحبه. وكفئًا برسالته، — يقول كما — جديًرا
إلقامته ُحدد الذي املكان فأصبح دورهما، يلعبان ونفوذه ج الحالَّ شخصية وأخذت

يشءٍ. بكلِّ مزوًدا رحبًا، فسيًحا مكانًا القشوري نرص بدار
من كلُّ ناعًما، بيتًا «فأصبح بغداد»: «تاريخ صاحب يقول كما سحره إليه امتد لقد

عليه.»6 يدخل ملن مأذونًا عليه، موسًعا طلباته، ويلبي ويحبه، ج بالحالَّ يؤمن فيه
وهو ج الحالَّ «واستطاع كثري: ابن يقول ومنتًدى، مدرسًة السلطان بدار سجنه وغدا
واستمالهم عليهم وموَّه السلطان، غلمان من جماعًة يستغوي أن السلطان دار يف بسجنه
من عليه ويدخلون ويرفهونه، عنه، ويدفعون يحمونه، صاروا حتى حيله، من برضوٍب

شاء.»7
مجلس يغىش فأصبح اإلقامة، وتحديد السجن رغم ج الحالَّ حياة اتسعت لقد بل
منهجه، ويرشح دروسه، يلقي املنصور، جامع إىل نهاًرا ويذهب وينذره، يعظه الخليفة،
اإلمام قرب عند القبور، بني قلبه، إىل الحبيب املكان يف وترضعه، تهجده يواصل الليل ويف

حنبل. بن أحمد
بدار له ُحدد الذي املقر وإىل حينًا، السلطان بدار سجنه إىل كله هذا بعد يعود ثم
يحدثهم واألمراء، والقادة بالوزراء واتصاالته مقابالته ليواصل أحيانًا، القشوري نرص

والسياسة. الحكم فنون يف ويجادلهم

ص١٢٤. ج٨، بغداد، تاريخ 6
ج١١. والنهاية، البداية 7

89



الحالج منصور بن الحسني

الحب، أرسار ويعلمهم يحدثهم واألدباء، والصوفية العلماء ويقابل أيًضا يتصل كما
التصوف. ومقامات القرب، ومنازل

التصوف، عن سجنه يف وهو ج الحالَّ «ُسئل إنيار: يزد البن املريدين روضة يف جاء
عبارة ال فقال: املعنى. هذا يف أفصْح السائل: فقال الالهوتية! وروامس طوامس فقال:
باهلل أسألك فقلت: يجهله. من ويجهله يعلمه، من يعلمه فقال: أظهرته؟ لَم فقلُت: عنه.

يقول: فأنشأ فهمتني، إال

��اق» ال��ع��شَّ ب��دم خ��ض��ب��ن��اه ق��د ب��ن��اٌن ف��ه��ذا ب��ن��ا تُ��ع��رِّض ال

صويفٌّ.» فهو عنه أشار ومن متصوٌف، فهو إليه أشار «من فقال: الصويف عن وُسئل
أحٌد.» يقبله وال أحًدا يقبل ال الذات، وحداني «إنه الصويف: عن أخرى مرٍة يف وقال

الحق.» مطالعة بعد الخلق جفاء فيه يؤثر أال العظيم، الخلق «معنى وقال:
عنها.» ويخرب فيعاينها األرسار، ملك عبٍد، رس عىل الحق استوى «إذا وقال:

التجريد.» عبادة عن ُحجب التوحيد أنوار أسكرته «من وقال:
يشءٍ، كل أبواب عليه أغلق سواه، رجا أو هللا، سوى يشءٍ من خاف «من وقال:

الشك.» أيرسها حجابًا، بسبعني وُحجب املخافة، عليه وسلط
يعرفه.»8 أنه يدعي أن هللا غري يرى ملن يجوز «ال وقال:

ضجر، حتى يديه بني فجلس الرتاب، يف يخط جالًسا فوجده سجنه، يف الشبيل وزاره
ولكلِّ طريقٌة، خلٍق ولكلِّ حقيقٌة، حقٍّ لكلِّ «إلهي وقال: السماء، إىل طرفه ج الحالَّ فرفع
كيف أنسه، بساط إىل أوصله ثم نفسه، عن مواله أخذه من شبيل «يا قال: ثم وثيقٌة، عهٍد

تراه؟»
ذاك؟ وكيف الشبيل: فقال

قلبه وعىل مأخوذٌ، نفسه عن فهو قلبه، عىل يرده ثم نفسه، عن يأخذه ج: الحالَّ فقال
طائعًة، له كانت لنفٍس طوبى تقريٌب، قلبه إىل ورده تعذيٌب، نفسه عن فأخذه مردوٌد،

ص٢٦. ج٢، للمناوي، الدرية الكواكب 8
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أنشد:9 ثم طالعة! قلوبها يف الحقيقة وشموس

غ��روٍب م��ن ل��ه��ا ف��م��ا ف��اس��ت��ض��اءت ل��ي��ًال أح��ب��ك م��ن ش��م��س ط��ل��ع��ت
ت��غ��ي��ب» ل��ي��س ال��ق��ل��وب وش��م��س ـ��ل ب��ال��ل��ي��ـ ت��غ��رب ال��ن��ه��ار ش��م��س إن

ورغم سجنه رغم خاللها ج الحالَّ استطاع سنواٍت، ثماني الحياة هذه واستمرت
تاريخها. ويحرك بغداد، يف األحداث يوجه أن حريته، مصادرة

صديقه يحمي وأن ميداٍن، كل يف الحرب يواجه أن السنوات هذه طوال استطاع لقد
أيًضا. الحكم ويف القرص يف يبقيه وأن القشوري، نرص

بالقنائيني يدفع وأن عيىس، ابن صديقه دائًما الوزارة يف يدخل أن استطاع كما
أحيانًا. الوزارة كرايس وإىل حينًا، الصدارة إىل وحزبه، وتالميذه أحبابه

رغم الوزارة، وعن الصدارة، عن حامد األكرب خصمه يُبعد أن ج، الحالَّ استطاع كما
الشيعة، ولدى األرستقراطية، الدوائر يف الضخم نفوذه ورغم بالخليفة، الكربى صالته

املال. ورجال الخراج، وعمال
بل الخصومة، يبارزه وال ج الحالَّ يهادن العسكري الحزب كان وذاك هذا وبجانب

إليه. يده ويمد يصادقه، موقٍف من أكثر يف كان

الكربى املحاكمة (2)

بعد بغداد، إىل — العسكريني القواد كبري — الرتكي مؤنس عاد ٣٠٨ه عام نهاية ويف
املغرب. يف الفاطميني من مرص يف العباسيني دولة أنقذ أن

قضية يف وأثرها التاريخ، من الحاسمة الحقبة تلك ماسنيون املسترشق لنا ويصور
فأنجبت فجأًة، العامة العسكرية السياسة فيها انقلبت التي الحقبة تلك وحياته، ج الحالَّ

التاريخ. يف املدى بعيدة خطرية، نتائج السيايس، الرصاع من صغرية مسائل
استفاد كما بغداد، إىل القواد كبري مؤنس عودة من حامد استفاد ماسنيون: يقول

نفسها. األحداث من

الكربى. املحاكمات 9
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تهديد ضد إيران يحمي أن عليه كان الفاطميني، من مرص مؤنس أنقذ أن فبعد
مؤنس مساعد صعلوك أخ — الفاريس — واليها بفضل الري دخلوا الذين الديلميني،

ج. الحالَّ أصدقاء — عيىس وابن نرص حماية يف دائًما وكان سابًقا،
أمريًا هذا كان وملا صعلوك، أخ عىل القضاء رضورة مؤنس عىل حامد فعرض
من شافعي وهو — البلعمي — وهو الساماني، الوزير مجانبة من بد فال سامانيٍّا،

ج.10 الحالَّ أنصار
يوافق ولن الرضائب، زيادة يف التشديد يقتيض السيايس االتجاه يف القلب هذا ومثل

القشوري. ونرص عيىس بابن ثقته عن تخىلَّ إذا إال هذا، عىل الخليفة
ج الحالَّ قضية يف النظر استئناف قرر غرضه، ويبلغ كليهما، عىل يقيضحامد فلكي

صديقهما.
مجاهد، بن بكر أبو هو آخر رجٍل وبفضل مؤنس، القواد كبري مؤازرة وبفضل

اء. األَِلدَّ ج الحالَّ خصوم ومن بغداد، يف مسموعٌة كلمٌة وله الحفاظ، شيخ
بمؤازرته.11 الخليفة إقناع واستطاع مؤامرته، يف حامد نجح األقوياء، األنصار بهؤالء
يف النظر من عيىس ابن ُمنع األوامر هذه وبمقتىض ترتى، الخليفة أوامر وصدرت

حراسته. من القشوري نرص وُمنع ج، الحالَّ قضية
إىل عاد الذي الخصام، األلد الخصم حامد، إىل االختصاصات هذه كل ُمنحت ثم

ج. الحالَّ محاكمة املرسح إىل وليعيد القاسية، املالية سياسته ليستأنف الوزارة
الفاصلة. املحاكمة إىل طريقه يف ج الحالَّ أن بغداد محافل ورددت

علماء كبري عطاء، ابن األمني ج الحالَّ صديق الثورة وتزعم بغداد، جماهري وثارت
وزعيمهم. الحنابلة

من بغداد، شوارع يف العباس بن حامد الوزير ضد الثوار «وهتف ماسنيون: يقول
مًعا.» ج الحالَّ إنقاذ أجل ومن املالية، سياسته ضد االحتجاج أجل

إىل مقسمًة أيامه يف الدولة «وكانت ص٧٠: ج٢، اإلسالم»، «ظهر كتابه يف أمني أحمد األستاذ يقول 10

الرتك، بيد والعسكرية والجندية العرب، يد يف والقضاء والخالفة الفرس، يد يف والكتابة فالدواوين ثالٍث:
الدسائس.» لغريها تدس فرقٍة وكلُّ وتتآمر، تتعارض الثالث السلطات وهذه

اإلسالم. يف قلقة شخصيات 11
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الثورة، بقمع كامًال تفويًضا الخليفة من فُمنح لحامد، الذهبية الفرصة وجاءت
عليه. والقضاء ج الحالَّ وبمحاكمة

قاسيًا، حقيقيٍّا سجنًا ج الحالَّ بسجن حاسمًة األوامر وصدرت بليٍل، ج الحالَّ أمر وُدبر
والقيود. باألغالل وتكبيله

ملا يقول: البغدادي فارًسا سمعت يقول: عيل بن الواحد عبد سمعت السلمي: يقول
يوٍم كل ذلك مع يصيل وكان قيًدا، عرش بثالثة ركبته إىل كعبه من ُقيد ج، الحالَّ ُحبس

ركعٍة.12 ألف وليلٍة
ييل: كما وكانت فيها، االتهام وثيقة ُصنعت كما شهودها، للقضية وأُعد

القرامطة. مع الرسية مراسالته (١)
بألوهيته. أتباعه اعتقاد (٢)

… الحق أنا قوله: (٣)

املتمدين العالم يف عاصمٍة أكرب الحني ذلك يف كانت بغداد «ولعل ماسنيون:13 يقول
قضية يف دارك لجان بالنسبة حدث كما مرتفعٍة، منصٍة عىل املحاكمة، جرت وهناك …

اإللهي. الحب
٣٠٨ه / ٩٢١م سنة من العبايس، الخليفة قرص يمثله الذي الفخم اإلطار يف جرت

٣٠٩ه / ٩٢٢م. سنة إىل
قيًدا، عرش ثالثة ورجليه يديه ويف العالية، الفخمة املنصة هذه أمام ج بالحالَّ وجيء
حمالٌت وابتدأت بالجملة، ج الحالَّ أنصار عىل وُقبض بالسالح، مكاٍن كل يف الجند وانترش

بغداد. يف الجماهري إلرهاب قاسيٌة متتابعٌة
ومذهٍب.» لوٍن كلِّ من جميًعا، ج الحالَّ خصوم الجلسة ساحة يف واحتشد

ص١٣١. ج٨، بغداد، تاريخ 12
ص٧٥. اإلسالم، يف قلقة شخصيات 13
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عطاء! ابن قتُل (1-2)

تُعَقد لم ، دينيٍّ زعيٍم بإعدام بدأت القضاء، تاريخ يف حادٍث بأعجب املحاكمة وبدأت
العباس أبو الحنابلة، علماء زعيم هو ذلك اتهاٌم، إليه ه يَُوجَّ ولم ملحاكمته، املحكمة

عطاء. بن
الرعب، فيها يشيع وأن الخوف، القضاء ساحة يف يبث أن حامد الوزير أراد لقد
أن سبحانه هللا وشاء ووعيٌد، وإرهاٌب نذيٌر فيها عنيفٍة، برضبٍة الحق كلمة يمنع وأنه

الفداء. كبش هو عطاء ابن يكون
أنبأنا الحريي، أحمد بن إسماعيل «أنبأنا البغدادي:14 الخطيب الحافظ يقول
حامد الوزير «كان يقول: الرازي هللا عبد بن محمد سمعت قال: الشبيل، الرحمن عبد أبو
اعتقاده، فكتب اعتقاده! يكتب أن أمره منصور، بن الحسني أُحرض حني العباس، بن

ذلك.»15 فأنكروا ببغداد، الفقهاء عىل الوزير فعرضه
عىل ذلك يعرض أن فأمر قوله، يصوب عطاء بن العباس أبا إن للوزير: فقيل
االعتقاد، هذا أعتقد وأنا صحيٌح، اعتقاٌد هذا فقال: عليه، فُعرض عطاء بن العباس أبي

اعتقاٍد. بال فهو هذا يعتقد ال ومن
الوزير فغاظ املجلس، صدر فجلسيف عليه، وأُدخل فأُحرض، بإحضاره الوزير فأمر

ذلك.
االعتقاد؟ هذا مثل تصوب فقال: نعم، فقال: خطك؟ هذا فقال: الخط، ذلك أخرج ثم
ما وقتلهم، وظلمهم الناس، أموال أخذ من له نُصبت بما عليك ولهذا؟ لك ما فقال:

السادة. هؤالء وبكالم لك
عيلَّ هذا سلطت إنك اللهم العباس: أبو فقال َفكَّاه! َب فُرضِ َفكَّيْه! الوزير: فقال

عليه! لدخويل عقوبًة
حتى رأسه يرضب زال فما دماغه، فقال: ه، خفَّ فنزع غالم، يا ه ُخفَّ الوزير: فقال

منخريه. من الدم سال

ص١٢٨. ج٨، بغداد، تاريخ 14
إنه الفقهاء، هؤالء هم َمن التاريخ لنا يذكر ولم االعتقاد، هذا التاريخ كتب من كتاٌب لنا يبني لم 15

وتاريخه. ج الحالَّ عىل العباسيون فرضه الذي الهادف الغموض
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منزله. إىل فُحمل لذلك، العامة يتشوش فقيل الحبس، قال: ثم
العباس أبو فمات ورجليه! يديه واقطع قتلٍة، أخبث اقتله اللهم العباس: أبو فقال

أياٍم. بسبعة ذلك بعد
— ج الحالَّ قتل بعد — وأوحشها قتلة أفظع العباس، بن حامد الوزير وُقتل
العباس أبي دعوة أدركته يقولون: وكانوا داره، وأُحرق ورجاله، يداه ُقطعت أن بعد

عطاء.»16 بن

القضية شهود (2-2)

يف وكان السمري، هو األول الشاهد وكان بالشهود، جيء الرهيب النفيس الجو هذا ويف
عليه. انشق ثم ج الحالَّ أتباع من ماضيه

عن وسأله ج، الحالَّ صاحَب السمريَّ حامٌد وأحرض بغداد»:17 «تاريخ صاحب يقول
منه. شاهدته بما حدثني له وقال ج، الحالَّ أمر من أشياء

ا عمَّ وسأله وعاد يعفيه، ال أنه فأعلمه فعل! يعفيني أن الوزير رأى إن له: فقال
أني أعلم قال: بينهما القول تردد فلما السؤال، يف عليه وألح استعفاءه، فعاود شاهده،
كنت فقال: مكروٌه، يلحقه ال أن فوعده يلحقني، مكروًها آمن ولم كذبتني، حدثتك إن
أعلمته الطريق، بعض يف رصنا فلما شاٍت، زمٍن يف إصطخر نريد فخرجنا بفارس، معه
فقلت: الزمان؟ من الوقت هذا مثل ويف املكان! هذا يف يل: فقال خياًرا، اشتهيت قد بأني

يل. عرض يشءٌ هو
نعم. فقلت: الشهوة؟ تلك عىل أنت يل: قال ساعاٍت، بعد كان وملا

خرضاء خيارًة منه إيلَّ وأخرج فيه، يده فأدخل ثلٍج، جبل سفح إىل ورسنا قال:
إيلَّ! ودفعها

عن يتحدث وهو عطاء البن ترجمته يف ص١٤٤، ج١١، والنهاية، البداية يف كثري ابن العالمة يقول 16

ثالَث وليلٍة يوٍم كل قرأ رمضان شهر كان فإذا ختمة، يوٍم كل يف يقرأ العباس أبو «وكان عباداته:
ولم ومات سنة، عرشة سبع فيها فمكث فيها، القرآن معاني ويتدبر يتدبرها ختمٌة له وكان ختماٍت،

يختمها.»
ص١٣٦. ج٨، بغداد، تاريخ 17
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مائة يف زانيٍة، ألف مائة ابن يا كذبت له: فقال نعم. قال: فأكلتها؟ حامد: له فقال
أليس يصيح: وهو به، أمرهم ما فامتثلوا إليه، الغلمان فأرسع فكَّيه؟! أوجعوا زانيٍة، ألف

ِخفنا؟! هذا من
النرينجات، أصحاب من قوٍم عن يتحدث حامد وأقبل املجلس، من فأُقيم به أمر ثم
اإلنسان، يد يف ذلك حصل فإذا الفواكه، من مجراه يجري وما التني بإخراج يعدون كانوا

بعًرا. صار يأكله أن وأراد
قبل. من وُكذِّب العالم الفقيه ُرضب كما وُكذِّب، الشاهد ُرضب وهكذا

إنه غريه، يحكم وال سواه، يتكلم ال كلها، املحكمة هو الثائر الغاضب حامد وأصبح
وكرامتهم! وأعراضهم الناس دماء يملك الذي وحده

ألني ابنته فإن قبل، من اتفق وكما يجب، كما الشهادة يؤِد لم السمري كان وإذا
واإلغراء. اآلمال يديه ملءُ وحامد … ماديٍّ إغراءٍ كلِّ إىل يهفو وقلبها عريكًة،

السمري. بابنة وجيء
أحداثها:18 وعاش بنفسه حرضها وقد املحاكمة، رواة أكرب — زنجي يقول
إليه، حملها السمري أباها أن فذكرت ج، الحالَّ عن حامد فسألها السمري، بنت «وحرضت
عددت كثريًة، أشياء لها وهب عليه، دخلت ملا وأنها الخليفة، دار يسكن وهو لتخدمه

خرضاء. َريْطٌة منها أصنافها،
بنيسابور. مقيم وهو عيلَّ، ولدي أعز وهو سليمان، ابني من زوجتك قد لها: وقال
وقد األحوال، من حاًال منه تنكر أو خالٌف، وزوجها املرأة بني يقع أن يخلو وليس
النهار آخر واصعدي يومك، فصومي جهته، من تنكريه يشءٍ جرى فمتى بك، أوصيته
بوجهك، واستقبيل جريٍش، ملح وعىل عليه، فطرك واجعيل الرماد عىل وقومي السطح إىل

وأرى. أسمع فإني منه، أنكرتيه ما يل واذكري
معنا. وهو السلطان، دار يف معي ج الحالَّ وابنة السطح، يف نائمًة ليلًة وكنت قالت:
منه، كان ملا منكرًة مذعورًة فانتبهت غشيني، وقد به أحسست الليل يف كان فلما
هو، ونزل بنته، ومعي الدار إىل نزلت أصبحنا وملا للصالة، ألوقظك جئتك إنما فقال:
أويسجد لها: فقلت له. اسجدي بنته: قالت ونراه، يرانا بحيث الدرجة، عىل صار فلما

األرض. يف وإلٌه السماء، يف إلٌه نعم فقال: لها، كالمي وسمع هللا؟ لغري أحٌد

ص١٣٤-١٣٥. ج٨، بغداد، تاريخ 18
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وفعل إيلَّ، فدفعه مسًكا، مملوءًة وأخرجها كمه، يف يده وأدخل إليه، ودعاني قالت:
إىل احتاجت الرجل عند حصلت إذا املرأة فإن طيبك، يف هذا اجعيل يل: قال ثم مراٍت، هذا

الطيب.
وخذي البارية جانب ارفعي فقال: البواري، بيت يف جالٌس وهو دعاني ثم قالت:
الدنانري فوجدت البارية، ورفعت إليها فجئت البيت زاوية إىل وأومأ تريدين، ما تحته من

ذلك.» من رأيت ما فبهرني البيت، ملء مفروشًة تحتها
ج.» الحالَّ ُقِتل أن إىل حامد دار يف معتقلًة املرأة هذه «وأقامت زنجي: قال

أن السمري ابنة تستطع ولم الشهادة، هذه يزيف أن بساطٍة يف ج الحالَّ واستطاع
ال وقالوا: لهم، حامد تهديد رغم رءوسهم، القضاُة وهزَّ صدقها، عىل واحًدا دليًال تقدم

دليًال. تملك ال امرأة، أقوال عىل بناءً حكًما نصدر
بالجند، محاًطا بالقيد، مكبًال املحكمة، إىل يوٍم كل َج الحالَّ يُحِرض حامد الوزير وأخذ
كما — سقطًة أو منفذًا ج الحالَّ كالم يف يجد أن حامد ويحاول والحوار، الجدل ويبدأ

ذلك. فأعجزه — كثري ابن يقول
األشم، كالجبل ج والحالَّ يذهب، وشاهٌد يأتي وشاهٌد الشهور، وتوالت األيام، وتتابعت
بل املجادلني؛ جدل وإيمانه بيانه أمام ويذوب املبغضني، اتهامات أقدامه عىل تتساقط

ء. أجالَّ وعلماء أقوياء، أنصاًرا يوٍم كل يكتسب أن محنته يف ج الحالَّ استطاع لقد

عفيف ابن بطولة (3-2)

ج الحالَّ انتصارات من مرشقًة صورًة لنا تقدم ج الحالَّ مع عفيف بن محمد وقصة
يقول كما عفيف ابن وكان ليجادله، سجنه يف الخليفة إليه أرسله فقد العجيبة؛ الروحية

الناس. من أحٌد لجدله يثبت ال وعامًلا متطرًفا، أشعريٍّا — ماسنيون —
اطمئنانًا ووجد جبينه، عىل يتألأل نوًرا فرأى ج الحالَّ عىل دخل إنه عفيف: ابن يقول
سجنه يف ج الحالَّ غرفة أن إليه ُخيِّل لقد حتى به، يحيط يشءٍ كل يف والسالم األمن يشيع
ج الحالَّ يد فقبَّل األرض، علم من ليس إشعاٌع كالمه عىل عامًلا ورأى الجنة. من قطعٌة
حجرة يفارق أن وأبى الشهيد، هذا سوى ربانيٍّا عامًلا حياتي يف أَر لم وهتف: ورأسه،
إقناعه. عن الجالدين سياط وعجزت يلقى، ما ليقاسمه معه؛ يبقى أن وطلب السجن،
السقف.» إىل قدميه من وُعلِّق أخرى، حجرٍة إىل بالقوة «فُحمل كثري: ابن يقول
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يقول: وكان ج، الحالَّ ذاقه الذي الهول من ضخٌم جانٌب عفيف ابِن عىل وانصب
حتى والعذاب، األلم يقاسمه سجنه يف معه وظل عذابه، يف ربانيٍّا عبًدا أشارك أن حسبي

الرهيب. مرصعه يوم

سجنه يف ج الحالَّ عجائب (4-2)

تستمع العراق وأذن لها، يخفق بغداد قلب وبينما تجري، الرسمية املهزلة هذه وبينما
إليها.

بغداد، قلب إىل طريقها شقت أحداٌث ج، الحالَّ سجن يف تجري أخرى أحداث أخذت
باسم وطارت وأذهلته، فأطربته العراق، أذن إىل ونفذت املحاكمة، عن حتى فألهته

الخافقني. يف ج الحالَّ
إن وسحره ج الحالَّ عجائب هي بأسماعهم إليها الناس ألقى التي األحداث تلك

أحببت. إن وآياته وكراماته شئت،
أذهلتهم لقد خصومه، بأقالم ُسجلت أنها ا حقٍّ العجيب ومن التاريخ، سجلها آياٌت
وأن يحجبوا أن استطاعوا كما التاريخ، ذاكرة من محوها أو حجبها يستطيعوا لم حتى

وأيامه. وتراثه ج الحالَّ سرية من الكثري يمحوا
السجان جاء ليلٍة فأول معه، كنت ببغداد ج الحالَّ ُحبس «ملا فاتك:19 بن أحمد يقول
لَم الحسني: له فقال ضيًقا، بيتًا وأدخله سلسلًة، عنقه يف ووضع فقيده العتمة، وقت
فتحرك نعم، قال: مني؟ آمنت اآلن ج: الحالَّ له فقال أُمرت. كذا قال: هذا؟ بي فعلت
فرأى باٌب، فيه فانفتح الحائط إىل بيده وأشار كالعجني، عنه الحديد فتناثر ج الحالَّ
أُمرت ما افعل اآلن وقال: يده، الشيخ مد ثم ذلك، من فعجب واسًعا، فضاءً السجان
فتعجب، بذلك املقتدر الخليفة السجان أخرب أصبح فلما مرٍة، أول فعل كما فأعاده به،

الناس.» وتعجب
ألقى أن أردت بغداد، ودخلت مكة من رجعت «ملا عفيف:20 بن محمد ويقول
وكلَّموا معاريف فاستعنت عنه، الناس ُمنع قد محبوًسا وكان منصور، بن الحسني

ص٩٠. باريس، طبع ج، الحالَّ أخبار 19
وسرية باكويه، البن ونهايته ج الحالَّ حال بداية وكتابه ص١٠١-١٠٢، باريس، طبع ج، الحالَّ أخبار 20

عفيف. ابن
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يف ورأيت حسنًة، داًرا فرأيت معي، والسجان السجن فدخلت عليه، وأدخلني السجان،
فقال: الشيخ؟ أين له: فقلت كالخادم، قائًما وشابٍّا حسنًا، وفرًشا حسنًا، مجلًسا الدار
هو الباب، هذا ترى قال: هنا؟ ها جالًسا كان إذا الشيخ يفعل ما فقلت: بشغٍل. مشغوٌل
طعامه؟ أين من فقلت: فيتوبون. ويعظهم عليهم يدخل والعيارين، اللصوص حبس إىل
بإصبعه، ينقرها ثم ساعًة، إليها فينظر الطعام، ألوان عليها مائدٌة يوٍم كلَّ ه تَْحُرضُ فقال:
عليه الهيئة، لطيف الوجه، حسن فرأيته إلينا، خرج قد ج الحالَّ فإذا يأكل، وال فُرتَفع

والوقار. الهيبة
مشايخها عن فسألني شرياز، من قلت: الفتى؟ أين من وقال: عيل سلَّم هو فإذا
بتلك احتفظ العباس ألبي قل فقال: فأخربته، بغداد مشايخ عن وسألني فأخربته،
لك؟ ما له: فقال يرتعد، الجيش أمري فدخل … فأخربته دخلت؟ كيف قال: ثم الرقاع،21
وجعلت األمراء، من أمريًا وخليت رشوًة، أخذت بأني املؤمنني أمري إىل بي ُسعي قال:
فذهب عليك، بأس ال امِض فقال: عنقي! لتُرضب أُحمل ذا أنا وها العامة، من رجًال مكانه
إىل بمسبحته وأشار يديه، ورفع ركبتيه، عىل وجثا الدار، صحن إىل الشيخ وقام الرجل،
ابتلت حتى وبكى األرض، عىل خده وضع حتى رأسه طأطأ ثم رب، يا وقال: السماء،

عليه. كاملغيش وصار دموعه، من األرض
خفيف: ابن قال عنِّي. ُعِفَي فقال: الجيش، أمري دخل الحال، تلك عىل هو وبينما
خمس فة الصُّ طول وكان منشفٌة، فة الصُّ آخر ويف فة، الصُّ طرف يف جالًسا ج الحالَّ وكان
وجهه فمسح إليه، املنديل جاء أم يده، أطالت أدري فال املنشفة، وأخذ يده فمد أذرٍع،

ذاك.» من هذا فقلت: بها،
يوًما «كنت حامد:22 الوزير وصديق ج، الحالَّ محاكمة رواة أكرب — زنجي ويقول
رواقها، يف وجلسنا العامة، دار إىل وخرجنا مجلسه من نهض ثم حامد، يدي بني وأبي
جاء إذ ذاك يف فهو يحادثه، ولم أبي يدي بني فجلس الجهبذ عمران بن هارون وحرض
فنهض إليه، اخرج أن عمران بن هارون إىل وأومأ ج، بالحالَّ موكًال كان الذي حامد غالم
اللون متغري وهو عاد ثم قليًال، عنَّا فغاب السبب. ما ندري ال ونحن مرسًعا، املجلس من

األزل. طاسني كتاب أنها ماسنيون ويرى للحالج، كلماٌت فيها صحٌف 21
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فخرجت ج، بالحالَّ املوكل الغالم دعاني فقال: عنه، وسأله منه، رآه ما أبي فأنكر ا، جدٍّ
فوجده يوٍم، كل يف إليه يقدمه أن رسم الذي الطبق ومعه إليه دخل أنه فأعلمني إليه،
من بالطبق ورمى ذلك، من رأى ما فهاله جوانبه، ومأل أرضه، إىل سقفه من البيت مأل
يتعجب هارون وبقي وحمَّ! وانتفض ارتعد الغالم وإن مرسًعا، البيت من وخرج يده،

ذلك.» من
أنه ذكر أنه ج الحالَّ أصحاب بعض من حامًدا «وبلغ البغدادي:23 الخطيب ويقول

اإلنكار. كل ذلك فأنكر أراده، بما فخاطبه فيه، هو الذي املوضع إىل عليه دخل
ورضب أحٌد، إليه يدخل ال أن رسم كان وقد والبوابني، الحجاب بمسألة وتقدم
إليه، ج الحالَّ أصحاب من أحًدا أدخلوا ما أنهم املغلظة باأليمان فحلفوا البوابني، بعض
يوجد ولم أجمع، ذلك فتفقدوا الحيطان، وجوانب السطوح، د يتفقَّ وتقدَّم بهم، اجتاز وال
ومن نزل، القدرة من فقال: إليه، دخل من دخول عن َج الحالَّ فسأل خلٌل. وال أثٌر له

خرج!» منه إيلَّ نزل الذي املوضع

ج الحالَّ قضية يف هادفة اتجاهات (5-2)

مظاهرٍة كربى، ودينيٍة سياسيٍة مظاهرٍة إىل تحولت قد ج الحالَّ قضية أن حامد رأى
التكريم يشبه ما إىل كادت أو تحولت قد املحاكمة وأن ج، الحالَّ هو الوحيد بطلها أصبح
يجري الجماهري هذه خيال وسبح وتقديره، بحبه الجماهري ُجنَّت ويلٍّ، لبطٍل الرائع

وكراماته. بطولته خلف األنفاس، مبهور
بني رأٍس أرفع وإىل — عطاء ابن — الحنابلة بني رأٍس أكرب إىل ج الحالَّ سحر وامتد

له. فداءً أرواحهم قدموا بل ج، الحالَّ بتأييد يكتفوا فلم — عفيف ابن — املعتزلة
السابقة التهم تُعد فلم القضية، سري يف هادٌف رسيٌع انقالٌب يحدث أن فيجب وإذن

وقداسته. مكانته وتشويه وتحطيمه ج، الحالَّ إلدانة تكفي
حمالٌت العام، لإلرهاب ضخمٌة بوليسيٌة حمالٌت قامت ثم ومن بليٍل، األمر وُدبِّر

وآثاره. كتبه عن البحث بدعوى وأعوانه، ج الحالَّ أنصار بيوت من بيٍت كل تفاجئ
الحاسمة. للمرحلة املرسح وتهيأ القضية، يف جديدٌة حياٌة ودبَّت
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العيون وأذكى ج، الحالَّ أصحاب طلب يف حامد «جدَّ البغدادي:24 الخطيب يقول
القنائي، عيل بن ومحمد والسمري، حيدرة، منهم: يده يف وحصل منازلهم، وفتش عليهم
منه وأُخذت منزله، وُكبس حماد بابن املعروف واسترت الهاشمي. املغيث بأبي واملعروف
مكتوٌب وبعضها ، صينيٍّ ورٍق يف القنائي، عيل بن محمد منزل من وكذلك كثريٌة، دفاتر

الجيد.» باألديم مجلدٌة والحرير، بالديباج مبطنٌة الذهب، بماء
إىل النافذين أصحابه مكاتباته من عجائُب املوجودة الكتب يف «وكان يقول: ثم
حاٍل، إىل حاٍل من نقلهم من به، يأمرهم وما إليه الناس يدعون بما وتوصيتهم النواحي،
عقولهم حسب عىل قوٍم كلَّ يخاطبوا وأن القصوى، الغاية يبلغوا حتى مرتبٍة، إىل ومرتبٍة
يعرفها ال مرموزٍة، بألفاٍظ كاتبوه لقوٍم وجواباٌت وانقيادهم، استجابتهم وعىل وأفهامهم،
فيها سورٌة بعضها ويف املجرى، هذا يجري ما فيها ومدارُج إليه، ُكتبت ومن كتبها من إال
السالم»، عليه «عيلٌّ مكتوٌب التعويج ذلك داخل ويف تعويٍج، عىل مكتوٌب تعاىل، هللا اسم

تأملها.» من إال عليها يقف ال كتابة
غامًضا. سياسيٍّا اتجاًها تتجه الجديدة االتهامات أخذت فقد وإذن

ويوجهه االتهام، يف شاء ما الخيال يسبح حتى عمٍد، وعن قصٍد، عن هنا والغموض
وأفٍق. هدٍف كل إىل

أنحاء من ناحيٍة كل إىل أنفذهم وأتباٌع، أصحاٌب له الجديد االتهام هذا يف ج فالحالَّ
إليه! الناس يدعون بما وزودهم ودرَّبهم اإلسالمي، العالم

التنظيم هذا أدلة ومن بارًعا، وروحيٍّا سياسيٍّا تنظيًما منظمٌة جيَّة الحالَّ والدعوة
الروحي الطريق يف ينقلهم ثم واإللهام، بالرتبية أتباعه قلوب يبارش ج الحالَّ أن الروحي
من القصوى الغاية يبلغوا حتى مرتبٍة، إىل مرتبٍة ومن أخرى، إىل حاٍل من الصاعد

والحلول! االتحاد من أو الفناء، من أو الكمال،
يف الحكمة يستعملوا أن أتباعه أمر قد ج الحالَّ أن الهادف السيايس التنظيم أدلة ومن
استجابتهم قدر وعىل وأفهامهم، عقولهم حسب عىل قوٍم كل فيخاطبوا السياسية دعوتهم

وانقيادهم.
إليه. ُكتبت من أو كتبها من إال يعرفها ال مرموزٌة، الدعاة هؤالء وخطابات
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بتأييد أو الشيعة، بمنارصة ج الحالَّ التهام تصلح هنا — السالم عليه — عيل وكلمة
مًعا. بالتهمتني أو القرامطة،

الخطابات ألن إليه؛ حاجة فال العريض االتهام هذا عىل الناطق الحاسم الدليل أما
أعجب وهذا إليه، أُرسل من أو كتبه من إال يفقهه وال يفهمه ال والرمز بالرمز، ُكتبت قد

التاريخ! عرفه اتهاٍم
وجهٍة إىل االتهام فليمِض وأعوانه حامد نظر يف العجيب االتهام هذا استقام فإذا

الروحية. ومكانته الدينية، ج الحالَّ قداسة من النيل إىل … أخرى
مجلس «وحرضُت القضية:25 عن الحديث يواصل وهو البغدادي الخطيب يقول
خياذر سفط أُحرض وقد — املحاكمة شهود أحد وهو زنجي لسان عىل الرواية — حامد
فإذا فُفتح، بفتحه فتقدم — ظني أكرب — القنائي عيل بن محمد دار من ُحمل لطيٌف،
حاًرضا السمري وكان جافٌة، خبٍز وِكَرس الزئبق، لون يشبه يشءٌ فيها وقوارير ِقَدٌر فيه
تلك ومن مختوٍم، سفٍط يف وتصيريها القدر، تلك من أبي فعجب أبي، من بالقرب جالًسا

الخبز. ِكَرس ومن — أدهاٌن أنها وعندنا — القوارير
يف عليه وألح منه، واستعفاه الجواب، عن فدافعه ذلك، عن السمري حامد وسأل
القوارير يف الذي وأن به، يستشفي وأنه ج! الحالَّ رجيع القدر تلك أن فعرَّفه السؤال،

املجلس! يف كان من منه فعجب مقاله، حامد فعرف بوله،
ويتعجب الكرس تلك ذكر يعيد أبي وأقبل … ج الحالَّ عىل الطعن يف القول واتصل
تقول، ما أسمع ذا، هو له: فقال ذلك، السمري غاظ حتى بها، احتفاظهم ومن منها،
يكون كيف انظر ثم شئت، ما منها فُكْل يديك، بني وهي الكرس، هذه من تعجبك وأرى
سمٌّ. فيها يكون أن وتخوف يأكلها، أن أبي فتهيب منها، تأكله ما أكلك بعد للحالج قلبك
برجيعه أصحابه احتفاظ وعن السفط، يف كان عما وسأله َج الحالَّ حامٌد وأحرض

عرفه.» وال به علم ما يشءٌ أنه فذكر وبوله!
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القاتلة! الكلمة (6-2)

التعليمات رغم القضاة وشعر منها، الغرض تحقيق عن أيًضا االتهامات هذه وعجزت
والصوفية والفقهاء العلماء فعيون القاتل؛ اإلدانة حكم إصدار عن بعجزهم إليهم الصادرة
ضمريهم يضج قلوبهم أعماق ويف آذانهم، تخرتق الغاضبة الجماهري وصيحات ترقبهم،

ويتمرد!
ويقتلهم املجنون، املرعد الغضب يمزقهم كله، هذا وراء من وعصبته حامد والوزير

وشيًعا. أحزابًا تمزق وقد املأساة، يرقب الخليفة وقرص املرير، األسود الحقد
وراء من وعصبته حامد يساندون وزرائه، وجمهرة قواده كبري ومعه فالخليفة
يساندون عيىس ابن والوزير القشوري، نرص وحاجبه الخليفة، وأم وإرصاٍر، بقوٍة ستاٍر،

عنه. بالدفاع عاليًا الصوت ويرفعون جهرًة، ج الحالَّ
والصوفية الحنابلة وتحفز العبايس، الحكم يف انهياًرا تُحدث أن القضية وكادت

املمزقة. العاجزة الخالفة عىل واالنقضاض للتمرد ج الحالَّ وأنصار والشيعة
املحكمة جوَّ وانتاب القضاة، وإىل حامد إىل القرص، من حاسمًة األوامر وصدرت
يكون أن يوشك عاصٌف، ريٌح ساحتها يف وتمىش ووعيٌد، تهديٌد حولها وحوَّم وتوتٌر، قلٌق

ورعًدا. برًقا
الخطيب ويواصل التاريخية، التفتيش محاكم جوَّ يشبه ما إىل املحكمة جوُّ وانقلب
يوٍم كلِّ يف حامد إىل يخرج «وكان فيقول:26 — زنجي — لسان عىل روايته البغدادي
ويتقدم أبي، إىل فيدفعها يديه، بني ويجعل ج، الحالَّ أصحاب دور من ُحمل مما دفاتر

دائًما. ذلك يفعل فكان عليه، يقرأها بأن إليه
أبو والقايض حاٌرض، عمر أبو والقايض ج، الحالَّ كتب من األيام بعض يف عليه فقرأ
داره يف أفرد يمكنه، ولم الحج أراد إذا اإلنسان أن فيه حكى كتابًا األشناني، بن الحسني

تطرقه. من ومنع أحٌد، يدخله وال النجاسة، من يشءٌ يلحقه ال بيتًا
ذلك، انقىض فإذا الحرام، البيت حول طوافه حوله طاف الحج أيام حرضت فإذا
من يمكنه ما لهم وعمل يتيًما ثالثني جمع مثله، بمكة يقيض ما املناسك من وقىض
فإذا بنفسه، خدمتهم وتوىل الطعام، إليهم وقدم البيت، ذلك إىل وأحرضهم الطعام،
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أو دراهم سبع إليه ودفع قميًصا، منهم واحٍد كل وكسا أيديهم، وغسل أكلهم من فرغوا
الحج! مقام له قام ذلك فعل فإذا — مني الشك — ثالثًة

لك أين من له: وقال ج، الحالَّ إىل القايض عمر أبو التفت الفصل هذا أبي قرأ فلما
الدم حالل يا كذبت عمر: أبو له فقال البرصي، للحسن اإلخالص كتاب من قال: هذا؟

ذكرته؟! مما يشءٌ فيه وليس بمكة، البرصي للحسن اإلخالص كتاب سمعنا قد …
بخطاب عمر أبو فتشاغل بهذا، اكتب حامد: له قال الدم، حالل يا عمر أبو قال فلما
حامد مد أن إىل ويتشاغل يدافع وهو قاله، بما بالكتابة يطالبه حامد فأقبل ج، الحالَّ
باملطالبة حامد عليه وألح إليه، فدفعه بدرٍج ودعا عمر، أبي إىل يديه بني من الدواة
حرض من بعض وكتب دمه، بإحالل فكتب املخالفة! معه يمكنه لم إلحاًحا بالكتابة

املجلس.
تتأوَّلوا أن لكم يحل وما حراٌم، ودمي َحِمي، ظهري قال: الصورة ج الحالَّ تبني وملا
وطلحة وعيل، وعثمان وعمر بكر أبي وتفضيل السنة، ومذهبي اإلسالم، واعتقادي عيلَّ،
السنة يف كتٌب ويل الجراح، عبيدة وأبي عوف، بن الرحمن وعبد وسعيد، وسعد والزبري،

دمي! يف هللا فاهلل الوارقني، يف موجودٌة
احتاجوا ما استكملوا أن إىل خطوطهم، يكتبون والقوم القول، هذا يردد يزل ولم

فيه. كان الذي موضعه إىل ج الحالَّ وُردَّ املجلس، عن ونهضوا إليه،
الخليفة — باهلل املقتدر إىل يكتب أن إليه وتقدم والدي، إىل املحرض ذلك حامد ورفع
إىل الفتوى وأنفذ الرقعتني، فكتب عنها، الجواب وينفذ فيه، جرى وما املجلس، بخرب —

باهلل.» املقتدر
مآسيه! أبشع من بل التاريخ، مهازل أعجب من داميٌة مهزلٌة تمت وبذلك

ورائهم ومن حامد، وزرائه وكبري مؤنس، قواده وكبري الخليفة، فيها اشرتك مهزلٌة
الذين املنتفعني، السياسة ومحرتيف واملحتكرين، واملرتشني املنافقني من ضخٌم حشٌد

املنترص! التيار مع يسبحون
ارتفع الذي الرهيب الصوت الحق، صوت وليخنقوا سافٍر، قتٍل يف جميًعا اشرتكوا

واستقاللهم. ونفوذهم مكانتهم ليهدد السيايس، أفقهم يف
فجاء املهزلة، يسرت أن عن الثوب هذا حتى وعجز الدين، ثوب لبست سياسيٌة مهزلٌة

مهلهًال. ممزًقا الثوب
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هذا ومع اإلخالص، باسم كتاٌب البرصي للحسن يُعَرف ولم اإلصطخري: يقول
قرأه أنه القايض لسان عىل ووضعت الكتاب، هذا اسم ج الحالَّ لسان عىل الرواية وضعت

بمكة!
فالقايضيقول رشعيٍّا، ثوبًا الحكم تُلبس أن عن نفسها املصنوعة الرواية عجزت ثم
إرصاٍر يف الكلمة يتلقف والوزير حقيقتها، يريد وال معناها، يقصد ال كلمًة غاضٌب وهو

باسمها. الحكم توقيع وعىل عليها، إرغاًما القايض يرغم ثم عجيٍب،
املالكي القايض مع يتآمر أن حامد استطاع «هنالك ماسنيون:27 املسترشق يقول
سيصدر الذي الحكم عىل — باألمر للقائمني بتملقه معروٌف وهو — الحماوي عمر أبي
ليشبه الحج، عن باالستغناء ج الحالَّ بمذهب باالحتجاج وذلك وأسبابه! ج الحالَّ بإعدام

الكعبة! هدم أرادوا الذين الثائرين، القرامطة بأمر أمره
بهلول ابن الحنفي القايض رفض وقد مراٍت، ثالث حج ج الحالَّ أن عجٍب ومن
هذا يف عمر ابن مساعدة قبل — األشناني — مساعده ولكن عمر، ابن حكم عىل املوافقة

االتجاه.
الشهود رئيس — مكرم بن هللا عبد وجد وقد الشافعية، من أحٌد الجلسة يحرض ولم
فقهاء بإضافة وذلك ،٨٤ يُقال فيما بلغ الحكم، عىل وافقوا منهم وافًرا عدًدا — املحرتفني
فيٍة، َرشَ بطريقٍة القضاء بمنصب ظفره مكرم ابن جزاء وكان املحكمة، أعضاء إىل وقراء

فعًال.» القضاء يمارس ال أي

الخليفة ينذر ج الحالَّ (7-2)

االستشهاد االستشهاد، إىل طريقه يف وأنه نهايتها، بلغت قد املؤامرة أن ج الحالَّ أدرك
به. وتنبَّأ إليه حنَّ طاملا الذي

مشعوذًا دجاًال تصوره التي الدينية، االتهامات من الحشد هذا من الهدف أدرك كما
قلوب يف تزلزل أن تستهدف ما أول تستهدف إنها أخرى، تارًة مارًقا وملحًدا تارًة،
الخالفة تُظهر وأن للحالج، قلوبهم عليها تنطوي التي الدينية القدسية تلك الجماهري

وحمايتها. اإلسالمية العقيدة عن الدفاع بمظهر وأنصارها

ص٧٧. بدوي، الرحمن عبد للدكتور اإلسالم، يف قلقة شخصيات 27
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يف ج الحالَّ صيحات وتختفي تختنق وضجيجها االتهامات هذه تهاويل وبني
واملنحلني واملفسدين، الفساد عىل حمالته وتتوارى وتذوب واالجتماعي، السيايس اإلصالح

واملحتكرين.
الهالة تلك وتمزقت ج، الحالَّ حول يرتقرق الذي الساحر، الربيق ذلك انطفأ فإذا
بوجدان تربطه التي الروحية الخيوط وتقطعت وحياته، بكلماته تحيط التي املضيئة
أن الخالفة تستطيع حينئٍذ وشعاعه؛ والويل وردائه، البطل بني وِحيل وضمريه، الشعب
يثور ال ضائٍع، مهدٍر بدٍم األرض، وجه تخضب وأن الكربى، االنتقامية رضبتها ترضب

منتفٌم! له يغضب وال ، محبٌّ أجله من
تكون لصدقها تكاد حيٍة، مشاهد يف لنا وصوره بل وقدره، كله هذا ج الحالَّ أدرك

مبرصًة. نبوءًة
أنه — بعيٍد أمٍد منذ — وبوجدانه بذوقه أدرك لقد يضطرب، ولم ج الحالَّ يجزع لم
يقول وأن ورسالته، منهجه يف قدًما يميض أن اعتزم ولكنه االستشهاد، إىل طريقه يف

نفسه. للخليفة األخرية كلماته
وكان ويرهبه، ج الحالَّ يخاف كان دائًما والخليفة الخليفة، مقابلة ج الحالَّ وطلب

ودمه. عذابه من بريئًا الجماهري أمام يبدو أن عىل كله الحرص يحرص
املقابلة، هذه يشهد بأن حامد للوزير أيًضا أذن كما ج، الحالَّ بمقابلة الخليفة وأذن

وإلحاحه. طلبه عىل بناءً
بتحية وألقى الوجه، مرشق الرأس، مرفوع فدخل الخليفة، إىل مقيًدا ج الحالَّ وُحمل
يرىض حتى الحكومية؛ األداة بإصالح ويطالبه وينذره، الخليفة يحذِّر أخذ ثم اإلسالم،
رسالة تتحقق حتى ا؛ ونصٍّ روًحا الرشيعة وبتطبيق األرض، يف املفسدين وبإبعاد عنه، هللا

القرآن.
الغرور فحذَّره منها، الخليفة وموقف قضيته، إىل بالحديث ج الحالَّ انتقل ثم
اإللهي القدر يحركها آلٌة أنه أفهمه ، ذلَّ هللا بغري اعتز من ألن بامللك؛ واالعتزاز بالخالفة،
هي وواسطٌة عليه، ومحكوٌم حاكٌم ثم يشءٍ، كل أطاعه هللا أطاع «من قال:28 ثم …
يف الواسطة إىل نُسب عدٌل أو جوٌر ثَمَّ كان فإن عليه، باملحكوم الحكم إيصال يف السبب

بذلك. يوصف أن عن يتحاىش والرب الظاهر،

باريس. ماسنيون، نرش ج الحالَّ مخطوطات من 28
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كما شاء، بما عباده، من يشاء فيمن ومشيئته، الرب أحكام تنفذ واسطٌة، أنت وإنما
شاء.

هللا، بقضاء راٍض هللا، لحكم صابٌر هللا، لقضاء مستسلٌم هللا، عبيد من عبٌد وأنا
تأتي فيما الحذر، شديد ذلك بعد وكن فيه، استُعملت بما واعمل له، ُحركَت ما فافعل
رأيت فإن فكرك، وصايف فهمك، بثاقب تأتيه ما وتأمل أمرك، عواقب يف وانظر وتذر، به

عدلك. حكم فأمِض نفسك يف قام فيما الصالح
ْهُت ﴿َوجَّ الخليل: قال كما أقول ولكني فعلك، يف ألومك وال عليك أعرتض ال وإني

ِكنَي﴾.» اْلُمْرشِ ِمَن أَنَا َوَما َحِنيًفا َواْألَْرَض َماَواِت السَّ َفَطَر ِللَِّذي َوْجِهَي
أدى لقد القلب، مطمنئ الوجه، مرشق الرأس، مرفوع دخل، كما ج الحالَّ خرج ثم
من رداءٍ يف االستشهاد قمة الشاهقة، القمة القمة، إىل طريقه لفي وإنه كامًال، واجبه

املضحية. املحبة من متأللئٍة إرشاقٍة يف بل السامقة، البطولة

الحكم يعتمد الخليفة (8-2)

الخليفة وقلب الحاسمة، الساعة جاءت لقد مرتعٌد، حزيٌن مطِبٌق، القرصصمٌت عىل وخيَّم
منها الرعب إىل أقرب خفقاٍت اليوم ليخفق إنه وتمناها، اللحظة هذه انتظر طاملا الذي

والنرص. البهجة إىل
يف وإن تنفجر، أن لتوشك الغضب ِرعدة وإن لوليِّها، غضبًا لرتتعد بغداد إن

قلبه. ويحرق وجدانه، ويمزق الخليفة، يرعب ملا انفجارها
ج، الحالَّ عىل للحكم التاليني اليومني يف ى بالحمَّ الخليفة «وأُصيب ماسنيون: يقول
فبدل الخليفة، لدى سعيهما الخليفة ووالدة البالط أمري نرص بذل العاصف الجو هذا ويف

اإلعدام.» حكم
زنجي: لسان عىل — الحرجة29 الفرتة لهذه ًرا مصوِّ البغدادي الخطيب ويقول
أن وتخوف به، كتب ما عىل ندٌم ولحقه حامد، عىل ذلك فغلظ يومني، الجواب «وأبطأ
رقعًة والدي بخط فكتب عمله، ما نرصة من ا بدٍّ يجد ولم موقعه. غري وقع قد يكون
يف جرى ما إن ويقول: األوىل، تضمنته ما فيها يقتيض الثالث، اليوم يف باهلل املقتدر إىل

ص١٤٠. ج٨، بغداد، تاريخ 29
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عليه يختلف ولم به، الناس افتتن ج الحالَّ قتل يتبعه لم ومتى وانترش، شاع قد املجلس
عنها، الجواب وتنجيز إيصالها، وسأله مفلح، إىل الرقعة وأنفذ ذلك، يف ويستأذن اثنان،

إليه.» وإنفاذه
جيٍة، حالَّ اجتماعيٍة ثورٍة بشبح الخليفة أمام حامد ح لوَّ «هنالك ماسنيون:30 ويقول

وأصدقائه.» ج الحالَّ من الخالص عىل مؤنس القواد كبري مع لالتفاق يسعى وراح
وقع املتواصل إلحاحه وتحت الخليفة، لدى الكبري العسكري بنفوذه مؤنس وتدخل

القضاء. عىل دمه بتبعة ملقيًا اإلعدام، أمر تردد يف الخليفة
إذا القضاة بأن — حامد إىل — باهلل املقتدر من الجواب «فعاد البغدادي:31 يقول
الرشطة، صاحب الصمد عبد بن محمد فلتُحرض دمه، وأباحوا بقتله، أفتوا قد كانوا

عنقه. ُرضب وإالَّ الرضب، تحت تلف فإن سوٍط، ألف ورضبه بتسليمه إليه وليتقدم
عبد بن محمد وأحرض االضطراب، من عليه كان ما وزال الجواب، بهذا حامد فُرسَّ
أن يتخوف أنه وذكر ذلك، من فامتنع ج، الحالَّ بتسلم إليه وتقدم إياه، وأقرأه الصمد،
الرشطة مجلس إىل به يصريوا حتى غلمانه، معه سيبعث أنه حامد فأعلمه منه، يُنتزع

الغربي. الجانب يف
وقوٌم أصحابه، من جماعٌة ومعه اآلخرة، عشاء بعد يحرض أن عىل االتفاق ووقع
— غمارهم يف ويدخل مثلهم ج الحالَّ ويلبس — الساسة مجرى يجرون مؤكفٍة، بغاٍل عىل
وأحرق به، واحتفظ رأسه حزَّ تلف فإن سوٍط، ألف يرضبه بأن وأوصاه يُنتزع، ال حتى
ترفع وال منه، تقبل فال وفضًة، ذهبًا الفرات لك أُجري لك قال إن حامد: له وقال جثته،

عنه. الرضب
رجاله ومعه حامد، إىل الصمد عبد بن محمد واىف اآلخرة، عشاء بعد كان فلما
وتقدم الرشطة، مجلس إىل يصل حتى معه، بالركوب غلمانه إىل فتقدم املؤكفة، والبغال
بن محمد أصحاب إىل وتسليمه فيه، هو الذي املوضع من بإخراجه به املوكَّل الغالم إىل

الصمد. عبد

ص٧٧. قلقة، شخصيات 30

ص١٤١-١٤٢. ج٨، بغداد، تاريخ 31
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غلمان وركب الساسة، بجملة واختلط البغال، تلك بعض وأُركب ج الحالَّ وأُخرج
الصمد عبد بن محمد هناك وبات انرصفوا، ثم الجرس إىل أوصلوه حتى معه حامد

ورجاله.»

املرصع! ليلة (9-2)

ج، الحالَّ قتل يف أفتوا يوم القايض رسيج ابن عىل «دخلت قال:32 شيبان بن إبراهيم عن
قول نسوا لعلهم قال: الرجل؟ هذا قتل يف هؤالء فتوى يف تقول ما العباس، أبا يا فقلت:

هللاُ﴾.» َربَِّي يَُقوَل أَْن َرُجًال ﴿أَتَْقتُلُوَن تعاىل: هللا
حافًظا أراه أنا أما قال: ج؟ الحالَّ يف تقول ما رسيج: البن «قلت الواسطي:33 ويقول
قائًما الدهر، صائًما والسنة، واألخبار بالحديث عامًلا الفقه، يف ماهًرا به، عامًلا للقرآن،

ويبكي.» يعظ الليل
الذي الدوي عن أعرض لقد املرصع، ليلة الهول، ليلة يف حتى ج، الحالَّ كان وهكذا

حبه. وألحان قلبه، بمواجيد يناجيه ربه عىل وأقبل العظيم، النبأ أحدثه
الحبس من والدي صبيحتها يف أُخرج التي الليلة كانت «فلما أحمد:34 ابنه يقول
أن إىل مكٌر، مكٌر، يقول: يزل لم صالته من فرغ فلما ركعتني، فصىل قام — للقتل —
بإزاٍر، وتغطى قائًما قام ثم ، حقٌّ ، حقٌّ قال: ثم طويًال، سكت ثم أكثره، الليل من مىض

املناجاة. يف وأخذ القبلة، نحو يديه ومد بمئزٍر، وائتزر
نحن مناجاته: من فكان بعضها، فحفظنا حاًرضا، فاتك بن أحمد خادمه وكان
الذي وأنت ومشيئتك، شأنك من شئت ما لتبدي نستيضء، عزتك وبسنا نلوذ، بشواهدك

إلٌه. األرض ويف إلٌه، السماء يف
األعراض، لك وسجدت الجواهر، لك ذلت من يا الصور، ر ومصوِّ الدهور، ر مدهِّ يا

األحكام. عنده وتصورت األجسام، بأمره وانعقدت

باريس. طبع ج، الحالَّ أخبار 32

باريس. طبع ج، الحالَّ أخبار 33
ص١٤١-١٤٢. ج١١، كثري، البن والنهاية، البداية 34

109



الحالج منصور بن الحسني

والصورة صورٍة، ألحسن املشيئة، يف التجيل مثل شاء، كيف شاء، ملا تجىل من يا
والقدرة. والبيان بالعلم أفردته التي الناطقة، الروح هي

وأبديت كراتي، عقيب عند وأظهرتني، بدايتي، أردَت ملا شاهدك إىل أوعزت ثم
برياتي. من القول عند أزلياتي، عروش إىل معارج يف صاعًدا ومعجزاتي، علومي حقائق

السافيات.35 عىل وأُحمل وأحرتق، وأُصلب، وأُقتل، أحترض، إني
يقول: أنشأ ثم

ال��ِق��َدم ش��اه��د ف��ي أو ال��ح��ي��ِث وراء ف��ي��م��ا ش��اه��ُده��ا ط��اح ن��ف��وًس��ا إل��ي��ك أَنْ��ع��ى
ال��ح��ك��م أبْ��ُح��ر ف��ي��ه��ا ال��وح��ي س��ح��ائ��ب ه��ط��ل��ت م��ا ط��ال ق��ل��وبً��ا إل��ي��ك أَنْ��ع��ى
ك��ال��ع��دم ال��وه��م ف��ي وت��ذك��اره أودى زم��ٍن م��ذ ال��ح��ق ل��س��ان إل��ي��ك أَنْ��ع��ى
َف��ِه��ِم ِم��ق��َوٍل ف��ص��ي��ٍح ك��ل أق��وال ل��ه ت��س��ت��ك��ي��ن ب��ي��انً��ا إل��ي��ك أَنْ��ع��ى
ال��رَِّم��ِم داِرُس إال م��ن��ه��ن ي��ب��ق ل��م م��ًع��ا ال��ع��ق��ول إش��ارات إل��ي��ك أَنْ��ع��ى
ال��َك��ظ��م َم��ْك��َم��ِد م��ن م��ط��اي��اه��م ك��ان��ت ِل��ط��ائ��ف��ٍة أخ��الًق��ا وُح��بِّ��ك أَن��ع��ى
إَِرِم األُل��ى وُف��ق��داَن ع��اٍد ُم��ِض��يَّ أث��ٌر وال ع��ي��ٌن ف��ال ال��ج��م��ي��ع م��ض��ى
ال��ن��َع��ِم» م��ن أع��م��ى ب��ل ال��بُ��ْه��ِم م��ن أع��م��ى لُ��ب��َس��تَ��ه��م ي��ح��ذون َم��ع��ش��ًرا وخ��لَّ��ف��وا

الصالة، يف وهو األخرية الليلة يف ج الحالَّ عىل «دخلت قال:36 فاتك بن إبراهيم وعن
يقرأ سمعته انتبهت فلما النوم، غلبني حتى ركعاٍت فصىل البقرة، سورة بقراءة مبتدئًا
قرأ ثم واحدٍة، ركعٍة يف القرآن فختم الختم، يريد أنه فعلمت — عسق حم — سورة
يرضيه أنه ظن من لرضائه، أصيل أني ترى أال وقال: إيلَّ ضحك ثم قرأ، ما الثانية يف

ثمنًا!» لرضاه جعل فقد بالخدمة
كانت ملا يقول: فسمعته منصور، بن للحسني خادًما أخي «كان الرزاز:37 ويقول
لم إن بنفسك، عليك يل: فقال أوصني، سيدي يا قلت: بقتله، الغد من وعد التي الليلة

شغلتك. تشغلها

الرياح. 35
ج. الحالَّ أخبار 36
ج. الحالَّ أخبار 37
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يقول: أنشأ ثم

ال��م��ت��م��ن��ي م��ن��ي��ة ي��ا وم��ن��ي م��ن��ك ع��ج��ب��ت
أن��ي أن��ك ظ��ن��ن��ت ح��ت��ى م��ن��ك أدن��ي��ت��ن��ي
ع��ن��ي ب��ك أف��ن��ي��ت��ن��ي ح��ت��ى ال��وج��د ف��ي وغ��ب��ت

جعلت العنيف، والوجد العارمة، النشوة من حالٍة يف وهو ويرقص، يرتنم أخذ ثم
بقوله: ترتنم أيًضا كانت سجنه جدران أن يعتقد خفيف ابن

م��ش��ى خ��دي ع��ل��ى ي��م��ش��ي ي��ش��ا ل��و ال��ح��ش��ا وس��ط ح��ب��ه ح��ب��ي��ٌب ل��ي
ي��ش��ا» ش��ئ��ت وإن ش��ئ��ت، ي��ش��ا إن روح��ه وروح��ي روح��ي، روح��ه

الشهيد مرصع (10-2)

أكرب بغداد فشهدت وثالثمائة، تسع سنة القعدة، ذي من بقني لسبع الثالثاء يوم وجاء
تاريخها! عرفه حشٍد

كظيم العني، دامع القلب، راجف دجلة، ضفاف عىل العظيم الحشد هذا اجتمع
عايلَ الوجه، مرشق وقيوده، أغالله يف وقف الذي ج، الحالَّ عىل نظراته وتركزت الغيظ،
وارتفعت العذاب، زبانية وطوقته الجند، صفوف به أحاطت وقد جليًال، شامًخا الرأس،
وعذابه لجلده أُعدت التي اآللة هي بالسواد، جللت غليظٌة خشبيٌة قوائم السماء إىل

وصلبه.
أعني َعَيلَّ الفناء معني يا يقول: للصلب تقدم عندما ج الحالَّ «سمعت الياقوتي: قال

الفناء.» عىل
ليقتل، ج الحالَّ منصور بن بالحسني جيء «ملا الواسطي: العالء أبو القايض ويقول

ينشد: وهو قيده، يف يتبخرت أخذ

م��س��ت��ق��ًرا ب��أرٍض ل��ي أَر ف��ل��م أرٍض ب��ك��ل ال��م��س��ت��َق��ر ط��ل��ب��ت
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وم��رٍّا ح��ل��ًوا م��ن��ال��ه وك��ان م��ن��ي ون��ال ال��زم��ان م��ن ف��ن��ل��ت

الخشبة رأى ليُصلب، منصور بن بالحسني أُتي «ملا قال:38 فاتك بن إبراهيم وعن
بينهم، الشبيل فرأى القوم، إىل التفت ثم عيناه، دمعت حتى كثريًا فضحك واملسامري،
ففرشها، يل، افرشها قال: شيخ، يا بىل فقال: سجادتك؟ معك هل بكٍر، أبا يا له: فقال
الكتاب، فاتحة األوىل يف فقرأ منه، قريبًا وكنت ركعتني، عليها منصور بن الحسني فصىل
فاتحة الثانية يف وقرأ اآلية، َواْلُجوِع﴾ اْلَخْوِف ِمَن ءٍ ِبَيشْ ﴿َوَلنَبْلَُونَُّكْم تعاىل: قوله ثم
أحفظها، لم أشياء ذكر سلَّم فلما اآلية، اْلَمْوِت﴾ ذَاِئَقُة نَْفٍس ﴿ُكلُّ تعاىل: قوله ثم الكتاب،

قوله: حفظته مما وكان
حدثي، عىل ِقدمك بحق جهٍة، كل عن املتخيل جهٍة، كل عن املتجيل39 إنك اللهم
عيلَّ، بها أنعمت التي النعمة، هذه شكر ترزقني أن ِقدمك، مالبس تحت حدثي وحق
من يل أبحت ما غريي عىل وحرَّمت وجهك، مطالع من يل كشفت عما أغياري غيبت حيث

رسك. مكنونات يف النظر
لو فإنك لهم، فاغفر إليك، وتقربًا لدينك، تعصبًا لقتيل! اجتمعوا قد عبادك هؤالء
ابتُليُت ملا عنهم، سرتت ما عني سرتت ولو فعلوا، ما فعلوا ملا يل، كشفت ما لهم كشفت

تريد! فيما الحمد ولك تفعل، فيما الحمد فلك ابتُليت، بما
وسال أنفه، هشمت لطمًة فلطمه السياف، الحارث أبو فتقدم ا، رسٍّ وناجى سكت ثم

شيبه! عىل الدم
من جماعٍة وعىل الواسطي، الحسن أبي عىل وُغيش ثوبه، ومزَّق الشبيل فصاح

فعلوا! ما الحرس أصحاب ففعل تهيج، الفتنة وكادت املشهورين، الصوفية
ألف يرضبه بأن الجالد أمر ثم الصلب، آلة إىل فشده الرشطة، صاحب تقدم ثم
أحٌد يقول: وإنما يستعفي، وال يضطرب، وال يتأوه، ال صامٌت وهو يرضبه فأخذ سوٍط،
تعدل نصيحة عندي فإن مني ادُن الرشطة: لصاحب فقال سوٍط، ستمائة بلغ حتى أحٌد،
يل وليس وأمثاله، هذا تقول أنك عنك يل قيل قد له: فقال قسطنطينية، فتح الخليفة عند

سوٍط! ألف ُرضب حتى فسكت عنك، الرضب أرفع أن

ص١٠-١١. القاهرة، طبع ج، الحالَّ أخبار 38
وتعاىل. سبحانه واملكان، الجهة عن املنزه واملتخيل: املتجيل 39
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ثالثة قدميه ويف مشيته، يف ويتبخرت يتواجد ج الحالَّ أخذ به، ُكلف ما الجالد أتم فلما
ينشد: عميٍق روحيٍّ ثمٍل يف وهو راح ثم قيًدا، عرش

ال��ح��ي��ف م��ن ش��يءٍ إل��ى م��ن��س��وٍب غ��ي��ر ن��دي��م��ي
ب��ال��ض��ي��ف ال��ض��ي��ف ف��ع��ل ح��ي��ان��ي ث��م دع��ان��ي
وال��س��ي��ف ب��ال��ن��ط��ع دع��ا ال��ك��أس دارت ف��ل��م��ا
ال��ص��ي��ف41 ف��ي ال��ن��ث��ري��ن40 م��ع ال��راح ي��ش��رب م��ن ك��ذا

َويَْعَلُموَن ِمنَْها ُمْشِفُقوَن آََمنُوا َوالَِّذيَن ِبَها يُْؤِمنُوَن َال الَِّذيَن ِبَها ﴿يَْستَْعِجُل قال: ثم
بَِعيٍد﴾.» َضَالٍل َلِفي اَعِة السَّ ِيف يَُماُروَن الَِّذيَن إِنَّ أََال اْلَحقُّ ََّها أَن

يداه برت

ثم اليمنى، يده فقطع والدروع، الرماح حملة حوله ومن سيفه، مشهًرا الجالد تقدم ثم
لسانه يفرت ولم شفتيه، االبتسامة تفارق ولم يتأوه، ولم ج الحالَّ يجزع ولم اليرسى، يده

ومناجاته! هللا ذكر عن
وبغٍي، عدواٍن من األرض، وجه عىل يدب ما كل من أعظم بيشءٍ ج الحالَّ اعتصم لقد
األفق إىل سما حسه، وعن نفسه، عن فغاب ربه، إىل ولجأ بحبه، والذ بإيمانه، اعتصم
يلقى ما هول يتذوق وما يرى ما فأنساه القرب، ونعيم املشاهدة، نشوة يف فعاش األعىل،

وعذاٍب! آالٍم من
وجهه42 عىل بذراعه شال دمه، من نزف ما لكثرة االصفرار يف وجهه أخذ وملا
وضوؤهما يصح ال العشق يف ركعتان مبتسًما: وقال اصفراره، يخفي حتى بالدم به فخضَّ

بالدم! إال

التنني. فكتبوها الرواة أخطأ وقد األسد، أنف زهرة هو النثرين: 40
ج. الحالَّ ديوان 41

ملاسنيون. صوفيٌة منشوراٌت 42
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مرتنًما: أنشد ثم

ال��ده��ُر إف��س��اده ف��ي ي��ط��م��ع ي��ك��ن ل��م ال��ذي ال��ود وح��رم��ة
ال��ض��رُّ ��ن��ي م��سَّ وال ب��أٌس ال��ب��ال ه��ج��وم ع��ن��د ن��ال��ن��ي م��ا
ذك��ُر43 ل��ك��م وف��ي��ه إال م��ف��ص��ٌل وال ع��ض��ٌو ل��ي ُق��دَّ م��ا

من املرعد الزئري فارتفع املحتشدة، الجماهري إىل املؤمن الحار النشيد هذا وتطاير
والغضب السافر، بالتهديد الصفوف وماجت النساء، من كثرٍي عىل وأُغمي الرجال، أفواه

ج. املتوهِّ
بينما الصلب! ساحة يف توتًرا املوقف وازداد وجرابهم، سياطهم إىل الجند وأرسع

وشوارعها. بغداد أزقة يف الثورة نُذر طافت
صفوف من أعوانهم بعض يتصيدون فأخذوا وعصبته، بحامد والغضب الحقد وزاد
ويتهموه بالسباب، ج الحالَّ لريموا الصلب منصة حول بهم ليدفعوا والفقهاء، الصوفية

له. وغضبته به، الجمهور إيمان من يخفف االتهام هذا علَّ باملروق،
الحمد للحالج: — وقال الخشبة، عند البلخي الحسن أبو «وجاء كثري:44 ابن يقول
سيدي يا لك وقولهم يديك، يف الناس بوس رأيت كيف هللا؟ عدو يا منك أمكن الذي هلل

بذلك.» راٍض وأنت موالي ويا
من لينالوا الصوفية من أفراٍد بعض يحرضون الجند «وأخذ ماسنيون:45 ويقول
إىل يسحبونه وهم عنقه، يف منديله وضعوا وقد بالشبيل، الجند وأتى يقول: ثم ج، الحالَّ
تلعنه، حتى نرتكك ما فقالوا: اتركوني، وقال: ذلك من فتأبى ليلعنه! منصور بن الحسني

بذلك! رسوًال إليه ترسل أو
فدنت، مني، ادني لها: فقال األموية، فاطمة فرأى وشماًال يمينًا الشبيل والتفت
أرساره من رسٍّ عىل ائتمنك قد هللا إن له: فقويل منصور بن الحسني إىل اذهبي لها: فقال
هو؟ وما التصوف، عن اسأليه ثم لِك، يقول ما واحفظي الحديد، طعم فأذاقك فأذعته،

ج. الحالَّ ديوان 43

ج١١. والنهاية، البداية 44
صوفيٌة. منشوراٌت 45
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ثم ج، الحالَّ فابتسم الشبيل، بكر أبي رسولة أنا فقالت: ج، الحالَّ إىل فاطمُة ومضت
معك. ما هاتي قال:

طعم فأذاقك فأذعته، أرساره من رسٍّ عىل ائتمنك قد هللا إن لك: يقول إنه له: فقالت
يقول: فأنشأ الحديد،

ال��ص��ب��ُر غ��ل��ب ل��م��ا ـ��ك ف��ك��اش��ف��ت��ـ ت��ج��اس��رُت
ال��س��ت��ُر يُ��ن��ت��ه��ك أن ـ��ك م��ث��ل��ـ ف��ي أح��س��ن وم��ا
ع��ذُر ل��ي وج��ه��ك ف��ف��ي ال��ن��اس ع��نَّ��ف��ن��ي وإن
ب��در ي��ا وج��ه��ك إل��ى م��ح��ت��اٌج ال��ب��در ك��أن

ا. رسٍّ له أذعت ما وهللا شبيل يا له: فقويل بكٍر أبي إىل اذهبي قال ثم
فما قالت: ترين. ما فيه مرقاٍة أهون فقال: التصوف، حقيقة فما فاطمُة: فقالت
شهدته ما الغيب يف فإن يجري، ما غًدا سرتين ولكن سبيٌل، إليه لِك ليس قال: أعاله؟

قط. ساعًة وبلوى نعمٍة بني فرقت ما وهللا قال: ثم … عنِك وغاب
الناس، معرش يا الشبيل: فصاح ذلك، عليه فأعادت الشبيل، إىل فاطمٌة فجاءت

يل؟» والثاني لكم، األول الجواب

ج! الحالَّ عذاب

بألسنتهم وعذابه إيالمه يف يتفننون وأخذوا الصلب، آلة إىل وثاقه فشدوا الحراس قام ثم
وسياطهم.

ج الحالَّ فباتها العذاب، ليايل من األوىل الليلة وجاءت الشمس، وغربت يوٌم، ومىض
التاريخ. يف لغريه تُعرف لم صورٍة عىل

البغداديني جمهور وبات دًما؟! جراحه تنزف اليدين، مقطوع مصلوبًا مقيًدا باتها
بعواطف ويتتبع الفاجعة، ويشهد املأساة، يرقب لدجلة، الغربية الضفة عىل حوله،

داميٍة. حيٍة مرسحيٍة مشاهد متضاربٍة،
بطولٍة يف وحده، ينازل أعزل، رجٍل حول رحاه تدور فذٍّا عجبًا رصاًعا يشهد
عرصها! األرضيف قوى أعظم وهي العراق، يف الحاكمة القوى شامخٍة، صابرٍة متحديٍة،
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املشاعل مئات قبل، من له مثيًال الدنيا مسارح تشهد لم مرسحيٍّا، منظًرا وكان
والظالل. باأللوان مياهها وتغمر آفاقها، وتكشف دجلة، شواطئ تيضء

املعتزلة، من وللمجادلني الصوفية، من للذاكرين وأروقٌة حلقاٌت قامت وهناك وهنا
حول والعقل القلب حديث يديرون الشيعة، من وللمتعصبني الحنابلة، من وللمتناظرين

جفونها. من النوم وأطار بغداد هزَّ الذي العظيم، املشهد
األهواء املتعددة والطوائف، األجناس من شتيٌت شمائلهم، وعن أيمانهم، وعن

واالتجاهات. وامليول والثقافات،
إيمانه عن يتحدثون وأحبابه، ج الحالَّ تالميذ وهؤالء هؤالء صفوف بني ويميش
بعيًدا، بعيًدا بهم فيذهب منهم، بفريٍق الخيال ويشتط وعجائبه، وكراماته ورسالته،

اإلنسانية! تستطيع مما وأعىل البرشية، تطيق مما أكثر قداساٍت ج الحالَّ عىل ليضفي
للشهيد قلوبهم، فتخفق امللونة، البارعة األحاديث هذه الجماهري، آذان وتتلقف

املظلوم! املضطهد للقطب عواطفهم، وتثور املصلوب، املعذب
مصلبه عىل بوثاقه مشدوًدا ج الحالَّ يقف وظالله، بألوانه الكبري اإلطار هذا وداخل
من أعظم روحيٍّ ثمٍل ويف آالمه، من أكرب قلبيٍة نشوٍة يف محلًقا بألحانه، مرتنًما الدامي،

عذابه.
وما فيها، يُدبَّر وما األرض عن بعيًدا، بعيًدا امليضء، الروحي العلوي عامله يف إنه

عليها! يصب
مما أعىل — الشبيل يقول كما — الخلود من لزاد مصلبه، عىل ج الحالَّ صمود إن

حبه! ويحيا مذاقه يذق لم من يفهم

قدماه! قطع

حول البغداديني عدُد — كثري ابن يقول كما — فتضاعف الثاني، اليوم صباح وجاء
يُحىص.46 ال عدٌد العامة من واجتمع مصلبه،

ومع اليرسى، ثم اليمنى، رجله فُقطعت الثاني، يومه يف جديد من العذاب وبدأ
الصامد! الصابر األديم هذا من بقي ما تمزق السياط، ارتفعت الدم، قطرات

ج١١. والنهاية، البداية 46
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عضًوا ج، الحالَّ أعضاء ُقطعت يقول: فارًسا «سمعت البغدادي:47 الخطيب يقول
هللا.» ذكر عن لسانه فرت وما لونه، تغري وما عضًوا

الرغائب، دار يف أصبحت إلهي قال: ج الحالَّ رجال ُقطعت «ملا قال:48 فاتك ابن وعن
فيك!» يؤذى َمن إىل تتودد ال فكيف يؤذيك، من إىل تتودد إنك إلهي العجائب، إىل انظر

أنشد: ثم

ح��ي��ات��ي ق��ت��ل��ي ف��ي إن ث��ق��ات��ي ي��ا اق��ت��ل��ون��ي
م��م��ات��ي ف��ي وح��ي��ات��ي ح��ي��ات��ي ف��ي وم��م��ات��ي
ال��م��ك��رم��ات أج��لِّ م��ن ذات��ي م��ح��و ع��ن��دي إن
ال��س��ي��ئ��ات ق��ب��ي��ح م��ن ص��ف��ات��ي ف��ي وب��ق��ائ��ي
ال��ف��ان��ي��ات ب��ع��ظ��ام��ي واح��رق��ون��ي ف��اق��ت��ل��ون��ي
ال��دارس��ات ال��ق��ب��ور ف��ي ب��رف��ات��ي م��روا ث��م
ال��ب��اق��ي��ات49 ط��واي��ا ف��ي ح��ب��ي��ب��ي س��رَّ ت��ج��دوا

مصلبه، عىل ج والحالَّ وسباٍب، وركٍل وصفٍع جلٍد من العذاب، مشاهد تتابعت ثم
ثمٍل يف بل روحيٍة، نشوٍة يف وهو جسده، سائر من الدماء قطرات تتساقط الجسد، ممزق

وعذاٍب! هوٍل من عليه ُصبَّ ما كل من وأقوى وأسمى أعىل روحيٍّ
به! يحيط وما منه، بُرت ما إىل ملتفٍت غري ومناجاته، ومواجيده تسابيحه يف إنه

من ألحاٌن سمعه ويف النور، من هاالٌت به وأحاطت السماء، أبواب له تفتحت لقد
الخالدة. ابتهاالته موسيقاها عىل ع يوقِّ خفيٍة، أوتاٍر من وترنيماٌت امليضء، األفق

وأوج��اع أح��زاٌن ع��ن��ك وغ��ف��ل��ت��ي ي��ق��ل��ق��ن��ي ال��ش��وق ك��اد ذك��رت��ك إذا
إس��راع50 ول��آلالم ف��ي��ه��ا ل��ل��س��ق��م داع��ي��ًة ف��ي��ك ق��ل��وبً��ا ك��ل��ي وص��ار

ج٨. بغداد، تاريخ 47
ص٥٦. ج، الحالَّ أخبار 48

باريس. طبع ج، الحالَّ ديوان 49

باريس. طبع ص٧٢، ج، الحالَّ ديوان 50
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∗∗∗
ت��ل��م ل��م ع��ن��ي��ت ال��ذي م��ن��ه ع��رف��ت ف��ل��و ت��ل��وم ك��م ه��واه ف��ي الئ��م��ي ي��ا
ودم��ي51 ُم��ه��ج��ت��ي وأُه��دي األض��اح��ي تُ��ه��دى س��ك��ن��ي إل��ى ح��جٌّ ول��ي ح��جٌّ ل��ل��ن��اس

∗∗∗
وح��ي��د ف��إن��ي س��ي��دي وأج��ر ب��ع��ي��د م��ن��ي ف��ال��ل��وم ت��ل��م��ن��ي ال
ش��ه��ي��د52 ب��أن��ي واع��ل��م��وا ف��اق��رءوا خ��ط��اب��ي ه��ذا ال��ك��ت��اب أراد م��ن

وأحط مثالياٍت، من اإلنسانية النفوس يف ما أسمى فيها تجلت مشاهد، تتابعت ثم
صفاٍت. من البرشية الغرائز يف ما

سبابًا الدنيا يملئون لهم، أعوانًا ج الحالَّ مصلب حول وصحبه حامد أقام فقد
دمه! أعناقنا ويف الزنديق، ج الحالَّ اقتلوا هاتفني: وصياًحا

الهول موقف يف وهو ج، الحالَّ لريجموا والصوفية الفقهاء يجمعون الجند أخذ ثم
والسجن، الجلد واحتملوا وصابروا، صربوا اإلثم، هذا عن كبريٌ فريٌق فامتنع والعذاب،

السوء! أيديهم تقرتف ولم
وأقسموا ج، الحالَّ لريجم به جيء وصفيه، وصديقه ج الحالَّ تلميذ بالشبيل، جيء ثم

يفعل! لم إن قتله عىل
«إن وصاح: بكى ثم … بوردٍة فرماه لدمه، صونًا يفعل أن وطالبه ج الحالَّ له وأذن
وليس األبطال، إال به يظفر ال خلوٍد، زاد إنه املحرم، الجمال من درٌة ج الحالَّ استشهاد

الجميع.» عىل يوزع بزاٍد
طوره، عن خارًجا مصلوبًا نفسه ج الحالَّ كله، هذا وسط «ويف ماسنيون:53 يقول
املوت، حد ببدنه تجاوز الوجد من حالٍة يف وهو مقصلته، فوق من للجميع ُمظِهًرا
روح فيها املتجلية املعربة الصورة وكأنه القرآن، وصفها كما الخالدة، املسيح شخصيَة

صلبوه.» وما قتلوه وما هللا:

باريس. طبع ص٨٥، ج، الحالَّ ديوان 51

باريس. طبع ص٥١، ج، الحالَّ ديوان 52

ص٨٢. قلقة، شخصيات 53
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له يصمد لم لهوٍل الصامد، الشهيد عىل الثانية، الليلة وجاءت الثاني، اليوم ومىض
قبل! من أحٌد

املشاعل ظالل وأخذت الكربى، الساحة عىل املوت ورفرف بطيئًا، ثقيًال الليل ومىض
باكيًة. حزينًة أطياًفا ترسم

الروح، عالم يف ترسم التي ورضاعاته، ومناجاته نشوته يف املعذب واملصلوب
النور. عالم تهزُّ رصخاٍت

اللحظات تلك األخرية، لحظاته يف ليؤنسه ج الحالَّ إىل سعى الذي والنور، الروح عالم
… قصائده آخر يف مصلبه عىل ج الحالَّ لنا صورها التي

املصلب54 قصيدة

والسبح الشطح حاالت يف الصوفية، عن املأثور النغم بذلك كاملًة، قصته يروي وفيها
الروحي.

باهلل بقي ومن سبحانه، به البقاء أورثه الذي الفناء ذلك هللا، يف فنائه عن فيحدثنا
الوجود. عىل لتطل روحه، عني وتفتحت املشاهدة، عالم يف عاش

القطبانية، من وأسمى أعىل مقاٌم وهو الروح، عالم يف األشهب الباز إنه يقول: ثم
ربانيٍّا غدا وإنه النبوة، مقام إال يعلوه ال مقاٌم وهو الصديقية، مقام من رشبه وإنه

به. أحاطت التي األكاذيب جبال بربهانه حطم قد وإنه العرش، تحت يعيش
يونس، كحوت قويٍّا الهوى بحر خاض وإنه األعىل، املأل يف ذكره شاع الذي وإنه

جواهره. أروع وأخرج
الجوهر يبيع كمن فأصبح الجواهر، هذه قيمة يفهم من عرصه يف يجد لم ولكنه
عرياٍن. أكمام يف الرس يضع وكالذي العميان! قاعات يف الشموع يوقد وكالذي للفحامني!
واألولياء األقطاب احتشد وكيف مرصعه، حوادث فخٍم إطاٍر يف علينا يعرض ثم
أراد ولو وناجاه، خاطبه السيف وأن وتحيته، ملؤانسته الخرض مقدمتهم ويف جميًعا،
طالبوه واألقطاب الخرض ولكن البغاة، عىل بغداد لهدم شاء ولو عنه، السيف المتنع

عام الثانية طبعته يف ج الحالَّ ديوان يف ماسنيون نرشها ثم بسوريا، مرٍة ألول القصيدة هذه نُرشت 54

الكتاب. هذا من موضعها يف وسننرشها ،١٩٥٥
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يخلع لم كما الباطنية، الخالفة أبًدا يخلع ال وأن عفان، ابن مات كما شهيًدا يموت بأن
الظاهرية. الخالفة عفان ابن

املوت! وليلة الهول، يوم نشيده وذلك وملرصعه، ملوقفه ج الحالَّ تصوير ذلك

املرصع يوم عجائب

خشبته عىل رأيته فلما فيها، ُصلب التي الليلة يف إليه «تقدمت خفيف:55 ابن يقول
يل: فقال إليه، فأقبلت أقبل، أن يناديني: به فإذا أمره! يف مفكٌر وأنا توليت بحالته،

ترى!» ما بنا فعمل بالحقيقة، عاملناه
جموع طافت الفجر ومع بعذابه، الثالث اليوم وجاء بهوله، الطويل الليل ومىض

منه! تبقى ما بإنقاذ أو ج، الحالَّ بإنقاذ وتطالب ر، وتدمِّ تُحطِّم ببغداد، الشعب
— شغب — ووالدته القشوري، نرص حاجبه إليه وأرسع وجبن، الخليفة وارتعد
الجسد عن العفو واإلنسانية، الدين باسم ويناشدانه جية، الحالَّ املأساة عاقبة ينذرانه
مدمرٍة ثورٍة إىل ببغداد تدفع أن منه السائلة الدماء توشك الذي املصلوب، والبطل املمزَّق،

يشءٍ. بكلِّ تطيح
ما حامد مسمع وبلغ العفو، فاعتزم للخوف، خضع أو للرجاء، املقتدر وخضع
يف العفو بأن منذًرا الكربى، رضبته يتم أن يناشده الخليفة إىل فأرسع القرص، يف يدور

القتل! يلهبها مما أكثر بغداد يلهب قد الحاسمة الساعة هذه
التي الثورة حدثت وإن اقتله دمه، عنقي ويف املؤمنني، أمري يا اقتله حامد: صاح ثم

العاصفة! تثور أن قبل اقتله فاقتلني، نرص بها يتنبأ
ج، الحالَّ رأس اقطعوا الخليفة: فم من األخري األمر صدر والعزم، الرتدد وبني

جسده! وأحرقوا
أمر أبطأ وقد الدكاكني، بعض يحرقون الثائرون كان «وبينما ماسنيون:56 يقول
باإلعدام، األمر عىل املوافقة عىل املقتدر يستحث حامد كان عليه، باإلجهاز املعتاد الخليفة

فاقتلني.» يشءٌ أصابك إن قائًال:

باريس. طبع صوفيٌة، منشوراٌت 55

ص٧٧. قلقة، شخصيات 56
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أمر فتال الخشبة، إىل حامد تقدم الثالث، اليوم كان «فلما كثري:57 ابن ويقول
الجالد أمر ثم املسلمني! أمر صالَح ج الحالَّ قتل يف بأن الفقهاء، فتوى قرأ ثم الخليفة،

عليه.» واإلجهاز رأسه بقطع
الحال؟ هذا ما سيدي يا فقلت: يضحك، وهو للقتل ج الحالَّ «قدم الحلواني:58 ويقول

الوصال.» أهل إليه الجالب الجمال دالل فقال:
قال: أنه وصلبه قتله عند ج الحالَّ بها تكلم كلمٍة «آخر القصار:59 عيىس ويقول
له رقَّ إال املشايخ، من أحٌد الكلمة بهذه سمع فما له، الواحد إفراد الواجد، حسب

الكالم.» هذا واستحسن
قائًما، النهار من ساعتني جسده فبقي عنقه، ُرضب «ثم خفيف:60 ابن ويقول
إليه، فتقدمت أحٌد. أحٌد، كالمه، آخر فكان يُفهم، ال بكالٍم يتكلم وهو رجليه، بني ورأسه
أُحرق ثم موضًعا، وثالثني أحد يف هللا، هللا، األرض: عىل ويكتب منه يخرج بالدم فإذا

بالنار!»
لتوحيده، إشارًة هللا، هللا، كتب: األرض، عىل دمه وقع «وملا املناوي:61 العالمة ويقول
لتربئٍة يحتاج ال ألنه ذلك؛ — عنهما هللا ريض — عيل بن الحسني دم يكتب لم وإنما

ج.» الحالَّ بخالف
وهو الناس إىل والتفت قتله، شهد من إال ببغداد يبَق «ولم الجوزي:62 ابن ويقول
شهادته، قبلت غاب ومن شهادته، بطلت حرض من وقال: — قتله قبل — الجذع عىل

حليلته.» اآلخرة كانت الدنيا طلق من مصلوٌب: وهو الصوفية بعض وناداه
ثالثة بقي ج الحالَّ ُصلب «ملا قال:63 أنه الشريازي، عن الساعي أنجب ابن ويروي
الكريس، آية وفيها بخطه، مكتوبًة ورقًة معه فوجدوا وفتشوه، فأنزلوه يمت، لم أياٍم
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باسمك وأعني سواك، عمن رجائي واقطع رضاك، قلبي يف ألِق اللهم الدعاء: هذا وبعدها
عسق»، «بحم غريي ألحٍد ينبغي ال ما وأعطني الحرام، عن بالحالل وأغنني األعظم،

«بكهيعص».» شهيًدا وأمتني
منارٍة رأس عىل رماده وحمل وأُحرق، النفط عليه وُصبَّ باريٍة، يف جسده لُف ثم
مارس ه / ٢٦ وثالثمائة تسع سنة القعدة، ذي من والعرشين السادس يف الريح، لتنسفه

٩٢٢م.
أم أخذته ثم خراسان، يف به ِطيف ثم ببغداد، الجرس عىل يومني رأسه ونُصب

كامًال. عاًما خزانتها يف وأبقته وعطرته، فحنطته املقتدر، الخليفة

روحية مشاهد

بَك؟ هللا فعل ما له: فقال قتله، بعد املنام يف ج الحالَّ رأى الشبيل «أن ماسنيون:64 ويروي
عيلَّ، املشفقني الطائفتني، لكلتا غفر قد قال: محٍل؟ أي يف قال: وأكرمني، أنزلني قال:
فألنه عاداني، من وأما هلل، عيل فأشفق عرفني، فألنه عيلَّ أشفق من فأما يل، واملعادين

معذورون!» فهما أيًضا، هلل فعاداني يعرفني، لم
ليلٍة، ذات نامت ثم أمًدا، عليه تبكي ظلت أخته «أن الصوفية:65 املخطوطات وتروي
كيف له: فقالت عيلَّ؟! تبكني كم إىل أختي يا لها: يقول وهو حسينًا، أخاها املنام يف فرأت
كان ورجيل يدي قطعوا ملا أختي يا لها: فقال جرى؟! الذي عليك جرى وقد أبكي ال
ما أدِر فلم ربي، مشاهًدا كنت صلبوني فلما طيبٌة! هي إال أدِر فلم باملحبة، مشغوًال قلبي
فاختطفوني الوجوه، صباح السماء، من ربي مالئكة عيلَّ نزلت أحرقوني فلما بي! فعلوا
وكتم قدره، عرف من هللا رحم حسني، يا األعىل: العيل من بالنداء وإذا العرش، تحت إىل
أحتجب ال فإني بالنظر، تمأل فقال: رؤيتك، إىل التعجيل أردت فقلت: أمره، وحفظ رسه،

عنك.
العمار ذلك بدل أحٌد يطلب هل وأنهاٍر، وأثماٍر وبساتني، رياٍض يف كنت إذا أختي يا

أرى.» كذلك قال: ال، قالت: الخراب؟ هذا

ص٧٧-٧٨. اإلسالم، يف قلقة شخصيات 64
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ج الحالَّ محاكمات

ج والحالَّ الدين محيي بني

الدين محيي األكرب والشيخ ج الحالَّ بني روحيٍّ مشهٍد عن املناوي العالمة ويحدثنا
عربي. بن

يخرب؟! بيتك تركت ملاذا قائًال: الروح، عالم يف َج الحالَّ الدين محيي سأل فقد
هارون وخلفت أخليته، حني األكوان، أيدي عليه استطالت «ملا وقال: ج الحالَّ فتبسم
هدموا، ما قواعده من هدموا فلما تخريبه، عىل فأجمعوا لغيبتي، استضعفوه قومي، يف
فأِنفتْه املثوالت، به حلَّت وقد عليه، فأرشفت الفناء، بعد إليه رددت فنيت، قد وكنت
ج! الحالَّ مات فقيل: دخوله، عن فانقبضت األكوان، فيه تحكمت بيتًا أعمر ال وقلت: نفيس،

ارتحل.»66 والساكن خرب، البيت ولكن مات، ما ج والحالَّ
مرصعه. أرسار وعىل ج، الحالَّ حياة عىل باألضواء يلقي ، روحيٌّ مشهٌد وهو

مكَّن ما الروحية األرسار من كشف قد أنه عىل ج، الحالَّ يعاتب الدين فمحيي
منه. النجاة يحاول ولم ملرصعه، استسلم أنه عىل أيًضا يعاتبه كما دمه، من خصومه

امليضء الطريق يف سريه عن يتحدث فهو كاملًة، قصته يروي إجابته يف ج والحالَّ
لقد سبحانه. املكوِّن إىل األكوان من والوجد، الحب أجنحة عىل الروحية ورحلته هللا، إىل

الكامل. الفناء مرتبة إىل يصل أن فذٍة، روحيٍة تجربٍة يف حاول
اإلنسان بمقام وليظفر واملشاهدة، النور عالم يف ليبقى كونه، وعن نفسه، عن الفناء
وسكناته. وحركاته ولسانه، ويده وبرصه، سمعه هو جالله جلَّ هللا يكون الذي الرباني،
الفناء بهذا فيحقق برشيته، يفني الحب، من مذاًقا أو القرب، من مذاًقا يذوق وبذلك
العبد بني القرب، حدود أبعد إىل القرب، أفق إليه، يتطلع أفٍق أعىل إىل باإلنسان وثبًة

التصوف. عالم يف التجربة هذه حاول من وأقوى أجرأ هو ج والحالَّ والرب،
جسده، من تماًما يتخلص أن يستطع لم الروحي، جهاده يف «إنه ج: الحالَّ يقول ثم

الجسد!» هذا عىل للكون التي العالقات ومن
كما الجسد، هذا تدبري يف ليخلفه منه، بقيًة أو العقل وترك هللا، إىل بروحه فرحل

فيهم. ليخلفه قومه يف هارون وترك هللا، إىل السالم عليه موىس رحل

ج٢. الدرية، الكواكب 66
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إىل ذلك فأدى خليفته، واستضعفوا عنه، لغيبته جسده، يف األكوان تحكمت وهنا
تقويضه.

البيت إىل الفناء بعد البقاء بحكم رد بربه، وبقي نفسه، عن فنى قد ج الحالَّ كان وملا
ومن نفسه، أَِنفته املثوالت، به وحلَّت فيه، تحكمت قد األكوان أن وجد فلما — الجسد —
القتل. يكون ما أبشع القتل وكان العذاب، فكان الحياة، فزهدته الحياة، هذه زهد ثمَّ

البيت ولكن ج! الحالَّ مات وما ج! الحالَّ مات وقيل البيت، دخول عن ج الحالَّ وانقبض
والخلود. البقاء إىل ارتحل ارتحل! والساكن خرب!

املرصع أعقاب يف (11-2)

من أسطوريٍّا نسيًجا الشهيد البطل عىل ليضفي بغداد، خيال انطلق املرصع أعقاب ويف
والخلود. القداسة أنسجة

من صوٍر إىل ويومئ لريشد فإنه الحقيقة، مع املوىشَّ النسيج هذا يتسق لم وإن
الشهيد. بطلها تبكي وهي بغداد، قلب بها خفق واإلجالل الحب

يوًما!» أربعني بعد برجوعه أنفسهم يعدون أصحابه «وجعل خلكان:67 ابن يقول
بسبب ذلك أن أصحابه فادعى وافرًة، زيادًة السنة تلك يف زادت دجلة أن واتفق

فيها. رماده إلقاء
عدٍو عىل شبهه ألقى وإنما يُقتَل! لم أنه أصحابه بعض «وادعى كثري:68 ابن ويقول

له!»
تعاليمه، تتدارس حالجيًة، روحيًة جماعاٍت الخفاء يف يكوِّنون ج الحالَّ تالميذ أخذ ثم
متحديًة التاريخ، ضمري يف ناميًة حيًة ذكراه تبقي أن جاهدًة وتحاول تراثه، عىل وتحافظ
يقاوم. ال ونفوٍذ ساحٍق، سلطاٍن من لها ما بكل العباسية، الخالفة فدائيٍة ويف ثباٍت، يف

ص٤٠٧. ج١، األعيان، وفيات 67
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حياة يف االنطالق نقطة هو عندي املرصع ويوم مأساته! وتلك ج، الحالَّ مرصع ذلك
التاريخي. وسحره خلوده رس وهو ج، الحالَّ

والجدال، االختالف وأطالوا وتجادلوا، فيها الناس اختلف قد ج الحالَّ آراء كانت وإن
مرصعه يوم يف الصاعد الصامد وإيمانه املعجز، األسطوري وثباته ج الحالَّ بطولة فإن

يختلفوا. أو فيها الناس يتجادل أن من أعىل متألقٍة، خالدٍة بطولٍة صورة لريسم
ورسالته، وعقيدته وحبه، إيمانه ويلمس ج، الحالَّ شخصية حول يحلِّق أن أراد ومن
وعذابه. صلبه آلة عىل وليلتمسها مرصعه، يوم يف الشامخة املعاني هذه عن فليبحث

مذاقاٌت إنها األعىل، اإليمان وهذا املعجز، الثبات وهذا الخارقة، البطولة هذه إن
والرساالت. املبادئ أصحاب من والشهداء، الصديقني عىل إال تفاض ال ومقاماٌت،

السماء إيمانيات من إنها شهواتها، من وال األرض، عقائد من ليست مواقف إنها
ووحيها.

وأن ج، الحالَّ ثبات يثبتوا أن آفاقها، يف الهوى وأصحاب الدنيا، ألبناء كان وما
له. صمد ملا يصمدوا

إيمانًا وأحداثه صحفه بني ضمَّ العريض، الطويل البرشية، تاريخ أن أحسب وما
وبطولته. وفدائيته وصربه ج الحالَّ كثبات الصاعق، العذاب هول تحت وثباتًا

وأساتذة النفس، علماء يلتمس وعنده وتاريخه، ج الحالَّ عنوان هو املرصع يوم إن
املؤمنني. املجاهدين من الخالدين، أروقة يف ومقامه ج الحالَّ شخصية الفكر

العباسية، للخالفة الكربى الهزيمة ويوم للحالج، النرص يوم هو املرصع يوم إن
التاريخ. من الحقبة تلك يف وتصوره تمثله ما بكل
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التاريخ حركة ويف واستشهاده، حياته يف العباسية، الخالفة ج الحالَّ هزم لقد
واستشهاده. حياته بعد من وضمريه،

له تريد السماء، أقطار يف الرماد هذا نثرت ثم رماًدا، وأحالته جسده حرقت لقد
البقاء. له فكتب الفناء،

والفناء. الزوال عىل الحياة هذه تكون ما وأعىص الحياة، تكون ما أشد الحي البقاء
يأمرون املنادين أطلقت ثم ودخاٍن، ناٍر من رسادًقا سريته حول الخالفة أطلقت لقد
وراء من وأطلقت الوجود، من يمحوها وأن كتبه، يبيعوا ال وأن آثاره، يحرقوا أن الناس

وزوًرا. إفًكا التاريخ كتب تمأل املأجورة األقالم وذاك هذا
التاريخ عني عن يحجب أن عن واالفرتاء، والتزوير والضباب، الدخان هذا كل وعجز
تراث من املتألق والسنا الشهيد، البطل أسطورة من املتأللئ الربق وصحفه وذاكرته

املحب. العارف
برماد وعبثت تنبأ، كما رفاته وأُحرق ج الحالَّ «ُقتل نيكلسون:1 املسترشق يقول
خالل عملها، تعمل بعده من آراؤه بقيت ولكن الجارية، واملياه العاصفة، الرياح جسده

جديدًة. حياًة تحيا أن وتحاول جميعها، الوسطى العصور
يف له كان الذي العظيم األثر من الروحية، وحيويته الرجل، هذا قوة لنتبني وإننا

أعقبته.» التي األجيال نفوس
يف خالًدا أثًرا وأحدث وشهيًدا، ومصلوبًا حيٍّا العباسية، الخالفة ج الحالَّ أعجز لقد
أخذت املحاكمة، يوم ج الحالَّ بها قذفوا التي الغليظة، البغيضة التهم حتى التاريخ،
فجٍر كل بنوره يمحو الصادق، الفجر لوجه الطريق لتفسح فسطًرا، سطًرا تتساقط
فلم الدامية، املأساة وراء الكامنة للحقيقة، الطريق لتفسح فاجٍر؛ ادِّعاءٍ وكلَّ كاذٍب،
أو الصويف، لشطحه ج، الحالَّ عىل الفاجر الهول هذا كل لتصب العباسية الخالفة تكن
القضاء، تكره وأن الشهود، تكِره أن حاولت كما الحق! أنا — لقوله أو اإللحادي، ملروقه
دفاًعا الفاجر، الغليظ الهول هذا صبت بل والتزوير، البهتان هذا عىل التاريخ تكره وأن
وفساٍد وفجوٍر، شهواٍت من وجودها، ويمثله تمثله ا وعمَّ وجودها، وعن نفسها، عن

واإليمان. للدين ومحاربٍة واستغالٍل،

ص١٣٢. وتاريخه، اإلسالمي التصوف يف 1
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كذبًا وتقنع الدين، ثوَب زوًرا لبس سياسيٍّا، قتًال وكان سياسيًة، محاكمًة كانت
وحمايته. بقداسته

السياسية التيارات يف بنفسه زجَّ قد ج الحالَّ أن «فلوال ماسنيون: املسترشق يقول
وصلٍب، تعذيٍب من حدث، ما له حدث ملا ورجالها، بالسياسة واتصل عرصه، يف املضطربة
السلطان.» إليها يستند تكأًة لتكون رسميًة؛ اتهاماٍت إال الدينية االتهامات كانت وما

ذكره إنما ج، الحالَّ أخبار من إلينا انتهى ما «وأغلب متز:2 آدم العالمة ويقول
تأثريًا بغداد، أهل كرباء يف أثَّر قد ج الحالَّ أن بوضوح األخبار هذه من ويؤخذ خصومه،
كتابًا عنه كتب الجوزي وابن الذهبي من كالٍّ أن شأنه عظيم عىل ويدل املثال، نادر قويٍّا

ا. خاصٍّ
أعني — الرشف هذا ينل ولم األسف، مع ُفقدا قد الكتابني هذين أن يظهر ولكن

اإلسالم.» رجال بني القليل العدد إال — رجٍل حياة يف كتاٍب تخصيص
دينيٌة، ال سياسيٌة مأساٌة وأنها جية، الحالَّ املأساة رسَّ االسترشاق رجال ملس وكما
رغم ملسوه ومحدثني، قدامى من اإلسالمي، التاريخ رجال بعض أيًضا الرس هذا ملس
وتمزيق أحداثه، وتزوير تاريخه، لتشويه العباسية، الخالفة بذلتها التي الهائلة الجهود

تراثه.
محمٍد.3 آل من بالرضا اتصال عىل كان ج الحالَّ بأن املأساة يعلل النديم: فابن

للخالفة وبتهديده وبالعلويني، بالقرامطة ج الحالَّ بصالت يفرسها خلكان: وابن
القائمة.4

العباسية الخالفة متهًما للمأساة، صفحاٍت فيفسح اإلسالم»، «ظهر صاحب وأما
واالفرتاء. بالتزوير

شهدا اللذين واملرأة الرجل أن هذا كل من «والظاهر أمني:5 أحمد األستاذ يقول
فاستعجلهم عليه، الحكم يف تلكئوا القضاة وأن بالشهادة، إليهما موعًزا كان ج، الحالَّ عىل

حامد!» الوزير

ص٤٣. ج٢، الهجري، الرابع القرن يف اإلسالمية الحضارة 2
ص٢٦٩. النديم، البن الفهرست، 3
ص٢٠٨. ج٦، األعيان، وفيات 4

ص٧٥-٧٦. ج٢، اإلسالم، ظهر 5
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الحالج منصور بن الحسني

الذين البيت، أهل شيعة من أنه هو إليه، هت وجِّ تهمٍة أكرب أن «ويظهر يقول: ثم
البيت، أهل خالفة دائرة ويوسعوا إليهم، ومن العباسيني الخلفاء ينحوا أن يريدون

ذلك!» وغري العرب وجزيرة وخراسان العراق يف دعوتهم فانترشت
خلفاء مضاجع تُُقضُّ كهذه فدعوٌة ذلك، غري ال قتله رسُّ هذا أن «فنعتقد يقول: ثم
هذه رتبا قد حامد ووزيره العبايس الخليفة يكون أن يبعد فال ووزرائهم، العباس بني
تركوا قد بالهم فما وإال قتله، عىل القضاة واستحثا الشهود، وزوروا ضده، املؤامرة
قتٍل، غري من املرصي النون وذي البسطامي، يزيد وأبي كالجنيد، اآلخرين، الصوفية
من الشعوب يف أفعل الدين أن لعلمهم دينيٍّا، شكًال اتخذت بحتٌة، سياسيٌة مسألٌة فهي

السياسة.
وشأنهم! وتُركوا إليهم، يُلتفت فلم الوجود، وحدة ادَّعوا صوفيٍة من فكم

أنه فيظهر باألعاجيب، إتيانه من ج الحالَّ عن تواتر ما إليه املسلمني عامة لفت ومما
أماكنها، من األشياء من يريده ما استحضار عىل اليوم األشخاص كبعض قدرٌة له كان
أخرى وقدرٌة املغناطييس، التنويم عىل قدرٌة له كان وأنه والفاكهة، واملسك، كالذهب،

بالكيمياء. لجهلهم بها الناس بهر كيماويٌة
كبريٌ أثٌر له كان منها، وأشد النون ذي كشخصية قويٌة شخصيٌة فهو العموم، وعىل

املسلمني.» يف
ضمريه. بعض ذلك أو التاريخ، ضمري ذلك
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والكرامة بنيالسحر ج مغوثاتاحلالَّ

العباسية، الخالفة مع ورصاعه السيايس، ج الحالَّ حول طويًال القلم بنا مىض وقد اآلن
الدامي! البطويل ومرصعه

ووجده حبه مع ولنحيا دراسته، لنواصل الصويف، ج الحالَّ إىل نعود أن لنا آن اآلن
من الصوفية، تجربته يف حققه وما الروحية، واملقامات األحوال يف وتحليقاته وأشواقه،

واملعرفة. املشاهدة عالم يف ووثباٍت فتوحاٍت
حول الحديث ندير أن من — تجربته يف ج الحالَّ مع نحيا أن قبل — لنا بدَّ وال
املغوثات هي تلك والحوار، الجدل حولها يكثر محريًة، غامضًة تزال ال تاريخه، يف نقطٍة
حتى أمره بداية من حياته، يف به ُعرف وطابًعا سماته، من سمًة كانت التي جية، الحالَّ

مأساته. يوم
بالحديث والطبقات، الرجال تاريخ من وغريه الصويف، التاريخ حقائب امتألت ولقد

حولها. طويًال ودندنوا أمرها، يف الناس واختلف وخوارقه، ج الحالَّ عجائب عن
عىل والقدرة والكيمياء، الطب يف والرباعة والشعوذة، والنرينج السحر إىل قوٌم نسبها

الجن! تسخري
وإيمانه. ومقامه وواليته، صدقه عىل تدل وآيات، كرامات أنها عىل آخرون بها وآمن
وقال ساحٌر! قوٌم: فقال أمره، يف الناس «اختلف بغداد»:1 «تاريخ صاحب يقول

الدعوات.» وإجابة الكرامات، له قوٌم: وقال مجنون! قوٌم:

ج٨. بغداد، تاريخ 1



الحالج منصور بن الحسني

كثري، فابن الخوارق، هذه حدوث عىل جميًعا أجمعوا قد وخصومه ج الحالَّ وأصدقاء
والشعراني العام، التاريخ رجال من النديم وابن البغدادي، والخطيب خلكان، وابن
فاكهة يُخرج كان أنه عىل أجمعوا قد الصوفية الطبقات مؤرخي من والسلمي واملناوي
دراهم، مملوءًة فيعيدها الهواء يف يده ويمد الشتاء، يف الصيف وفاكهة الصيف، يف الشتاء
أكلوا، بما الناس ويخرب القدرة، دراهم ويسميها — أحد هللا هو قل — عليها كتب قد

ضمائرهم! يف بما ويتكلم بيوتهم، يف صنعوا وما
بل أحيانًا، القرآن وبقراءة حينًا، بالرقية املرىض، شفاء عىل قدرته عن تحدثوا كما

العباسية! الخالفة عهد ويل لببغاء حدث كما للموتى، إحيائه عن تحدثوا
«إنما السلمي:2 الرحمن عبد أبو يقول حوله، والخارقة الكرامة دارت اسمه حتى
له فقال له، شغٍل يف وبعثه حالج إىل فتقدم واسط، مدينة دخل ألنه ج؛ الحالَّ ُسمي
فذهب شغلك! يف أعينك حتى شغيل، يف أنت اذهب فقال: بصنعتي! مشغوٌل أنا ج: الحالَّ

ج!» الحالَّ بذلك فُسمي محلوجًة، حانوته يف قطعٍة كلَّ وجد رجع فلما الرجل،
القطن.» عن الَحب فامتاز باملرود، أشار إنه «ويقال: كثري:3 ابن ويقول

من نُسب ما إليه يُنسب أن قبل من أمره ابتداء يف يتكلم «كان خلكان:4 ابن ويقول
عليه فغلب األرسار، حالج بذلك فُسمي عنها، ويخرب املريدين أرسار عن فيكشف األرسار،

ج.» الحالَّ اسم
بلغة وترويها وعجائبه، ج الحالَّ بكرامات موًجا تموج الصوفية الطبقات وكتب

الشك! منه يدنو ال الذي اليقني
إىل واسط من قافلٍة يف تالميذه، من وثالثة ج الحالَّ مع «كنت الحلواني:5 يقول
الحالوة! الشيخ عىل فقلنا الحالوة، حديث كالمه يف فجرى يتكلم، ج الحالَّ وكان بغداد،
وهو والخواطر، الظنون شبه تمسه ولم الضمائر، إليه تصل لم من يا وقال: رأسه فرفع
واملتجيل أحٍد، كلِّ عن املتجيل وأنت ومزاٍج، مماسٍة غري من وصورٍة، هيكٍل كلِّ عن املرتائي

الصوفية. طبقات 2

ص١٣٣. ج١١، والنهاية، البداية 3
األعيان. وفيات 4

ص٢٢. ج، الحالَّ أخبار 5
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والكرامة السحر بني ج الحالَّ مغوثات

عندك لقربي كان إن االلتباس، حال إال تظهر وال البأس، عند إال توجد ال واألبد، باألزل
أصحابي! يرتضيها بحالوٍة فائتنا مزيٌة، الخلق عن لديك وإلعرايض قيمٌة،

ولم فأكلنا امللونة، الحالوة من قطًعا هناك فرأينا ميٍل، مقدار الطريق عن مال ثم
النظر أقطع ال وكنت بحاله، ظن سوء ببايل خطر ورجعنا، استوفينا فلما منها، يأكل

مثله. يحافظ ما أحوط وحافظته املكان، ذلك عن
شيئًا أَر فلم املكان، إىل ورجعت ذاهبون، وهم للطهارة الطريق عن عدلت ثم
هذا، يا هاتٌف: بي فهتف الدنية، التهمة هذه من خلصني اللهم وقلت: ركعتني فصليت

واآلخرة.» الدنيا ملك إال الشيخ هذا فما ظنك، أحسن الشك؟! وتطلب الحالوة، أكلتم
مركٍب، صورة السجن حائط عىل رسم ج الحالَّ «أن العطار:6 الدين فريد ويروي
عن غابوا فعلوا فلما سبحانه، هللا اسم يذكروا وأن فيها، يركبوا بأن املسجونني أمر ثم

جميًعا!» ونجوا الحبس،
الغزايل اإلسالم وحجة الفتوحات، يف عربي بن الدين محيي األكرب الشيخ ويحدثنا
يتطور وكان — العظمة بيت — يسميه له بيٍت يف يدخل كان ج الحالَّ أن اإلحياء، يف

البيت! هذا يمأل حتى وينتفخ فينتفش
تعللها أن روايتها أثناء يف تحاول ثم ج، الحالَّ عجائب فرتوي العام، التاريخ كتب أما

أحيانًا. عليها بالشك وملقيًة حينًا، الرواية يف متدخلًة
«دخل يقول:7 النهرجوري يعقوب أبا سمعت قال: نارص، بن مسعود يروي …
الصوفية شيوخ من شيٍخ كلُّ فأخذ رجٍل، أربعمائة ومعه مكة منصور بن الحسني
أمرت الكرة هذه ففي قال: يخدمه، َمن آمر كنت األوىل سفرته يف وكان قال: جماعًة،

العظيم. الجمع عنه ليحملوا إليهم وتشفعت املشايخ
نفطر، حتى بنا فقم أمسينا قد له: وقلت إليه، جئت املغرب وقت كان فلما قال:
قبيس، أبي عىل وصعدنا الطعام، من أردنا ما فأخذنا قبيس؟ أبي عىل تأكل فقال:
فقلت: حلًوا، شيئًا نأكل لم منصور: بن الحسني قال األكل، من فرغنا فلما لألكل، وقعدنا

النار! مسته قد شيئًا أريد فقال: التمر؟ أكلنا قد أليس

ج١. األولياء، تذكرة 6
ص١٢٥-١٢٦. ج٨، بغداد، تاريخ 7
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أيدينا، بني فوضعه حلواء، جام ومعه رجع ثم ساعًة، عنَّا وغاب ركوبته وأخذ فقام
نسبها التي الصنعة يف أخذ قد نفيس، مع أقول وأنا يأكلون، القوم فأخذ هللا، باسم وقال:

عثمان! بن عمرو إليه
الحلواء، ذلك أُريهم الحلويني عىل ودرت الوادي، ونزلت قطعًة منه فأخذت قال:
طباخٍة جاريٍة إىل ُحمل حتى عرفوه، فما بمكة؟ هذا يتخذ من يعرفون هل وأسألهم
صديٌق فيه يل وكان — زبيد حاج إىل فذهبت بزبيد، إال هذا يعمل ال وقالت: فعرفته،
كيف أدري فال حمله، يمكن ال أنه إال عندنا هذا يعمل وقال: فعرفه، الحلواء وأريته —
ألحٍد ضاع هل بزبيد، الخرب ليتعرف إليه وتشفعت الجام، إليه ُحمل حتى وأمرت ُحمل،

زبيد. إىل الزبيدي فرجع وكذا، كذا عالمته جاٌم، الحالويني من
مخدوم!» الرجل أن عندي فصح حالوي، إنسان دكان من حمل إنه وإذ

ج، الحالَّ خاصموا الذين الصوفية من القصة، راوي النهرجوري يعقوب وأبو
بالسحر واتهموه املرعدة، الصيحات حوله أثاروا الذين ومن عنيفًة، مرًة خصومًة

والشعوذة!
يروي آخر، شاهٍد إىل لنستمع أخرى، خطوًة للحالج املخاصم الجانب مع ونميش

باملنجم. أسماه مجهوٍل إىل نسبها ثانيًة قصًة
مرصعه! بعد ذُكرت وإنما ج، الحالَّ حياة يف تذكر لم راويها يقول كما قصٌة وهي
أخربني قال: أبي حدثني عيل، أبي بن عيل «حدثنا بغداد»:8 «تاريخ صاحب يقول
— املنجم فالن أخربني قال: األهوازي، الشاهد إبراهيم بن إسحاق بن محمد بكر أبو
إظهار من يفعله كان وما ج، الحالَّ خرب بلغني قال: — والفراهة بالحذق ووصفه وأسماه
من هي جنٍس أي من وأنظر أميض فقلت معجزاٌت، أنها يدعي التي العجائب تلك
الساعة تشه يل: قال ثم وخاطبته، فخاطبني الدين، يف مسرتشٌد كأني فجئته املخاريق،
فقلت األنهار، فيها يكون ال التي الجبل بلدان بعض يف وكنا به! أجيئك حتى شئت ما
فقال: وقام، فجلست، مكانك اجلس أفعل، فقال: الساعة! الحياة يف طريٍّا سمًكا أريد له:

به. لك يبعث أن هللا وأدعو البيت أدخل
وحًال خاض وقد جاءني ثم طويلًة، ساعًة وأبطأ بابه، وغلق حيايل بيتًا فدخل قال:
فأمرني هللا دعوت فقال: هذا؟ ما له: فقلت كبريٌة، تضطرب سمكٌة ومعه وماء، ركبتيه إىل

ص١٢٣. ج٨، 8
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والكرامة السحر بني ج الحالَّ مغوثات

منها الطني فهذا األهواز، فخضت البطائح، إىل فمضيت بهذه، وأجيئك البطائح أقصد أن
هذه! أخذت حتى

آمنت فيه حيلٌة يل ينكشف لم فإن البيت أدخل تدعني له: فقلت حيلٌة، أنها فعلمت
فندمت، حيلًة، وال طريقًة فيه أجد فلم نفيس، عىل وغلقته البيت فدخلت شأنك، فقال: بك،
طالبني أجد لم وإن الدار، يف يقتلني أن آمن لم فكشفتها، حيلًة فيه وجدت إن وقلت:

أعمل؟ كيف بتصديقه،
بعض فإذا — ساج بإزاٍر مؤزًرا وكان — تأزيرة فرفعت البيت يف وفكرت قال:
فيها فدخلت انفلقت، قد هي فإذا عليها، خمنت منه جرسية فحركت فارًغا، التأزير
األشجار صنوف فيه عظيٌم، بستاٌن فيها كبريٍة، داٍر إىل فيها فولجت ممٍر، باب هي فإذا
وعتق، ُغطي قد مما وقته، هو ليس وما وقتها، هي التي واألنوار، والريحان والثمار،
ملا والحوائج منها، املفروغ األطعمة أنواع فيها مفتوحٌة الخزائن وإذا بقائه، يف واحتيل
سمًكا مملوءٌة هي فإذا فخضتها، الدار يف كبريٌة بركٌة وإذا ُطلب، إذا الحال يف يعمل
إىل واملاء بالوحل، صارت قد رجيل فإذا وخرجت، كبريًة واحدًة فاصطدت وصغاًرا، كباًرا

رجله! رأيت ما حد
فلما الخروج، يف عليه احتال فقلت: قتلني، معي هذا ورأى خرجت إن اآلن فقلت:
حيلٌة، هنا ها ما قلت: لك؟ ما يل: فقال وصدقت، آمنت أقول: أقبلت البيت إىل رجعت
قويل، عليه وتموه الباب، عن بعد وقد فخرجت، فاخرج قال: بك، التصديق إال وليس
قد أني وعلم فقصدني معي، السمكة ورأى الدار، باب أطلب أعدو أقبلت خرجت فحني
له: وقلت ووجهه، صدره بالسمكة فرضبت فلحقني، خلفي يعدو فأقبل حيلته، عرفت

منه! هذه لك فاستخرجت البحر، إىل مضيت حتى أتعبتني
خارج رصت فلما وخرجت السمكة، من لحقهما وما وبعينه بصدره واشتغل قال:
وقال: وضاحكني، إيل فخرج والفزع، الجزع من لحقني ملا مستلقيًا نفيس طرحت الدار
قتلك شئت إن وهللا اسمع، فقال: أبًدا، أخرج ترتكني ال دخلت لنئ وهللا هيهات ادخل،
وما األرض، تخوم يف كنت ولو ألقتلنك، الحكاية بهذه سمعت ولنئ ألفعلن، فراشك عىل
فعلمت ودخل، وتركني شئت، حيث اآلن امِض نفسك، عىل آمن فأنت مستوًرا، خربها دام
حكيت فما فيقتلني، يعتقده ما فيه ويعتقد يطيعه من أحد يدس بأن ذلك، عىل يقدر أنه

ُقتل!» أن إىل الحكاية
اإلنسانية. القيم كلِّ من ساخًرا ماجنًا متهكًما الراوية فيها يبدو ثالثٌة، وقصٌة
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بن أحمد الحسن أبي عن عيل أبي بن عيل «أخربنا بغداد»:9 «تاريخ صاحب يقول
من كثريًا استغوى يدعو، بغداد قدم ملا ج الحالَّ منصور بن الحسني أن األزرق: يوسف

طريقهم. من لدخوله أقوى الرافضة يف طمعه وكان والرؤساء، الناس
فطنًا، فهًما مثقًفا بينهم من سهل أبو وكان يستغويه، نوبخت بن سهل أبا فراسل
رجٌل أنا ولكن الحيل، فيها تأتي قد يظهرها التي املعجزات هذه لرسوله: سهل أبو فقال
قحفي أطول إني حتى بالصلع، مبتىل وأنا بهن، وخلوتي النساء من أكرب يل لذة وال غزٌل،
املشيب، لسرت بالخضاب ومبتىل بحيٍل، فيه وأحتال بالعمامة، وأشده جبيني، إىل به وآخذ
كان! ما كائنًا إليه يدعوني بما آمنت خضاب، بال سوداء لحيتي ورد شعًرا يل جعل فإن
قلت: شاء وإن النبي، إنه قلت: شاء وإن اإلمام! شاء وإن اإلمام! باب إنه قلت: شاء إن

هللا! إنه
ج الحالَّ وكان الحسن: أبو قال عنه، وكفَّ منه، آيس جوابه ج الحالَّ سمع فلما قال:

سهل!» أبو ذكرها التي األشياء هذه من يشءٍ إىل قوٍم كلَّ يدعو
وكورها باألهواز الناس افتُتن ملا أنه أصحابنا من جماعٌة «وأخربني يقول: ثم
سماها التي والدراهم حينها، غري يف واألرشبة األطعمة من لهم يخرجه وما ج، بالحالَّ
منازل يف محفوظٌة األشياء هذه لهم: فقال بذلك، الجبائي عيل أبا حدثُت القدرة، دراهم
يخرج بأن وكلفوه هو، منزله من ال بيوتكم من بيتًا أدخلوه ولكن فيها، الحيل يمكن

فصدقوه. فعل فإن جزرتني، منه
األهواز!» عن فخرج ذلك، عىل عملوا قد قوًما وأن قوله، ج الحالَّ فبلغ

يذكر ال أخري، راٍو إىل الرواة بها يصعد مجرحًة، هادفًة الخصوم قصص وتميض
الثقاة! من أنه وهو نعته، يذكر وإنما اسمه،

بن أحمد الحسن أبي عن املعدل عيل أبي بن عيل «أنبأنا البغدادي:10 الخطيب يقول
منصور بن الحسني أن أصحابنا: من الثقات من واحٍد غري حدثني قال: األزرق، يوسف
يعملها، حيلٍة عىل وافقه الجبل، بلدان من بلٍد إىل أصحابه أحد أنفذ قد كان ج الحالَّ
فغلب ويصوم، القرآن ويقرأ والعبادة، النسك يظهر سنني عندهم فأقام الرجل فخرج

.١٢٦ ،١٢٥ ص١٢٤، ج٨، 9

ص١٢٢-١٢٣. ج٨، بغداد، تاريخ 10
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ويتعامى مسجده، إىل يقاد فكان عمي، قد أنه أظهر تمكن قد أنه علم إذا حتى البلد عىل
شهوًرا. أحٍد كلِّ عن

ذلك، عىل سنٌة مضت حتى املسجد إىل ويُحمل يحبو فكان زِمن، قد أنه أظهر ثم
ملسو هيلع هللا ىلص النبي كأن النوم يف رأيت إني ذلك: بعد لهم فقال وعماه، زمانته النفوس يف وتقرر
وبدعائه، يده عىل عافيتك يكون الدعاء، مجاب صالٌح عبٌد البلد هذا يطرق إنه يل: يقول
يد عىل عني يفرج أن هللا فلعل الصوفية، من أو الفقراء، من يجتاز من كلِّ إىل فاطلبوا
الصالح، العبد ورود إىل النفوس فتعلقت ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول وعدني كما وبدعائه، العبد ذلك
الثياب فلبس البلد فقدم ج، الحالَّ وبني بينه كان الذي األجل ومىض القلوب، وتطلعته
لألعمى: فقالوا خربه، عىل وتنبهوا والصالة، بالدعاء الجامع يف وتفرد الرقاق، الصوف
رأيت إني هللا عبد يا له: قال ج، الحالَّ أنه وعلم عنده حصل فلما إليه، احملوني فقال:
له دعا حتى به زال فما ؟ محيلِّ وما أنا ومن فقال: يل، هللا فتدعو وكيت، كيت املنام يف
ج، الحالَّ عىل الناس وكذا البلد فانقلب مبًرصا! صحيًحا املتزامن فقام عليه، يده مسح ثم
حق من إن لهم: قال ثم شهوًرا، فيه املتزامن املتعامي وأقام البلد، من وخرج فرتكهم
يكون وأن هذا، من أكثر انفراًدا بالعبادة أنفرد أن عيلَّ جوارحي ورده عندي، هللا نعمة
وإال تحملتها، حاجٌة له كانت فمن طرسوس، إىل الخروج عىل عملت وقد الثغر، يف مقامي
هذا وأعطاه عني، اغزيها وقال: فأعطاه، درهٍم ألف هذا فأخرج قال: هللا، أستودعكم فأنا
اجتمع حتى ماًال، وهذا ماًال، هذا وأعطاه هناك، من غزاًة بها اخرج وقال: ديناٍر، مائة

عليها!» فقاسمه ج بالحالَّ فلحق ودراهم، دنانري ألوف
نفسه، فيها يتهم كلماٍت لسانه عىل يضعون بل بهذا، ج الحالَّ خصوم يكتفي وال

هللا! إىل الخلق به ليدعو يتعلمه، وملاذا السحر، يتعلم بأنه
والدي سمعت قال: الحاسب أحمد بن عيل «سمعت بغداد»:11 «تاريخ صاحب يقول
رجٌل بالسفينة معي وكان عليها، ليقف أتعرفها ألموٍر الهند إىل املعتضد وجهني يقول:
املركب من خرجنا فلما الصحبة، طيب العرشة، حسن وكان منصور، بن بالحسني يُعرف
جئت إيش له: فقلت الشط، إىل املركب من الثياب ينقلون والحمالون الساحل، عىل ونحن

تعاىل. هللا إىل الخلق وأدعو السحر، ألتعلم جئت قال: هنا؟ إىل

ص١٢٠. ج٨، بغداد، تاريخ 11
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عندكم هل منصور، بن الحسني فسأل كبريٌ، شيٌخ وفيه كوٌخ الشط عىل وكان قال:
بن الحسني طرفه وناول غزٍل، كبة الشيخ فأخرج قال: السحر؟ من شيئًا يعرف من
وقال ونزل، عليها صعد ثم واحدًة، طاقًة فصارت الهواء، يف الكبة رمى ثم منصور،

ببغداد.» إال ذلك بعد أره ولم فارقني ثم تريد؟ هذا مثل منصور: بن للحسني
الحسني رأيت املزين: قال قال: الحريي أحمد بن إسماعيل أنبأنا …» أيًضا:12 ويقول
به أدعو السحر، أتعلم الهند إىل فقال: أين؟ إىل له: فقلت أسفاره، بعض يف منصور بن

«! وجلَّ عزَّ هللا إىل الخلق
بعد روي مما أنهما تكذيبهما عىل «يحمل حسان:13 الحكيم عبد األستاذ يقول
كان الحاجب، أحمد بن عيل والد هو األول الراوي أن ذلك يرجح ومما ج، الحالَّ محنة
القرص يعمل الذي السني املذهب نرصة عليه يحتم ومركزه املعتضد، قرص يف موظًفا
من وهو املزين، محمد بن عيل الحسن أبو هو الثاني الراوي وأن حمايته، عىل والحكومة

ج.» الحالَّ خصوم
ينسب مما ونفوره وترفعه، ج الحالَّ بصدق تنطق التي التاريخية الروايات حتى
الشك بكلمات عليها يعقبوا أن العامة للسياسة إرضاءً الرواة يحاول الخوارق، من إليه

والتجريح!
قال: أبي أخربني البرصي، عيل أبي بن عيل «أنبأنا البغدادي:14 الخطيب يقول
منصور بن الحسني إىل معه خايل حملني قال: القايض، عمر بن محمد الحسن أبو حدثني
الجهاالت تلك يدعي أن قبل ويقرأ، ويتصوف يتعبد البرصة جامع يف ذاك إذ وهو ج، الحالَّ
طريق من املعجزات له تدعي الصوفية أن إال مستوًرا، ذاك إذ أمره وكان ذلك، يف ويدخل

املذاهب. طريق من ال مغوثاٍت، يسمونه وما التصوف،
لخايل: فقال يجري، ما أسمع معهما جالٌس صبيٌّ وأنا يحادثه خايل فأخذ قال:
البلد هذا أهل يل صري قد قال: ِلَم؟ خايل: له فقال البرصة، من الخروج عىل عملت قد
أفعل يروني قال: ماذا؟ مثل له: فقال منهم، أبعد وأريد صدري ضاق فقد حديثًا،
ويخرجون لهم، وقع كما ليست أنها فيعلمون يكشفونها، وال عنها، يسألوني فال أشياء

ص١٢٠. ج٨، بغداد، تاريخ 12
ص١٤١. العربي، الشعر يف التصوف 13
ص١١٩-١٢٠. ج٨، بغداد، تاريخ 14
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حتى أنا ومن ألطاٌف، يده عىل تمت قد مغوثاٌت، وله الدعوة، مجاب ج الحالَّ فيقولون:
الفقراء إىل ارصفها يل: وقال دراهم، أياٍم منذ إيلَّ حمل رجًال أن بحسبك هذا؟ يل يكون
جنب إىل الجامع بواري من باريٍة تحت فجعلتها أحٌد، الحال يف يحرضني يكن فلم
فلما ليلتي، وبتُّ منزيل إىل فانرصفت أحٌد، يجئني فلم طويًال وجلست عرفتها، أسطوانٍة
فقطعت الفقراء، من قوٌم بي فاحتف ، أصيلِّ وجعلت األسطوانة إىل جئت غٍد من كان
رضبت إذا إني قالوا: بأن عيل فشنعوا الدراهم، تلك فأعطيتهم البارية وشلت الصالة
وودعه عنه خايل فقام هذا، مثل يعدد وأخذ قال: دراهم، يدي يف صار الرتاب، إىل يدي
خرج حتى قليٌل إال مىض فما شأٌن، هذا بعد له وسيكون ٌس ُمنَمَّ هذا وقال: إليه، يعد ولم

أمره.» وظهر البرصة من
وأطلب أتتبع أزل فلم ج، الحالَّ أمر من «تعجبت التسرتي:15 أحمد بن طاهر يقول
وسلمت األيام، من يوًما عليه فدخلت عليه! هو ما عىل ألقف النرينجات وأتعلم الحيل،
األشخاص فعل من وتسمعه تراه الذي فإن ، تتمنَّ ال طاهر يا يل: قال ثم ساعًة، وجلست

يقول.» كما أنه عندي فصح شعوذٌة! أو كرامٌة أنه تظن ال فعيل، من ال
بن الحسني يف تقول ما عطاء: بن العباس ألبي «قلت الرزاز: العباس أبو ويقول
ذاك فقال: عنه، سألته سنٍة، بعد كان فلما قال: الجن، من مخدوٌم ذاك فقال: منصور؟
هذا! تقول اآلن وأنت الجن، من مخدوٌم فقلت: هذا قبل عنه سألتك قد له: فقلت ، حقٍّ من
عنه وسألت األحوال! عىل نرشفه أن فيمكننا معنا، يبقى صحبنا من كل ليس نعم، فقال:

سمعت.»16 ما فيه فاألمر بيننا، الحال تأكد وقد اآلن وأما أمرك، بدء يف وأنت
أو ج، الحالَّ عجائب من فيجعل وإبهاًما، غموًضا األمر يزيد عطاء بن العباس وأبو

أهله. غري عىل به يضن وأن يُصان، أن يجب ا رسٍّ كراماته من
فجسده الرواة، يتحدث كما الكرامات، أو الخوارق به تحيط أيًضا ج الحالَّ ومرصع

هللا! إال إله ال … األرض عىل يخط ودمه رأسه؟ قطع بعد حيٍّا ساعاٍت يبقى
إيماٍن يف الصادرة وبطولته فدائيته هي كراماته أو ج الحالَّ خوارق أروع أن وعندي

بٌرش! يحتمله ال العذاب من هوٍل أمام معجٍز، وصٍرب رهيٍب، وثباٍت عميٍق،

ص١٢٦. ج٨، بغداد، تاريخ 15

ص١٢٠. ج٨، بغداد، تاريخ 16

137



الحالج منصور بن الحسني

عن سائحًة أو لحظًة قلبه أو لسانه يغفل ولم يرتاجع، ولم يهن، ولم يضعف، لم
بحبه. والتغني هللا، ذكر

يف شامخٌة قمٌة هو بل واملجاهدات، الرياضات أصحاب من هذا بعد ج والحالَّ
ينبت طريٌق وهي األشق، الصعب عىل فيها نفسه حمل الروحية، والرياضات املجاهدات

الكرامات. هذه أو الخوارق، هذه دائًما
للصفوة جوازها عىل ينعقد اإلجماع يكاد التي األمور من الكرامة أو والخارقة
إو لهم، تثبيتًا أيديهم، عىل سبحانه هللا يجريها الربرة، املؤمنني من املختارة، املمتازة

وكرًما. سبحانه منه فضًال ملقامهم، إظهاًرا
إن ويقولون: املضيئة، الروحية حياتهم طبيعة من الكرامة يجعلون والصوفية

وتقواهم. صدقهم آية وهي سواهم، اإلسالم يف يدعها لم الوالية
بل بالخارقة، يعتزون وال الكرامة، شأن من يكربون ال هذا مع الصوفية ولكن

النقص. عالمات من معها الوقوف وأن االبتالء، أنواع من يرونها
وثباتهم والروحي، الخلقي الكمال معارج يف ترقيهم هي عندهم الكربى والكرامة
هو ربانيٍّا، حفًظا وألسنتهم وقلوبهم جوارحهم حفظ مع لها، وتذوقهم املعارج، هذه يف

األعىل. الكرامة ودليل القبول، وآية الرضا، عالمة
أخالق من مذموًما خلًقا تبدل أن الكرامات «أكرب التسرتي: هللا عبد بن سهل يقول

محموٍد.» بخلٍق نفسك
املختار تمنع التي الحجب أحد الكرامات عىل االتكال «إن الجنيد: القاسم أبو ويقول

املحجبة.» الحق صومعة إىل النفوذ من
هللا.» إىل الطريق يف ألف مراحل أول «الكرامات الخرقاني: الحسن أبو ويقول
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مالمحه شكَّل الذي وهو وطابعه، سمته فهو اإللهي، حبه هو ج الحالَّ شخصية مفتاح
إىل الوصول مستهدًفا عليه، صعد الذي معراجه وهو الذوقية، معارفه ن وكوَّ الروحية،
األسمى، املحبوب يف الفناء إىل والتصوير، التصور عىل ويسمو التعبري، عىل يدق يشءٍ

اإللهي. الرجل بهاء عليه ويضفي والبقاء، الخلود يمنحه فناءٌ
أشواقه، ملهب وهو القلبي، وغذاؤه الروحي، قوته فهو وللحب، بالحب ج الحالَّ عاش
األنوار، فيه ترتقرق الذي املتأللئ، الفسيح أفقه وهو ألحانه، ومطلق مواجيده، ومبدع

األرسار. فيه وتتجىل
قديًما الصويف املنهج رجال حاول ولقد الحب، هو والتصوف التصوف، هو والحب
وعن األخالق، عن تعرب مضيئًة، كلماٍت وابتكروا فابتدعوا التصوف، يعرفوا أن وحديثًا
يصور ال جزئيٍّا تعبريًا تعرب إنما جميًعا عندي ولكنها العبادة، وعن التسامي، وعن الزهد،

به. يحيط وال الصويف، املنهج
تجريبيٌة محاولٌة هو باهلل، الحية اليقظة الدائمة الصلة هو جوهره يف فالتصوف

ومواله. مبدعه إىل الروحي، كيانه يف جزئيٍة بكل اإلنسان، لعودة
يف مبرصًة لتكون فيها، هللا أودعها التي طاقاتها بكل لتتفتح القلب، عني إيقاظ هو

يشءٍ. كل وقبل يشءٍ، كل ومع يشءٍ، كل يف هللا فرتى املشاهدة، عالم
روحيٍّا طريًقا يسلك واألرض، السماء ملكوت يف مسافٌر الكربى تجربته يف والصويف
املقام من يصل حتى ومعارفها، وأذواقها بإلهاماتها واملقامات، األحوال وتتابع فيه تتواىل
باهلل، سمعه ربانيٍّا ليغدو به، والبقاء باهلل الفناء مقام األعىل، املقام إىل التوبة، مقام األول،

وباهلل. هلل هو إنما فيه، ويتحرك منه، وينبثق عنه، يصدر ما وكل باهلل، وبرصه
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الذي الحب ذلك لربه، حبه هو طريقه، يف وهاديه ودليله ومعراجه الصاعد، وبراقه
. ربانيٌّ روحيٌّ هو ما كل ليبقى ، ترابيٌّ هو ما كل فيه يحرق

مذاقات ويمنحه العليا، روحه كنوز ويطلق الدنيا، من قلبه يغسل الذي الحب ذلك
وعطاياها. الصوفية التجربة هبات من والقرب األنس إىل وما والقرب، األنس

وانبثق أغصانه، منها نمت التي األم، البذرة وهو التصوف، عنوان هو الحب ذلك
ثمره. وأينع زهره،

أجنحتها وتمتد الكون، يف يشءٍ بكل تحيط فلسفًة الحب هذا من الصوفية جعل وقد
الحياة. يف أفٍق كل إىل

أرواٍح إىل جميعه الكون لتحيل املادي، قناعه الكبري الكون وجه من تمسح فلسفٌة
وتهتف. تسبح وبالحب قامت، وبالحب ُخلقت، بالحب ألنها مسبحٍة؛ عابدٍة حساسٍة

هداه إىل بها وتسمو هللا، روح من فيها فتنفخ اإلنسانية، األخالق إىل تميش ثم
ورضاه.

وغرورنا كربيائنا دواء «الحب الفاريس: التصوف شاعر الرومي، الدين جالل يقول
إثرته.»1 كل من أصالة برئ ثوبَه، الحبُّ استعار ومن كله، لضعفنا الطبيب وهو بأنفسنا،
ما وبكل فيه، ما بكل ولكونه، لعباده محبته تكون لربه، الصويف محبة قدر وعىل

عليه. ينطوي
ويضفي واألرض، السموات نور هللا املطلق: الجمال الكون عىل يضفي اإللهي والحب
وقضاء إرادته، ومن هللا، قضاء من ألنه جميٍل؛ يشءٍ فكل الرضا، الحياة أحداث عىل

حبيٌب. الحبيب
الويل، وإيمان الباذل، وشجاعة املشاهدة، سكر «هو الصوفية: يقول كما والحب
والتخيل وتضحيتها، النفس نبذ هو الروحي، واإلدراك الخلقي، للتحقق األصيل واألصل
لوجه الناس، به يضنُّ ما كل وعن حياٍة، أو إرادٍة أو جاٍه، أو ماٍل من مملوٍك كل عن

جزاءٍ.»2 يف تفكرٍي دون املحبوب،

ص١٠٨. رشيبة، ترجمة لنيكلسون، اإلسالم، يف الصوفية 1
ص١٠٤. السابق، املصدر نفس 2
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وهو وجودها، املوجودات منه استمدت الذي الحقيقي املصدر هو اإللهي والحب
ورفعت األرسار، لها انكشفت بالحب، أوصافها عن النفس فنيت فإذا العليا، املعرفة سبيل

األستار. عنها
هذا إليه انتهى ما خالصة إذن هي هللا «فمحبة زيهر:3 جولد املسترشق يقول
حقيقة الشخيصيف الوجود خيال يفنى لكي الصوفيني، أرواح بذلته الذي املركَّز املجهود
اإلسالمية األمم لغات كافة يف الفكرة هذه أنتجت وقد يشءٍ، لكل الشاملة اإللهي، الكائن
العامة الفكرة وهذه العاملي، األدب يف الفريدة الدرر مرتبة يف يعد شعريٍّا أدبًا الراقية

والتصوف.» النسك حياة يدعم ألن كافيًا فلسفيٍّا أساًسا كانت
املختارة، للصفوة هللا هبة هو إنما جميًعا، للناس عامًة رشعًة ليس اإللهي والحب

الحسنى. منها له سبق التي
املحبة ليس أخي يا قال: هي؟ يشءٍ أي املحبة عن «أخربنا الكرخي: ملعروف قيل

الحبيب.»4 تعليم من املحبة الناس، تعليم من
انتهيت فلما وأطلبه، وأحبه وأعرفه أذكره أني «توهمت البسطامي: يزيد أبو ويقول
يل وطلبه محبتي، من أقدم ومحبته معرفتي، سبقت ومعرفته ذكري، سبق ذكره رأيت

طلبته.»5 حتى أوًال
رشبوا فإذا أحبائه، قلوب الليل يف يسقيه رشابًا تعاىل هلل «إن الغزايل:6 اإلمام ويقول

إليه.» وشوًقا تعاىل، هلل حبٍّا األعىل، امللكوت يف قلوبهم طارت
وذاق محبته، من كأًسا رشب ملن «طوبى فقال: املحبة، عن الخراز سعيد أبو وُسئل
باهلل وطار حبٍّا، قلبه فُملئ بحبه، اللذات من وجد بما وقربه، الجليل مناجاة من نعيًما
غريه، سكٌن له ليس دنٍف، كلف بربه، أسف رامٍق، من له فيا اشتياًقا، به وهام طربًا،

سواه!»7 مألوٌف وال

ص١٥٦. اإلسالم، يف والرشيعة العقيدة 3
ص١٠٠. ج٣، للمكي، القلوب، قوت 4

ص١٨٩. القشريية، الرسالة 5
املحبة. باب الدين، علوم إحياء 6

القاهرة. طبع الطويس، الرساج نرص ألبي اللمع، 7
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هي فقلت: املحبة؟ عن يوًما السقطي الرسي «سألني الجنيد: القاسم أبو ويقول
وعزته قال: ثم تمتد! فلم ومدها ذراعه جلدة الرسي فأخذ اإليثار، قوٌم: وقال املوافقة،
عليه.» ُغيش ثم لصدقت، محبته من العظم هذا عىل يبست الجلدة هذه إن قلت: لو تعاىل
القلب عني به تكتحل الذي الكحل «هو الحب: عن الرومي الدين جالل ويقول

برصها.»8 فينجيل
وبراق املعرفة، معراج وهو وأزكاها، العبادات أسمى هو الصوفية منطق يف والحب
بأن جديرٍة غري صالتي أعد إليك بقلبي أتجه لم «ما العطار: الدين فريد يقول القرب،

صالًة.» تعد
بدء من جميًعا، الناس عبادة من خريٌ هللا مع واحٌد أنك تحس «ألن الشبيل: ويقول

غايتها.» إىل الدنيا
املحبة يف ترك فقد كبريًا، دينًا للحالج يدين اإلسالمي التصوف يف اإللهي والحب
املنهج، هذا يف الصوفية مادة غدت حيًة خصبًة ثروًة حولها ويدور بها، يتصل وما

األفق. هذا يف املتأللئ ودستورهم
أسمى تمثيٍل أصدق تمثل التي الكاملة الشخصية هو ج الحالَّ أن ماسنيون: يرى بل

اإلسالمي. التصوف يف اإللهي الحب إليه وصل ما
التصوف، تاريخ يف تطوٍر حركة أكرب ج الحالَّ يد عىل نمت «لقد نيكلسون:9 ويقول
جعل الذي وهو التصوف، آفاق وسعت التي الصوفية، للمصطلحات األول املبتكر فهو
ينسج كان إنما بعده جاء من كل وأن متماسًكا، ومنهًجا كاملًة، فلسفًة اإللهي الحب من

ويقلد.»
الزهد من وتطوره، التصوف نمو عن متحدثًا حسان، الحكيم عبد األستاذ ويقول
ملا قويٍّا شكًال اتخذ فإنه ج، الحالَّ إىل اإللهي الحب أمر انتهى حني «أما املحبة:10 إىل
باملحبوب، املحب اتحاد يف رصاحًة تكلم فقد كثريٍة؛ صوفيٍة مذاهب من ج الحالَّ عليه رتب
وصحب وجلَّ، عزَّ هللا صفات بصفاته باستبداله املحب، عن البرشية صفة يزيل اتحاًدا

التصوف. تاريخ يف مرٍة ألول والناسوت الالهوت يف كالٌم هذا

مهران. طبع الدين، لجالل املثنوي، 8
وتاريخه. اإلسالمي التصوف يف 9

ص٢٩٢. العربي، الشعر يف التصوف 10
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أحب من ألن — املحمدي النور — يف آخر كالًما اإللهي الحب يف كالمه استتبع كما
األديان. بوحدة القول إىل الحب يف كالمه به وانتهى محمًدا، حبيبه أحب فقد هللا

منظوٍم بني من ضخمًة ثروًة به يتصل وما اإللهي الحب يف ج الحالَّ ترك وهكذا
ومنثوٍر.»

التصوف يف جديدٍة مرحلٍة ببدء إيذانًا ج الحالَّ ظهور «كان بروان: املسترشق ويقول
اإللهي.» الحب يف خاصًة السواء، عىل وشعره نثره اإلسالمي،

الصفحات هي اإلسالمي التصوف يف اإللهي الحب صفحات أخلد أن يف جدال وال
ووجٍد، حرقٍة وبأشد روحه، وبقطرات قلبه، بذوب كتبها ونظًما، نثًرا ج الحالَّ كتبها التي

األسمى. محبوبه يف وروحه وكيانه وجوده أفنى محبٍّ عن ُعرفا
واالتصال أوصافك بخلع محبوبك مع قيامك املحبة، «حقيقة ج: الحالَّ يقول

بأوصافه.»
التحيل بهاء إىل صفاته، برشية من ليخرج الكامل، الفناء بحبه ج الحالَّ استهدف لقد

األعىل. القدس بأوصاف
سرتها وراء يكمن التي الربانية، الحقيقة مرتبة إىل بالبرشية االرتفاع استهدف

الخلق. ورس الوجود، رس املقدس
وصفاته حقائقه وتشكلت بالحب، وُخلق بالحب، الغيب عالم من برز أصًال فالخلق

الكون. رسُّ هو الحب أصبح هنا ومن بالحب،
وأخريًا العليا، وباملعرفة العليا، بالحقيقة يتصل أن اإلنسان يمكن وحده الحب وبهذا
ليتحىل تَُراِبيَّتِه، عن يتخىل الذي اإلنسان الكامل، اإلنسان ذاته يف يحقق أن به يمكنه

وحبه. ربه نور من فيٍض يف يعيش الذي الرباني، الرجل ببهاء
حديثًا أحديته، يف نفسه إىل يتحدث خلقه، يخلق أن قبل هللا «كان ج: الحالَّ يقول

الحب. هو بساطٍة يف لذاته وتأمله ماهيته، روعة يتأمل وهو حمديٍّا،
وهكذا الصفات، بأشكال تشكٍل كل فوق وهو املاهية، ماهية هو ماهيته يف والحب

الحب. يف ويتجىل ذاته، بحمد انفراده يف ذاته هللا يحب
وأسماؤه. صفاته ظهرت اإللهي، املطلق يف للحب، األول التجيل هذا وعن
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الغريية عن بعيًدا الحب ذلك يرى أن أحب فلما نفسه، يف لنفسه تجىل فبالحب
فكانت وأسمائه، صفاته جميع لها صورًة العدم من أخرج ظاهرٍة، صورٍة يف والثنوية

فيه.»11 الحق تجىل الذي آدم اإللهية الصورة هذه
الفلسفة هي ربانيٌة، إيمانيٌة فلسفٌة منه تنبثق واإلنسانية، باإلنسان ارتفاٌع وهذا

اإلسالمي. التصوف تاريخ يف الروحية الحياة جوانب وأضوأ أبدع شكلت التي
التي النظرية تلك جميًعا، الصوفية اعتنقها التي ج، الحالَّ نظرية كانت هنا ومن

هللا. ملعرفة املوصل املعراج هو وحده والحب الحب، جعلت
إذ إليها،؛ الطريق هو الحب إن بل بالعلم، هللا معرفة إىل سبيل «ال ج: الحالَّ يقول
القلب خضوع هو إنما بل هللا، من تقربنا التي هي اإللهي للقضاء الفكرية املعرفة ليست

لحظٍة.» كل يف اإللهي لألمر
حبه من هللا إىل أحب يكون بفعٍل هللا يعبد أحٍد من «ما ج: الحالَّ يقول هنا ومن

تعاىل.»
وبثت بحياته، أحاطت مضيئًة حارًة عبادًة الحب، بهذا سبحانه ربه ج الحالَّ عبد وقد
جعلته واملشاهدات، التجليات من صوًرا قلبه عني عىل وعرضت وإلهاماٍت، مذاقاٍت فيها
شعوريٍّا ال إحساًسا يحس بل يحب، من مع بأنه روحيٍّا إحساًسا يحس ووجده شوقه يف

األسمى. املحبوب هذا يف وفنيت احرتقت قد برشيته أن وذهوله، حريته يف
حديثه يف يتصل هللا، مع عرشًة أكثر متصوٍف من هناك «وليس ماسنيون:12 يقول

ج.» الحالَّ من البرشي الحب رموز إىل إشارٍة دون — ونحن وأنت أنا — معه
شعر من املادة عن بعًدا وأكثر حرارًة، أشد صويفٍّ شعٍر من هناك «وليس يقول: ثم

ج.» الحالَّ
ج:13 الحالَّ يقول

وس��ي��دي رب��ي ي��ا م��ش��ي��ئ��ت��ك ت��ب��ارك��ت

األزل. طاسني 11

باريس. طبع الطواسني، مقدمة 12

ص١٥٠. اإلسالم، يف الصوفية 13
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وم��رادي ق��ص��دي ي��ا م��ش��ي��ئ��ت��ك ت��ب��ارك��ت
رغ��ب��ت��ي وغ��اي��ة وج��ودي ذات ي��ا
ورم��زي وإي��م��ان��ي ح��دي��ث��ي ي��ا
ب��ص��ري وي��ا س��م��ع��ي ي��ا ك��ل��ي ك��ل ي��ا
وأج��زائ��ي وع��ن��ص��ري ج��م��ي��ع��ي ي��ا

استغراًقا لربه، حبه واستغرقه يشءٍ، كلِّ عن وأعرض يشءٍ، كلِّ عن ج الحالَّ فنى لقد
وروحه. وقلبه وجوده مأل قد الحب هذا بأن يحس جعله

يعد لم حتى روحه، طاقات من طاقٍة وبكل جسده، ذرات من ذرٍة بكل ليحب إنه
وحبيبه. ملواله وتجليٍّا حبٍّا إال كله كيانه

ن��ف��س��ي ك��أن��ك ح��ت��ى ت��ك��اش��ف��ن��ي ق��دس��ي ي��ا ح��ب��ك ك��لَّ ب��ك��لِّ��ي ح��وي��ُت
أن��س��ي ب��ه وم��ن��ك م��ن��ه وح��ش��ت��ي س��وى أرى ف��ال س��واك ف��ي ق��ل��ب��ي أق��ل��ب
ال��ح��ب��س14 م��ن إل��ي��ك ف��اق��ب��ض��ن��ي األن��س م��ن م��ج��م��ٌع ال��ح��ي��اة ح��ب ف��ي أن��ا ف��ه��ل

يقول:15 ثم

م��وض��ع م��ك��ان��ك ف��ي ل��خ��ل��ٍق ف��ل��ي��س ك��ل��ه ال��ق��ل��ب ه��و ق��ل��ب��ي م��ن م��ك��ان��ك
أص��ن��ع ف��ق��دت��ك إن ت��ران��ي ف��ك��ي��ف وأع��ظ��م��ي ج��ل��دي ب��ي��ن روح��ي وح��ط��ت��ك

باكيٍة:16 رضاعٍة يف يهتف ثم

خ��اط��ري م��ن ال��س��ر م��ك��ان وي��ا ن��اظ��ري م��ن ال��ن��اظ��ر م��وض��ع ي��ا
س��ائ��ري وم��ن ب��ع��ض��ي م��ن أح��ب ك��ل��ه��ا ال��ت��ي ال��ك��ل ج��م��ل��ة ي��ا

رقم٣٠. املقطوعة ج، الحالَّ ديوان 14

.٣ رقم املقطوعة ج، الحالَّ ديوان 15

.٣ رقم املقطوعة ج، الحالَّ ديوان 16
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ط��ائ��ر م��خ��ل��ب��ي ف��ي م��ع��ل��ٌق ق��ل��ب��ه ل��ل��ذي ت��رث��ي ت��راك
آخ��ر إل��ى ق��ف��ٍر م��ن ي��ه��رب م��س��ت��وح��ٌش ح��ي��ران م��دل��ٌه
ال��ث��ائ��ر ال��ب��ارق ك��ل��م��ح ت��س��ري وأس��راره ي��دري وم��ا ي��س��ري
ال��غ��اب��ر ال��غ��ام��ض دق��ي��ق ع��ل��ى وه��م��ه ل��م��ن ال��وه��م ك��س��رع��ة
ال��ق��ادر ق��درة م��ن ل��ط��ائ��ف ب��ه ت��ج��ري ال��ف��ك��ر ب��ح��ر ل��ج ف��ي

الرواة. وتناقلته به، الحديث سار ما وأعذبه الحب فأطيب حبه، يكتم ال ج والحالَّ

ال��ح��ذر م��ن ت��دن��و أن األم��ن وغ��اي��ة خ��ط��ٍر ع��ل��ى م��ك��ت��وًم��ا دام م��ا ال��ح��ب
ال��ح��ج��ر ف��ي وه��ي ن��ف��ًع��ا ت��ؤِت ل��م ك��ال��ن��ار ب��ه ال��ح��دي��ث ت��مَّ م��ا ال��ح��ب وأط��ي��ب
ال��خ��ب��ِر ص��اح��ُب اس��م��ي واخ��ت��ط أع��داء ال��ـ واج��ت��م��ع األح��ب��اب ح��ض��ر م��ا ب��ع��د م��ن
ب��ص��ري17 وم��ن س��م��ع��ي م��ن ت��ب��رأت إذا م��ح��ب��ت��ك��م م��ن بُ��رءًا ل��ن��ف��س��ي أرج��و

. شطٌّ لها ليس محيطاٍت إىل والشوق، الوجد أمواج تتقاذفه حبه، يف قلٌق وهو

وأن��ح��طُّ ال��م��وج ي��رف��ع��ن��ي ال��ه��وى ب��ح��ار ف��ي أط��ف��و زل��ت م��ا
وأن��غ��طُّ أه��وى وت��ارًة َم��وُج��ه��ا ي��رف��ع��ن��ي ف��ت��ارًة
ش��طُّ ل��ه م��ا م��ك��اٍن إل��ى ال��ه��وى ف��ي ص��ي��رن��ي إذا ح��ت��ى
ق��طُّ ال��ه��وى ف��ي أخ��ن��ه ول��م ب��اس��م��ه أبُ��ح ل��م م��ن ي��ا ن��ادي��ت
ش��رُط18 ب��ي��ن��ن��ا ه��ذا ك��ان م��ا ح��اك��ٍم م��ن ال��س��وء ن��ف��س��ي ت��ق��ي��ك

أسلوب «إن ماسنيون: يقول مواجهًة، األسمى محبوبه يخاطب حبه يف ج والحالَّ
— الرمزية الطريقة يستعمل ال فهو املادية، املظاهر من مجرٌد أسلوٌب الحب يف ج الحالَّ

الدنيوي.» الحب أشكال من شكًال تتخذ التي — لبنى ليىل،

.٢٤ مقطوعة ج، الحالَّ ديوان 17

.٣٤ مقطوعة ج، الحالَّ ديوان 18
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ال��ج��اُر ف��ل��ي��ه��ن��ئ��ك ب��ل ال��دار ف��ل��ي��ه��ن��ئ��ك أس��راُر م��ن��ك وف��ي��ه ق��ل��ب��ي س��ك��ن��ت
دي��اُر ال��دار ف��ي ه��ل ب��ع��ي��ن��ك ف��ان��ظ��ر ب��ه ع��ل��م��ُت س��رٍّ م��ن غ��ي��رك ف��ي��ه م��ا
وت��ذك��اُر ف��ي��ه��ا أم��ل��ي ف��م��ؤن��س��ي ق��ص��رت وإن ط��ال��ت ال��ه��ج��ران ول��ي��ل��ة
أخ��ت��اُر19 ت��خ��ت��ار ول��م��ا ق��ات��ل��ي ي��ا ت��ل��ف��ي م��ن ي��رض��ي��ك ب��م��ا ل��راٍض إن��ي

هللا يكون حتى بربه، أنسه ويف طاعته، ويف قربه، ويف حبه، يف ج الحالَّ يوغل ثم
فنائه: وحرقة وجده، نشوة يف فيهتف وبدنه، ويده وسمعه، برصه سبحانه

وَم��ع��ن��ائ��ي ق��ص��دي ي��ا ل��ب��ي��ك ل��ب��ي��ك ون��ج��وائ��ي ِس��رِّي ي��ا ل��ب��ي��ك ل��ب��ي��ك
إيَّ��ائ��ي ن��اج��ي��ت أم إي��اك ن��ادي��ُت ف��ه��ل إل��ي��ك ت��دع��ون��ي أن��ت ب��ل أدع��وك
وإع��ي��ائ��ي وع��ب��ارات��ي م��ن��ط��ق��ي ي��ا ِه��َم��م��ي م��دى ي��ا َوج��ودي ع��ي��ِن ع��ي��َن ي��ا
وأج��زائ��ي وت��ب��اع��ي��ض��ي ج��م��ل��ت��ي ي��ا ب��ص��ري وي��ا س��م��ع��ي وي��ا ك��لِّ��ي ك��لَّ ي��ا
أه��وائ��ي ت��ح��ت ره��ي��نً��ا ف��ِص��رُت وج��ًدا تَ��ِل��ف��ْت ف��ل��ق��د روح��ي َع��ِل��ق��ْت ب��ه م��ن ي��ا
أع��دائ��ي ب��ال��ن��وح وي��س��ع��دن��ي َط��وًع��ا وط��ن��ي ف��رق��ت��ي م��ن ش��ج��ن��ي ع��ل��ى أب��ك��ي
أح��ش��ائ��ي م��ك��ن��ون ف��ي ت��م��كَّ��ن ش��وٌق ف��يُ��ق��ِل��ق��ن��ي خ��وف��ي ف��ي��ب��ع��دن��ي أدن��و
أط��ب��ائ��ي ُس��ق��م��ي م��ن م��لَّ ق��د م��والَي ب��ه َك��ِل��ف��ُت ح��بٍّ ف��ي أص��ن��ع ف��ك��ي��ف
ب��ال��دائ��ي ال��داءُ ي��ت��داوى ه��ل ق��وم ي��ا ل��ه��م ف��ق��ل��ت م��ن��ه ب��ه ت��داَو ق��ال��وا
م��والئ��ي م��والي إل��ى أش��ك��و ف��ك��ي��ف وأس��ق��م��ن��ي أض��ن��ان��ي ل��م��والي ح��بِّ��ي
إي��م��ائ��ي غ��ي��ر ع��ن��ه ي��ت��رج��م ف��م��ا ي��ع��رف��ه وال��ق��ل��ب ألرُم��ُق��ه إن��ي
ب��ل��وائ��ي أص��ل ف��إن��ي م��ن��ي ع��ل��يَّ أس��ف��ي ف��وا روح��ي م��ن روح��ي وي��ح ي��ا
ال��م��اء م��ن ب��ح��ٍر ف��ي وه��و ت��غ��وُّثً��ا أن��ام��ل��ه ت��ب��دو َغ��ِرٌق ك��أن��ن��ي
س��وي��دائ��ي ف��ي م��ن��ي ح��لَّ ال��ذي إال أح��ٍد م��ن الق��ي��ت م��ا ي��ع��ل��م ول��ي��س
ودن��ي��ائ��ي دي��ن��ي ي��ا روح��ي ع��ي��ش ي��ا س��ك��ن��ي ي��ا وال��م��أم��ول ال��م��س��ئ��ول غ��اي��ة ي��ا
وإق��ص��ائ��ي ب��ع��دي ف��ي ال��ل��ج��اج��ة ل��م��اذا ب��ص��ري وي��ا س��م��ع��ي ي��ا ف��دي��ت��ك ل��ي ق��ل

.٢٣ مقطوعة ج، الحالَّ ديوان 19
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وال��ن��ائ��ي20 اإلب��ع��اد ف��ي ي��رع��اك ف��ال��ق��ل��ب م��ح��ت��ج��بً��ا ع��ي��ن��ي ع��ن ب��ال��غ��ي��ب ك��ن��ت إن

عنها عجزت التي بتحليقاته فخوًرا معتزٍّا املقدس، وجده لهيب عىل خطواٍت ويميش
قبل. من املحبني أجنحة

لقد ذاته، شهود عن غاب حتى الجبار، العنيف الشوق بميسم قلبه الحب وسم لقد
سواها: معها يرى ال أنواٌر استغرقته

س��ه��م ك��م��رِّ ف��ي��ه أم��رُّ ف��ك��ري ب��ح��ٍر ل��جِّ ف��ي وخ��ض��ت
ع��زم��ي ج��ن��اح ف��ي م��رك��ٍب ش��وق ب��ري��ش ق��ل��ب��ي وط��ار
أس��م��ي ول��م رم��ًزا رم��زت ع��ن��ه ُس��ئ��ل��ت إن ال��ذي إل��ى
أه��م��ي ال��دن��و ف��ل��وات ف��ي ح��دٍّ ك��ل ج��زت إذا ح��ت��ى
رس��م��ي ح��د ت��ج��اوزت ف��م��ا س��ج��ال ف��ي ذاك إذ ن��ظ��رت
س��ْل��م��ي ب��ك��ف ق��ي��ادي ح��د إل��ي��ه م��س��ت��س��ل��ًم��ا ف��ج��ئ��ت
وس��م أي ال��ش��وق ب��م��ي��س��م ق��ل��ب��ي ال��ح��ب م��ن��ه وس��م ق��د
اس��م��ي21 ن��س��ي��ت ح��ت��ى ب��ال��ق��رب ذات��ي ش��ه��ود ع��ن��ي وغ��اب

فعشق أبرص قلٍب حبُّ إنه ودنياه، دينه هو وأحالمه، آماله كل هو ج الحالَّ وُحب
فاحرتق.

أه��وائ��ي ال��ع��ي��ن رأت��ك م��ذ ف��اس��ت��ج��م��ع��ت م��ف��رق��ٌة أه��واءٌ ل��ق��ل��ب��َي ك��ان��ت
م��والئ��ي ص��رت م��ذ ال��ورى م��ول��ى وص��رت أح��س��ده ك��ن��ت م��ن ي��ح��س��دن��ي ف��ص��ار
ب��ل��وائ��ي ع��ظ��م ع��ن ل��غ��ف��ل��ت��ه��م إال وأع��دائ��ي أح��ب��اب��ي ف��ي��ك الم��ن��ي م��ا
ودن��ي��ائ��ي دي��ن��ي ي��ا ب��ح��ب��ك ش��غ��ًال ودي��ن��ه��م دن��ي��اه��م ل��ل��ن��اس ت��رك��ت
أح��ش��ائ��ي ب��ي��ن وأخ��رى ال��ض��ل��وع ب��ي��ن واح��دة ن��اري��ن ك��ب��دي ف��ي أش��ع��ل��ت

رقم١. املقطوعة ج، الحالَّ ديوان 20

باريس. طبع ص٥٧، ج، الحالَّ ديوان 21
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مرتنًما: يقول ثم

ال��م��اء ف��ي م��ن��ك خ��ي��اًال رأي��ت إال ع��ط��ٍش م��ن ال��م��اء ش��رب م��ن ه��م��م��ت وال
م��والئ��ي22 ه��ج��ران م��ن أل��ي��ن وال��س��ي��ف ك��ب��دي ع��ل��ى ث��ل��ٍج م��ن أب��رد ال��ن��ار

مناجاته: ومن

وس��روري ف��رج��ت��ي وص��رَت ض��م��ي��ري ع��ن غ��ب��ت وم��ا غ��ب��ت
ح��ض��وري غ��ي��ب��ت��ي ف��ي ف��ص��ار ب��اف��ت��راق ال��ف��ص��ل وان��ف��ص��ل
ض��م��ي��ري ف��ي ال��وه��م م��ن أخ��ف��ى ه��م��ي غ��ي��ب س��رِّ ف��ي ف��أن��ت
س��م��ي��ري23 ال��دج��ى ع��ن��د وأن��ت ��ا ح��قٍّ ب��ال��ن��ه��ار ت��ؤن��س��ن��ي

ألحانه: ومن

م��ش��ا ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ي��م��ش��ي ي��ش��ا ل��و ال��ح��ش��ا وس��ط ح��ب��ه ح��ب��ي��ٌب ل��ي
ي��ش��ا24 ش��ئ��ت وإن ش��ئ��ت ي��ش��ا إن روح��ه وروح��ي روح��ي روح��ه

ترنيماته: ومن

ال��زالل ب��ال��م��اء ال��خ��م��رة ت��م��زج ك��م��ا روح��ي ف��ي روح��ك ُم��زج��ْت
ح��ال25 ك��لِّ ف��ي أن��ا أن��ت ف��إذا ��ن��ي م��سَّ ش��يءٌ ��ك م��سَّ ف��إذا

باريس. طبع ج، الحالَّ ديوان 22

ص٦١. ج، الحالَّ ديوان 23

ص٦٩. ج، الحالَّ ديوان 24

ص١٣٤. الطواسني، 25
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مواجيده: ومن

ب��دن��ا ح��ل��ل��ن��ا روح��ان ن��ح��ن أن��ا أه��وى وم��ن أه��وى م��ن أن��ا
أب��ص��رت��ن��ا26 أب��ص��رت��ه وإذا أب��ص��رت��ه أب��ص��رت��ن��ي ف��إذا

كلماته، حقائق منطٍق، وأبني عبارٍة، أدق يف لنا يرشح الروحية يقظته لحظات ويف
ذاته. عن فنائه ولحظات وجده، واحرتاقات نشوته، سبحات يف

التجيل لحظات يف تعرب وإنما لذاتها، تقصد ال املشاهدة، استغراقات من كلماٌت إنها
سبحانه. هو إال الكون يف ترى فال وجدها، لهيب يف صفاتها فناء عن

ال��م��ت��م��ن��ي م��ن��ي��ة ي��ا وم��ن��ي م��ن��ك ع��ج��ب��ت
أن��ي أن��ك ظ��ن��ن��ت ح��ت��ى م��ن��ك أدن��ي��ت��ن��ي
ع��ن��ي ب��ك أف��ن��ي��ت��ن��ي ح��ت��ى ال��وج��د ف��ي وغ��ب��ت
دف��ن��ي ب��ع��د وراح��ت��ي ح��ي��ات��ي ف��ي ن��ع��م��ت��ي ي��ا
وأم��ن��ي27 خ��وف��ي ح��ي��ث م��ن أن��س ب��غ��ي��رك ل��ي م��ا

بالنفس، الكاملة التضحية التضحية، هو اللذة، ال العذاب هو الحب يف ج الحالَّ ومنهج
حبه. يف املحب صدق عىل اآليات أكرب ألنها الحب؛ درجات أسمى هي التضحية وهذه

كل فوق بهم ورحمته لعباده هللا محبة أن فريى ج الحالَّ «أما نيكلسون:28 يقول
غري من محبوبه، أجل من يشقى أن يجب املحب وأن التضحية، املحبة أساس وأن يشءٍ،
ويتحققوا وحده، هللا إىل يتوجهوا أن هللا أولياء عىل الواجب وأن األسباب، عن يسأل أن

وشقاءٍ.» عنٍت من ذلك كلفهم مهما أمره ويطيعوا الكاملة، العبودية بمعنى
دهٌش الحقيقة مواضع ألن به؛ يتلذذ ال والحق لذٌة، «املحبة ج:29 الحالَّ ويقول

وحريٌة!»

السابق. املصدر 26
ص٣٠. ج، الحالَّ ديوان 27

ص١٣٦. اإلسالم، يف الصوفية 28
ص١١٠. املصدر، نفس 29
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ومحبة سواه، تعظيم يستجيز فال األرسار، يحل تعظيٌم هلل العبد «محبة يقول: ثم
لغريه!» يصلح فال يبليه أن هو للعبد هللا
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الصويفوشبهاتاالحتاد الفناء مقام
واحللول

يف ففنوا الفناء، مقام إىل الروحية، التجربة ذروة إىل بالصوفية اإللهي الحب وانتهى
الزاخر، الفناء بحر يف وهم الحبيب، جمال غري خالله يشاهدوا لم فناءً األعىل، محبوبهم
واتجه املوجودات، لهذه بالنسبة فنى قد اإلحساس ألن املوجودات؛ من بيشءٍ يحسون ال

املحبوب.1 جمال ملطالعة بكليته
املطلق، الجمال عالم هو آخر، عالٍم يف ليعيشوا الناس، عالم الصوفية يفقد وبالفناء
لهم وتتجىل األرسار، عن األستار تُرفع هذا عاملهم ويف املطلق، والحق املطلق، والخري

اليقني. وعني اليقني، حق الحقائق،
حالة يف وهو الحبيب يشاهد من فمنهم سواء، درجٍة عىل ليسوا هذا عاملهم يف وهم

له. مناجاٍة أو به، أنٍس حالة يف وهو يشاهده من ومنهم خشيٍة، أو رهبٍة
فقد املتكلم، بصيغة هللا عن املحب يتحدث حتى تزداد ثم القرب، درجة تزداد وقد
أو سبحانه، والباطن والظاهر واآلخر األول إال يرى يعد فلم كونه، وعن نفسه، عن غاب

إليه! به منه إشارًة الكالم يغدو الصوفية: يقول كما
فال برصه، عني نامت العارف، بصرية عني انفتحت «إذا الكرخي: معروف يقول

هللا.» إال يرى

ص٢٩٩. العربي، الشعر يف التصوف 1
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من بل التجريد، عبارة عن حجبته التوحيد، أنوار أسكرته «من ج: الحالَّ ويقول
بكل ينطق الذي هو السكران ألن التوحيد؛ حقائق عن نطق التجريد، أنوار أسكرته

مكتوٍم.»
نظرت إذا أنك — هللا من القرب — القرب علوم «أقل للنفري: املواقف شارح ويقول
رؤية من أبني رؤيًة فيه هللا ترى فسوف ذلك غري أو معقوٍل، أو محسوٍس شخٍص أي إىل

متفاوتٌة. ذلك يف والدرجات نفسه، اليشء
يقول: وبعضهم قبله، هللا ويرون إال شيئًا يرون ال إنهم يقولون: الصوفية فبعض
ويرون إال شيئًا يرون ال إنهم يقولون: وآخرون بعده، هللا ويرون إال شيئًا يرون ال إنهم

هللا.» غري شيئًا رأينا ما غريهم: ويقول معه، هللا
بمتٍع فيه وينعمون األعىل، الحب رحيق يرشبون ففيه الصوفية، غاية هو والفناء

األعىل. املحبوب سوى يشءٍ وكلَّ ووجودهم، وأخراهم دنياهم تنسيهم روحيٍة، ولذائذ
ا عمَّ فنى فقد بنفسه، يحس وال حوله، بما يحس ال الصوفية، يقول كما والفاني
يقولون حينما سواهم، يتذوقه وال يفهمه ال الذي الصوفية كالم جاء هنا ومن هللا، سوى

هللا. إال الوجود يف ليس الحب، ووقدة الفناء، نشوة يف
فالذوقي خلقي، واآلخر ذوقي، أحدهما «فناءان؛ الجرجاني: يقول كما والفناء
الحق. ومشاهدة الباري عظمة يف باالستغراق وامللكوت، امللك بعالم اإلحساس عدم هو

املحمودة.»2 باألوصاف واستبدالها املذمومة، أوصافه سقوط هو والخلقي
صفات من البدل عىل املحبوب صفات دخول بأنه الفناء: الجنيد القاسم أبو ويصف

ربانيٍّا. ليكون وصفاته هللا بأخالق التخلق أي املحب،
فقدت إذا بأنه القول عىل تقوم كلها «والصوفية نيكلسون:3 املسترشق ويقول
الروح تتصل بها التي األسباب يهيئ والجذب الكلية، النفس وجدت فقد الفردية، النفس
األفكار جميع بل والوالية، واملعرفة والحب اآلثام، من والتطهر والزهد باهلل. مبارشًة

الجامع.» األصل هذا من تنبع الصوفية، يف األساسية

ص١١٣. التعريفات، 2
و٦٣. ص٦٢ إسالم، يف الصوفية 3
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وحبسه بتطهريه وذلك واحًدا، القلب بجعل يتهيأ — الجامي — يقول كما والفناء
إرادته أو الصويف ورغبة املعرفة، أو العلم أو اإلرادة يف سواءٌ هللا، خال بيشء االتصال عن

واملراد. فيها املرغوب جميًعا األشياء عن رصًفا ترصف أن بدَّ ال
أن بدَّ وال والعرفان، العلم موضوعات كل الواعي، خياله من تطرد أن كذلك بدَّ وال

غريه. معه يذكر وأال غري، ال هللا إىل جميًعا أفكاره توجه
اضمحلت جذب، ثم تحقق، ثم تخلق إذا «العبد الخايف:4 الدين زين العالمة ويقول
فيطلع بالحق، الحق بروق له تلوح ذلك فعند السوى، من وتخلص صفاته، وذهبت ذاته،
منه، أعىل مقاٍم عىل وأرشف املقام، هذا عن ترقى فإذا املقامات. أول وهذا يشءٍ، كلِّ عىل

وجوده.» عني ال تعاىل، وجوده فيض كلها األشياء أن رأى اإللهي، التأييد وعضده
من اإلنسان خالص هو الصوفية عند «الفناء عزام:5 الرحمن عبد الدكتور ويقول

وباهلل. هلل وعمله فكره كل فيكون الخاصة، وإرادته وأهوائه نزعاته
يسمونه الذي ألن بموٍت؛ ليس أنه الفناء، يف الصوفية يقول ما يفرس أن ينبغي وبهذا

النحل.» بعض يف كما اإلنسان، يف هللا حلول هو وليس األرض، هذه عىل يعيش فانيًا
بهم انتهى الذين العارفون، يبلغها كماٍل درجة «هو الهجويري:6 العالمة ويقول
القلب، أرسار كلَّ وأدركوا مسموٍع، كلَّ وسمعوا ، مرئيٍّ كلَّ فرأوا الكشف، إىل الطلب

مقاصدهم.» كلُّ املقصد هذا يف وفنيت مقصدهم، يف وفنوا يشءٍ، كلِّ عن وأعرضوا
النفس لكمال األعىل للمثل «بإبرازهم جولدزيهر:7 املسترشق يقول كما والصوفية
خطوًة، الفالسفة عىل يزيدون املقام، هذا يف األسمى للخري وتحديدهم اإلنسانية،

درجًة.» ويسبقونهم
املثىل الغاية أن رأوا األقدمني الفالسفة «إن املريس: سبعني ابن العالمة يقول وكما
قابًال الصويف يكون بأن وذلك هللا، يف الفناء عىل يدأبون الصوفية بينما باهلل، التشبه هي
مشاعر ويظهر الحواس، انفعاالت يمحو وأن عليه، وتفيض تغمره اإللهية السنن يدع ألن

الروح.»

ص١٩٢. ج٥، الذهب، شذرات 4

ص١١٢. والتصوف، العطار الدين فريد 5

املحجوب. كشف 6

اإلسالم. يف والرشيعة العقيدة 7
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االسترشاق، رجال من الكثرة وعند جميًعا، النهر وراء ما صوفية عند ج والحالَّ
إلهامه، وتذوقت به، وتحققت املقام، هذا عاشت التي الصوفية الشخصيت وأقوى أبرز

أرساره. عن األستار وكشفت
اإلسالم:8 يف الديني التفكري تطورات عن حديثه يف إقبال محمد اإلسالم شاعر يقول
الحق»، «أنا املشهورة ج الحالَّ عبارة يف اإلسالم، تاريخ يف ذروته املقام هذا تطور بلغ «وقد
صفة هللا عىل ينكر أن عبارته من يقصد يكن لم الشهيد الويل أن يف للشك مجال وال
ولكنه هللا، ذات يف واختفاءها اإلنسانية، الذات فناء بكلمته يستهدف لم ج فالحالَّ التنزيه،
قويٍة بعبارٍة أعمق، شخصيٍة يف لدوامها جزئيٌّ وتأكيٌد اإلنسانية، النفس لحقيقة إدراٌك

الدهر.» عىل باقيٍة
كما اإلنسان تجعل اإلسالم، يف الدينية الرياضة تاريخ يف التجربة «وهذه يقول: ثم

هللا. بأخالق يتخلق الرسول قال
و«أنا محمد، النبي الدهر» و«أنا ج، الحالَّ الحق» «أنا مثل: بعباراٍت، عنها عرب وقد

طالب. أبي بن عيل الناطق» القرآن
أن هللا، إرادة عني هي اإلنسان إرادة أن معنى ليس الرفيع اإلسالمي التصوف ويف
بل املتناهية، غري الذات يف االستغراق من بنوٍع هي، شخصيتها تمحو اإلنسانية النفس
حدَّ ال وقوٌة حياٌة وهي املتناهي، محبها أحضان بني تدخل املتناهية غري الذات أن األحرى
يتساقط والرصاص مطمئنًا، آمنًا الصلوات إقامة عىل قادًرا اإلنسان تجعل عائق، وال لها

حوله.» من
يف الصوفية وذاق الفناء، مقام إىل بالصوفية، الرفيعة الروحية الرياضة انتهت لقد
وصفاتهم، ومشيئتهم إرادتهم عن فيه تخلوا ثم الهبات، وأنوار التجليات بروق املقام هذا

بأخالقه. ليتخلقوا ثم وصفاته، ومشيئته هللا إرادة يف ليفنوا
باهلل، تقوم التي العلوية، الربانية أفق إىل الرتابية، البرشية نطاق من بذلك فخرجوا

سواه. الكون يف ترى وال باهلل، وتتحرك باهلل، وتتكلم
يشءٍ، كل يف الظاهر بأنه سبحانه، هللا عن عربت التي كلماتهم كانت األفق هذا ومن

لغريه. للحقيقة وجود فال يشءٍ، كلِّ يف الباطن

ص١١٠–١١٦. اإلسالم يف الديني الفكر تجديد 8
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والحلول االتحاد وشبهات الصويف الفناء مقام

أن تحاول وحديثًا، قديًما املجنحة االتهامات انطلقت أُفقه ومن املقام هذا ومن
أسموه ما وإىل حينًا، والحلول باالتحاد أسموه ما إىل اإليماني الروحي املقام هذا تحيل

أحيانًا. الوجود بوحدة
مقام فلسفة تذوق عن ومكانتها، علمها مع املادية، األقالم عجز هو االتهام ورس

الفناء.
هللا. إىل الصاعد امليضء الطريق يف الطويل، الصويف السفر من تنبع فلسفٌة إنها

عىل فهمها فاستعىص محبٍة، وعىل مشاهدٍة، وعىل تذوٍق، عىل بُنيت فلسفٌة وهي
تحب. ولم تشهد ولم تتذوق، لم التي العقول،

التعبري فوق أنه به تمرسوا الذين أعلن مقاٌم «إنه نيكلسون: املسترشق يقول
، ربانيٍّ غري هو ما كل من فشيئًا شيئًا الروح فيه تتحرر لطريٍق غايٌة فهو والتصوير،

الحيس.» وجوده عن الصويف فيه يتالىش طريٌق
ال األرسار، ومشاهدات القلوب، «مشاهدات التعرف: يف الكالباذي العالمة ويقول
نازل من إال يعرفها وال واملواجيد باملنازالت تعلم بل التحقيق، عىل عنها العبارة يمكن

األحوال.» تلك
عن وفناؤه هللا إىل العبد انقطاع كمل «إذا للتعرف: رشحه يف القوني العالمة ويقول

الحقيقة.» بلسان متحدثًا أصبح فعله،
النوع هذا عىل محموٌل اإلشارات، من الطائفة هذه كالم يف يقع ما «وأكثر يقول: ثم

بهم. الظن فأساء معانيها، عليه أشكلت ظاهرها، عىل حملها ومن االستعارات، من
الفارض: ابن وكقول الحق، أنا ج: الحالَّ كقول الحقيقة، بلسان يتكلمون فأحيانًا

ح��ج��ة أل��ف ف��ي األخ��ب��ار ف��ي ج��اء ك��م��ا ان��ط��ف��ت وم��ا ال��م��ج��وُس ال��ن��اَر ع��ب��َد وإن
ن��ي��ت��ي ع��ق��د ي��ض��م��روا ل��م وإن س��واي ق��ص��ده��م ك��ان وم��ا غ��ي��ري ع��ب��دوا ف��م��ا

«ما هريرة: أبي عن البخاري حديث يف — عليه هللا صلوات — الرسول وكقول
الجنة.» إال احتسبه، ثم الدنيا، أهل من صفيه قبضت إذا جزاء عندي املؤمن لعبدي

معلوٌم: مقاٌم وله إال منَّا وما وقال: به، يرصح لم وإن ربه، عن ملسو هيلع هللا ىلصحكايًة قاله إنما
وهذا جربيل، لسان عىل فهذا ربك: بأمر إال نتنزل وما وقال: املالئكة، لسان عىل فهذا

وفا: عيل قول ومثال اإلتقان، يف فيه الكالم حررت لطيٌف نوٌع
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م��رادي ت��ع��ان��دن��ي أن ون��ق��ص��ك ح��ال ك��ل ف��ي ط��اع��ت��ي ك��م��ال��ك

الحقيقة.» لسان عىل قاله هذا فإن
بسائر تجلياته يشهدك ألنه «ذلك األرسار»: «كشف كتابه يف نجا الشيخ ويقول
وقع كما والتشبيه، التجسيم أنواع من نوٍع وال مماسٍة، وال حلوٍل بغري لكن مخلوقاته،
الشجرة، جانب يف السالم عليه موىس رآها التي النار، عىل سبحانه تجليه موىسيف لسيدنا
سبحانه تجليه السالم عليه موىس ينكر فلم أنا، إال إله ال هللا أنا إني النداء، سمع حيث

وصدَّق.» آمن بل النار، يف
إذا شيئًا، بعُد يبرص ال نفسه إىل املسكني العاشق نظر «فإذا السهروردي:9 ويقول

النور. بهذا مملوءًا وجده
ج: الحالَّ قالها التي املشهورة، اإللهية الوجدانية العبارة تلك بأمثال يصيح هنالك

الحق.» أنا
وحده.» هللا إال الحقيقة، عىل أنا يقول أن أحٌد يستطيع «ال ج: الحالَّ ويقول

املطلوب، إىل الفكر ه توجُّ إنه الفناء:10 مقام عن متحدثًا الهجويري العالمة ويقول
يراها عليها، وقرصه ليىل، إىل فكره ه وجَّ ليىل، مجنون شأن كان وهكذا عليه، وقرصه
البسطامي، يزيد أبي صومعة إىل بعضهم جاء وقد يشءٍ، كلَّ فيها ويرى يشءٍ، كلِّ يف

قوله: ج الحالَّ عن يقتبس ثم هللا: غري أحٌد أهنا فأجابه: يزيد؟ أبو أهنا وسأل:

وس��ي��دي رب��ي ي��ا م��ش��ي��ئ��ت��ك ت��ب��ارك��ت
وم��رادي ق��ص��دي ي��ا م��ش��ي��ئ��ت��ك ت��ب��ارك��ت
رغ��ب��ت��ي وغ��اي��ة وج��ودي ذات ي��ا
ورم��زي وإي��م��ائ��ي ح��دي��ث��ي ي��ا
وأج��زائ��ي وع��ن��ص��ري ج��م��ي��ع��ي ي��ا

ص١٢٧. اإلسالم، يف قلقة شخصيات 9

ص١٤٩. اإلسالم، يف الصوفية 10

158



والحلول االتحاد وشبهات الصويف الفناء مقام

وبعد اإلحياء، كتابه يف ومراتبه التوحيد عن الغزايل اإلمام اإلسالم حجة ويحدثنا
وهي واحًدا، إال الوجود يف يرى أال «والرابعة يقول:11 الثالث، األوىل للمراتب رشحه
واحًدا، إال يرى ال حيث من ألنه التوحيد؛ يف الفناء للصوفية: وتسمية الصديقني، مشاهدة
يف نفسه عن فانيًا كان بالتوحيد، مستغرًقا لكونه نفسه يَر لم وإذا أيًضا، نفسه يرى فال
التوحيد. يف القصوى الغاية هي وهذه والخلق، نفسه رؤية عن فنى أنه بمعنى توحيده،
األسفار، يف يدور الخواص رأى حيث ج، الحالَّ منصور بن الحسني أشار هذا وإىل
لقد الحسني: فقال التوكل. يف حالتي ألصحح األسفار يف أدور فقال أنت؟ ماذا يل: فقال

التوحيد؟» يف الفناء فأين باطنك، عمران يف عمرك أفنيت
يقول ثم الرابع. باملقام فطالبه الثالث، املقام تصحيح يف كان الخواص فكأن
الوجود يف يروا لم أنهم عىل اتفقوا الحقيقة سماء إىل العروج بعد «العارفون الغزايل:
له صار من ومنهم علميٍّا، عرفانًا الحالة هذه له كان من منهم ولكن الحق، الواحد إال
عندهم يبق فلم املحضة، بالفردانية واستغرقوا بالكلية، الكثرة عنهم وانتفت وحاًال، ذوًقا
اآلخر: وقال الحق، أنا بعضهم: فقال عقولهم، سلطان دونه وقع سكًرا فسكروا هللا، إال
السكر حال يف العشاق وكالم هللا، إال الجبة يف ما اآلخر: وقال شأني، أعظم ما سبحاني

يحكى.» وال يطوى
فصًال السالكني، معراج كتابه يف فيعقد إيضاًحا، املعاني هذه الغزايل اإلمام يزيد ثم
فيقول:12 واألَْرِض﴾ َمَواِت السَّ نُوُر ﴿هللاُ تعاىل: لقوله تفسريه عند الرابع املعراج عن
البرص، كنور وال مادٌة، هو الذي النور وال كالشعاع، الذي النور ليس املراد أن «فأثبت
األشياء، به تظهر الذي النور هو وإنما العلم، نور وال العقل، نور وال الشمس، نور وال
وقد والتجسيم، بالكثافة يوصف ال نوٌر وهو األشياء، به وتُعرف األشياء، به وتقوم

نُوٍر﴾.» َعَىلٰ ﴿نُّوٌر قال: بأن ذلك تعاىل هللا وصف
«فمن يقول: ثم القيومية، معنى رشح ويف الكريمة، اآلية رشح يف الغزايل ويفيض
يف ما قال: دونه لها قوام ال األمور وأن عليه، األشياء وقوف وعلم الصوفية، من حقق

التوحيد.» يف مبالغًة الحق، أنا وقال: هللا، إال الجبة

.٢١٣ ص٢١٢، ج٤، الدين، علوم إحياء 11
ص٧١. السالكني، معراج 12
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مقام عن يتحدثان السنَّة، علما وهما القيم، ابن وتلميذه تيمية ابن أن عجٍب ومن
وتعبرياته. ومواجيده بألحانه الصويف، املنهج مع تماًما ويتسق يتفق حديثًا الفناء

املحدثات تذهب أن عليه، ويعملون القوم، إليه يشري الذي «الفناء القيم:13 ابن يقول
كما تعاىل الحق ويبقى توجد، أن قبل كانت كما العدم، أفق يف وتغيب العبد، شهود يف
يغيب ثم رسٌم، وال صورٌة له يبقى فال أيًضا، ورسمه املشاهد صورة تغيب ثم يزل، لم
كان كما بنفسه، نفسه يشاهد الذي هو الحق ويصري شهوٌد، له يبقى فال أيًضا شهوده

يزل.» لم من ويبقى يكن، لم من يفنى أن وحقيقته املكونات، إيجاد قبل األمر
واالصطالم والجمع الفناء مقام يف يعرضلبعضالعارفني «وقد تيمية:14 ابن ويقول
وغريه، نفسه عن فيه يغيب ما الحال من عليه، والذكر الوجد استيالء بقوة والسكر،
وبموجوده ذكره، عن وبمذكوره معرفته، عن وبمعروفه عبادته، عن بمعبوده فيغيب
رجًال أن يذكرون كما املخلوقني، لبعض املحبني لبعض يعرض قد هذا ومثل وجوده، عن
أنا له: فقال خلفه، نفسه املحبُّ فألقى اليم، يف نفسه املحبوب فألقى آخر، يحب كان

أني. أنك فظننت عني، بك غبت فقال: أوقعك؟ الذي فما وقعت
وينشدون:

األم��ر ف��ت��ش��اب��ه وت��ش��اك��ال ال��خ��م��ر ��ت ورقَّ ال��زج��اج رقَّ
خ��م��ر وال ق��دٌح وك��أن��م��ا ق��دح وال خ��م��ٌر ف��ك��أن��م��ا

شعره: يف الشاعر قول وأما يقول: ثم السالكني. من لكثرٍي تعرض الحال وهذه

أن��ا أه��وى وم��ن أه��وى م��ن أن��ا

وقوله:

أن��ا ول��ي��ل��ى ل��ي��ل��ى ك��ن��ت إذا

ص٨٠. ج١، السالكني، مدارج 13

ص٤٤–٤٦. تيمية، ابن رسائل مجموعة 14
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يحب الذي باآلخر، املتحابني أحد كاتحاد الوضعي، االتحاد الشاعر به أراد إنما فهذا
يفعل، ما مثل ويفعل يقول، ما مثل ويقول يبغضه، ما ويبغض اآلخر، يحب ما أحدهما
به فنى حتى محبوبه، يف استغرق قد كان إذا بالعني، العني اتحاد ال وتماثل، تشابه وهو

اآلخر: كقول نفسه، رؤية عن

أن��ي أن��ك ف��ظ��ن��ن��ت ع��ن��ي ب��ك غ��ب��ت

فإنه الحق، جانب يف واإلرادة املحبة أهل من كثريًا تَعرتي الحال «فهذه يقول:15 ثم
بالتمييز حينئٍذ يشعر فال وجوده، عن وبموجوده نفسه، وعن حبه، عن بمحبوبه يغيب
هللا، إال الجبة يف ما أو: سبحاني، أو: الحق، أنا الحال: هذه يف يقول فقد بوجوده، وال

املحبة!» بوجد سكران وهو ذلك، ونحو
كالم من أبلغ واالتحاد الحلول تهمة من وتربئته ج الحالَّ عن الدفاع يف أجد ولم

الكبري. الصوفية خصم تيمية ابن
ج. الحالَّ ألحان كانت تيمية ابن لنا جاله الذي املقام هذا من

بوجده، تضج ملتهبة، حارة تعبريات باهلل، صلته عن فيها عربَّ التي ومواجيده
فيهتف: الحقيقة، بلسان يتكلم أن له يبيح الذي بالقرب وتدندن ذاته، بفناء وتنبض

ب��دن��ا ح��ل��ل��ن��ا روح��ان ن��ح��ن أن��ا أه��وى وم��ن أه��وى م��ن أن��ا
أب��ص��رت��ن��ا أب��ص��رت��ه وإذا أب��ص��رت��ه أب��ص��رت��ن��ي ف��إذا

فيرتنم: برشيته لسان إىل يعود ثم

ب��ي��ن��ن��ا16 ف��ف��رق ح��قٌّ أن��ا ب��ل أن��ا ال��ح��ق م��ا ال��ح��ق س��رُّ أن��ا

ص٦٤. السابق، املصدر 15
ص١٨٤. الطواسني، 16
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العبد أن «اعلم ج: الحالَّ فقال التوحيد، من بكلمٍة يفيده أن ج الحالَّ النهرواني سأل
هللا وإنما الخفي، بالرشك أتى فقد نفسه، أثبت ومن نفسه، أثبت فقد تعاىل ربه د وحَّ إذا

ترنم: ثم خلقه،17 من شاء من لسان عىل نفسه د وحَّ الذي هو تعاىل

ح��يِّ ك��لِّ وه��م ع��ل��ى ي��خ��ف��ى ح��ت��ى ي��دق س��رٍّ س��رَّ ي��ا
ش��يِّ ب��ك��لِّ ش��يءٍ ل��ك��لِّ ت��ج��لَّ��ى ب��اط��نً��ا وظ��اه��ًرا
ِع��يِّ وف��رط ش��كِّ��ي وِع��ظ��م ج��ه��ُل إل��ي��ك اع��ت��ذاري إن
إل��ي؟ إذًا اع��ت��ذاري ف��م��ا غ��ي��ري ل��س��ت ال��ك��ل ج��م��ل��ة ي��ا

وأروعه: اللحن هذا أصدق وما

خ��اِل ال��ت��وح��ي��د س��وى م��ن وق��ل��ب��ي وات��ح��اًدا ح��ل��وًال ب��ي وظ��ن��وا

ص٥٠. باريس، طبع ج، الحالَّ أخبار 17
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األديان ووحدة املحمدية واحلقيقة ج احلالَّ

عصور أهم من عرصين بني الطرق، مفرتق يف وقف ج الحالَّ «إن ماسنيون:1 يقول
التصوف توجيه يف أثٌر ملذهبه كان كما مذهبه، تكوين يف أثٌر األول للعرص كان التصوف،

الثاني.» العرص يف
وآفاٍق معارج إىل اإلسالم، يف الروحية الحياة خطو وجه قد ج الحالَّ أن يف جدال وال
عن نظريته أو ج الحالَّ فكرة واآلفاق، املعارج هذه طليعة يف وكان قبله، من تعرفها لم

املحمدي. النور أو املحمدية، الحقيقة
هللا ذات يتجاوز ج الحالَّ عند اإللهي الحب نرى التصوف تاريخ يف مرٍة فألول

عليه. وسالمه هللا صلوات محمٍد نور وهو مخلوقاته، أول إىل سبحانه،
صورته مختلفتني، صورتني السالم عليه للرسول بأن جية، الحالَّ النظرية وتنادي
نبيٍّا وصورته وعرفاٍن. علٍم كلُّ يستمد ومنه األكوان، تكون أن قبل كان قديًما نوًرا

محدودين. ومكاٍن زماٍن يف وجوده تعني محدثًا، وكائنًا مرسًال،
ومن املوجودات، صدرت فمنه جميًعا، الخلق مصدر املحمدي النور النظرية وتجعل
كانت وقد األزيل، النور ذلك من صوٌر إال األنبياء سائر وما النبوات، أنوار ظهرت نوره

أجمعني. هللا خلق وأول النبيني، خاتم محمد سيدنا يف الكاملة الصورة
طاسني أسماه: «الطواسني» كتابه يف فصًال النظرية هذه لرشح ج الحالَّ عقد وقد
تجىل قمٌر وساد، الرساج وجاوز وعاد، بدا الغيب نور من رساج «طس فيه: قال الرساج،

لنيكلسون. وتاريخه، اإلسالمي التصوف 1
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لعظم و«حرميٍّا» همته، لجمع «أميٍّا» الحق سماه األرسار، فلك يف برجه األقمار، بني من
قربه. عند لتمكينه و«مكيٍّا» نعته،

اليمامة، غمامة من بدره طلع بدره، فأظهر أمره، وأوجب قدره، ورفع صدره، رشح
الكرامة. معدن من رساجه وأضاء تهامة، ناحية من شمسه وأرشقت

وأبرص فأحرض، حرض سريته، حق عن إال بسنته أمر وال بصريته، عن إال أخرب ما
فحدد. وأنذر فأخرب،

عارٌف عرفه ما رافعه، ثم دافعه، ألنه الصديق؛ سوى التحقيق، عىل أحٌد أبرصه ما
ِمنُْهْم َفِريًقا َوإِنَّ أَبْنَاءَُهْم يَْعِرُفوَن َكَما يَْعِرُفونَُه اْلِكتَاَب آتَيْنَاُهُم ﴿الَِّذيَن وصفه جهل إال

يَْعَلُموَن﴾.» َوُهْم اْلَحقَّ َليَْكتُُموَن
األنوار يف وليس ظهرت، نوره من وأنوارهم برزت، نوره من النبوة «أنوار يقول: ثم
ألنه القلم؛ سبق واسمه الهمم، سبقت همته الكرم، صاحب نور من وأظهر أنور نوٌر

األمم.» قبل كان
كلها األزمان نهره، من غرفٌة كلها الِحكم بحره، من قطرٌة كلها «العلوم يقول: ثم

دهره.» من ساعٌة
وعنه اإللهية، الذات تعينات من تعني أول هو ج الحالَّ نظرية يف إذن هللا فرسول
وال قمٌر، وال شمٌس كان ما ولواله وعماده، الوجود أصل فهو األخرى، املخلوقات فاضت

أنهاٌر. وال نجوٌم
عىل الحجة تكمل لم ج، الحالَّ يقول كما — عليه هللا صلوات — محمٌد يُبعث لم ولو

النار. من النجاة الكفار يرجو وكان الخلق، جميع
مثل مختلفًة، أسماءً حاملًة الصوفية، أيدي عىل النظرية، هذه تطورت ج الحالَّ وعن
القرن يف ج الحالَّ وضعه كما ظلَّ النظرية جوهر ولكن الباز، القطب أو الكامل، اإلنسان

الثالث.
مع تتسق التي الصور تلك إىل النبوية، املدائح توجيه يف النظرية هذه أثرت وقد
معني من — ماسنيون يقول كما — يستقون السالم عليه الرسول اح فُمدَّ النظرية، هذه

منواله. عىل وينسجون ج، الحالَّ
بوحدة قوله الصوفية املعرفة إىل وأضافها ج الحالَّ ابتكرها التي واآلفاق املعارج ومن
نظروا قد ديٍن كل أهل ألن واحدٍة؛ حقيقٍة إىل نظٍر وجهات األديان أن يرى فهو األديان؛
ون؛ محقُّ ذلك يف وهم واحًدا، شيئًا ينشدون والجميع اآلخرين، نظر تخالف نظرًة هللا إىل
يختلف. ال الجميع يف واملقصود واأللقاب، األسماء يف اختالًفا يكون أن بدَّ ال االختالف ألن
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األديان ووحدة املحمدية والحقيقة ج الحالَّ

طبيعيٌة نتيجٌة ألنه الجرب؛ يف أخرى حالجيٌة نظريٌة النظرية هذه من انبثقت وقد
الوحدة. لهذه

عليهم، اختياًرا بل منهم، اختياًرا ال طائفًة، ديٍن بكلِّ شغل هللا أن يرى ج فالحالَّ
لنفسه. ذلك اختار بأنه حكم فقد عليه، هو ما ببطالن أحًدا الم فمن

يشفق بل إبليس عىل يقسو ال لهذا ج والحالَّ واألمر، اإلرادة بني الفرق يقتيض والجرب
األمر رغم األزل، يف السجود عدم أراد سبحانه هللا ألن آلدم؛ السجود رفضه يف عليه
وحده وهللا ابتالءٌ! حقيقته يف وهو فقط، ظاهريٌّ األمر هذا أن رأى وإبليس بالسجود،

له. بالسجود الحقيق هو سبحانه
عن السجود رشف أرفع الحق: خاطب آلدم، اسجد إلبليس قيل «ملا ج:2 الحالَّ يقول
األبد! عذاب أعذبك فإني قال: نهيتني. فقد أمرتني، كنت إن له؟ أسجد حتى ك إالَّ ي رسِّ
العذاب، رؤية عىل تحملني يل فرؤيتك فقال: بىل، قال: يل؟ عذابك يف تراني ألست فقال:

شئت.» ما يل افعل
دعواه عن يرجع فلم الخالد بالعذاب ُهدد ألنه الفتوة؛ أهل من ج الحالَّ عند وإبليس

بها! آمن التي

ص١١. الطواسني، 2
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التوحيدية عقيدته

البرص، ينالها ال التصور، وفوق اإلدراك، وراء اإللهية الذات أن التوحيد يف ج الحالَّ مذهب
أنفسهم. به يصفون فإنما ربهم، الناس به يصف ما وكل الفكر، يدركها وال

تعاىل، هللا يدرك الذي هو وحده فالوجد سبحانه، هللا يدرك ال اإلنساني والعقل
الوصول. طريق هما الحب، وحرقة الوجد، وجذبة

حقيقيٍّا وجوًدا يوجد فال محدوٍد، غري سبحانه وهو سبحانه، هلل الحقيقي والوجود
سواه.

هللا إدراك بغري إدراكه يجعل اتصاًال باهلل متصٌل للعالم، الظاهر الوجود وهذا
به.» اتصلت وال عنه، البرشية انفصلت «ما ج: الحالَّ يقول متعذًرا!

من وال االتحاد، من وال الحلول، من ليست ج الحالَّ كلمات يف تأتي التي والوحدة
الوجود. وحدة

العالم هذا أن جميًعا الصوفية يرى كما يرى، ولكنه والعالم، هللا بني يفرق ج فالحالَّ
العالم ألن هو؛ العالم وال العالم هو فليس هلل، الحق الوجود وإنما ا، حقٍّ له جود ال الظاهر

له. وجود ال
خارجه، وليس فيه، محدوًدا ليس منه، خلوٌّ العالم وال العالم، يف ليس سبحانه فاهلل
جهٌة، له وليس جهٍة كلِّ يف مكاٍن، كلِّ يف وليس مكاٍن، كل يف فهو تجليه، إال العالم فما

فيه؟» لست مكاٌن وأين أنت؟ «أين مواجيده: يف ج الحالَّ يقول كما أو



الحالج منصور بن الحسني

أوجد تعاىل «الحق التوحيدي:1 مذهبه جالء يف الكلم أبلغ من وهو ج الحالَّ ويقول
إىل فيها األرواح وإنما الحقيقة، يف فانيًة باآلفات، منوطًة العلل، رسم عىل الهياكل هذه

بالعجز. إتمامها وقت يف وربطها باملوت، وقهرها معدوٍد، أجٍل
يظهر أن يجوز فكيف الوجوه، كلِّ من األوصاف هذه عن باينٌة تعاىل وصفاته
ألزم وتعاىل سبحانه الحق أن وثبت وحاشا، كال والعلة؟ النقص بهذا أوجده فيما الحق
ِليَْعبُُدوِن﴾ إِالَّ َواْإلِنَْس اْلِجنَّ َخَلْقُت ﴿َوَما فقال: أجمع، للخلق العبودية وصف كتابه يف
يحل أن يجوز فكيف َعبًْدا﴾ الرَّْحَمِن آِتي إِالَّ َواْألَْرِض َماَواِت السَّ ِيف َمْن ُكلُّ ﴿إِْن وقال:
بعد ج الحالَّ أيُتَّهم معبوًدا؟!» مستعبًدا فيكون العبودية، وهو النقص، وصف ألزمه فيما

بالحلول؟! ذلك
الذر شهادة عن فُسئل مكة، — هللا رحمه — منصور بن الحسني «دخل املزني: قال
بالحق؟ يليق هذا فقلنا: التوحيد، نسينا حتى فيه فتكلم التوحيد، وعن بالوحدانية للحق
ريض كما حقيقًة، وال وصًفا به يليق وال نعتًا، به ريض حيث من به، يليق هذا فقال:

بنعمه؟!» شكرنا يليق وأنَّى لنعمه، بشكرنا
عىل أحٌد ذكره هل منصور بن الحسني «ُسئل التفسري: حقائق يف السلمي ويقول
والحروف معناها، األسماء من له هتاٌك، لغيبه وال إدراٌك، له ليس فقال: الحقيقة،

القائل. قول والحروف مصنوعٌة، واألنفاس مبدوعٌة، الحروف إذ مجراها؛
عن والدرك الدرك، عن والفهم الفهم، عن العقل وعمي الوصف، إىل الوصف رجع

مثله.» إىل املخلوق وانتهى االستنباط،
فاتك، بن إلبراهيم يقول منصور بن الحسني «سمعت الواسطي:2 مسعود ويقول
تمسكه وال األبصار، تدركه وال القلوب، به تحيط ال تعاىل هللا إن إبراهيم يا أسمع: وأنا
تحت يدخل وال للفكر، يتخايل وال األوهام، يف يُتصور وال الجهات، تحويه وال األماكن،
معك، وهو إال تتنفس وال تسكن، وال تتحرك، وال والوصف، بالرشح يُنعت وال كيف،

تعيش.» كيف فانظر

ص٩. للسلمي، الصوفية، وغلطات املالمتية أصول 1
ص٣٢. ج، الحالَّ أخبار 2
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بهجوم بنفسه معروٌف املكونات من «البادي قوله:3 ج الحالَّ عن الكالباذي ويروي
فقال: ربنا، أنه نفسه عرَّفنا وأنه عليه، العقول تهجم أن من أعز والحق عليه، العقل
عن انفرد فلذلك ُمَعرًفا، بدا حني عليه العقول فتهجم أنا، من يقل ولم بربكم»، «ألست

اإلثبات.» غري التحصيل عن وتنزه العقول،
ج: الحالَّ يقول الغيب أستار وراء ومن

وإي��م��ان��ي ت��وح��ي��دي ت��وح��ي��د ه��ذا وم��ع��ت��ق��دي وت��ص��ري��ح��ي وج��ودي ه��ذا
وإع��الن س��رٍّ ف��ي ال��م��ع��ان��ي ذوي ب��ه االن��ف��راد أه��ل ع��ب��ارة ه��ذا
ن��ي وخ��الَّ أص��ح��اب��ي ال��ت��ج��ان��س ب��ن��ي ل��ه ال��واج��دي��ن وج��ود وج��ود ه��ذا

ص٦٥. التصوف، أهل ملذهب التعرف 3

169





وخصومه بنيأنصاره ج احلالَّ

بالخلق — الصوفية — الطائفة هذه ابتىل قد سبحانه هللا «إن الشعراني: اإلمام يقول
وخصومتهم.» الناس بعداوة قبل من األنبياء ابتىل كما

هذا أو االبتالء، هذا من قسٍط بأكرب الصويف األفق يف وحده ج الحالَّ اختص ولقد
االفرتاء.

مدويًة صاخبًة اختصمت كما الروحية الحياة يف رجٍل حول األقالم تختصم فلم
وعقيدته! وسريته ج الحالَّ حول

وأبغضهم بحبهم، فكفروا قوٌم أحبهم ثالثٍة، ثالث ج «الحالَّ اليافعي: ليقول حتى
طالب.» أبي بن وعيل مريم، ابن عيىس اآلخران، واالثنان ببغضهم، فكفروا قوٌم

الكفر من فيه اختلف فقال: عنه ُسئل أنه النوري، شيخه عن زروق العارف وروى
اإلنكار إال يسعه ال مجاهداتهم، ويجاهد القوم، ذاقه ما يذق لم ومن القطبانية، إىل

عليهم.»
عند ج الحالَّ أن «اعلم القلوب: وتعمري الغيوب مفاتيح — كتاب مطلع يف وجاء
غري من إليه يُنسب ما ، وجلَّ عزَّ بربه ومعرفته واليته، عىل مجمٌع العلماء، محققي
الحق طريق أركان من ركٌن وأنه وصدقه، واليته اعتقاد فيجب عليه، وبهتاٌن كذٌب هذا
وافرتوا فآذوه به، إبليس أغراهم أعداء له كان ولكنه املسلمني، أئمة من وإماٌم سبحانه،
العلم بني والجمع بالوالية، وصفه وقد عليه، املزورة املخالفات هذه إىل تلتفت وال عليه،

األئمة.» أكابر من واحٍد غري والعمل
أعتقد قال: ج؟ الحالَّ يف تعتقد ما خفيف ابن «سألت قال: القزويني عيىس وعن
فليس توحيًدا، يكن لم الحبس يف رأيت الذي كان إن قال: املشايخ، ره كفَّ قد قلت: بواليته،

توحيد.» الدنيا يف



الحالج منصور بن الحسني

يشءٍ يف عوتب وقد النرصاباذي، محمد بن إبراهيم سمعت السلمي: العالمة ويقول
ج.» الحالَّ فهو موحٌد والصديقني النبيني بعد كان إن فقال: الروح، يف ج الحالَّ عن ُحكي
يقول: — عنه رىضهللا املريس— العباس أبو الشيخ كان «وقد الشعراني:1 ويقول
أما السالم. عليه الخرض بموت وقولهم ج، الحالَّ بكفر قولهم خصلتني: الفقهاء من أكره
دين عىل — قوله نحو تأويله يصح عنه نُقل وما القتل، يوجب ما عنه يثبت فلم ج الحالَّ
قال: وكأنه الصليب، هو فإنه نفسه، دين عىل يموت أن ومراده — موتي يكون الصليب

كان.» وكذلك مصلوبًا يموت أنه إىل وأشار اإلسالم، دين عىل أموت أنا
ج؛ الحالَّ زمان يف كانوا العراق مشايخ يقولون: بغداد أهل إن الرفاعي: للقطب وقيل

بقوله: وأخذوا مشايخ فصاروا رشبوه املاء يف وذرى احرتق ملا ألنه

وردي ع��ل��ى إال ال��ح��ب ف��ي وردوا وم��ا ب��ق��ي��ت��ي إال ال��ع��ش��اق ش��رب وم��ا

ج!» الحالَّ أخذ كما جنوبهم، السيف ألخذ مشايخ، العراق مشايخ كان لو فقال:
مصلوٌب، وهو ج الحالَّ عىل عرب السالم عليه الخرض «أن التعرف: يف الكالباذي وذكر
لو أصبحت قال: أصبحت؟ كيف الخرض: له فقال هللا، أولياء جزاء هذا ج: الحالَّ له فقال

وناره!» مالًكا ألحرقت رشارٌة مني طارت
قربه من ساطًعا نوًرا فرأى ج، الحالَّ قرب زار الكشف أهل بعض أن السلمي: ويروي
ربكم «أنا فرعون قول وبني الحق»، «أنا قوله بني الفرق ما رب يا فقال: السماء، إىل

نفسه. عن وغاب رآنا وهذا عنَّا، وغاب نفسه رأى فرعون أن فأُلهم األعىل»،
الحسني كون عىل املشايخ عند منعقٌد «اإلجماع الخطاب»: «فصل صاحب ويقول

شهيًدا.» منصور بن
يتعصب عقيل بن الوفا أبو عرصه يف الحنابلة شيخ «وكان حيَّان:2 أبو ويقول

لذلك.» واضطهدته العباسية الخالفة وعزلته ويمجده، للحالج
مؤمٌن عنده، تناقض ال وشفيٌع ويلٌّ «إنه ج: الحالَّ عن سبعني ابن العالمة ويقول

اإلسالم.» نطاق يتجاوز الذي الكيل األول بالتوحيد

ص٨٤. ج٢، املنن، لطائف 1
الدين. محيي الرازق عبد لألستاذ التوحيدي، حيان أبو 2
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ج الحالَّ كتاب عىل معقبًا الفتوحات، يف عربي بن الدين محيي األكرب الشيخ ويقول
والليل بالشفق، وأقسم نطق، وبربه وفتق، أوثق متحًدا أَر «لم والديهور: الصيهور —
الحق منزلة عنٍق، يف نوٌر فإنه مثله، طبٍق عىل طبًقا وركب اتسق، إذا والقمر وسق، وما
ممن هو وليس والناسوت، بالالهوت يقول كان ولذلك التابوت؛ من موىس منزلة عنده

الزائدة. الصفة ويحيل واحدٌة»، «العني يقول
ممدوٌد، ظلٌّ والطول محدوٌد، والعرض النور، من النار وأين الطور، من فاران وأين

ومشهوٌد.» شاهٌد والنقل والفرض
ج، الحالَّ عن فيه دافع طويًال فصًال األنوار» «مشكاة كتابه يف الغزايل اإلمام عقد وقد

هللا. إىل الداعني الهداة الصفوة من واعتربه وأقواله، ألفاظه ورشح
الشاذلية «إن السكندري: عطاء ابن عن كتابه يف التفتازاني، الوفا أبو األستاذ ويقول

إماًما.» ويعتقدونه ج الحالَّ يجلون جميًعا
مثل الجدل حوله ثار من املسلمني بني «قلَّ اإلسالمية:3 املعارف دائرة وتقول
خصومه أثار ما رغم والوالية، التقديس موضع وضعه العام الرأي أن وذلك ج، الحالَّ

حوله.»
توقف وملن بواليته، اعتقد وملن ره، كفَّ ملن شامًال سجالٍّ املعارف دائرة تضع ثم
والعبدري، والعاميل، الشوشرتي، الفقهاء: من األولياء من عدَّه «فمن فتقول: أمره، يف
وسيد عقيلة، وابن والهيتمي، والشعراني، واليافعي، واملقديس، والنابليس، والدلنجاوي،

الزبيدي. مرتىض
الساملية، واملدرستان الرازي، الدين وفخر والغزايل، خفيف، ابن املتكلمني: ومن

واملاتردية.
وفارس، الشبيل، الصوفية: ومن والحلبي، والسهروردي، طفيل، ابن الحكماء: ومن
وأبو والهجويري، والصيدالني، والقشريي، والدقاق، والسلمي، والنرصاباذي، والكالباذي،
وجالل عربي، وابن والعطار، والبقيل، الجيالني، القادر وعبد والفارمذي، الهروي، سعيد

الرومي. الدين
والحيل، والطويس، تيمية، وابن حزم، وابن داود، فابن بتكفريه: تنادوا الذين وأما

والباقالني.» والجبائي، خلدون، وابن

ص١٧. ج٨، الثامن، املجلد 3
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أن والوجد الجدل أهل من بوصفه ج الحالَّ حاول «وقد املعارف: دائرة تقول ثم
يعد هذا يف وهو الصوفية، التجربة من أساٍس عىل اليونانية، والفلسفة الدين بني يوفق

شهدائهم.» أعظم ج الحالَّ من الصوفية جعل وقد للغزايل، رائًدا
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رسالته. حول دارت التي املعركة هي وتلك وحياته، ج الحالَّ من التاريخ موقف ذلك
االفرتاءات وضجيج املفتعلة، التهاويل سحر من يتحرر أن اإلسالمي للضمري آن وقد

ورسالته. وسريته ج بالحالَّ أحاطت التي الكاذبة،
اتهم من وكذلك جميًعا، الناس قتل فقد ظلًما نفًسا قتل من أن القرآن، أدب ومن

جميًعا. الناس اتهم فكأنما ظلًما نفًسا
املقدسات هذه عن والدفاع يتجزأ، ال كلٌّ وكرامتها ورشفها اإلنسانية عرض إن

املؤمنة. والقلوب الحرة، األقالم أعناق يف وأمانٌة رسالٌة كافًة للناس
أحياه.» فكأنما مؤمنًا أرخ «من الخالدة: النبوة كلمات ومن

امليضء املستقيم الرصاط عىل وأقمنا األمانة، هذه حق وفينا قد نكون أن نأمل ونحن
الحب من معراٍج إىل اإلنسانية لريشد هاديٍة، مضيئٍة مرقاٍة عىل شامًخا يقف رجٍل حياة
الحياة، فوق يرتفع الذي الرباني، الرجل سدرة إىل اإلنساني، بالوجود يسمو اإللهي

ورضاه. بنوره قلبه ويقتات هللا، بأخالق ليتخلق
سبيلها، يف وجاهد الرحب، أفقها له يتسع ما بكل اإليمانية، للمثالية عاش رجٌل

لها. فداءً دمه وقدَّم
فسيحًة آفاًقا له وتفتح قلبه، وتيضء روحه، وتغمر نفسه، تمأل العليا، للمثل عاش

أبًدا. للسماء ووجهه عاش والكمال، والحب الخري عالم يف
حيالها تتضاءل الشامخة، الروحية البطولة صور من صورًة لإلنسانية ليقدم عاش

وشهواتها. النفس كربياء من تنبثق التي البطولية، الصور كافة
التسامي، صور أعىل هو جوهره يف التصوف أن عىل امليضء الربهان ليقدم عاش

والفداء. الجهاد صور أعىل هو كما
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األكوان صغرت سبحانه هللا إىل ارتفعت إذا الروح أن عىل الحي الدليل ليقدم عاش
عروش تهز قوٍة أعظم وترفعها، بزهدها فغدت منطقها، يف األحداث وهانت نظرها، يف

التاريخ. أحداث وتوجه البغي،
أنواره، تنطفئ ال رضيٌح يقوم بغداد، قلب يف الفرات، من السهم مرمى فعىل وبعد،

رواده. ينقطع وال
الدين جالل أنشد قبابه وتحت القرون، عرب املاليني، قلوب تتجه الرضيح هذا وإىل
أنسه، بنفحات الجامي وترنم مالحمه، أقوى العطار الدين فريد ورتَّل روائعه، الرومي
ناي عىل العابدون وأنشد التاريخية، حلقاتهم والرتك الفرس صوفية عقد ردهاته ويف

اإلسالمية. الروحانية ألحان أروع منصور
وذكرى، رمًزا أُقيم لقد رفاتًا، يحوي وال جسًدا، يضم ال الرضيح أن عجٍب ومن
كل يحرتق كما احرتق ثم السماء، أفق يف الشهاب يلتمع كما الحياة، أفق يف ملع لروٍح

العيون. تحتمله ال بنوٍر الوجود، عىل يطل شهاٍب،
ضم الذي هو كله، الكون ألن رفاتًا؛ يضم ال الذي الشهيد، ج الحالَّ رضيح هو ذلك

ذراته. واحتضن رفاته،
الخالدين. آيات من آيٌة وتلك

نعيم رسور الباقي عبد طه
١٩٦١م عام سبتمرب ١٣٨١ه / ٢ عام األول ربيع من ٢٢
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